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Εισαγωγή

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του 20ου αιώνα είναι αναμφισβήτητα η εμφάνιση
και η τεράστια ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σήμερα υπάρχουν εκατομύρια
υπολογιστές σε όλο τον κόσμο παρόλο που δεν έχουν περάσει ούτε 50 χρόνια από την ημέρα
που βγήκε στο εμπόριο ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής (1951). Από την ημέρα αυτή
έχει αναπτυχθεί μια τεράστια βιομηχανία υπολογιστών, η οποία μπορεί πλέον να
συναγωνισθεί αυτή των αυτοκινήτων. Οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου στον οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτικό τομέα είναι σημαντικές και αποτελούν αντικείμενο πολλών ερευνών
στις μέρες μας.

Πώς όμως ξεκίνησε αυτή η επανάσταση και πώς έφτασε σ’ αυτό το τεράστιο σημείο
ανάπτυξης; Η ιστορία των υπολογιστικών μηχανών μπορεί να χωριστεί σε τρεις μεγάλες
περιόδους: αυτή των μηχανικών κατασκευών, αυτή των αυτόματων υπολογιστικών μηχανών
και αυτή των ηλεκτρονικών υπολογιστών εγγεγράμμενου προγράμματος. Οι δύο πρώτες
περίοδοι αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την «προϊστορία», ενώ η τρίτη αναφέρεται στην
εξέλιξη των υπολογιστών όπως τους γνωρίζουμε σήμερα.
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Άβακας

Ρωμαϊκός Άβακας

Ανακατασκευή αρχαίου ρωμαϊκού άβακα με βάση την απεικόνιση που βρίσκεται στο βιβλίο "Opera historica
et philologica" του Marcus Welser Πατήστε επάνω για μεγέθυνση.

Οι Ρωμαίοι ανέπτυξαν έναν φορητό άβακα χειρός. Επρόκειτο για μια έκδοση του
προηγούμενου άβακα των Βαβυλωνίων και ουσιαστικά για την πρώτη φορητή
υπολογιστική συσκευή για μηχανικούς, εμπόρους και πιθανότατα εφοριακούς. Οι
υπολογισμοί γίνονταν με βάση το 10. Κατάφερνε να μειώσει σημαντικά το χρόνο που
απαιτείται για την εκτέλεση των βασικών υπολογισμών χρησιμοποιώντας λατινικούς
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αριθμούς. Για πιο πολύπλοκους υπολογισμούς επιπρόσθετα με τον άβακα χειρός υπήρχε και
το λεγόμενο «τραπέζι υπολογισμών» με βότσαλα. Η πινακίδα της Σαλαμίνας μας δίνει μια
καλή ιδέα για το πως ακριβώς μπορεί να ήταν αυτό το τραπέζι καθότι ακριβή δείγματα απ’
αυτό δεν έχουν διασωθεί.
Ο άβακας περιέχει 7 μεγάλα και 7 μικρότερα αυλάκια που χρησιμοποιούνται για
υπολογισμούς με ακέραιους αριθμούς. Τα μεγάλα αυλάκια φιλοξενούν έως 4 χάντρες το
καθένα ενώ τα μικρότερα έχουν μόνο μία. Το μέγεθος του άβακα ήταν τέτοιο ώστε να
μπορεί εύκολα να χωρέσει σε μια τσέπη. Το γράφημα που ακολουθεί είναι βασισμένο στον
ρωμαϊκό άβακα χειρός και βρίσκεται στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου.

Ελληνικός Άβακας

Ένας ελληνικός άβακας ανακαλύφθηκε στο νησί της Σαλαμίνας το 1846. Φέρει την
ονομασία "πινακίδα της Σαλαμίνας" και αποτελεί μια αρχαία μηχανή υπολογισμών γνωστή
και ως "τραπέζι υπολογισμών", ενώ χρονολογείται γύρω στο 300π.Χ. Αρχικά θεωρήθηκε
ότι ήταν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Είναι ο πρόγονος του άβακα θεωρείται ότι πρόκειται για
το μέσο που χρησιμοποιούσαν οι Βαβυλώνιοι για την πραγματοποίηση μαθηματικών
υπολογισμών, ευρέως γνωστό στον αρχαίο κόσμο. Βότσαλα τοποθετούνταν σε διάφορες
θέσεις τα οποία μετακινούνταν κατά τη διάρκεια των υπολογισμών. Η πινακίδα έχει
διαστάσεις 149 εκ. μήκος, 75 εκ. πλάτος και 4,5 εκ. πάχος. Η πινακίδα είναι μαρμάρινη και
φυλάσσεται στο Επιγραφικό Μουσείο το οποίο στεγάζεται στη νότια πτέρυγα του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας.

Πέντε ομάδες σημάνσεων εμφανίζονται επάνω στην πινακίδα. Τρία σετ με ελληνικά
σύμβολα παρατεταγμένα στο αριστερό, δεξί και κάτω άκρο της πινακίδας. Ένα σετ από
πέντε παράλληλες γραμμές χωρισμένες σε 2 ίσα μέρη από μία κατακόρυφη γραμμή η οποία
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καταλήγει σε ένα ημικύκλιο στο σημείο τομής της με την τελευταία από τις οριζόντιες
γραμμές. Στο κάτω μέρος της πινακίδας βρίσκεται μια άλλη ομάδα από 11 παράλληλες
γραμμές. Αυτές χωρίζονται πάλι σε 2 τμήματα μέσω μιας κατακόρυφης γραμμής, το
ημικύκλιο όμως τώρα βρίσκεται στο σημείο τομής της καθέτου με την πρώτη από τις
γραμμές, ενώ η Τρίτη, η έκτη και η ένατη είναι μαρκαρισμένες με ένα σταυρό στα σημεία
τομής με την κάθετο.

Σύγχρονος άβακας

Ο άβακας σημαίνει σήμερα ένα απλό αριθμοόργανο που το χρησιμοποιούμε για την
εκτέλεση των βασικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό).

Η λέξη άβακας είναι η ελληνική λέξη άβαξ που σύμφωνα με τρία αρχαία λεξικά σημαίνει μια
πινακίδα, μια σανίδα, κάτι που δεν έχει βάση Ἄβαξ· κυρίως ὁ μὴ έχων βάσιν, καταχρηστικώς
δὲ καὶ ἐπὶ οιουδήποτε σανιδιού. Δηλαδή αρχικά δεν σημαίνει αριθμητήριο.

Σημαίνει επίσης "πίνακα υπολογισμών" ή "πίνακα με άμμο ή σκόνη" που χρησιμοποιείτο για
την σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων. Ομοίως αποτελεί αβάσιμη υπόθεση ότι η Ελληνική
λέξη άβαξ προήλθε από την Σημιτική ρίζα ābāq, την Εβραϊκή λέξη για την σκόνη.

Όπως μας πληροφορεί ο Δημοσθένης, ο Πολύβιος και ο Διόδωρος αρχικά χρησιμοποιούσαν
μικρές πέτρες για πολύπλοκους υπολογισμούς.

