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 همه چيز در مورد ياهو

 

 از موسسين شركت ياهو،بعنوان مرد شماره يك يكي ،)[3]١ (يانگ  جري

 در حاليكه با بي ميلي مشغول نيشخندي بچه گانهتكنولوژي اينترنت ، با 

 كه ما مثل مي دانم من": كردن محيط كارش بود گفت مرتب 

 او مجهز و مجلل نبود، تنها چيزهائي كه در اين كار محيط"همه نيستيم  

 قوطي شير پالستيكي مچاله معمولي ،يكاطاق جلب توجه مي كرد يك ميز 

 پنجره كه منظره يكشده ، مجله هائي كه در يك گوشه انباشته شده و 

 . به نمايش مي گذاشت ، بودزشتيرا از پاركينگ 

 ديگر شركت ياهو، با جورابها و تي شرت موسس ،)[4]٢( فيلوكار دفتر

 ديگر برروي هم انباشته وجاهايهاي كثيفي كه البالي كتابها و ديسكها 

 . مناسب شده و بيشتر شبيه آشغال فروشي بود تا يك محيط كار 

تا .  است ٢١ن  كه اين چهره اصلي سرمايه داري در قرپذيرفت بايد

 نظرعموم مردم ، بعنوان يك اسباب از ،)[5]٣(گستردوسال قبل ، تار جهان 

                                                 
١[3]-  Jerry Yang 

٢[4]-  David Filo 
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كاري كه . آمدبازي سرگرم كننده با كاربردي اندك به حساب مي 

شركت ياهوشروع كرد تا به حال چنان رشد چشمگيري داشته كه چيزي 

٤(شبكه اي  يك نظم نوين اقتصادي ، يا در واقع نوعي اقتصاد ايجادكمتر از 

 .  نيست ،) [6]

 دالر رسيد، در حاليكه هفته قبل از آن ٢٠٠ سه هفته پيش به ياهو سهام

 دو مردجوان كه تنها از يك نسل قبل شروع ترتيببه اين .  دالر بود١٩٠

 شدند و موجي از شگفتي تبديلبه پيشرفت كرده بودند به دو ميلياردر 

 ساخت آن حالانگ و فيلو در اقتصاد شبكه اي ، كه ي. به همراه آوردند

 ياهو بطور روزمره به آنها سرويس كه beW محيط  ١١٥هستند، نه به 

 آن بلكه بايد دالري ميليارد ٨مي دهد ختم مي شود و نه به بازار سهام 

گفت يك اقتصاد واقعي در حال شكل گيري است كه از طريق هزاران و 

 . تجارت جهاني هستند دهها هزار سايت ياهو درحال بازسازي صورت حتي

 نوين دستيابي به سرعت بيشتر، قيمت ارزانتر و كارائي الكترونيك هدف

 است كه در اين چند دهه از توليد كنندگان وعده اياين همان . بهتر است 

                                                                                                                                      
٣[5]-  World Wide Web 

٤[6]- Net economy 
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بيل .  مايكروسافت شنيده ايم مانندكامپيوتر و شركتهاي نرم افزاري 

 اين ".انگشتان شماست  در نوك اطالعات كليه": گفت ١٩٩٠گيتزدر سال 

ادعا در آن زمان ، رويايي غير قابل تصورو فريبنده بنظر مي رسيد اما 

بطور .  عده اي معدود واقعيتي پر منفعت است برايدر حال حاضر 

 سال تعداد ٢ در نظر بگيريد كه در عرض را teN.erapmoCمثال

م  آن به رقدرآمدماهانه نفر و رشد ٤٠ نفر به ٤كارمندان آن از 

 .  در صد رسيده است ٢٥مبهوت كننده 

 تغييرات اساسي آن است همه ما را ثروتمند سازد نه اينكه تنها اين هدف

باامكان مقايسه قيمتها بصورت .  كنداستفادهعده معدودي از آنها 

 مغازه هاي كوچك بطور خودكار و امكان دستيابي به در) [7]٥(بالدرنگ 

 با يك تغيير ٢١ مردم در قرن  ،خواهيمهمه چيزو از هركجا كه مي 

 گيري بوده درحال شكل ١٩٥٠اساسي در فرهنگ مصرفي كه از دهه 

 خريدبراي يك ثانيه هم كه شده به انقالبي كه مراكز . مواجه خواهند شد

آنها نه تنها نحوه خريد مارا .  ايجاد كردند فكر كنيد٨٠ و٧٠در دهه هاي 

 . ده اند صرف زمان را نيز تعريف كرچگونگيبلكه 

                                                 
٥[7]- Online 
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 اصلي تجارت از راه دور رواجِ  نوعي از تجارت نيست ، بلكه قصد هدف تنها

