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VeliKani – Satya nadella, MicroSoft

Microsoft 
spreminja sistem
direktor Satya nadella, ki nekdaj ni veljal 
za verjetno izbiro za vodenje tehnološkega 
velikana, je prekinil notranje boje, dvignil 
moralo in družbi v manj kot štirih letih 
prislužil več kot 250 milijard dolarjev tržne 
vrednosti. 

tehnologija in žiVljenje

Lahko Kitajska 
ukroti bitcoin?
lahko poskusi, a je kriptovaluta večja od vsake 
države, tudi tiste, kjer je najbolj priljubljena.
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foKuS

V internet z 
možganskim 
vsadkom
Znani kirurg je prepričan, da bomo v bližnji 
prihodnosti zdravnikom dovolili vsaditev 
elektrod v možgane in jih tako povezali z 
računalniki.

 9 Eksotične ambicije
 10 Dešifriranje možganov  
 11 Miselna čelada
 12 Povezovanje uma in stroja
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Lahko Kitajska  
ukroti bitcoin?
Lahko poskusi, a je kriptovaluta večja od vsake države, tudi tiste, 
kjer je najbolj priljubljena.

Microsoft  
spreminja sistem
Direktor Satya Nadella, ki nekdaj ni veljal za verjetno izbiro za vodenje teh-
nološkega velikana, je prekinil notranje boje, dvignil moralo in družbi v manj 
kot štirih letih prislužil več kot 250 milijard dolarjev tržne vrednosti. Za vse to 
je bilo treba zgolj nekoliko premisliti, kaj je najpomembneje.

tehnologija in žiVljenje

VeliKani