Κάποιοι άβακες αποτελούνται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο που είναι κατασκευασμένο από
ξύλο και χωρισμένο σε παράλληλες γραμμές. Κάθε γραμμή περιέχει ένα σύνολο από χάντρες
που κινούνται πάνω σε στερεωμένα λεπτά ξυλαράκια ή σύρματα. Σήμερα χρησιμοποιείται
ευρέως από εμπορευόμενους και γραφειακούς υπαλλήλους στην Κίνα και αλλού, αλλά και
ως παιδικό εκπαιδευτικό παιχνίδι από μικρά παιδιά για την εκμάθηση των αριθμών και
απλών προσθέσεων.
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Το κόσκινο του Ερατοσθένη

Η Ζωή του Ο Ερατοσθένης (Κυρήνη 276 π.Χ. – Αλεξάνδρεια 194 π.Χ.) ήταν αρχαίος
Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος και αστρονόμος. Θεωρείται ο πρώτος που υπολόγισε το
μέγεθος της Γης και κατασκεύασε ένα σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και
μεσημβρινούς. Ακόμα κατασκεύασε ένα χάρτη του κόσμου όπως τον θεωρούσε.
Αν και ο Ερατοσθένης γεννήθηκε στην Κυρήνη (στη σημερινή Λιβύη), έζησε, εργάστηκε και
πέθανε στην Αλεξάνδρεια.
Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια και σπούδασε για κάποια χρόνια στην Αθήνα. Το 236 π.Χ.
ορίστηκε από τον Πτολεμαίο τον Γ΄ τον Ευεργέτη βιβλιοθηκάριος της βιβλιοθήκης της
Αλεξάνδρειας.
Δεν παντρεύτηκε ποτέ. Το 194 π.Χ. τυφλώθηκε και ένα χρόνο αργότερα σταμάτησε να τρώει
και πέθανε.
Το Έργο του Γύρω στο 225 π.Χ. εφηύρε τον σφαιρικό αστρολάβο, μέχρι την εφεύρεση του
πλανηταρίου τον 18ο αιώνα.
Ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περιφέρεια της Γης σε 252.000 στάδια. Ήταν ο πρώτος που
υποστήριξε ότι η Γη είναι μια σφαίρα που βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος, το οποίο
περιστρέφεται με συχνότητα 24ων ωρών. Επινόησε επίσης το σύστημα των γεωγραφικών
παραλλήλων.
Το κόσκινο του Ερατοσθένη Στα μαθηματικά, το Κόσκινο του Ερατοσθένη είναι ένας απλός
αλγόριθμος για την εύρεση όλων των πρώτων αριθμών μέχρι έναν συγκεκριμένο ακέραιο
Ένας πρώτος αριθμός είναι ένας φυσικός αριθμός που έχει ακριβώς δύο διαφορετικούς
διαιρέτες: το 1 και τον εαυτό του. Η εύρεση όλων των πρώτων αριθμών είναι μικρότεροι ή
ίσοι από έναν ακέραιο.
Σε έναν πίνακα γράφουμε όλους τους ακέραιους αριθμούς από το 1 έως π.χ το 100 .
Στη συνέχεια αφήνουμε τον αριθμό 2 και διαγράφουμε όλα τα πολλαπλάσια του το 2, το 4,
το 6 κτλ, επειδή όλοι αυτοί οι αριθμοί ως πολλαπλάσια του 2 δεν είναι πρώτοι.
Αμέσως μετά κάνουμε το ίδιο με τον αριθμό 3, που είναι ο επόμενος μικρότερος αριθμός που
δεν έχει διαγραφεί .Διαγράφουμε δηλαδή όλα το πολλαπλάσια του 3, που είναι το 6, το 9, το
12 κτλ, επειδή και αυτοί ως πολλαπλάσια του 3 δεν είναι πρώτοι αριθμοί
Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο το «κοσκίνισμα» διαγράφοντας όλα τα πολλαπλάσια του
μικρότερου αριθμού που δεν έχει διαγραφεί .
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Ο αλγόριθμος που επινόησε ο αλεξανδρινός μαθηματικός Ερατοσθένης (275-195 π.Χ.) για
την εύρεση όλων των πρώτων αριθμών (αριθμοί που διαιρούνται ακριβώς μόνο από τον
εαυτό τους και τη μονάδα) από το 1 έως το η (όπου η οποιοσδήποτε φυσικός αριθμός). Κατά
τον αλγόριθμο αυτό, χρησιμοποιούνται όλοι οι αριθμοί από το 2 μέχρι και το η και η
διαδικασία ξεκινά με το 2 και τη διαγραφή όλων των πολλαπλασίων του. Ύστερα ακολουθεί
το 3, όπου και τα πολλαπλάσια αυτού διαγράφονται, στη συνέχεια διαγράφονται τα
πολλαπλάσια του 5 (αφού το 4 έχει ήδη διαγραφεί ως πολλαπλάσιο του 2) κ.ο.κ. όσο δεν
ξεπερνάτε ο αριθμός Vn.
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Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

Πως βρέθηκε;

Ήταν παραμονές Πάσχα του 1900. Δυο σφουγγαράδικα της Σύμης που έρχονταν από την
Αφρική αναγκάζονται από τον οστριογράρμπη (νοτιοδυτικό άνεμο) να καταφύγουν στην
άμμο του ποταμού στα Αντικύθηρα. Το ένα από τα καΐκια ξεμύτισε μέχρι τον διπλανό κάβο,
τη Βλυχάδα και σε 25 μέτρα από την ακτή κατέβασε με σκάφανδρο δύτη στις 35 οργιές να
βγάλει θαλασσινά για τη νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας. Σε λίγο ο δύτης έκανε σινιάλο να
τον τραβήξουν επάνω. Κι αντί για πίνες και «γαϊδουρόποδα» ανέβασε στο καΐκι ένα χάλκινο
χέρι αγάλματος. Εντυπωσιασμένοι οι δυο καπετάνιοι των καϊκιών, ο Δημήτρης Ελευθερίου η
Κοντός και ο Ηλίας Σταδιώτης βουτούν οι ίδιοι και βλέπουν με τα μάτια τους αυτά που τους
είχε περιγράψει ο δύτης. Ένα βουλιαγμένο πλοίο φορτωμένο αγάλματα, μαρμάρινα και
χάλκινα και πλήθος άλλα αντικείμενα, διάσπαρτα σε μια έκταση 55 μέτρων, καλυμμένα από
λάσπη. Τα καϊκια επέτρεψαν στη Σύμη και για καιρό δεν ξανάγινε λόγος για το συμβάν. Στο
διάστημα αυτό ο καταγόμενος από τη Σύμη καθηγητής της Αρχαιολογίας Α. Οικονόμου που
είχε πληροφορηθεί το περιστατικό προσπάθησε να πείσει τους καραβοκύρηδες να δηλώσουν
τα ευρήματά τους στην κυβέρνηση. Επτά μήνες χρειάσθηκε για να τους πείσει. Οι δύο
Συμιακοί ήρθαν σε επαφή με τον υπουργό Παιδείας Σπύρο Στάη, του έδειξαν το χάλκινο χέρι
και συμφώνησαν να υπογράψουν συμβόλαιο με το οποίο θα αμείβονταν τόσο για τα
δικαιώματα ανεύρεσης, ανάλογα με την αξία τους, όσο και για τις εργασίες ανέλκυσής τους
από το βυθό. Μάλιστα τους διατέθηκε το οπλιταγωγό «Μυκάλη» με κυβερνήτη τον ύπαρχο
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Ανδρέα Σωτηριάδη που επέπλευσε για τα Αντικύθηρα ρυμουλκώντας τα δύο καΐκια. Η
συνεχής θαλασσοταραχή και οι ξέρες των βραχονησίδων «Θημωνιές» στα ανοιχτά του όρμου
της Βλυχάδας δυσχέραιναν το έργο των δυτών, ενώ δεν ήταν δυνατόν να παραμένουν στο
βυθό, σε βάθος 60 μέτρων, παραπάνω από πέντε λεπτά. Μετά από πολυήμερες προσπάθειες
και τη συνδρομή ενός ακόμα βοηθητικού πλοίου, που εν τω μεταξύ είχε καταφθάσει από τον
Πειραιά, οι σφουγγαράδες έφεραν στην επιφάνεια μαρμάρινα και χάλκινα αγάλματα,
πολυάριθμα πήλινα αγγεία και μεταξύ άλλων μερικά περίεργα κομμάτια από οξειδωμένο
μπρούντζο που έμοιαζαν με σπασμένα γρανάζια. Τα ευρήματα αυτά οι αρχαιολόγοι τα
καταχώρισαν στα αρχεία τους με τον προσδιορισμό «ωρολόγιο η εξάντας» και μετά τα
ξέχασαν... Επίσης αποφάνθηκαν ότι επρόκειτο για ναυάγιο αρχαίου ελληνικού πλοίου του
1ου αι. π.Χ. που μετέφερε έργα τέχνης στη Ρώμη, ανάμεσα στα οποία ήταν και ο περίφημος
«Έφηβος των Αντικυθήρων», του 340 π.Χ., από τα ελάχιστα χάλκινα αγάλματα που έχουν
βρεθεί ως σήμερα. Εικάζεται πως απεικονίζει τον Περσέα, τον Πάρι η κάποιον ανώνυμο
αθλητή.

