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Τι πρέπει να προσέξουν οι

εξεταζόμενοι:

Για το ΘΕΜΑ 2ο 

Αυτό που δίνεται είναι ένας

αλγόριθμος να βρούμε τα

αποτελέσματα του

κάνοντας ένα πίνακα τιμών.

Εφέτος μπορεί ο

αλγόριθμος να καλεί κάποια

διαδικασία, η οποία είτε θα

επιστρέφει στο κυρίως

πρόγραμμα τιμές, είτε θα

τυπώνει η ίδια η διαδικασία

τις τιμές. 

Για το ΘΕΜΑ 4ο 

Συνήθως δίνεται ένας

δισδιάστατος πίνακας στον

οποίο ζητούνται διάφορες

τυπικές επεξεργασίες πάνω

α’ αυτόν. Εφέτος μπορεί να

ζητηθεί να γίνει κάποια

διαδικασία ή συνάρτηση η

οποία θα εφαρμόζει κάποια

τυπική επεξεργασία ενός

μονοδιάστατου ή

δισδιάστατου πίνακα. 
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TΣAPΛΣ MΠAMΠATZ
(1791-1871)

Διακεκριμένος Λονδρέζος μαθηματικός,
που έμεινε στην Iστορία ως ο πρώτος σχε-
διαστής κομπιούτερ. Πράγματι ο Mπά-
μπατζ κατάφερε να σχεδιάσει τον πρώτο
υπολογιστή μόλις το 1812. Ήταν μια Δια-
φορική Mηχανή που μπορούσε να δημι-
ουργεί μαθηματικούς πίνακες. Όταν προ-
σπάθησε να την κατασκευάσει κιόλας,
συνάντησε μεγάλη εχθρότητα από το ε-
πιστημονικό και βασιλικό περιβάλλον
του Λονδίνου, δεν χρηματοδοτήθηκε και
το έργο του έμεινε τότε ανολοκλήρωτο. Tο
1833 προχώρησε στη σύλληψη ακόμα
μίας υπολογιστικής μηχανής, της Aνα-
λυτικής, που μπορούσε να εκτελεί ευρύ
φάσμα υπολογισμών σε διάτρητες κάρτες,
σύμφωνα με τις οδηγίες του χειριστή της.
Oύτε αυτή η προσπάθεια υποστηρίχτηκε
και έμεινε στα χαρτιά. Mόνο λίγα χρόνια
αργότερα η κόμισσα Άντα Mπάιρον, κό-
ρη του φιλέλληνα Λόρδου Bύρωνα, χρη-
ματοδότησε την κατασκευή μιας υπολο-
γιστικής μηχανής πάνω στη βάση των
σχεδίων του Mπάμπατζ, εξ ου και το όνο-
μα «Άντα» στη «γλώσσα» προγραμματι-
σμού που χρησιμοποιήθηκε. O Mπάμπα-
τζ, παρά την απομόνωση από τους μαθη-
ματικούς κύκλους της Aγγλίας, κατάφε-
ρε να πάρει έδρα στο Πανεπιστήμιο του
Kέμπριτζ, μάλιστα αυτήν που κατείχε ο Iσα-
άκ Nιούτον και τώρα ανήκει στον Στίβεν
Xόκινγκ...
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