
Ιστορία Υπολογιστών: Δεύτερος κύκλος: 

δεκαετίες 30 εως 50 ( ENIAC) 

O ENIAC 

κατασκευάστηκε το 

1943 ήταν ο πρώτος 

ηλεκτρονικός 

υπολογιστής γενικής 

χρήσης . Επισης σε 

σχεση με τους 

τορινους υπολογιστες 

διαφερει κυριος το 

μεγεθος! 



Δημιουργία  
Ο ENIAC σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε υπό την 
εποπτεία των Τζον Μόχλι (John Mauchly), Καθηγητή 
Φυσικής και Τζον Έκερτ (John Presper Eckert), έναν από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο 
της Πενσυλβάνια για την έγκαιρη και με ακρίβεια σύνταξη 
των πινάκων εμβέλειας και τροχιάς για βολές των νέων 
όπλων από το Εργαστήριο Βαλλιστικής Έρευνας του 
στρατού των Η.Π.Α., κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο 
παρελθόν, ο Mauchly είχε παρακολουθήσει την δημόσια 
επίδειξη από τον Στίμπιτζ (George Stibbitz) τού 
υπολογιστή που είχε σχεδιάσει στα εργαστήρια της Bell 
Labs, σε ένα συνέδριο στο Κολέγιο του Νταρτμουθ 
(Dartmouth) το 1940. Επιπλέον, είχε γνώση για την 
εργασία του Τζον Ατανάσοφ (John Atanasoff) από το 
πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Η διαδικασία ανάπτυξης των 
πινάκων βολών από την Υπηρεσία Βαλλιστικής μέχρι τότε 
γινόταν με το χέρι, κάτι που την έκανε χρονοβόρα και που 
συχνά οδηγούσε σε λάθη. Ο Mauchly, ξέροντας ότι ο 
στρατός είχε ανάγκη από αριθμομηχανές, κατέθεσε 
πρόταση ζητώντας τους χρηματοδότηση για την 
κατασκευή της μηχανής που είχε φανταστεί. Η πρόταση 
έγινε δεκτή και το συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 5 
Ιουνίου του 1943.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%88%CE%BA%CE%B5%CF%81%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%86&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CF%8C%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1943


Η βασική του διάφορα με τους υπερσύχρονους είναι το μέγεθος!! 



Ο ENIAC λειτουργούσε με λυχνίες… 

 



Χρήσεις του Eniac !!!! 

Το χρησιμοποιήσουν στον 1-2  

παγκόσμιο πόλεμο για να κατανοούμε 

τους κώδικες των γερμανών. Φυσικά 

τους έλληνες τους βοήθησαν πολλές 

άλλες χώρες!! 



Ο ENIAC δεν εχει καμια σχεση με τους υπολογιστες 

του μελλοντος 



Λεπτομέριες….. 

Ο ENIAC είχε περισσότερες από 
18.000 λυχνίες κενού και 1500 ηλεκτρονόμους. 
Ζύγιζε 30 τόνους και καταλάμβανε 163 
τετραγωνικά μέτρα χώρο. Κατανάλωνε 140 
κιλοβάτ ισχύ. 

Από αρχιτεκτονικής πλευράς, είχε 
20 καταχωρητές (accumulators), κάθε ένας από 
τους οποίους μπορούσε να αποθηκεύσει έναν 
αριθμό, τουδεκαδικού συστήματος, των 10 
ψηφίων. Μία ομάδα από 10 λυχνίες 
αναπαριστούσε κάθε ένα από τα δέκα ψηφία. Σε 
κάθε στιγμή, μία μόνο λυχνία βρισκόταν σε 
κατάσταση λειτουργίας, αναπαριστώντας έτσι την 
τιμή που αποκτούσε κάθε ένα από τα δέκα ψηφία 
του αριθμού. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%82_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1


Το δύσκολο σημείο της 

μεταχείρισης του! 

Ο προγραμματισμός του γινόταν με τη ρύθμιση 
6.000 διακοπτών πολλών θέσεων και με την 
σύνδεση ενός πλήθους υποδοχών με καλώδια 
(βραχυκυκλωτές). Αυτό αποτελούσε και το μεγάλο 
του πρόβλημα καθώς έπρεπε 
να προγραμματίζεται με το χέρι, ανοιγοκλείνοντας 
διακόπτες και βραχυκυκλώνοντας τις υποδοχές με 
τα συνδετικά καλώδια. Όμως, ήταν σημαντικά 
ταχύτερος από οποιοδήποτε άλλον 
ηλεκτρομηχανικό υπολογιστή της εποχής του, 
καθώς μπορούσε να εκτελέσει 
5.000 προσθέσεις ανά δευτερόλεπτο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7


• Μαθήτριες: 

Βαμβακούση Κατερίνα 

Ανάση Αγγελική 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για 

την παρακολούθηση!!!  

 


