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و  بزرگ تریــن  از   Oracle اوراکل  شــرکت 
شــناخته شــده ترین شــرکت هایی اســت که در 
زمینــه تولیــد نرم افــزار و بانک هــای اطالعاتی 
میــالدی   1۹77 ســال  در  می کنــد.  فعالیــت 
 ایــن شــرکت با نــام RSI کــه مخفــف کلمات
بــود،   Relational Software Incorporated

کار خودش را آغاز کرد. شــاید بیشتر افراد شرکت 
اوراکل را بــه خاطر نرم افــزار بانک اطالعاتی آن، 
که با همین نام اوراکل اســت، می شناسند. شرکت 
اوراکل از قدرتمندترین شرکت ها در زمینه مدیریت 
و نظم دهی نــرم افزارهای مرتبط با  پایگاه داده ها 
اســت، همچنین تا به حــال، اوراکل نرم افزارهای 
قدرتمنــدی را برای طرح و برنامه ریزی ســازمانی 
ERP ارائــه کــرده اســت. این شــرکت در حال 

حاضر بیــش از 136263 نفر کارمند رســمی دارد 
و درآمــد ســاالنه آن در حــدود 48 میلیون دالر 
بوده اســت. هم اکنــون مرکز اصلی این شــرکت 
 در ایالــت کالیفرنیا و مدیرعامل آن لری الیســون

(Larry Ellison) اســت. الیســون در 17 اگوست 

ســال 1۹44 متولد شد و یکی از بنیان گذاران اصلی 
شــرکت اوراکل به حساب می آید و باید بدانید که او 
در حال حاضر با ثروتی در حــدود 55 میلیارد دالر 
یکی از ثروتمندترین افراد در آمریکا و جهان است. 
الیســون در سال 1۹71 از طریق انجام یک سرمایه 
گذاری شخصی در حدود 2000 دالر، آزمایشگاهی 
را بــرای توســعه نرم افــزار بنیان گذاشــت. این 
آزمایشــگاه بعد از مدتی پیشرفت بسیاری کرد و در 

ســال 1۹7۹ با نــام RSI به ادامــه کار پرداخت و 
بعــد از آن با ارائه نرم افزار پایــگاه داده اوراکل به 
خاطر نام این نرم افزار نام شــرکت به اوراکل تغییر 
پیدا کرد. اولین نســخه ای که از نــرم افزار اوراکل 
به بازار ارائه شــد، اوراکل 2 نام داشت. دلیل اصلی 
این نوع نام گذاری این بود که به همه اثبات شــود 
که نســخه1 این نرم افزار قبل از ارائه تست شده و 
تمامی ایرادات اولیه آن برطرف شــده اســت و این 
نکته که نرم افزار از نســخه 2 شــروع شده به این 
دلیل اســت که تمامی مشــکالت جزئی موجود در 
نســخه قبلی آن برطرف شــده  اســت. جالب است 
بدانید، عکاس رسمی مراسم ازدواج الیسون دوست 
صمیمی او اســتیو جابز بود که مدیر عامل شــرکت 
اپل بود. سایت شرکت اوراکل به تازگی مصاحبه ای 
را با آقای الیســون انجام داده اســت که در ادامه 

می خوانیم.

 شما هنوز هم اعتقاد دارید که نباید در زمینه 
سخت افزار فعالیت کنید و تنها فعالیت هایتان 

را صورت نرم افزاری ادامه می دهید؟
من می دانم که شــرکت هایی که کارایی خود را در 
هر دو زمینه ســخت افزار و نرم افــزار به یک میزان 
باال برده اند بســیار موفق تر از شــرکت هایی بوده اند 
که تنها در یک شــاخه حرکت کرده اند. به طور مثال 
می بینیم که گوشــی آیفون که محصول شرکت اپل 
است بســیار موفق تر از گوشی بود که مایکروسافت 
به بازار ارائه کرد. اوراکل هم دوســت دارد که چون 

شرکت های سیسکو و اپل با یک برنامه ریزی درست 
و حساب شده به این زمینه وارد شود.

 عالوه بر اپل و سیسکو شرکت های دیگری 
مانند مایکروسافت یا گوگل هم در این زمینه 
خوب عمــل کرده اند، اما آیــا اوراکل به این 
موضوع فکر کرده است چه سخت افزارهایی 
را می خواهد طراحــی کند که برای آن ها نرم 

افزار هم بنویسد؟
همان طور که تمــام افراد هــم می دانند، محصول 
اصلی شــرکت اوراکل، پایگاه داده هایی اســت که 
ارائه می دهد، ما در چند ســال گذشــته در این فکر 
بودیــم که خودمان ســخت افزاری را متناســب با 
ویژگی های این نرم افزارهای بانک اطالعاتی چون 
ماشــینی مخصوص به اگزادیتا، طراحی کنیم. با این 
هدف سعی داشــتیم که در رده شــرکت هایی قرار 
بگیریم که برای نرم افزارهایشــان ســخت افزار یا 
بالعکس، طراحی می کننــد. تا حدی هم در این راه 
گام برداشــتیم، اما به برنامه ریزی دقیق تری برای 

این کار نیاز داریم.

 اگــر بتوانید به گذشــته برگردید، باز هم 
تالش می کنید که به همین جایگاه کنونی تان 

برسید یا از جایگاه فعلی تان راضی هستید؟
من فکر نمی کنم که شــخصیت انســان با بازگشتن 
به دوره های قبل زندگی اش تغییر پیدا کند، در مورد 
خودم هم به این موضوع اعتقاد دارم. من به هر چه 
که دوست داشته ام دســت پیدا کرده ام بنابراین اگر 
باز هم به دوران گذشــته بازگــردم بعد از مدتی به 

همین جا خواهم رسید.