براساس تخمين .  رانيز به ارمغان آوردبيشتريدارد راحتي و سرعت 

 فروش از طريق معامالت بالدرنگ جهاني در ،) [8]٦(هاي گارتنر گروپ 

د دالر  ميليار٦,١ كه امسال درصد نسبت به ٢٣٣، با افزايش ٢٠٠٠سال 

 حتي شركتهاتجارت بالدرنگ بين . ميليارد دالر خواهد رسيد٢٠بوده ، به 

 ١٩٩٨گارتنر گروپ در سال . با سرعت بيشتري در حال رشد است 

 ١٥,٦ شركتها از يكديگر از طريق اينترنت بالغ بر خريداعالمداشت ، 

 ميليارد دالر ١٧٥ به ٢٠٠٠ تا سال رقمميليارد دالر خواهد شد و اين 

 روند صعودي اينطبق برآوردهاي گارتنر گروپ شدت . خواهد رسيد

 درصدبيشتر خواهد شد، چراكه تجارت بالدرنگ در خارج از مرزهاي ٣٠

 واحد پول بعنوان ،)[9]٧( افزايش يافته ، و به دنبال معرفي  يورواروپا

مشترك اروپا، چنين معامالتي با بهبود قيمتها وحذف هزينه هاي تبديل 

 مدير شركت مشاوره اي ،) [10]٨(جو كارتر.  تر خواهند بودبپول جذا

                                                 
٦[8]-  Gartner Group 

٧[9]-  euro 

٨[10]-  Joe Carter 
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 به سرعت جايگزين اقتصاد جديد اقتصاد":  گويدمي) [11]٩(اندرسن 

  ".فعلي مي شود

 اقتصاد دان كه ،)[12]١٠(استفان روچ .  هايي نيز وجود داردبدبيني البته

رحال برجسته اي است ،گرچه قبول دارد كه تجارت الكترونيكي به سرعت د

 است ولي مي گويد كه نمي داند كه آيا تجارت الكترونيكي به رشد رشد

او معتقد است كه تجارت الكترونيكي تنها يك .  يا خيردادخود ادامه خواهد 

 امريكا را تشكيل مي دهد و كساني كه دالريتريليون ٨,٥درصد از اقتصاد 

خرده فروشي  درصد كل از ٢از معامالت بالدرنگ استفاده مي كنند تنها 

 سختيروچ استدالل مي كند كه تجارت الكترونيكي را به . ها هستند

 الكترونيكي تجارت ":او مي گويد. مي توان با انقالب صنعتي مقايسه كرد

انقالب فكري نامحسوسي است كه بيرون آمدن از آنبسيار دشوار 

ت  اين انقالب فكري براي صدها تاجر پيشرو خيلي به واقعياما ".تراست 

فقط كافي است .  ناخوشايند بنظر مي رسد همنزديك شده و البته بسيار 

اين .  را در نظربگيريد بريتانيكاكاركنان مركز تدوين دائره المعارف 

 حضور از سال سابقه دارد و در نظر بگيريد قطعاً پس ٢٣٠مركز 
                                                 

٩[11]-  Anderson 

١٠[12]-  Stephen Roach 
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 جلدي اين دائره ٣٢دالر، داشتن مجموعه ٨,٥اينترنت ، با هزينه ماهانه 

اين موسسه دوسال .  دالر كمتر جذابيت دارد١٢٥٠ با قيمت معارفال

 خود را در امريكاي شمالي اخراج كرد و فروشپيش تمامي كارمندان 

نشريه تجارت با .  انجام دادآلمانامسال نيز همين كار را در انگلستان و 

 خود هفتگي سال سابقه ، كه بيشترين درآمد را از اشتراك ١٧٠

١١(مورگان ويلي . ه كار مجبور شد به اينرتنت وارد شودداشت براي ادام

 زمانيكه متوجه شد ساير نشريات جهت تبليغات خود به جاي ناشر،) [13]