Το χρονικό μιας ανακάλυψης

Τέλος 2ου αιώνα π.Χ.: Κατασκευή του Μηχανισμού, πιθανότατα στη Ρόδο, η οποία εκείνη
την εποχή ήταν κέντρο μεταλλουργίας. 80 π.Χ. περίπου: Ενα ρωμαϊκό καράβι βυθίζεται
ανοιχτά των Αντικυθήρων. Είχε πιθανότατα αποπλεύσει από τη Ρόδο με κατεύθυνση την
Ιταλία. Πάσχα του 1900: Σύμιοι σφουγγαράδες εντοπίζουν το ναυάγιο σε βάθος 45-60
μέτρων.Χειμώνας του 1901: Ολοκληρώνεται το έργο της ανάσυρσης των θησαυρών του
ναυαγίου. Μεταφορά των ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών.1902: Τα
εμφανή γρανάζια του παράξενου χάλκινου ευρήματος τραβούν την προσοχή του Βαλέριου
Στάη, αρχαιολόγου του μουσείου, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για κάτι
αξιοσημείωτο. Δεκαετία του '30: Ο ναύαρχος Ιωάννης Θεοφανίδης δημιουργεί το πρώτο
μοντέλο του Μηχανισμού.Δεκαετία του '50: Η πρώτη σε βάθος μελέτη του Μηχανισμού από
τον βρετανό φυσικό και ιστορικό της επιστήμης Derek J. de Solla Price, τον ειδικό στη
μελέτη επιγραφών έλληνα επιστήμονα Γιώργο Σταμήρη και τον κ. Χαράλαμπο Καράκαλο,
πυρηνικό φυσικό στον «Δημόκριτο» καταδεικνύει ότι πρόκειται για τον πιο πολύπλοκο
μηχανισμό της αρχαιότητας, χωρίς να μπορεί να δοθεί απάντηση ως προς τη χρησιμότητά
του. Δεύτερο μισό του 20ού αιώνα: Πλήθος ερευνητών ασχολείται με τη μελέτη του
Μηχανισμού. Από τις πιο αξιοσημείωτες μελέτες είναι αυτή του Βρετανού Michael Wright ο
οποίος προχωρεί στη δημιουργία ενός μοντέλου, όπως είχε κάνει στο παρελθόν και ο Price.
Φθινόπωρο του 2005: Η ομάδα του Προγράμματος για τη μελέτη του Μηχανισμού των
Αντικυθήρων αξιοποιεί καινοτόμους τεχνολογίες για να συλλέξει δεδομένα τόσο από το
εσωτερικό του Μηχανισμού όσο και από τις επιγραφές που φέρει αυτός. Νοέμβριος του
2006: Τα αποτελέσματα της μελέτης των παραπάνω δεδομένων δημοσιεύονται στην
επιθεώρηση «Nature». Από αυτά καταδεικνύεται η χρησιμότητα του Μηχανισμού: επρόκειτο
για όργανο πρόβλεψης εκλείψεων. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται στην Αθήνα συνέδριο για
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και για τη συζήτηση των σημείων που παραμένουν
σκοτεινά.
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Η λύση του γρίφου

Χάρη στα υπερσύγχρονα μέσα ψηφιακής απεικόνισης που επιστρατεύθηκαν για την
εξιχνίαση του μυστηρίου του, σήμερα ξέρουμε την αλήθεια: ο Μηχανισμός ήταν ένα
αστρονομικό όργανο υψηλής ακριβείας και έχει ηλικία άνω των 2.100 ετών!

Τρισδιάστατο παζλ

Ο μηχανισμός είναι η αρχαιότερη σωζόμενη διάταξη με γρανάζια. Είναι φτιαγμένος από
μπρούντζο σε ένα ξύλινο πλαίσιο και έχει προβληματίσει και συναρπάσει πολλούς
ιστορικούς της επιστήμης και της τεχνολογίας αφότου ανακαλύφθηκε. Η πιο αποδεκτή
θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής
σχεδιασμένος για να υπολογίζει τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. Πρόσφατες
λειτουργικές ανακατασκευές της συσκευής υποστηρίζουν αυτήν την ανάλυση. Από τις
πρόσφατες έρευνες καταρρίφθηκε η θεωρία ότι εμπεριέχει ένα διαφορικό γρανάζι, όμως ο
ανακαλυφθείς μηχανισμός της κίνησης της Σελήνης είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός, καθότι
δίνει τη δυνατότητα μεταβλητής γωνιακής ταχύτητας στον άξονα που κινεί τη Σελήνη. Ο
καθηγητής Ντέρεκ ντε Σόλλα Πράις (Derek De Solla Price), φυσικός και ιστορικός της
επιστήμης που εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο του Γέηλ, δημοσίευσε ένα άρθρο για τον
μηχανισμό αυτό στο περιοδικό Scientific American τον Ιούνιο του 1959, όταν ακόμα ο
μηχανισμός δεν είχε μελετηθεί πλήρως.
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Το 1973 ή το 1974 δημοσίευσε τη μονογραφία του με τίτλο "Γρανάζια από τους Έλληνες",
βασισμένη σε σάρωση του μηχανισμού με ακτίνες γ που πραγματοποίησε ο ακτινοφυσικός
του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Χαράλαμπος Καράκαλος. Ο Πράις υποστήριξε ότι η συσκευή
αυτή θα μπορούσε να είχε κατασκευαστεί από τη Σχολή του Απολλωνίου στη Ρόδο. Τα
συμπεράσματά του δεν έγιναν αποδεκτά από τους ειδικούς της εποχής, οι οποίοι πίστευαν ότι
οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά όχι και την απαιτούμενη πρακτική
τεχνολογία για μια τέτοια κατασκευή. Η μελέτη του συνεχίζεται από Άγγλους και Έλληνες
ειδικούς των Πανεπιστημίων του Κάρντιφ, των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου και του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, σε μια
διαπανεπιστημιακή ομάδα.

Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζεται από την τελευταία τεχνολογία με τη βοήθεια μεγάλων
εταιρειών, με πρωτοποριακά προγράμματα ψηφιακής απεικόνισης και έναν ειδικό
τομογράφο, ο οποίος κατασκευάστηκε ειδικά για την έρευνα του μηχανισμού των
Αντικυθήρων. Τα αποτελέσματα την έρευνας επιβεβαίωσαν ότι ο μηχανισμός φέρει 30
οδοντωτούς τροχούς οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από 10 άξονες. Η λειτουργία του
μηχανισμού κατέληγε σε τουλάχιστον 5 καντράν, με έναν ή περισσότερους δείκτες για το
καθένα. Με τη βοήθεια του τομογράφου έχουν διαβαστεί αρκετές από τις επιγραφές που
υπήρχαν στις πλάκες και στους περιστρεφόμενους δίσκους, οι οποίες εμπεριέχουν
αστρονομικούς και μηχανικούς όρους, και έχουν χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα
είδος "εγχειριδίου χρήσης" του οργάνου. Ο μηχανισμός αυτός έδινε, κατά την επικρατέστερη
σύγχρονη άποψη, τη θέση του ήλιου και της σελήνης καθώς και τις φάσεις της σελήνης.
Μπορούσε να εμφανίσει τις εκλείψεις ηλίου και σελήνης βασιζόμενος στον βαβυλωνιακό
κύκλο του Σάρου. Τα καντράν του απεικόνιζαν επίσης τουλάχιστον δύο ημερολόγια, ένα
ελληνικό βασισμένο στον Μετωνικό κύκλο και ένα αιγυπτιακό, που ήταν και το κοινό
"επιστημονικό" ημερολόγιο της ελληνιστικής εποχής. Μπορεί κανείς να φανταστεί τις
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν όσοι καταπιάστηκαν με τη μελέτη του Μηχανισμού των
Αντικυθήρων, ως την επίλυση ενός τρισδιάστατου παζλ, αλλά με μεγαλύτερο βαθμό
δυσκολίας: αφενός λείπουν κομμάτια του παζλ (τα οποία πιθανότατα δεν ανασύρθηκαν ποτέ
από τον πυθμένα της θάλασσας) και αφετέρου κάποια κομμάτια έχουν αμετάκλητα ενωθεί
μεταξύ τους απαγορεύοντας την πρόσβαση (οπτική και όχι μόνο) στα ενδότερα. Αν στα
παραπάνω προστεθεί το γεγονός ότι οι οδηγίες για τη χρήση του αντικειμένου ήταν ελλιπείς
(σβησμένες και διαβρωμένες επιγραφές επάνω στα θραύσματα) και ότι ο Μηχανισμός είναι
ένα μουσειακό αντικείμενο το οποίο οφείλει να παραδοθεί ανέπαφο στις επόμενες γενιές,
αντιλαμβάνεται κανείς τους λόγους για τους οποίους, παρά τις προσπάθειες, η χρησιμότητά
του παρέμενε μυστήριο έναν αιώνα μετά την ανακάλυψή του.
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Οι προηγούμενες μελέτες είχαν βεβαίως οδηγηθεί σε ορισμένες υποθέσεις, χωρίς όμως ποτέ
να υπάρξει τεκμηρίωση των απόψεων. Το ότι επρόκειτο για ένα αντικείμενο που είχε να
κάνει με ουράνια σώματα ήταν δεδομένο από πολύ νωρίς, καθώς μπορούσαν να
αναγνωρισθούν ο Ηλιος και η Σελήνη στις επιγραφές του. Η υπόθεση ότι το αντικείμενο
αυτό ήταν αστρολάβος απορρίφθηκε σχετικά γρήγορα εξαιτίας της πολυπλοκότητάς του.
Δύο βρετανοί ερευνητές, ο Derek J. de Solla Price και ο Michael Wright, κατασκεύασαν
μοντέλα του Μηχανισμού τα οποία συμφωνούσαν στην ύπαρξη δύο κυκλικών κλιμάκων
ενδείξεων (καντράν) στην οπίσθια πλευρά και μιας στην πρόσθια. Ηταν επίσης αποδεκτό ότι
ο χάλκινος μηχανισμός θα πρέπει να ήταν τοποθετημένος σε ξύλινη κάσα. Τι έδειχναν όμως
αυτές οι κλίμακες; Αυτό ήταν το ερώτημα με το οποίο έπρεπε να αναμετρηθούν οι εκάστοτε
ερευνητές που καταπιάστηκαν με τη διαλεύκανση της λειτουργίας του Μηχανισμού.

Blade Runner

Το πλεονέκτημα των ερευνητών που υπογράφουν το άρθρο με τίτλο «Decoding the ancient
Greek astronomical calculator known as the Antikythera mechanism» στο τεύχος της
επιθεώρησης «Nature» ήταν η υψηλή τεχνολογία: ο τομογράφος Blade Runner (βάρους 8
τόνων!) της εταιρείας Χ-Tek αναπτύχθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη μελέτη και
χρησιμοποιήθηκε στη λήψη εικόνων που επιτρέπουν την ανάγνωση των επιγραφών αλλά και
τη συλλογή δεδομένων για την εσωτερική δομή του Μηχανισμού, ενώ το σύστημα ψηφιακής
απεικόνισης ΡΤΜ Dome της Hewlett-Packard προσαρμόστηκε έτσι ώστε να καταστεί δυνατή
η «επανεμφάνιση» σχεδόν σβησμένων κειμένων και στοιχείων της επιφάνειας του
Μηχανισμού που δεν είναι ευδιάκριτα ακόμη και με τα καλύτερα συστήματα συμβατικής και
ψηφιακής φωτογράφισης. Είναι προφανές ότι το παζλ του Μηχανισμού δεν θα μπορούσε να
λυθεί από έναν και μόνο ερευνητή, ακόμη και αν διέθετε πρόσβαση στο σύνολο των
δεδομένων που συνελέγησαν με τη βοήθεια των προαναφερθέντων συστημάτων υψηλής
τεχνολογίας. Ετσι η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τον αστρονόμο Mike Edmunds και
τον μαθηματικό Tony Freeth του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, τον αστρονόμο Ιωάννη
Σειραδάκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον αστρονόμο Ξενοφώντα
Μουσά και τον φυσικό, ειδικευμένο στην ανάλυση ιστορικών αντικειμένων, Ιωάννη
Μπιτσάκη του Πανεπιστημίου Αθηνών, την αρχαιολόγο-μουσειολόγο Μαίρη
Ζαφειροπούλου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και τον φιλόλογο και παλαιογράφο
Αγαμέμνονα Τσελίκα του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Το παζλ που
έπρεπε να λύσουν οι μελετητές του μηχανισμού περιελάμβανε 82 θραύσματα. Από αυτά
έπρεπε να εξαχθούν συμπεράσματα και για εκείνα που χάθηκαν.
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Ίππαρχος και Βαβυλώνιοι

