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πλάνο

• οι τρεις προϊστορίες/καταβολές: 
υπολογισµός, τεχνητή νοηµοσύνη, λογική

• η ιστορία
• οι βασικές αρχές
• το ∆ιαδίκτυο...
• ...κι εµείς
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υπολογισµός

τξη + φθ = ωοζ
CCCLXVIII + DIX = DCCCLXXVII
368 + 509 = 877

Aλ Χορίσµι
(Βαγδάτη, ~900 µ.Χ.)

Αλγόριθµοι
άβακας
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το όνειρο της έξυπνης µηχανής

Golem Frankenstein

Ο Τούρκος σκακιστήςΗρων
ο Αλεξανδρεύς Ο HAL



η µαγεία της πληροφορικής 5

«όποιος φοβάται ότι µια µέρα θα µας 
κυβερνήσουν τα κοµπιούτερ,

προφανώς δεν προσέχει αρκετά όσα κάνουν
αυτοί που µας κυβερνούν σήµερα»
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η λογική

LeibnizΑριστοτέλης

BooleΧρύσιππος
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η λογική (συν.)

G. Frege B. RussellG. Cantor D. Hilbert L. Wittgenstein

eniac
K. Gödel & φιλαράκι A. M. Turing E. Post J. Von Neumann
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τα λογικά των λογικών... 

G. Frege B. Russell D. Hilbert L. WittgensteinG. Cantor

K. Gödel 
& φιλαράκι

A. M. Turing E. Post
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Απ. ∆οξιάδη & Χ. Παπαδηµητρίου
LOGICOMIX
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η ιστορία

Fortran
1955 βάσεις δεδοµένων,

PC  ~1975

100

10.000

1.000.000

1.000.000.000

τσιπάκια
(αριθµός τρανζίστορ)

παγκόσµιος
ιστός, 1989

λειτουργικά
συστήµατα

~1965

ENIAC
1946
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οι βασικές αρχές

• Οικουµενικότητα
• Πολυπλοκότητα
• Αφαίρεση
• Μικροηλεκτρονική πλατφόρµα και νόµος 
του Μουρ

• Κλίµακα
• Παραλληλισµός και διασπορά
• Επικοινωνία
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Το ∆ιαδίκτυο (Internet)

• τεράστιο, αυξανόµενο, ανοικτό, µυστηριώδες
• το κτίζουν, το λειτουργούν, το εκµεταλλεύονται 

15.000 ανεξάρτητα οικονοµικά συµφέροντα (και 
το χρησιµοποιούν εκατοµµύρια...)

• Η τεχνολογική πλατφόρµα πάνω στην οποία 
αναπτύχθηκε ο Παγκόσµιος Ιστός (worldwide 
web, www)
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ΗΜελέτη του ∆ιαδικτύου

• Το πρώτο πληροφορικό τεχνούργηµα που πρέπει 
να το προσεγγίσουµε µε ταπεινοφροσύνη (και µε 
την «επιστηµονική µέθοδο»)   

• Νέος κλάδος της Πληροφορικής, που συνδυάζει 
αλγορίθµους και πολυπλοκότητα µε στοιχεία 
κοινωνικών (αλλά ενίοτε και φυσικών-
βιολογικών) επιστηµών
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Ο Παγκόσµιος Ιστός

• Ανοικτή βιβλιοθήκη και ανοικτός 
εκδοτικός οργανισµός µε παγκόσµια 
εµβέλεια και πρόσβαση

• Τεχνολογικά, τέλειο ταίρι του ∆ιαδικτύου
• Οικουµενικός, ετερογενής, αδόµητος
• Απόλυτα αναγκαίο πληροφορικό αγαθό
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Πώς βρίσκει κανείς κάτι στο 
∆ίκτυο;

google.com, google.gr
Bρίσκει ιστοσελίδες που περιέχουν τους 

δεδοµένους όρους, και από αυτές διαλέγει 
τις πιο σηµαντικές
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π.χ.,                  : crete
•University of Crete

•CRETE.org

•The island of Crete: A Guide

•interkriti:Your Gateway to Crete

•INSTITUTE OF MARINE BIOLOGY OF CRETE

•Plan your holidays in Crete - Crete TOURnet

•Explore Crete, the guide about real Crete

•Minoan Crete

•Crete, GREECE

•The West Crete information site. Holiday guide to Crete
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Πιο σηµαντικά;

άνθρωποι
(ή εργασίες, ή
ιστοσελίδες,…)

εκτίµηση
(ή αναφορά, 

ή ιστοσύνδεση,…) τυχαίος περίπατος!
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Ποιές λέξεις (όρους);

Π.χ., τα λόγια του “Satisfaction” 

Π.χ.,              κρητη / crete /

κρήτη
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Το πρόβληµα του συγγραφικού 
κινήτρου

• Αλτρουισµός;
• Κέρδος (άµεσο; διαφηµιστικό;)
• ∆όξα; Φήµη; (Και σε ποιό στίβο;)
• Προπαγάνδα;
• Σειρά στο Google;
• (Σηµ:  σειρά στο Google ≠ «καλή µαρτυρία»)
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Το «∆ίκτυο»

• Αντικατοπτρίζει τον πραγµατικό κόσµο
• “θέλει να είναι ελεύθερο (και δωρεάν...)”
• ...και καλό
• ∆ηµοκρατικές περγαµηνές (ietf.org)
• Η µεγάλη ελπίδα για ∆ηµοκρατία και 
∆ικαιοσύνη στον κόσµο

• Ο στόχος πρωτοφανούς νοµοθετικής 
επίθεσης (κογκρέσο, ευρωκοινοβούλιο)

• Πρώτη γραµµή άµυνας:  eff.org
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M.I.T. Press, Aύγουστος 2003
επίσης:

«Τούρινγκ: Μαθήµατα αγάπης»
Εκδ. Λιβάνη, 1 Ιουλ. 2003
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λοιπόν...

• Η Πληροφορική κατάγεται από τρεις 
αρχαίες αναζητήσεις

• Η σχετικά σύντοµη ιστορία της είναι 
συναρπαστική 

• Οι βασικές της οι αρχές
• Το ∆ίκτυο αλλάζει την Πληροφορική –αλλά 
και όλα τα υπόλοιπα

• Και είναι η µόνη ορατή προοδευτική 
δύναµη σήµερα
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