 نفر از كاركنان خود را ٦٥ ها بهره مي برند شبكهاستفاده از كاغذ از 

: او مي گويد. پرداخت  beWبيرون كرد وسريعاً به ايجاد يك محيط 

 جريانها به واژه مجريان اين ".عت الكترونيك است  در صنجهان آينده"

 آمد بريتانيكاقديمي رفع واسطه گري براي توصيف آنچه كه بر سر 

مفهومي نظير كنار زدن واسطه ها و ميانجي . مفهومي جديدبخشيده اند

 عملكرد هر اقتصادي را روان مي كنند يعني افرادي مانند كههايي 

الالن سهام دالالن اتومبيل و فروشندگان  د،كاركنان آژانسهاي مسافرتي 

 هستند افرادي هستند،  مصرفياين افراد همواركننده يك اقتصاد . سيار

 اين اما.  به شما در انجام كارها كمك مي كنندكارآمدتركه بطور 

                                                 
١١[13]-  Willy Morgan 
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 درحال تغيير است ، شبكه ها درحال ايجاد اقتصاد خود وضعيت

 . هستند) [14]١٢(سرويس 

 براي رفتن به يك سفر مجبور بوديد از قبل با  دو سال پيشتا شما

 ولي درحال حاضر سيستم هاي كنيدآژانس مسافرتي خود هماهنگ 

 جهان هواپيمايياطالعاتي پيچيده و اختصاصي كه سيستم هاي رزرواسيون 

را دردست دارند به صورت بالدرنگ ، مجاني و به صورت مجموعه اي از 

در سايت هايي .  دسترس هستند طور بسيار ساده ايدربه beW صفحات

 توان زمان و مكان مورد نظر مي levartbzA .KU .oC.مانند

 بهترينسيستم فوق سه مورد از . براي مسافرت را وارد سيستم كرد

ولي . خطوط هوايي كه با بودجه مورد نظر مطابق باشد را خواهد يافت 

ما  جايگزين آژانس هاي مسافرتي خواهند شد؟ آيا شروشآيا اين 

 برنامه ريزي كنيد؟ معماي متضادي خودتانواقعاًنمي خواهيد سفرتان را 

كدام يك از دو نوع : كه در قلب اقتصاد نوين قراردارد اين است كه 

چه . خدمات باقي خواهد ماند و كداميك از ميدان خارج خواهد شد

 جديدي در اين زمينه ابداع خواهد كرد و ميليونها دالر پول كسيايده هاي

                                                 
١٢[14]-  Self-service economy 
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 و چه كسي مغازه اش را تعطيل خواهد كرد؟ صنعت آورده دست خواهد ب

 .  را نشان مي دهدتضاديكتابفروشي بيش از سايرين چنين 

 بياندازيد متوجه جف ١٩٩٨ سريع به اقتصاد الكترونيكي سال نگاهي اگر

.  مي شويداست moc.nozamA موسسِ  كتابفروشي كه) [15]١٣(بزوز

م در حال نوسان بود كار او تمام مدت قدم زمانيكه قيمت سهام او دائ

 كارش ، تلفن كردن ، خيره شدن به ساعت مچي درحاليكه دردفترزدن 

 فكركردن ، طرح ريزي كردن مي كرد،آهسته قدم مي زد و صحبت 

 وي زمانيكه، از ١٩٩٥در سال . ومجدداً به ساعت خيره شدن بود

ي در خود  كششخواند، beW% ٢٣٠٠گزارشي درخصوص رشد ساالنه 

اودوباره به آمار دقت كرد تا .  كرداحساس beWبراي ورود به دنياي 

 بعنوان مدير در رامطمئن شود كه صحيح خوانده است سپس شغل خود 

) [16]١٤(سياتل نيويوركرها كرده ، چمدان خود را بست و به سمت شهر 

فقط كافي است . ساده است  بسيارmoc.nozamA طرح كلي .  راه افتادبه

سايت . نمائيدنوان يك كتاب ، نام نويسنده يا حتي موضوع كلي را تايپ ع

فهرستي ازهر نوع كتاب كه در اطالعات خود موجود داشته باشد به شما 
                                                 

١٣[15]-  Jeff Bezos 

١٤[16]-  Seattle 
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عنوان كتابِ  مورد نظر راانتخاب كرده ، آدرس و شماره .  مي كندارائه