Η συλλογική προσπάθεια των παραπάνω ερευνητών υποδεικνύει ότι ο Μηχανισμός αποτελεί
τη μηχανιστική υλοποίηση της θεωρίας του Ιππάρχου (190-120 π.Χ. κατά προσέγγιση), του
μαθηματικού, αστρονόμου και γεωγράφου ο οποίος με την εν λόγω θεωρία εξηγούσε τις
περιοδικές ανωμαλίες στην κίνηση της Σελήνης με βάση την ελλειπτική τροχιά της. Το
γεγονός ότι ο Ιππαρχος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη Ρόδο, η οποία
φημιζόταν για την τεχνολογική υπεροχή της, ενισχύει την άποψη ότι εκεί ο Ιππαρχος (ή
κάποιος άλλος υπό την καθοδήγησή του) μπόρεσε να δημιουργήσει ένα μηχάνημα
εξαιρετικής πολυπλοκότητας. Σύμφωνα δε με όλες τις ενδείξεις, ο Ιππαρχος θα πρέπει να
μετείχε των αστρονομικών γνώσεων των Βαβυλωνίων, αφού αυτές απετέλεσαν τη βάση για
τη δημιουργία του Μηχανισμού. Το ισχυρό ιερατείο των Βαβυλωνίων κρατούσε τα αρχεία
των πλανητικών μετακινήσεων για αιώνες και η δυνατότητα πρόβλεψης φαινομένων όπως οι
εκλείψεις (οι οποίες εθεωρούντο οιωνοί) ενίσχυε τη θέση του. Ποιες ήταν όμως οι ενδείξεις
αυτές; Η ανάγνωση από τους Γιάννη Μπιτσάκη και Αγαμέμνονα Τσελίκα της πρότασης «...η
σπείρα έχει 235 υποδιαιρέσεις» σε μία από τις εικόνες θραυσμάτων που είχαν ληφθεί κατά τη
συλλογή στοιχείων υπήρξε εξαιρετικά διαφωτιστική: κατέδειξε αφενός ότι τα καντράν δεν
έφεραν ομόκεντρους κύκλους αλλά σπείρες και αφετέρου ότι το πάνω καντράν στην οπίσθια
όψη του Μηχανισμού (στο οποίο αναφερόταν η πρόταση) σχετιζόταν με τον Μετωνικό
κύκλο των Βαβυλωνίων. Ο Μετωνικός κύκλος προκύπτει από τη στενή ισοτιμία 19 ετών με
235 σεληνιακούς μήνες (ένας σεληνιακός ή συνοδικός μήνας είναι το διάστημα μεταξύ δύο
ομοίων φάσεων της Σελήνης, π.χ. από Πανσέληνο σε Πανσέληνο). Ο κύκλος αυτός
αντιπροσωπεύει την επιστροφή της Σελήνης στην ίδια φάση και στην ίδια ημερομηνία του
έτους. Με το κλείσιμο του κύκλου, ο Ηλιος, η Σελήνη και η Γη επιστρέφουν στους ίδιους
περίπου σχετικούς προσανατολισμούς. Σπειροειδές αποδείχθηκε και το καντράν στο κάτω
μέρος της πίσω πλευράς του Μηχανισμού, το οποίο φέρει 223 υποδιαιρέσεις στη σπείρα των
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τεσσάρων στροφών. Τόσο ο αριθμός των υποδιαιρέσεων όσο και η ανάγνωση των συμβόλων
(«Σ» για τη Σελήνη και «Η» για τον Ηλιο) που εντοπίστηκαν μεταξύ αυτών καταδεικνύουν
ότι αυτό αποτελεί αναπαράσταση του κύκλου του Σάρου, ο οποίος προβλέπει εκλείψεις: αν
μια ηλιακή ή σεληνιακή έκλειψη συμβεί σήμερα, μια παρόμοια θα συμβεί έπειτα από 223
σεληνιακούς μήνες. Ετσι από τις παρελθούσες εκλείψεις μπορούν να προβλεφθούν οι
επόμενες. Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή ο αριθμός των ημερών στον κύκλο του Σάρου δεν
είναι ακέραιος, οι σεληνιακές εκλείψεις είναι μετατοπισμένες κατά οκτώ ώρες και οι ηλιακές
(οι οποίες γίνονται ορατές από συγκεκριμένα γεωγραφικά πλάτη) μετατοπίζονται κατά 120
μοίρες. Ακριβείς επαναλήψεις σεληνιακών εκλείψεων λαμβάνουν χώρα έπειτα από τρεις
κύκλους του Σάρου (όταν οι οκτάωρες μετατοπίσεις συμπληρώσουν ένα 24ωρο), πράγμα το
οποίο περιγράφεται από τον κύκλο του Εξελιγμού, διάρκειας 54 ετών. Στον Μηχανισμό ο
κύκλος του Εξελιγμού αντιπροσωπεύεται από ένα μικρότερο καντράν στο εσωτερικό τού
κάτω μεγάλου καντράν της οπίσθιας όψης. Αλλά και το πάνω μεγάλο καντράν της ίδιας όψης
φέρει ένα μικρότερο στο εσωτερικό του: αυτό αντιπροσωπεύει τον Καλλιππικό, κύκλος ο
οποίος διαρκεί 76 χρόνια και είναι τέσσερις Μετωνικοί κύκλοι μείον μία ημέρα. (Ετσι
αυξάνεται η ακρίβεια με την οποία αντιστοιχίζονται ένα ηλιακό έτος με πλήρεις σεληνιακούς
μήνες). Οσο για το καντράν της πρόσθιας όψης, αυτό εκτός από το κλασικό ημερολόγιο των
365 ημερών (με δυνατότητα ρύθμισης για δίσεκτα έτη) έδειχνε πιθανότατα τις σχετικές
θέσεις των πλανητών (έχουν εντοπισθεί μόνο ο Ηλιος, η Σελήνη και η Αφροδίτη προς το
παρόν). Πώς όμως «διαβάζονταν» οι ενδείξεις στα καντράν; Αν θυμηθεί κανείς τον τρόπο με
τον οποίο λειτουργούσαν τα πικάπ, θα πάρει την απάντηση: η μετακινούμενη στις σπείρες
βελόνα έδινε την ένδειξη. Ο υπολογισμός των διαβαθμίσεων κάθε κλίμακας καντράν υπήρξε
καθοριστικός στη διαλεύκανση του ρόλου του Μηχανισμού.

Λογισμικό DNA και NASA

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερευνητές επαλήθευσαν τη λειτουργία του Μηχανισμού:
χρησιμοποιώντας λογισμικά τα οποία αναπτύχθηκαν για τη σύγκριση αλληλουχιών DNA, οι
ερευνητές μπόρεσαν να αντιστοιχίσουν ακριβώς τις εκλείψεις στο καντράν του κύκλου του
Σάρου με εκείνες που από τα δεδομένα της NASA γνώριζαν ότι έλαβαν χώρα από το 400
π.Χ. ως το 1 π.Χ.! Τελείωσε λοιπόν; Τα γνωρίζουμε όλα για τον Μηχανισμό των
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Αντικυθήρων; «Οχι!» απαντούν οι ερευνητές και προσθέτουν ότι υπάρχουν ακόμη πολλά
σκοτεινά σημεία για διελεύκανση, τόσο για τον ίδιο τον Μηχανισμό όσο και για το πώς η
ύπαρξή του αλλάζει τη θεώρησή μας για την τεχνολογική πρόοδο των ελληνιστικών
χρόνων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων
μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.antikythera-mechanism.gr. Επίσης στον
δικτυακό τόπο της επιθεώρησης www.nature.com μπορείτε όχι μόνο να διαβάσετε το άρθρο
αλλά να εξασκηθείτε στον γρίφο της ανάγνωσης των αρχαίων ελληνικών επιγραφών που
δίνονται ως συμπληρωματικό υλικό.

Είπαν για τον Μηχανισμό

«Ο Μηχανισμός δεν είναι μόνο αντιπροσωπευτικός της τεχνολογικής αιχμής της
αστρονομίας της εποχής του, αλλά εμπεριέχει τη δυναμική που θα επιτρέψει την επέκταση
των γνώσεών μας τόσο για την ίδια την αστρονομία όσο και για τον πολιτισμικό ρόλο της».

Alexander Jones

Kαθηγητής Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς «Αναμφίβολα
διαπιστώνουμε την κληρονομιά των Βαβυλωνίων. Η νεοεμφανιζόμενη μηχανική τελειότητα
του Μηχανισμού σαφώς εγείρει το ζωτικής σημασίας ερώτημα σχετικά με την ανάπτυξη της
τεχνολογίας και τις γνώσεις των Ελλήνων εκείνης της περιόδου. Πότε ακριβώς, από ποιον,
για ποιον και για ποιον λόγο κατασκευάστηκε ο Μηχανισμός; Τι άλλου είδους τεχνολογία
προϋποθέτει η ύπαρξή του; Ποια θα ήταν η επίδραση των μηχανικών μοντέλων στην άποψη
των Ελλήνων για το Σύμπαν; Αυτά είναι τα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων».

Mike Edmunds

Kαθηγητής Αστρονομίας, Πανεπιστήμιο Κάρντιφ, Μ. Βρετανία «Διερωτάται κανείς μέσα
από ποιες διαδικασίες προέκυψε ο Μηχανισμός. Ποιες ήταν οι κοινωνικές, πολιτικές και
ιδεολογικές "χρήσεις" της αστρονομικής γνώσης; Σε ποιον βαθμό αυτές περιελάμβαναν
"παθητική" παρατήρηση και τι μπορεί να πυροδότησε την επιθυμία μελλοντικής πρόβλεψης;
Πόσο συνέβαλε σε αυτό η τεχνολογική πρόοδος; Και, τελικά, στην ίδια την κλασική Ελλάδα
ποια ήταν η σχέση της αρχαϊκής κοσμολογίας (η οποία μπορεί να ανιχνευθεί στον καθορισμό
του χρόνου των θρησκευτικών τελετών και στον προσανατολισμό των ναών) με την
ανάπτυξη της προβλεπτικής επιστήμης της αστρονομίας;».

«Το νησί της Ρόδου κατείχε μια στρατηγική θέση ζωτικής σημασίας και κατά την
ελληνιστική περίοδο η πόλη-κράτος της Ρόδου αναπτύχθηκε σε ένα πολύ σημαντικό
πολιτισμικό, ναυτικό και εμπορικό κέντρο. Στη Ρόδο κατά τον 2ο αιώνα π.Χ. ο Ιππαρχος,
πατέρας της αστρονομίας, ανέπτυξε τη θεωρία του η οποία εξηγεί τις ανωμαλίες στην κίνηση
της Σελήνης».



