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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ
ΟΛΓΑ ∆ΡΟΣΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

“Πολύ συχνά η ίδια

επαναληπτική διαδικασία

µπορεί να γραφεί εξίσου

σωστά χρησιµοποιώντας

είτε τη δοµή Όσο …

επανάλαβε είτε τη δοµή

Αρχή_επανάληψης …

Μέχρις_ότου και είναι

προσωπική επιλογή του

προγραµµατιστή ποια από

τις δυο θα χρησιµοποιήσει.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ)
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ΒIOΓPAΦIEΣ

ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ (1955)

Πρόκειται για τον πατριάρχη της Πληρο-
φορικής και ταυτόχρονα έναν από τους
πλουσιότερους ανθρώπους του κόσµου χά-
ρη στις κολοσσιαίες πωλήσεις της εταιρεί-
ας του «Microsoft Corporation» στους το-
µείς προγραµµατισµού και λογισµικού.
Σύµφωνα µε στοιχεία της ίδιας της εταιρείας,
το 2003 την βρήκε να κάνει τζίρο 32,19 δι-
σεκατοµµυρίων δολαρίων και να απασχο-
λεί 55.000 υπαλλήλους σε 85 χώρες! 
Ο Μπιλ Γκέιτς γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου
1955 στο Σιάτλ και έχει ακόµη δυο αδελ-
φές. Το 1973 µπήκε στο περίφηµο Πανε-
πιστήµιο Χάρβαρντ, όπου ως φοιτητής α-
νακάλυψε την γλώσσα προγραµµατισµού
Basic. Αµέσως παρήχθη το πρώτο
microcomputer MITS Altair και έτσι άρχι-
σαν όλα... Το 1975 ο 20χρονος Γκέιτς ίδρυσε
µε τον παιδικό του φίλο Πολ Άλλεν τον ση-
µερινό κολοσσό... 
Η εταιρεία αναπτύχθηκε ραγδαία όχι µόνο
επειδή το νέο προϊόν ήταν κάτι που ανα-
ζητούσε η αγορά αλλά κυρίως επειδή ο
Γκέιτς µε το επιτελείο του φρόντισαν να το
εκσυγχρονίζουν συνέχεια και να το απλο-
ποιούν έτσι ώστε να είναι απαραίτητο και
προσιτό σε κάθε τοµέα εκπαιδευτικής, ερ-
γασιακής και επιστηµονικής δραστηριότη-
τας. Αυτή την περίοδο ο Γκέιτς έχει διεισ-
δύσει στον τοµέα της βιοτεχνολογίας και η
εταιρεία του, ICOS,  επενδύει στην παραγωγή
ανάλογων προϊόντων. 
Από την Πρωτοχρονιά του 1994 ο Γκέιτς

είναι παντρεµένος µε την Μελίντα Φρενς και
έχουν ήδη µαζί τρία παιδιά. Το βιβλίο του
«Business @ the Speed of Thought» που κυ-
κλοφορεί από το 1999 έχει µεταφραστεί σε
35 γλώσσες και πωλείται σε πάνω από 100
χώρες.


