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صنعـت فنـاوری بـا قـدرت در حـال پیشـرفت اسـت و 
افـرادی کـه در ایـن زمینه موفـق ظاهر شـده اند و حرفی 
بـرای گفتـن دارنـد، می توانند در عرض مـدت زمان کمی 
بـه درآمـد قابل مالحظه ای دسـت پیـدا کـرده و ثروتمند 
شـوند. تنها کاری که شـرکت های بزرگ انجـام می دهند 
ایـن اسـت کـه نیـاز کاربـران را در هـر دوره بـه درسـتی 
نیروهـای  ایده هـای  از  اسـتفاده  بـا  و  کـرده  شناسـایی 
خالقشـان، محصوالتـی را تولیـد می کننـد کـه سـریعا 
توسـط کاربـران و بـازار پذیرفتـه شـده و بـه محبوبیـت 
می رسـد. در چنـد سـال گذشـته شـرکت اپـل توانسـت 
بـه یکـی از بزرگترین تولیـد کننده های گوشـی همراه در 
جهـان تبدیل شـود. نکتـه بسـیار جالبی کـه در این میان 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه اپـل تنها یـک نوع گوشـی با 
نـام آیفـون تولیـد می کند و با ایـن حال به خاطـر این که 
توانسـته اسـت نیاز کاربران را به درسـتی شناسـایی کند، 
بـا همیـن یک مدل گوشـی، شـرکت های بـزرگ دیگر را 
از پا در آورد. این موضوع توجه بسـیاری از کارشناسـان را 
بـه خود جلـب کرده اسـت و به خاطـر این موفقیـت اپل، 
دیگـر شـرکت ها از آینـده کاریشـان دچـار ترس شـده اند 
و سـعی دارنـد بـه هـر نحـوی کـه شـده توجـه کاربـران 
را از اپـل بـه سـوی خـود جلـب کننـد. بـا توجـه بـه این 
کـه اپـل در تمامـی زمینه هـا فعالیـت می کنـد، این ترس 
بـرای دیگـر شـرکت هایی کـه در زمینه هایی ماننـد تولید 
لپ تـاپ و تبلـت فعالیـت می کننـد، بیشـتر از قبـل شـده 
اسـت. یکـی از شـرکت هایی که به تازگـی موضعش را در 
 HP مقابل اپل تغییر داده اسـت، شـرکت بزرگ و باسـابقه
اسـت. نزدیک به 75 سـال از زمان تاسـیس این شـرکت 

می گـذرد و می تـوان گفـت کـه اچ پـی از ریـش سـفیدان 
جهـان فناوری هـا اسـت. مدیـر عامـل ایـن شـرکت بعد 
  Leoاز مدت هـا عـوض شـده اسـت و آقـای لئو اپوتکـر
 Apothekerکـه قبـال مدیرعامـل شـرکت نرم افـزاری 

SAP بـود، چنـد سـالی اسـت کـه مدیریت این شـرکت 

را بـه عهـده گرفتـه اسـت. او ایده هـای جدیـدی دارد و 
 HP  ،امیـدوار اسـت که بتوانـد در آینده ای بسـیار نزدیک
را بـه جایـگاه بسـیار خوبـی برسـاند. او مصاحبـه ای را بـا 
عنـوان »بـه جای آی پـد، لپ تاب بخرید« با وال اسـتریت 
 ،HP ژورنـال در مـورد روش هـای کاری جدیـد شـرکت

انجـام داده اسـت کـه در ادامـه می خوانیم.

 شما به تازگی به HP وارد شده اید و ظاهرا 
استراتژی های جدیدی برای این شرکت در 
نظر گرفته اید، چه احساســی نسبت به این 

شرکت دارید؟
ورودم به HP خیلی هم جدید نیسـت و چند سـالی اسـت 
کـه وارد ایـن شـرکت شـده ام بـه نظـر مـن این شـرکت 
بزرگتریـن شـرکت تکنولوژی در جهان اسـت و به جایگاه 

واقعی اش خواهد رسـید.