 در moc.nozamAنمايندگيهاي .  را تايپ كنيدخودكارت اعتباري 

اي شهر سياتل سفارش شما را گرفته و اغلب با يك تخفيف زياد به انباره

 سال كه ازتاسيس و راه ٣اكنون پس از .  نمودخواهندآدرس شما پست 

 ميليون مشتري در سه moc.nozamAاندازي چنين سايتي مي گذرد 

 ميليون دالر خواهد ٣٥٠اقصي نقاط جهان دارد وامسال فروشي معادل 

ون درنظر دارد نفوذي مشابه آنچه درامريكا دارد اين شركت اكن. داشت 

 آورد و اخيراً كتابفروشي بالدرنگي در انگلستان و بدستدر اروپا نيز 

 .  در آلمان خريداري كرده است را koobeleT و  kooB segapنيز

 حدس زد كه هيچ يك از اين فعاليتها براي كتابفروشي هاي توان مي

 صنعت كتاب برروي ساختن متماديسالهاي . موجود خوشايند نيست 

 آنها مي درفروشگاههاي بزرگي متمركز شده بود كه خريداران 

توانستندضمن نشستن روي نيمكت هاي راحت ، نوشيدني هاي گرم 

دردوسال اخير درحاليكه دو .  هاي بزرگ بيانديشندايدهبياشامند و به 

 & senraB  elboNو srehtorB نامهايكتابفروش بزرگ در امريكا به 
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 اين فكربودند كه چه نوع شكر وانيلي در قهوه فروشي شان استفاده به

 .  يك امپراطوري مقتدربودساختكنند بزوز درحال 

 اكثر افراد متوجه شده اند كه اينترنت تا حدودي مفيد و واقع در

 ٢٠٠٠ بيش از كه ،rbitcA aideM نظر اظهارطبق . سودمند نيز هست 

 درصد از ٤٦د بررسي قرار داده است ،  را مورتجاري beWمحيط 

 درصد هم طي دو سال ٣٠ رود ميآنهاسوددهي داشته و بعالوه انتظار 

 اساسي امتيازيشبكه ها براي برخي شركت ها . آينده به سود دهي برسند

 ميليون دالر كامپيوتر از ٥ روزانه كه ،lleDشركت . براي رقابت است 

ند، ادعا مي كند كه سود  به فروش مي رساخود beWطريق سايت 

درصد بيش از رقباي آن ٦ مي دهد انجامbeW فروش هايي كه از طريق 

 . شركت است 

 آن beW افرادي كه از محيط از  nogaraP egagtroM شركت

مدير اجرايي اين شركت .شركت استفاده مي كنند بهره كمتري مي گيرد

 با) [17]١٥(باور ادي ". تجارتي كارآمد است ديجيتالي تجارت":گويدمي 

معامالت اين شركت كه از . استفاده ازمعامالت بالدرنگ لباس مي فروشد 

                                                 
١٥[17]-Eddi Baver 
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 ٥٠٠ تا ٣٠٠ آن سود به همراه داشته است ، ساالنه با نرخ براي ١٩٩٧سال 

 تبليغات مدير ،)[18]١٦( گفته جودي نيومن به. درصد درحال رشد است 

صوص هر يك از  را مجبور مي كند كه در خشما اينترنت": اين شركت 

  ".مشتريانتان متفاوت فكر كنيد

[19]١٧(چارلز هينتز.  نيز به گونه اي ديگرفكر مي كنند مشتريان امروزه

 روانكاو بازنشسته نوعي رستگاري را درآرامش و گشاده دستي ،) 

