iSteve
Szerkesztette George Beahm

Steve Jobs egy az egyben
Kukkants bele egy zseni agyába!

Az Apple tehetségekre épül, olyan tehetségekre, akik, azt
hiszem, képesek jó hardvert tervezni, erősek az ipari
formatervezésben, s remek operációs rendszert és szoft
vereket készítenek. És amiben kiemelkedőek vagyunk,
az az, hogy mindezt belesűrítjük egyetlen termékbe.
Erre már csak mi vagyunk képesek a számítástechnikai
iparban.
STEVE JOBS

Rolling Stone, 2003. december 25.
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BEVEZETŐ

Steve Jobs és víziója

Állandóan azt figyelem, mi lesz a következő nagy lehe
tőség, de ahogy ma mennek a dolgok, rengeteg pénzbe és
tervezői munkába kerül valami újat alkotni. Nem tu
dom, mi lesz a következő nagy dobás, de van pár ötle
tem.
STEVE JOBS

Fortune, 2000. január 24.

Steve Jobs 1976 óta hívei örömére és ellenségei bánatára, ahol csak tehette, mondta a magáét: sajtótájékoztatókon, az Apple honlapján, az új Apple termé-
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kek nyilvános bemutatóin, valamint a nyomtatott és
az elektronikus média oldalain és csatornáin.
Akárhogy vélekedik is az ember Jobsról, aki életrajzában kétszer is szerepelteti a „vízió” szót, egy tény vitathatatlan: tőle származik a mai üzleti életre vonatkozó néhány legemlékezetesebb idézet.
Steve Jobs különleges és irigylésre méltó helyet foglalt el az üzleti világban. Több kitüntető címet kapott, a Fortune magazin az évtized vállalatvezetőjének, a Harvard Business Review a világ legeredményesebb vezérigazgatójának, a Wall Street Journal pedig
az évtized személyiségének választotta meg.
Amikor 2011. augusztus 15-én kiderült, hogy az
egyetlen hivatalos Steve Jobs-életrajz (Waldorf Isaacson tollából) megjelenési időpontját 2012 márciusáról 2011. november 21-re módosították, rögtön beindultak a találgatások. A nagy könyvkiadók nem
szokták csak úgy változtatgatni a terveiket. Vajon mi
van emögött?
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Nem kellett sokáig várni a válaszra. Kilenc nappal
később, augusztus 24-én Steve Jobs bejelentette, hogy
lemond a vezérigazgatói címről, felkérte az Apple
igazgatótanácsát, hogy hajtsák végre az utódlási tervet, és Timothy Cook vette át a cég irányítását.
Október 5-én, egy nappal azután, hogy az Apple új
vezérigazgatója az iPhone 4S bemutatóján először jelent meg a nyilvánosság előtt, az igazgatói tanács bejelentette, hogy Steve Jobs 56 éves korában elhunyt.
„Steve zsenialitása, odaadása és energiája számtalan
olyan újítást eredményezett, amely gazdagabbá tette
az életünket – állt a közleményben. – Steve-nek köszönhetően a világ sok tekintetben jobbá lett.”

IDÉZETEK

A felhasználók tapasz talata

Csak a mi vállalatunk fogja át az egész folyamatot – a
hardver, a szoftver és az operációs rendszer készítését.
Teljes egészében mi felelünk a felhasználók tapasztalatáért. Erre a többiek nem képesek.
Time, 2002. január 14.
A gép lelke

Ha a hardver a gép agya és izomzata, a szoftver a lelke.
Bevezető az Applefejlesztők világkonferenciáján,
2011. június 6.
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Mintegy fél éve olvastam, mit mondott Bill Gates.
„A húszas éveimben nagyon keményen dolgoztam.”
Tudom, miről beszél, mert a húszas éveimben én is
nagyon keményen dolgoztam. Tudják, mindennap
hosszú órákat… De ezt nem lehet és nem is akarom
a végtelenségig csinálni.

mindig eljön egy pont, amikor megfordul a fejükben,
hogy ugyanazt csinálhatnák életük hátralevő részében, és a külvilág szemében akkor is sikeresek maradnának, de a sajátjukban talán nem. Ez az a pillanat,
amikor egy művész eldönti, ki is ő valójában. Ha továbbra is vállalják a kudarc kockázatát, még mindig
művészek. Dylan és Picasso mindig vállalta.
Valahogy így vagyok az Apple-lel. Persze nem szeretnék kudarcot vallani. Bár nem tudtam, mennyire
rossz a helyzet, volt miről töprengenem, mielőtt igent
mondtam. Végig kellett gondolnom, milyen hatással
lesz a Pixarra, a családomra, a hírnevemre. Végül beláttam, hogy nem érdekelnek a következmények, mert
ezt akarom csinálni. Ha megpróbálom, és elbukom,
nos, legalább megpróbáltam.

Time, 1999. október 10.

Fortune, 1998. november 9.

A jó megoldás

Amikor termékenként újratervezték az Appleboltok
berendezését: Nem is tudom, meddig tartott, hat vagy
kilenc hónapig. De ma már látjuk, milyen jó döntés
volt.
Fortune, 2007. március 19.
A kemény munkáról és a z öregedésről

A kudarc kocká zata

Egyik példaképem Bob Dylan. Fiatalkoromban megtanultam az összes száma szövegét, és megfigyeltem,
hogy sosem áll le. Az igazán jó művészek életében
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A legjobbnak lenni

Nem mi voltunk az elsők ezen a pályán. De mi lettünk a legjobbak.
Az iPhone OS 4.0 bemutatóján, 2010. április 8.
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