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ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ اﺧﯿﺮا اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد وﯾﻨﺪوز ﺣﺘﻤﺎ
ﺗﻐﺮ ﻣﯽ داد.
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ-ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎن روﯾﺪادی ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ از
وی در ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﻓﺮﻣﺎن  Ctrl+Alt+Delﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و آن را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻻﮔﯿﻦ ﮐﺮده و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺷﺎن ﮐﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺴﮏ ﻣﻨﯿﺠﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﯾﮕﺬاری دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه
روی ﮐﯿﺒﻮرد ،ﻓﺸﺮدن ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از دو دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن  IBMاﺑﺪاع ﺷﺪ
ﮔﯿﺘﺲ ﮐﻪ در ﻓﻮروم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ اﺷﺎره ای ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن داﺷﺖ و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﻠﯿﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﻣﯿﻼدی و ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن  IBMﺑﺮای رﯾﺒﻮت ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺳﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﯿﺘﺲ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪون ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدم،
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﺮدم.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل ۲۰۱۳
ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﮔﯿﺘﺲ اﺑﺪاع اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در  IBMﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎﻣﯿﭙﻮﺗﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن روﯾﻪ را اداﻣﻪ دادﯾﻢ…ﮐﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد.
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن  Ctrl+Alt+Delﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮﯾﺪ ﺑﺮدﻟﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﻫﻢ
ﺻﺮﻓﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﯾﺒﻮت ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی  IBMوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻮد
ﺑﺮدﻟﯽ در دﻓﺎع از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻋﺎدی.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را اﺑﺪاع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﺷﻬﺮت رﺳﺎﻧﺪ.
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