 سال پيش فلج شده و طي چند سال گذشته ١٢ ازاو . اينترنت يافته است 

او با گذاشتن .  داده است انجامريق كامپيوتر خريدهاي خانواده اش را از ط

 بالدرنگ از طريقوي به . قلمي دردهانش از صفحه كليد استفاده مي كند

s'dnaL dnE مي خرد، از لباس DC won  هاي ديسك dc از و 

moc.nozamAباعث كار اين":او توضيح مي دهد .  مي كندتهيه كتاب 

  ".مي شود كه من احساس استقالل كنم 

اينترنت تنها در انجام بهتر كارها به شما .  اينترنت اين است واقعي زهمعج

 انجام كارهايي را مي دهدكه قبالً حتي خواب امكانِ كمك نمي كند بلكه 

                                                 
١٦[18]-  Judy Neuman 

١٧[19]-  Charles Hintz 
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 زيادي در اختيار شما قرارمي دهد قدرتاينترنت . آنها را هم نمي ديديد

مي توانيد مثالً.  كنيدآغازو شما مي توانيد با ساده ترين پرسشها كار را 

 از يك بعدبپرسيد من چگونه مي توانم لوازم ورزشي خريداري كنم ؟ و 

ساعت مي توانيد اطالعاتي جمع آوري كنيد كه دستيابي به آنهابدون 

 در محيط ، moc.tniopraC.  يك ماه به طول انجامدبودمودم ممكن 

beW شما را قادربه ديدن تصاوير سه بعدي از ده ها مايكروسافت ، 

چنين امكاني در هيچ كجاي .  مي كنداسپورتدل از اتومبيل هاي م

 . دنياوجود ندارد

 و فيلو حركت در اين مسير شبيه به يك ماشين سواري عجيب يانگ براي

 به يادمي آورد كه مي توانست از محيطهاي رافيلو روزهايي . بوده است 

  بود كه ٩٤ سال زمانآن . موجود در تار جهان گستر ديدن كند

beWهاي بهترين و يانگ  بود هنوزجوان beW زمينه سرگرميها را در 

 دانشگاه در  واقعاين دو در يك تريلر، . در كامپيوتر خود ذخيره مي كرد 

 و يك كامپيوتر دفتر كاري براي خود ميزاستانفورد، با گذاشتن يك 

 كافي بزرگ اندازهدرست كرده بودندكه براي استفاده دانشجويان به 

 زود دادوخيلي ارائهbeW ديويد يك جزوه راهنما براي استفاده از . بود
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جري نه تنها توانست از محيط هاي مورد نظر خود استفاده كند بلكه خود 

 راهنماي"آنها جزوات خود را با عنوان .  رو ديويد هم مي دانست دنبالهرا 

 كردند و به تدريج سرگرمي نيمه وقت نامگذاري " جهان گستر جري تار

 آنها بيشتر و دوستان. آنها به صورت يك وسوسه تمام وقت درآمد

 چه beWبيشتر متمايل به ادامه راه بوده و مي خواستند بدانند در 

اين دو مشتاق سرتاسر پاييز تمام مدت شب و . اتفاقاتي درجريان است 

 خوابيدن حتي":يانگ مي گويد.  اينترنت گذاشتندرويروز وقت خود را 

 به ارائه نوعي خدمات احساس مي شد كه وضوح نياز به". غير ممكن بود

آنها درهمين راستا .  باشددورقادر به سازماندهي اطالعات از راههاي 

 .  نمايندتبديلتصميم گرفتند كه فعاليت جانبي خود را به يك كسب و كار 

) [20]١٨( آنها با يك سرمايه داِر با جرأت بنام مايكل موريتزمالقات اولين

موريتز به ياد . مايكل همان كسي بود كه آنها به آن نياز داشتند. بود

 پيشرفتي و هيچ تبليغي و تنها حرف زدن محض ، هيچ بدون": مي آورد

  ".بوداتفاقاتي درحال رخ دادن 

                                                 
١٨[20]-Micheal Moritz 
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 ديويد چيزي را درخود پرورش مي دادند كه نه تنها براي و جري