 امروزه بیشــتر مدیران در شــرکت های 
مختلف دوســت دارند که یک آی پد داشته 
باشند و شاید بتوان گفت که محصوالت اپل 
را به دلیل به روز بودنشان، ترجیح می دهند، 
نظر شــما در این مورد چیست؟ آیا وارد بازار 

رقابتی می شوید؟

بـه نظـر مـن بـه هیـچ عنـوان الزم نیسـت کـه بـا ایـن 
موضـوع مقابلـه کـرده یـا بـه دنبـال راه حلـی بـرای آن 
بگردیـم و تنهـا کاری کـه باید در این رابطـه انجام دهیم، 
این اسـت کـه این موضـوع را به بهترین شـکل مدیریت 
کنیـم تـا بتوانیـم جایگاه مـان را در میـان شـرکت های 
برتـری کـه فعالیـت دارند، حفـظ کنیم. من تصمیـم دارم 
کـه یـک فضای ایمـن در شـرکت ایجـاد کنم تـا تمامی 
کارکنـان بتواننـد با فکری بـاز فقـط روی کار خود تمرکز 

. کنند

 بــا ایــن که HP بیشــتر یک شــرکت 
ســخت افزاری به حســاب می آید اما شما 
برنامه ای برای  سیستم عامل خریده اید. چه 

آن دارید؟
بلـه کامـال درسـت اسـت، ما یک شـرکت سـخت افزاری 
هسـتیم، امـا برنامـه ویـژه ای بـرای سیسـتم عاملی کـه 
خریده ایـم داریـم. هـدف مـن از ایـن خریـد این بـود که 
ایـن سیسـتم عامـل را روی تلفن های همراه هوشـمند و 
تبلت هایـی کـه تولیـد می کنیـم، ارائـه کنیم و بـه عبارت 
دیگـر محصولـی را بـه مشـتریان تحویـل دهیـم کـه به 
صـورت کامـل از نظـر سـخت افـزاری و نرم افـزاری بـه 
خودمـان اختصـاص داشـته باشـد و بـه این ترتیـب دیگر 
مشـتریان برای حل مشـکالت احتمالی شـان الزم نیست 

کـه بـا چند تولیـد کننـده در ارتباط باشـند.

 در مورد رایانه های شــخصی هم وضع به 
همین صورت خواهد بود؟

بلـه ما تصمیـم داریم که سیسـتم عامـل اختصاصی خود 
را روی رایانه هـای شـخصی تولیدیمـان هـم ارائه کنیم و 
در آینـده تمـام رایانه هـای شـخصی ما مبتنی بر سیسـتم 

عامـل اختصاصی خواهنـد بود.

 یعنی ویندوز را کنار می گذارید؟
ایـن کار بـه تدریـج صـورت می گیـرد و ما تصمیـم داریم 
کـه سیسـتم عامل اختصاصـی خـود را روی پرینترهـای 
تولیدیمـان هم عرضـه کنیم و پرینترها بـه یک محصول 

اینترنتی تبدیل شـوند.

 پس HP تغییرات زیادی خواهد داشــت 
و شــما به جای این که بیشتر به Dell شبیه 
باشید، تصمیم گرفته اید که به Apple شبیه 

شوید؟
بـه نظـر من مـا از دیگـران متفـاوت خواهیم بود و سـعی 
می کنیـم کـه خدمـات بسـیار خوبـی را بـرای مشـتریان 
تجـاری خـود ارائـه کنیـم. مـن هیـچ نگرانـی از بابـت 
رقابـت بـا دیگـر شـرکت ها نـدارم چـون مـا آنقـدر خوب 

کار می کنیـم کـه مشـکلی نداشـته باشـیم.

خیلـی وقـت اسـت کـه دیگـر از زندگی هـای گذشـته فاصلـه گرفته ایـم و غـرق 
در زندگـی روزمره مـان شـده ایم. یـک زندگـی پـر از زرق و بـرق و فناوری هـای 
مـدرن کـه در آن جایـی بـرای سـنت ها یـا ابزارهـای قدیمـی نمی مانـد. یـک 
روز خـود را تجسـم کنیـد، از صبـح کـه بـا صـدای زنـگ تلفـن همراهتـان از 
را روشـن  رایانـه  زمانـی کـه در محـل کار  تـا  بیـدار می شـویم گرفتـه  خـواب 
رایانـه  را شـکر، آن زمان هـا کـه  بـه کار می شـویم. خـدا  می کنیـم و مشـغول 
مشـکل  بسـیار  کارهـا  بـه  دادن  سـامان  و  سـر  بـود،  نشـده  همه گیـر  این قـدر 
بـود، امـا در حـال حاضـر تمامـی زندگیمـان در رایانـه و جهـان مجـازی اینترنت 
خالصـه می شـود. ایـن کار هـر روز ماسـت، اینترنـت نـه تنهـا آخرین اخبـار را از 
دیدگاه هـای مختلـف در اختیـار مـا می گـذارد، بلکـه بزرگ تریـن سـرگرمی مان 
نیـز محسـوب می شـود زیـرا از طریـق آن می توانیـم بـا دوسـتان خود در سراسـر 
جهـان در ارتبـاط باشـیم یـا اگـر گاهـی یـاد دوران جوانـی افتادیـم، کمـی بازی 
آنالیـن انجـام دهیـم. اینترنـت یـار مهربـان مـا نیز شـده اسـت و هـر اطالعاتی 
کـه بخواهیـم را می توانیـم از آن اسـتخراج کـرده و مطالعـه کنیـم. پـس از اتمام 
گشـت زنـی در اینترنـت نیـز مشـاهده برنامه هـای تلویزیونـی جـزوی از برنامـه 
روزانـه ماسـت. ایـن برنامه هـا باعث می شـوند که تا پاسـی از شـب بیـدار بمانیم، 