 چه کســی در این موفقیت شما بیشتر از 
دیگران سهم داشته است؟ 

مادرم تنها فردی است که با جرات می توانم بگویم، 
تمــام موفقیت هایــم را از او دارم. از همــان دوران 
کودکی در تمام رشــته ها برای من معلم می گرفت 
و مرا به صورت تخصصی با رشته های مختلف آشنا 

می کرد.

 پدرتــان در این موفقیت ها هیچ نقشــی 
نداشت؟

او هم به شــکل و روش خاص خودش مرا تشویق 
می کرد. پــدر من هم اعتقاد دارد که یک مرد موفق 
هر چیزی را می دانــد و در همه امور تخصص دارد. 
این اعتقاد از نظر بسیاری از افراد غیرمنطقی به نظر 
می آید اما شــاید برای من یکی از دالیل رسیدن به 

موفقیت بود.

شــاید تا به حال شما هم دچار این حس شــده باشید که از زندگی ماشینی 
و این همه ابزارهای دیجیتالی خســته شــده اید و بعضی از اوقات به دنبال 
مکانــی بگردید که کمــی در آن تنها بوده و دیگران نتوانند به آســانی به 
شــما دسترسی داشــته باشــند. این موضوع که ما همیشــه و همه جا در 
دسترس باشــیم خیلی هم خوب نیست و شاید الزم باشد که در زمان هایی 
فناوری، انســان را تنها گذاشته و به حال خودش رها کند تا کمی از زندگی 
ماشــینی و ارتباطات مجازی فاصله بگیرد. مــا در جهانی زندگی می کنیم 
که در بســیاری از مواقع به جای داشتن ارتباط با یک انسان با یک ماشین 
ارتبــاط برقرار می کنیم. آیا در این صورت ممکن اســت که ما از بعضی از 
رفتارها و واکنش های این ماشــین ها تاثیر بگیریــم و همین تاثیرات را در 
رفتار روزانــه خود به دیگران انتقال دهیم؟ با این روندی که پیش می رویم 
شــاید در زمانی بسیار نزدیک به ماشین های هوشــمند بسیار نزدیک شده 
و حتی در زندگی روزانه هم از آن ها تاثیر بگیریم. شــاید بد نباشــد که این 
موضــوع را با یک مثال بیان کنم تا بهتر لمس شــود. همه ما می دانیم که 
بیشــتر از هر چیز این گفتار و زبان انســان ها است که از قدرت تاثیرگذاری 
بســیار باالیی برخوردار اســت. به طور مثال در بعضی از اوقات ما شــاهد 
تاثیــر یک برنامه تلویزیونی روی مردم هســتیم که لغــات و اصطالحاتی 
را در میــان مردم رایــج می کند که تا مدت ها هم ماندگار اســت. اما تا به 
حــال به این موضوع فکر کرده اید کــه این امکان وجود دارد که این اتفاق 
بــرای جهان دیجیتال هم رخ دهد، یعنی اصطالحاتــی که تنها منحصر به 
ماشــین ها و ابزارهای دیجیتال اســت، در میان مردم عادی رواج پیدا کند. 
در حال حاضر افراد بســیاری وجود دارند که وقت بســیاری را در طول روز 
با رایانه ها ســر و کار دارند و به زبان این ماشــین عــادت کرده اند و جالب 
است که زبان رایانه ها تاثیر عجیبی روی زبان کاربران رایانه گذاشته است. 
شاید شما هم از دوستان خود شنیده باشید که مواقعی که بسیار خسته بوده 
و کشــش مغزی الزم را ندارند در مورد خودشــان اصطالح هنگ کردن را 
اســتفاده کرده اند، یا زمانی که در مورد مسئله ای اشتباه فکر می کردید و با 
شکل درست آن مواجه می شــوید اصطالحی چون ارور دادن، فرمت شدن 
یا ریســت شــدن را به کار برده اید. به این ترتیــب می بینیم که رایانه تاثیر 
بســیاری روی کاربران خود می گذارد، اما نکته جالب این است که ماجرا به 
همین نقطه ختم نمی شــود. این کاربــران در طول روز در زندگی اجتماعی 
خود با افراد بســیاری ارتباط خواهند داشــت و این تاثیر را روی آن ها هم 
خواهند گذاشــت و در این جا اســت که اگر ما از افراد دیگری چون پدرها 
و مادرهایمان که شــاید با رایانه ها ارتباط چندان زیادی نداشته باشند، این 
اصطالحــات را بشــنویم، نباید تعجب کنیم یا به آن هــا بخندیم. این تاثیر 
پذیر بودن از یک دیدگاه ممکن اســت بسیار جالب به نظر برسد اما به طور 
حتم از دیدگاه های دیگر شــاید برای ما ضرر هم داشــته باشــد. اما به هر 
حال نمی توان این موضوع را انکار کرد که ماشــینی که بی جان است و خود 
انسان برای او زبان خلق کرده است باز هم این قدرت را دارد که با ظاهری 

بی زبــان روی کاربران خود تاثیر قابل توجهی بگذارد.

دیر بجنبیم، هنگ می کنیم
 گلسـا ماهیـان

اوراکل، بزرگترین بانک مجازی

الیسون، بنیان گذار اصلی شرکت اوراکل یکی از ثروتمندترین افراد در جهان 
است

یادداشت

مصاحبه با لری ایلسون، مدیر شرکت اوراکل

650 هزار تومان