- 16 -

Δεύτερη περίοδος

Υπολογιστικές μηχανές

από το 1600-1900

Η μηχανή του Pascal

Η μηχανή του Leibniz

Η μηχανή του Babbage
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Η μηχανή του Pascal, 1645

Ο Γάλλος μαθηματικός Μπλεζ Πασκάλ (Blaise Pascal) κατασκεύασε το 1645 την πρώτη αληθινή
αριθμομηχανή, η οποία επονομάστηκε Πασκαλίνα (Pascaline). Με τη μηχανή αυτή μπορούσε
κάποιος να κάνει (σχετικά) εύκολα μαθηματικούς υπολογισμούς. Η μηχανή του Pascal είχε
τροχαλίες, τις οποίες, όταν περιέστρεφε ο χρήστης εμφάνιζαν τα αποτελέσματα. Η μηχανή είχε
μικρές διαστάσεις και μπορούσε εύκολα να χωρέσει σε ένα μικρό τραπέζι. Ο αρχικός
«υπολογιστής» είχε πέντε γρανάζια (με αποτέλεσμα να μπορεί να κάνει υπολογισμούς με σχετικά
μικρούς αριθμούς), αλλά κατασκευάστηκε και σε παραλλαγές με έξι και οκτώ γρανάζια.

Η μηχανή εκτελούσε δύο πράξεις, πρόσθεση και αφαίρεση. Στο επάνω μέρος υπήρχε μια σειρά από
οδοντωτούς τροχούς (γρανάζια), που το καθένα περιείχε τους αριθμούς από 0 έως 9. Ο πρώτος
τροχός συμβόλιζε τις μονάδες, ο δεύτερος τις δεκάδες, ο τρίτος τις εκατοντάδες, κ.ο.κ.

Η μηχανή του Leibniz, 1674

O Leibniz, το 1674, τελειοποίησε τη μηχανή του Pascal ώστε να μπορεί να εκτελεί
πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Η μηχανή που κατασκεύασε στηριζόταν σε κυλίνδρους, με
άνισα δόντια και αποτέλεσε πρότυπο για τις επόμενες εξελιγμένες αριθμομηχανές. Στα αρχικά
στάδια της καριέρας του, επινόησε το δυαδικό αριθμητικό σύστημα που αποτελεί μέχρι και σήμερα
τη βάση για τις γλώσσες προγραμματισμού των υπολογιστών.
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Η Αναλυτική Μηχανή του Babbage, 1822

Ο 19ος αιώνας ήταν ο Αιώνας του Ατμού, μια και είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλές μηχανές που
εργάζονταν ‘αυτόματα’ με ατμό. Ο Βρετανός μαθηματικός Τσαρλς Μπάμπατζ (Charles Babbage)
σχεδίασε μια αυτόματη μηχανή, που θα εργαζόταν με ατμό και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για την εκτέλεση υπολογισμών. Οι ιδέες του ήταν πολύ πρωτοποριακές, με αποτέλεσμα να μην
είναι δυνατή η πραγματοποίησή τους λόγω των περιορισμών της τεχνολογίας της εποχής.

Το 1822 λοιπόν ξεκίνησε με τη Διαφορική Μηχανή Νο. 1, η οποία υπολογίζε τις τιμές
πολυωνυμικών συναρτήσεων. Το όνομά της προέκυψε από την μαθηματική αρχή πάνω στην οποία
βασίστηκε, τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή, ήταν εφικτό να αποφευχθεί η διαίρεση και ο πολλαπλασιασμός.
Θα ήταν δυνατό να υπολογιστούν πολυώνυμα μέχρι 7ου βαθμού με ακέραιους συντελεστές ώστε
να παραχθούν τριγωνομετρικοί και λογαριθμικοί πίνακες.

Η Διαφορική Μηχανή Νο. 1 θα αποτελούνταν από 25.000 μέρη, θα ζύγιζε περίπου 15 τόνους και θα
είχε ύψος 2,4 μέτρα. Αν και δέχτηκε χορήγηση για το έργο αυτό, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Το 1833 η
κατασκευή σταμάτησε λόγω μίας παρεξήγησης μεταξύ του Μπάμπατζ και του μηχανικού Joseph
Clement, που αφορούσε στην αποζημίωση του δεύτερου για τη μεταφορά του εργαστηρίου του.
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Τελικά ποτέ δε συνεχίστηκε και ως συνέπεια περίπου 12.000 μέρη έλιωσαν για να
χρησιμοποιηθούν αλλού. Για τη Βρετανική κυβέρνηση που είχε χρηματοδοτήσει τη δραστηριότητα,
αυτό ήταν μία πολυέξοδη αποτυχία.

Αναλυτική Μηχανή

Το 1834, με τη Διαφορική Μηχανή στα σκαριά αλλά με σταματημένες τις διαδικασίες κατασκευής
της, ο Μπάμπατζ, συνέλαβε την ιδέα μίας πιο φιλόδοξης μηχανής, η οποία αργότερα
ονομάστηκε Αναλυτική Μηχανή - μία γενικής χρήσεως προγραμματιζόμενη υπολογιστική μηχανή. Η
μηχανή αυτή δεν είναι μία μοναδική φυσική μηχανή, αλλά μία ακολουθία από σχέδια που έφτιαχνε
ο Μπάμπατζ μέχρι και το θάνατο τού το 1871. Η κύρια διαφορά της με τις άλλες μηχανές ήταν ότι
αυτή μπορούσε να προγραμματιστεί με τη χρήση διάτρητων καρτών. Συνειδητοποίησε ότι
προγράμματα θα μπορούσαν να γραφτούν σε αυτές τις κάρτες έτσι ώστε κάποιος θα χρειαζόταν
απλά να φτιάξει το αρχικό πρόγραμμα κι ύστερα να βάλει τις κάρτες στη μηχανή και να την τρέξει.
Η Αναλυτική Μηχανή θα χρησιμοποιούσε βρόγχους από τις διάτρητες κάρτες για να ελέγξει έναν
μηχανικό υπολογιστή, που θα παρήγαγε αποτελέσματα βάσει προηγούμενων υπολογισμών. Αυτή η
μηχανή σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίζει λειτουργίες που εμφανίστηκαν αργότερα σε σύγχρονους
υπολογιστές, όπως έλεγχος ροής εντολών, διακλάδωση, επανάληψη και θα ήταν η πρώτη μηχανική
συσκευή ολοκληρωμένη κατά Turing. Αυτή η ιδέα ήταν ένα γιγαντιαίο άλμα στη λογική
πολυπλοκότητα και στο φυσικό μέγεθος, και ο σχεδιασμός της θεωρείται από τα
μέγιστα πνευματικά επιτεύγματα του αιώνα.
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Τα σχέδια για τη μηχανή περιλαμβάνουν σχεδόν όλα τα ουσιώδη λογικά συστατικά ενός σύγχρονου
ηλεκτρονικού ψηφιακού υπολογιστή. Η μηχανή προγραμματιζόταν με διάτρητες κάρτες. Είχε μία
μνήμη όπου οι αριθμοί και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα θα αποθηκεύονταν και εναν 'μύλο' όπου
θα γινόταν η αριθμητική επεξεργασία. Ο διαχωρισμός της μνήμης από τον 'μύλο' (κεντρικός
επεξεργαστής) είναι ένα βασικό συστατικό της εσωτερικής οργάνωσης των σύγχρονων
υπολογιστών.

Η Ada Lovelace, ένας εντυπωσιακός μαθηματικός, και ένας από τους λίγους ανθρώπους που
κατανόησαν πλήρως τις ιδέες του Μπάμπατζ, έφτιαξε ένα πρόγραμμα για την Αναλυτική Μηχανή.
Αν είχε ποτέ κατασκευαστεί η μηχανή, το πρόγραμμα της θα μπορούσε να υπολογίζει μία
ακολουθία από αριθμούς Bernoulli. Με βάση αυτό το έργο, στη Lovelace απονέμεται ο τίτλος του
πρώτου προγραμματιστή υπολογιστών.