امـا به طـور حتـم ارزشـش را دارد.
ــدرن،  ــبک م ــه س ــی ب ــم. زندگ ــادت کرده ای ــی ع ــبک زندگ ــن س ــه ای ــا ب م
شــاید چیــزی فراتــر از اتفاقــات ســاده فــوق باشــد و شــاید بتــوان مــوارد بســیار 
ــه ســالیان پیــش بیــان  ــاد دیگــری از تغییــرات ســبک زندگــی مــا نســبت ب زی
ــی،  ــن روش زندگ ــده ای ــت کنن ــاید ناراح ــده و ش ــران کنن ــه نگ ــا نکت ــرد. ام ک
ــه  ــت. در روزی ک ــاوری اس ــه فن ــان ب ــدید انس ــتگی ش ــدن وابس ــود آم به وج
ــا  ــای را ب ــم و چ ــرم کنی ــر گ ــک مایکروف ــا کم ــان را ب ــم ن ــح می خواهی صب
کمــک انــرژی بــرق در کمتــر از یــک دقیقــه آمــاده کنیــم، بــرق قطــع می شــود. 
ــم شــد! در محــل کار،  ــه خــارج خواهی ــه از خان ــدون صبحان ــا آن روز ب ــر م اکث
ــه  ــه می شــود ک ــه گفت ــق برنام ــه می شــود و طب ــا گرفت ــه از م ــی رایان ــه دلیل ب
ــا  ــی از م ــاال خیل ــم. احتم ــتفاده کنی ــم از آن اس ــده نمی توانی ــاه آین ــک م ــا ی ت
ــیوه  ــه ش ــت ب ــر بازگش ــال حاض ــون در ح ــم داد، چ ــتعفا خواهی ــان اس از کارم
ــن  ــبکه تلف ــه ش ــه روزی ک ــت. وای ب ــن اس ــر ممک ــا غی ــته تقریب کاری گذش
ــد کــه روزی  ــرای خــودم پیــش آم ــورد ب ــن م ــالل شــود. ای همــراه دچــار اخت
ــه دوســتی می رســاندم و همــان روز شــبکه  می بایســت یــک امانتــی مهــم را ب
ــی  ــم و امانت ــدا کن ــتم وی را پی ــد و نتوانس ــع ش ــراه قط ــای هم ــام تلفن ه تم
ــی  ــراد وضعیت ــی از اف ــرای خیل ــا ب ــت ام ــبکه اینترن ــانم. ش ــه دســتش برس را ب
ــی  ــد و حت ــدا کرده ان ــاد پی ــبکه اعتی ــن ش ــه ای ــراد ب ــر دارد. اف ــیار پیچیده ت بس
ــوند!  ــی ش ــیب های روح ــار آس ــالل در آن دچ ــورت اخت ــت در ص ــن اس ممک
ــتیم،  ــل هس ــاوری قائ ــرای فن ــه ب ــی ک ــام احترام ــا تم ــه ب ــت ک در این جاس
ــرل خــود  ــا را تحــت کنت ــم. او م ــه قضــاوت کنی ــاره آن منصفان می بایســت درب
ــم روزی  ــه نمی توانی ــدر ک ــده ایم، آن ق ــته ش ــه آن وابس ــا ب ــرار داده اســت. م ق
را بــدون آن ســپری کنیــم، یــا اگــر یــک روز را بــه هــر زحمتــی ســپری کنیــم 
بیشــتر از آن نخواهیــم توانســت. او آزادی را از مــا ســلب کــرده اســت، در عیــن 
حالــی کــه شــاید گاهــی بــه مــا آزادی نیــز ببخشــد، کــه آن آزادی را هــم بــه 

ــد. ــه می کن ــودش ارائ ــواه خ ــکل دلخ ش

یاد گذشته ها بخیر
 گلسـا ماهیـان

شرکت HP تغییر استراتژی می دهد

نزدیک به 75 سال از زمان تاسیس شرکت بزرگ و باسابقه HP می گذرد

یادداشت

HP مدیرعامل جدید ،Leo Apotheker مصاحبه با

650 هزار تومان


