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Α:  1-Λ,  2-Λ,  3-Λ,  4-Σ,  5-Λ,  
6-Σ,  7-Σ,  8-Λ,  9-Σ,  10-Λ  

Β:  1-e,  2-c,  3-d,  4-b,  5-a

C:  S <-0
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 101 ΜΕΧΡΙ 999 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2

S <- S + Ι ^ 2
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ S

E: Μία άλλη µορφή προγραµµατισµού
που αναπτύσσεται τελευταία και πιθα-
νόν στο µέλλον να γνωρίσει µεγάλη άν-
θηση, είναι ο παράλληλος προγραµ-
µατισµός. Σχετικά πρόσφατα εµφανί-
στηκαν υπολογιστές που ξεφεύγουν α-
πό την κλασική αρχιτεκτονική και δια-
θέτουν περισσότερους από έναν επε-
ξεργαστές. Οι επεξεργαστές αυτοί µοι-
ράζονται την ίδια µνήµη και λειτουργούν
παράλληλα εκτελώντας διαφορετικές
εντολές του ιδίου προγράµµατος. Οι υ-
πολογιστές αυτοί εµφανίζονται θεω-
ρητικά να πετυχαίνουν ταχύτητες, που
είναι ασύλληπτες για τους τυπικούς
υπολογιστές µε έναν επεξεργαστή. Για
να εκµεταλλευτούµε όµως την ταχύ-
τητα που προσφέρει η αρχιτεκτονική
τους, πρέπει το πρόβληµα να διαιρεθεί
σε τµήµατα που εκτελούνται παράλληλα
και στη συνέχεια να προγραµµατιστεί
σε ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον
που να επιτρέπει τον παράλληλο προ-
γραµµατισµό.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
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XAPI XEΣKI (1916)

Aµερικανός επιστήµονας από τους
πρωτοπόρους κατασκευαστές ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών. Θεωρείται ο πρώτος κα-
τασκευαστής «personal computer». Σπού-
δασε µαθηµατικές επιστήµες στο Πολι-
τειακό Πανεπιστήµιο του Oχάιο και το
Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια, από τα ο-
ποία απέσπασε Master’s και PhD. Eργά-
στηκε µε τον επίσης πρωτοπόρο των υ-
πολογιστών Alan Turing στην Pilot ACE
computer, αφού πρώτα παρακολούθησε
σεµινάρια στη National Physical Laboratory
της Mεγάλης Bρετανίας. Συµµετείχε σε ε-
ρευνητικά προγράµµατα µεγάλων εται-
ρειών κατασκευής υπολογιστικών µηχα-
νών και από το 1949 έως το 1953 εγκα-
ταστάθηκε ως σχεδιαστής υπολογιστών
στον κολοσσό Standards Western
Automatic Computer (SWAC) στο National
Bureau of Standards του Λος Aντζελες. Kα-
τά το διάστηµα της ερευνητικής του ερ-
γασίας εκεί, σχεδίασε τον υπολογιστή
G15 για την εταιρεία Bendix Avation
Corporation, που θεωρείται ο πρόδρο-
µος των προσωπικών ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών. Παράλληλα ο Huskey έχει αρ-
χίσει πανεπιστηµιακή καριέρα, που κα-
ταξιώνεται στο Barkeley το 1953 και στο
Santa Cruz το 1966. Tο 1986, σε ηλικία
70 ετών, αναγορεύτηκε σε πρύτανη του Πα-
νεπιστηµίου της Kαλιφόρνια.
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