Το 1979 μία σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού ονομάστικε Ada προς τιμή της.

Διαφορική μηχανή Νο. 2

Καθώς ο Μπάμπατζ βελτίωνε τους μηχανισμούς της Αναλυτικής Μηχανής είδε πως θα μπορούσε να
απλοποιήσει το σχεδιασμό της Διαφορικής Μηχανής. Μεταξύ του 1847 και του 1849 σχεδίασε μία
καινούρια μηχανή, τη Διαφορική Μηχανή Νο. 2. Το νέο σχέδιο ωφελήθηκε από πολλές από τις
τεχνικές που αναπτύχθηκαν για την πιο απαιτητική Αναλυτική Μηχανή. Ήταν πιο εκλεπτυσμένο και
αποδοτικό απαιτώντας τρεις φορές λιγότερα εξαρτήματα από τη Διαφορική Μηχανή Νο. 1 για την
ίδια υπολογιστική δύναμη. Με 8.000 μέρη, η Μηχανή θα ζύγιζε 5 τόνους, θα ήταν 3,35 μέτρα σε
μήκος και 2,13 μέτρα σε ύψος. Ο Μπάμπατζ δεν επιχείρησε να την κατασκευάσει.

Το 1985 το Μουσείο επιστήμης του Λονδίνου ξεκίνησε την κατασκευή μίας λειτουργικής
Διαφορικής Μηχανής Νο. 2 κατασκευασμένη πιστά στα πρωτότυπα αντίγραφα του Μπάμπατζ από
το 1847. Το έργο οδηγήθηκε από τον Doron Swade. Ο σκοπός του έργου αυτού ήταν για να
μνημονευτεί η δουλειά του Μπάμπατζ εγκαίρως για την επέτειο 200 χρόνων, το 1991, από τη
γέννηση του Μπάμπατζ, αλλά και για να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με το αν τελικά θα
μπορούσε να κατασκευαστεί η μηχανή αυτή και αν θα δούλευε.

Το έργο διήρκεσε 17 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ο υπολογιστικός τομέας ολοκληρώθηκε το 1991
και ο εκτυπωτής ολοκληρώθηκε το 2002. Το έργο ήταν επίπονο, λόγω δυσκολιών με τη
χρηματοδότηση, προκλήσεων με τη κατασκευή, προθεσμιών και τεχνικών γρίφων. Η ολοκληρωμένη
μηχανή δουλεύει όπως ήθελε αρχικά ο Μπάμπατζ. Τα 8.000 μέρη της είναι ισομοιρασμένα μεταξύ
του υπολογιστικού τομέα και της συσκευής εξόδου πληροφοριών. Όταν λειτουργεί είναι
αιχμαλωτιστικό φαινόμενο. Η ολοκληρωμένη μηχανή του Μπάμπατζ είναι σε δημόσια έκθεση στο
Επιστημονικό Μουσείο του Λονδίνου. Ένα διπλότυπο μηχανής και εκτυπωτή, ένα 'δεύτερο
αυθεντικό', ολοκληρώθηκε πρόσφατα από έναν ιδιώτη, τον Nathan Myhrvold.
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Η απογραφική μηχανή του Hollerith, 1890

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συγκέντρωναν πάρα πολλούς ανθρώπους που πήγαιναν εκεί για
να βρουν μια καλύτερη ζωή. Στα τέλη του 19ου αιώνα η Κυβέρνηση των Η.Π.Α. αποφάσισε να κάνει
μια απογραφή του πληθυσμού της χώρας. Οι υπεύθυνοι ήθελαν να μάθουν πόσους κατοίκους έχει
η χώρα τους. Όμως, επειδή η χώρα ήταν πολύ μεγάλη, η διαδικασία απογραφής ήταν τεράστια και
ιδιαίτερα χρονοβόρα. Γι’αυτό έκαναν ένα διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας μηχανής που θα
διευκόλυνε την επεξεργασία και καταγραφή των στοιχείων που θα συγκεντρώνονταν από την
απογραφή.

Ο Χέρμαν Χόλεριθ (Herman Hollerith) κατασκεύασε για το διαγωνισμό μια μηχανή, με την οποία η
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. κατάφερε να ολοκληρώσει την απογραφή μέσα σε δύο χρόνια, χρόνο ρεκόρ
για τα δεδομένα της εποχής. Η μηχανή αυτή ονομάστηκε Census Tabulator (Ταξινομέας
Απογραφής) και ήταν η απαρχή για τη δημιουργία της μεγαλύτερης (ως πριν λίγα χρόνια) εταιρείας
υπολογιστών στον κόσμο, της ΙΒΜ (International Business Machines).

Λίγα χρόνια αργότερα, ένα στέλεχος της ΙΒΜ θα δηλώσει: «Στον κόσμο υπάρχει αγορά μόνο για
μισή δωδεκάδα υπολογιστές».
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Τρίτη περίοδος

Σύγχρονοι (ηλεκτρονικοί) υπολογιστές

1η γενιά
2η γενιά
3η γενιά
4η γενιά
5η γενιά
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1η Γενιά Υπολογιστών (1943-1956)

Κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο μαθηματικός Άλαν Τιούρινγκ σχεδίασε μια
μηχανή όπου μπορούσε να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα με την μορφή αλγορίθμου. Η μηχανή
Τιούρινγκ ήταν η αρχική ιδέα για την κατασκευή του ENIAC όμως δεν μπορούσε τότε να
κατασκευαστεί. Παράλληλα κατασκευάζει τον Colossus Mark I το 1943, τον πρώτο
προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστή, για την αποκρυπτογράφηση της γερμανικής
μηχανής Enigma στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο.

Αργότερα το 1946, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονταν
μια συσκευή η οποία να βοηθά τους στρατιωτικούς στους υπολογισμούς για να βρίσκουν τα όπλα
τους το στόχο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο ENIAC ικανοποιόντας τα κριτήρια
του Τιούρινγκ περί καθολικής επιλυσημότητας υπήρξε ο πρώτος επαναπρογραμματιζόμενος
ηλεκτρονικός υπολογιστής γενικού σκοπού.

Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μηχάνημα που αντί για μηχανικά μέρη
χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικές λυχνίες, κατασκευασμένες από τον Λι Ντε Φόρεστ (Lee De Forest). Ο
πρώτος επαναπρογραμματιζόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής, λειτουργούσε με λυχνίες και
ονομάστηκε ENIAC.
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Ο ΕΝΙΑC ήταν τεράστιος σε μέγεθος (καταλάμβανε έναν ολόκληρο όροφο), και έπρεπε να τον
ελέγχουν συνεχώς ειδικοί επιστήμονες. Συχνά, επίσης, καίγονταν οι λυχνίες του και έπρεπε να τις
αντικαθιστούν.

Ακόμα και ο πιο ταπεινός σημερινός υπολογιστής είναι χιλιάδες φορές καλύτερος από τον ENIAC ως
προς τις δυνατότητες.

Έπειτα στο Μάντσεστερ του 1949 κατασκευάζεται ο Manchester Mark-H από τους Τιούρινγκ και
Champernowne.

2η Γενιά των Υπολογιστών (1956-1963)

Την περίοδο αυτή οι λυχνίες αντικαθίστανται από τρανζίστορς. Οι ηλεκτρονικές αυτές κατασκευές
(κρυσταλλοτρίοδοι, όπως τις ονομάζουν οι ηλεκτρονικοί), επιτρέπουν τη δημιουργία μικρότερων
και ταχύτερων υπολογιστών.

Οι νέοι υπολογιστές αρχίζουν να εμφανίζονται στις επιχειρήσεις και τα γραφεία.



