Simonyi Károly
Charles Simonyi (született Simonyi Károly) (Budapest, 1948. szeptember 10. –)
szoftverfejlesztĘ, a szándékorientált programozás (Intentional Programming, IP)
kutatója. ė a második magyar, aki az Ħrben járt,[1] egyben az ötödik Ħrturista.
Apja Simonyi Károly fizikus.
A számítástechnikával elĘször középiskolás korában került kapcsolatba, amikor
éjjeliĘrként egy szovjet Ural–2 típusú vákuumcsöves számítógép vezérlĘtermére
vigyázott. Az egyik mérnök megtanította a gép programozására, és az ifjú Károly 18 éves korában
már fordítóprogramokat készített, sĘt egyik programját egy állami vállalat meg is vásárolta. 1966ban Dániába ment, ahol az elsĘ dán számítástechnikai cégnél, a Regnecentralen-nél dolgozott.
1968-ban az Egyesült Államokba költözött, ahol beiratkozott a Kaliforniai Egyetemre Berkeleyben. Olyan híres emberek tanultak itt, mint Gordon E. Moore (Moore-törvény), Gróf András
(Andrew Grove, az Intel késĘbbi fĘnöke) és Andrew Tanenbaum, a Minix megalkotója. 1972-ben
fĘiskolai diplomát szerzett mérnöki matematikából, "Statisztika és matematika" szakirányon.
Ezután a Stanford Egyetemen tanult tovább, és a Xerox PARC-nál dolgozott Alan Kay és Robert
Metcalfe mellett. Butler Lawsonnal közösen kifejlesztette az elsĘ ALAKHĥ (WYSIWYG)
szövegszerkesztĘt, a „Bravo”-t Alto személyi számítógépre. 1977-ben doktorált
számítástudományból, disszertációjában a metaprogramming nevĦ programfejlesztés-módszertannal
foglalkozott, amely nagy méretĦ szoftverprojektek hatékonyságának növelésére szolgál.
1981-ben Metcalfe javaslatára megkereste Bill Gates-t, aki munkát kínált neki a Microsoftnál.
Simonyi Károly itt a Word és az Excel, valamint az Excelt megelĘzĘ Multiplan fejlesztését vezette.
JelentĘs elméleti és gyakorlati eredményeket ért el az alkalmazások hordozhatóságát megkönnyítĘ
ún. "virtuális gép" technológia területén. Ezzel azonban megelĘzte korát, mert az MS-DOS rohamos
elterjedése miatt a programok hordozhatóságának jelentĘsége lecsökkent. ė vezette be a
Microsoftnál az objektumorientált programozást, amit a Xeroxnál tanult meg, és kifejlesztette a
magyar jelölést a változók megnevezésére.
Simonyi a Microsoftnál dolgozott a cég legsikeresebb periódusában, a cég egyik vezetĘ
szoftverfejlesztĘje lett. Karrierje során jelentĘs magánvagyont (kb. 1 milliárd USD) halmozott fel, a
Forbes magazin szerint Ę a 374. leggazdagabb amerikai.
2002-ben váratlanul elhagyta a Microsoftot, hogy üzlettársával, Gregor Kiczales-szel, a Brit
Columbiai Egyetem professzorával megalapítsa az Intentional Software Companyt.
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