رد اين دو نفر موريتز در مو. بودجذابخودشان بلكه براي ديگران هم 

 درصدبه ٢٥ بهرهيك ريسك بزرگ كرد وآن دادن يك ميليون دالر با 

البته شرط خوبي بود چون آن يك ميليون ، پس از مدتي ، با . آنها بود

مسئولين دانشگاه استانفورد به آنها .  به دو ميليون دالر تبديل شدبهره اش

 وآنها هم چنين  اين ريسك را از محيط دانشگاه آغاز كننددادنداجازه 

 .  ناميدندياهوآنهامحيط خود را . كردند

 كه آنها اين نام را از فرهنگ لغت پيدا كرده اند و نيز مي گويد يانگ

 نام به خوبي شايسته آنچه كه انجام اين كرديم فكر ما": مي افزايد

 منعكس كننده طبيعت وحشيانه كهكلمه اي بي ادبانه . مي داديم بود

 آورند و مافكر بياددم نيز به راحتي مي توانند اين نام را مر. اينترنت بود

 زمانيكه او از موريتز مي گويد يانگ". كرديم احتماالً اسم خوبي است 

 بهتر است كه اين نام را به اسمي جدي تر تغيير دهند، آيا كهپرسيده  

 كاري را انجام دهند پول خود را پس اگرچنينموريتز در پاسخ گفته 

 . مي گيرد
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، يانگ و فيلو تزهاي دكتراي خود رارهاكرده و به اولين ١٩٩٥ بهار در

 در قلب سيليكون ،) [21]١٩( نزديكي مونتين ويودردفتر كارخود، واقع 

 نسبتاً سوئيت نزديكي خط آهن نقل مكان كردند كه  در ،)[22]٢٠(َوِلي 

٢١(آنها براي كامپيوترهاي سروري .  متر مربع بود١٦٠بزرگي با متراژ

 اطالعات را جمع آوري و ذخيره كند وهمچنين افرادي كه از كه) [23]

ولي در پايان همان سال .  احتياج داشتندمكانيآنها مراقبت كنند به چنين 

 متر ١١١٦ به يك سوئيت شدنداين فضا براي آنهاكوچك بود و ناچار 

اين مكان جاييبود كه .  مكان كنندنقل) [24]٢٢(مربعي در ساني وال 

 مي كرديم فكر ما":مي كنديانگ يادآوري . آنها عموميت پيدا كردفعاليت 

 اين البته ".كنيم كه مكان بسيار بزرگي است كه هيچ گاه نمي توانيم آنرا پر 

 ٣٠٧٠سال گذشته آنها پس از نقل مكان به يك طبقه . اشتباه بود

 دوطبقه ديگر در ساختمان همسايه را نيز اشغال بتدريجمترمربعي 

 . شد متر مربع ٩٣٠٠ جمعاً كردند كه

                                                 
١٩[21]-Mountain view 

٢٠[22]- Silicon Valley 

٢١[23]-  Server 

٢٢[24]-  Sunnyvale 



 

 16 

 ميليون صفحه خود در هر روز ١١٥ هر آگهي ، كه از طريق براي ياهو

توسعه تكنولوژي اين امكان را .مي كند سنت دريافت ٤پخش مي كند، 

 تبليغ كنندگان بينبراي ياهو فراهم مي كند كه ارتباط نزديك تري 

 تبليغات آن وجستجوگران ايجاد كند و اين امر باعث افزايش ميزان

 .  شدخواهد

 هزار سايت وب مي توانند نيازها وخواستهاي شما را با ده ها اكنون

 به صورت بالدرنگ عمل كند برآورده مي تواندسرعتي كه پنتيوم شما 

 ارائه مي كنند يعني را " آني خدمات"در واقع محيط هايِ  وب . سازد

 خود،زمان حقيقي جمع آوري سريع اطالعاتي كه مورد نياز شماست ، در 

جهت انجام خريد، خريدن سهام و يابرنامه ريزي براي يك سفر در 

 در فرهنگ مصرفي قرن بيستم به قدري امكاناتاين . آخرين لحظات 

با استفاده از اين . است جذاب است كه به نظر مي رسد دور از واقع 

 شما  كهمكانيامكانات آخرين و بهترين محصوالتي كه ساخته شده ، در هر 

و به هر ترتيبي كه براي پرداخت پول آنها در نظر داشته باشيد ! بخواهيد

 .  شماست دردسترس

 

 