- 25 -

Οι πιο φημισμένοι της εποχής:

1. SEAC κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και χρησιμοποιήθηκε για την
επίλυση μετεωρολογικών προβλημάτων.

2. Το 1956 στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.) κατασκευάστηκε ο πρώτος
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής που λειτουργούσε με τρανζίστορς, ο ΤΧ-0.

3. Ο Atlas – ο πρώτος υπολογιστής για διαστημική έρευνα – κατασκευάστηκε κατά τη διετία
1956-’57 και καθοδήγησε από το 1958 έως το 1961 την εκτόξευση από το ακρωτήριο
Κανάβεραλ των πρώτων επικοινωνιακών δορυφόρων, καθώς και των πρώτων αμερικανικών
διηπειρωτικών πυραύλων.

4. Ο IBM 7090 ο πρώτος που κατασκευάστηκε αποκλειστικά με τρανζίστορ.
5. Η εταιρεία CDC (Control Data Corporation) καθιερώνεται σαν κύριος κατασκευαστής

μεγάλων υπολογιστών και διατηρεί τη θέση της και στις επόμενες γενιές.
6. Αξιοσημείωτη δραστηριότητα παρουσιάζει και η εταιρεία National Cash Register με την

παρουσίαση των μοντέλων NCR στο χώρο των μηχανών γραφείου.
7. Η δεκαετία αυτή χαρακτηρίζεται από σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ ΙΒΜ και UNIVAC για το

σχεδιασμό μιας μηχανής, που θα κάλυπτε τις αμυντικές ανάγκες των ΗΠΑ.
8. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 εμφανίζονται τα πρώτα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης,

με πρωτοπόρο τον Μάρβιν Μίνσκι στο ΜΙΤ.

3η Γενιά (1964-1971)
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Το 1958 ο Τζακ Κίλμπυ (Jack Kilby), της εταιρείας Texas Instruments κατάφερε να δημιουργήσει κάτι
που θα άλλαζε τον κόσμο των ηλεκτρονικών για πάντα, κατασκεύασε το πρώτο Ολοκληρωμένο
Κύκλωμα (Integrated Circuit – IC) γνωστό και με το όνομα μικροτσίπ ή τσιπ, συνδυάζοντας
τρανζίστορς, πυκνωτές, αντιστάτες και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα όλα τοποθετημένα στο ίδιο
κομμάτι από πυρίτιο. Το δημιούργημα του Κίλμπυ επέτρεψε στους επιστήμονες να κατασκευάσουν
υπολογιστές τόσο μικρούς ώστε να μπορούμε ακόμη και να τους μεταφέρουμε. Χρησιμοποιείται,
επίσης, σε μια πληθώρα άλλων εφαρμογών, όπως τηλεπικοινωνίες, πολυμέσα, ακόμη και
παιχνίδια.

Οι υπολογιστές πια εισχωρούν σε διάφορους τομείς:

 Με την εμφάνιση του ΙΒΜ 360 τον Απρίλιο του 1964, οι υπολογιστές εισβάλλουν στις
περισσότερες επιχειρήσεις και αυτοματοποιούν πολλές λογιστικές και διοικητικές
εργασίες. Πολλά χαρακτηριστικά του έγιναν αργότερα πρότυπα στη βιομηχανία. Οι
υπολογιστές ταυτίζονται αυτή την εποχή με το όνομα ΙΒΜ.

 Στους μεγάλους υπολογιστές (mainframe) κυριαρχούν οι εταιρείες CDC και Burroughs.
 Η UNIVAC κατασκευάζει επιστημονικούς υπολογιστές.
 Παρουσιάζονται κατασκευαστές (Data General, Hewlett-Packard και DEC) υπολογιστών

μεσαίου μεγέθους (minicomputers). Η DEC παρουσιάζει τη σειρά PDP με πετυχημένο
εμπορικά μοντέλο τον PDP-8 το 1968.

 Το 1970 παρουσιάζεται το πρώτο ολοκληρωμένο κύκλωμα μνήμης.
 Το 1970 παρουσιάζεται και η οπτική ίνα, η οποία δίνει νέα ώθηση στον τομέα των

επικοινωνιών.

4η Γενιά (1971-1989)

Ο κάθε ένας από αυτούς είναι εφοδιασμένος με Επεξεργαστή (CPU), έχει τη δική του Μνήμη,
μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών, οθόνη, και κάποιο είδος μέσου για να δίνουμε πληροφορίες
στον υπολογιστή (πληκτρολόγιο, πενάκι, ποντίκι κλπ).

Σύμφωνα με το νόμο του Moore, κάθε 18 περίπου μήνες η ισχύς των παραγόμενων υπολογιστών
διπλασιάζεται. Έτσι, γίνεται αντιληπτό γιατί ένας υπολογιστής που αγοράζεται σήμερα είναι
(περίπου) δύο φορές ταχύτερος από έναν υπολογιστή της ίδιας «κατηγορίας» που αγοράστηκε πριν
ενάμιση χρόνο.

Η δημιουργία του πρώτου μικροεπεξεργαστή – του INTEL 4004 – από τον Τεντ Χοφ σηματοδοτεί μια
περίοδο μεγάλης ανάπτυξης και βελτίωσης των υπολογιστών. Η χρησιμοποίηση της «Ολοκλήρωσης
Μεγάλης Κλίμακας (LSI)» οδήγησε στην εποχή των «Mικροϋπολογιστών», με μηχανήματα που
χωράνε πλέον πάνω στο γραφείο, στο εργαστήριο, ή ακόμη και σε τσέπες.

 Στο χώρο των μεσαίων υπολογιστών παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα από εταιρείες όπως
οι DEC, HP και Datapoint.
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 Ο πρώτος «μικροϋπολογιστής» (ή «προσωπικός υπολογιστής», PC) που κυκλοφόρησε στο
εμπόριο ήταν ο Altair 8800 από τον Εντ Ρόμπερτς.

 Στη δεκαετία του ’70 κάνουν την εμφάνισή τους και οι υπολογιστές της Apple και της
Commodore.

 Στην τεχνική των μικροεπεξεργαστών οφείλεται και η εμφάνιση των υπολογιστικών
«μηχανών τσέπης» (calculators). Η αγγλική εταιρεία Sinclair εισήγαγε το 1980 στην αγορά
μια μηχανή για αρχαρίους στο μέγεθος ενός βιβλίου, τον Sinclair ZX-80, τον πρώτο
υπολογιστή τέτοιου μεγέθους.

 Το 1981, η ΙΒΜ παρουσιάζει τον προσωπικό υπολογιστή IBM PC, o οποίος για αρκετά
χρόνια αποτελεί πρότυπο. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται και ο πρώτος φορητός προσωπικός
υπολογιστής, ο Osborne-1.

 Στο χώρο των επιστημονικών υπολογιστών παρουσιάζεται ο Cray-1, ένας
«υπερυπολογιστής» (super-computer) που εκτελεί εκατομμύρια εντολές ανά
δευτερόλεπτο.

 Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 παρουσιάζεται και ο πρώτος οπτικός δίσκος – CD.
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5η Γενιά (1990- σήμερα)

Είναι η τελευταία και ανερχόμενη γενιά της δεκαετίας του ’90. Ξεκίνησε από την Ιαπωνία, όπου
τέθηκε σε εφαρμογή από το 1982 το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπολογιστών Πέμπτης Γενιάς.

Ο στόχος ήταν η δημιουργία υπολογιστών με ανθρώπινη συμπεριφορά σε επίπεδο όμως του
υλικού (hardware) και όχι απλά του λογισμικού, που επικρατούσε μέχρι τότε στον τομέα της
τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νέοι υπολογιστές είναι πλέον «υπολογιστές-ρομπότ», που μπορούν να εκτελέσουν και μηχανικές
εργασίες, σκεπτόμενοι, με δυνατότητες μάθησης και με την υποστήριξη της μνήμης που διαθέτουν.

Την Ιαπωνική πρόκληση ακολούθησαν και άλλες χώρες.
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