ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن
اﯾﻦ روزﻫﺎ روی ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺎدی ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻼشﻫﺎی
ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮی ﺑﺰرگ و ﺗﻼش زﯾﺎد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری را ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد .ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻃﺮﻓﺪارن .ﭼﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
را ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﭼﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1977ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺎزدداﺷﺖ ﺷﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺷﻮد1؟

اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺳﻦ  13ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺴﯿﮏ آﻏﺎز ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎروارد رﻓﺖ و ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺮک ﮐﺮد و در
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻧﺴﺨﻪای از زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﯿﺴﯿﮏ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد .در  4آورﯾﻞ ﺳﺎل  1974ﻣﯿﻼدی ،ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ و ﭘﻞ

آﻟﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اداﻣﻪ داﺳﺘﺎن را ﻣﯽداﻧﯿﺪ؛ ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﺴﯿﺮی ﮔﺎم ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻬﺎن ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮدش را ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪای ﻗﺮار داد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﯿﻞ و ﻣﻠﯿﻨﺪا ﮔﯿﺘﺲ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ دور از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺮماﻓﺰاری را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮی را در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺟﺸﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺑﯿﻞ
ﮔﯿﺘﺲ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﯿﺖ ﭼﻮدری روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در اداﻣﻪ ،ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ دﻧﯿﺎی ﻧﺮماﻓﺰار را ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:

» ﻓﺮدا روز ﺑﺰرگ و وﯾﮋهای اﺳﺖ .ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ«.
»در اواﯾﻞ ،ﭘﻞ آﻟﻦ و ﻣﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ،ﯾﻌﻨﯽ "ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﯿﺰ و ﺧﺎﻧﻪای" آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ.
اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آنﻫﺎ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻣﺮوزی ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﻣﺘﻔﺎوت از آن
روزﮔﺎر اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ،
ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﮑﻮﯾﯽ را آﻏﺎز
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهای ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و رﺑﺎتﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻌﺎﻣﻞ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻗﻔﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﻮد.
ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی و دراﯾﺖ ﻧﺎدﻻ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺎم ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت دﺷﻮار در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺪرن و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﻨﻌﺖ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ .از زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎور ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪهام ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهام و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنرا درک ﮐﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﮑﺎﯾﭗ و
ﻫﻠﻮﻟﻨﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪای از ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه،

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻓﻨﺎوری ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و
ﮔﺮان اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و راﻫﮑﺎری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻓﻨﺎوری را در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺨﺼﯽ را
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﻨﺎوری را روی ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ زﯾﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯽﺷﻤﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم
ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﮐﺎری را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﮐﻪ
آنرا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺎسﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﯿﺘﺲ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎت آنﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ وی ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .از
اﺑﺘﺪا ﮔﯿﺘﺲ اﺷﺎرهای ﺑﻪ دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﭘﻞ آﻟﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﯿﺴﯿﮏ و اﻟﺒﺘﻪ  MS-DOSﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی  IBMﻧﺸﺴﺖ اﺷﺎرهای داﺷﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و
آﯾﻨﺪه ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد
اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آنﻫﺎ اﺑﺰار ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ از ﻧﺎدﻻ ﺑﺎﺑﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ،ﺗﻤﺮﮐﺰ روی
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و ﻣﺠﺎزی و ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه روی ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽBing Distill ،
)اﺑﺰار ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺟﻮابﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت( ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده روی ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ...ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد .از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻮ ﺑﻠﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻫﺒﺮی ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  ،10ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ
و ...ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻧﺎدﻻ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روی ﻫﻤﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ ﻗﺮار دارد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی او در ﺑﻄﻦ ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
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