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 .رئيس و موسس شركت مايكرو سافت) Bill Gates(ويليام هنري گيتس سوم مشهور به بيل گيتس 

 25.3در حال حاضر مايكروسافت با بيش از چهل هزار كارمند در شصت كشور جهان و با درآمد خالص 

يكي از موفقترين شركتهاي اياالت متحده امريكا و يكي از  2001ر پايان سال مالي ميليارد دالر د

در يك خانواده متوسط در شهر  1955اكتبر سال  28راهبران صنعت كامپيوتر بوده است بيل گيتس در 

گيتس از همان دوران كودكي خود روحيه رقابت طلبي خود را نشان داد و . سياتل امريكا متولد شد

گيتس تحصيالت ابتداي خود را در  .كرد تا در هر زمينه اي از دوستان خود پيش باشد سعي مي

در آغاز يكي سالهاي تحصيلي  .مدرسه عمومي پشت سر گذاشت و در آنجا بود كه با كامپيوتر آشنا شد

يك ترمينال كامپيوتر اجاره كنند و در , مسئوالن مدرسه تصميم گرفتند با كمك خانواده دانش آموزان

در اين هنگام بيل گيتس با كامپيوتر آشنا شد و به سرعت در استفاده . ختيار دانش آموزان قرار بدهندا

گيتس . از آن مهارت كسب كرد و در سيزده سالگي اولين نرم فزار خود را كه يك بازي ساده بود نوشت

ر كامپيوتر هم به همراه دوست خود پل آلن كه دو سال از گيتس بزرگتر بود و در زمينه سخت افزا

 1973گيتس در سال .بيشتر وقت خود را به برنامه نويسي در اطاق كامپيوتر ميگذراند, مهارت داشت

وارد دانشگاه هاروارد شد و در آنجا با استيو بالمر كه در حال حاضر رئيس قسمت اداري مايكروسافت 

 MITSرا براي كامپيوتر  BASICگيتس زماني كه در هاروارد بود يك نسخه از زبان . است آشنا شد

Altair به همراه دوست دوران كودكي خود پل آلن شركت  1975بيل گيتس در سال  .طراحي كرد

مايكروسافت انواع زبانهاي .ايجاد كرد "در هر خانه يك كامپيوتر"با شعار  Microsoftكوچكي بنام 

كارمند داشت  40ايكروسافت فقط در آن زمان م. برنامه سازي را براي كامپيوترهاي مختلف توليد ميكرد

 1980در سال  .ميليون دالر در سال بود 2.4كه شبانه روز بشدت كار ميكردند و كل فروش آن فقط 

براي اينكه از بازار كامپيوترهاي شخصي عقب نماند تصميم گرفت تا كامپيوتر خود را كه  IBMشركت 



PC بسازد و وارد بازار كند , ندنام گرفت و كامپيوترهاي امروزي نيز مبتني بر آن هست.IBM  تصميم

اين بود كه شاهين خوشبختي بر دوش . گرفت تا كار نرم افزار آن را به عهده شركت ديگري بگذارد

قراردي با شركت كوچك مايكروسافت بست تا نرم افزارهاي سازگار با  IBMمايكروسافت نشست و 

 8088بيتي  16از پردازنده هاي  IBMكامپيوتر هاي جديد .توليد كند IBMكامپيوترهاي شخصي 

بنابراين مايكروسافت براي فروش زبانهاي برنامه سازي خود به يك . شركت اينتل استفاده ميكرد

در آن زمان شخصي بنام تيم پاترسون در كارگاه خانه خود يك  .بيتي نياز داشت 16سيستم عامل 

 DOSبيتي نوشت كه نام  16خته بود و براي آن يك سيستم عامل ساده بيتي كوچك سا 16كامپيوتر 

هزار  75را با قيمت  DOS 86بيل گيتس كليه حقوق سيستم عامل . را براي آن انتخاب كرده بود 86

 IBMرا متناسب با كامپيوتر هاي شخصي  DOS 86بيل گيتس و پل آلن سيستم . دالر بدست آورد

. بيتي ساختند 16ري را به آن افزودن و از آن يك سيستم عامل قوي تغيير دادند و امكانات بيشت

 IBMبرروي كامپيوترهاي شخصي  MS-DOS. ناميد MS-DOSمايكروسافت اين سيستم عامل را 

به  MS-DOSخود را براي استفاده از  PCدرصدي از فروش كامپيوترهاي  IBMجاي گرفتند و 

. بنيان نهاده شد MS-DOSتوري آقاي بيل گيتس بر روي و رفته رفته امپرا. مايكروسافت مي پرداخت

و محصوالت موفق ديگر گامهاي  Windowsبعدها مايكروسافت با توليد سيستم عامل گرافيكي 

درصد از دارندگان كامپيوترهاي شخصي  95طبق آخرين آمار بيش از  .بزرگتري بسوي موفقيت برداشت

درحال حاضر بيل گيتس با بيش از  .استفاده ميكنند در سراسر جهان از محصوالت مختلف مايكروسافت

او اين مقام را چندين سال است كه حفظ  .ثروتمندترين مرد دنيا شناخته شده است, ميليارد دالر 50

يكي از داليل موفقيت مايكروسافت به گفته خود گيتس استخدام افراد با هوش در اين شركت . كرده

او بقدري كار ميكرد كه .مايكروسافت را مديريت ميكردسال داشت  19گيتس زماني كه فقط  .است

حتي گاهي چند روز محل كار خود را ترك نمي كرد و به همراه كارمندان خود بسختي برروي پروژه 

با مليندا فرنج گيتس ازدواج كرد كه  1994گيتس در سال  .هاي مختلف و سفارش مشتريان كار ميكرد



بيل گيتس راه  .بوده است) 1999متولد سال (يك پسر  و) 1996متولد سال (حاصل آن يك دختر 

هم اكنون  .مادر خود را ادامه داد و بهمراه همسر خود چندين موسسه خيره در سراسر دنيا تاسيس كرد

  .بيل گيتس همراه همسر و فرزندان خود در شهر سياتل ساكن است

 


