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Εισαγωγή: 

 
∆ουλεύοντας στη Digital Equipment Corporation (DEC) στις 1960, 

Gordon Bell συνείσφερε σηµαντικά στην σχεδίαση και κατασκευή της σειράς 
µικροϋ̟ολογιστών PDP, των ̟ρώτων µικροϋ̟ολογιστών στην αγορά 
εµ̟ορικής ε̟εξεργασίας δεδοµένων. Ε̟ίσης ̟ροέβλεψε την ανά̟τυξη µίας α̟ό 
τις ̟ιο ε̟ιτυχείς σειρές υ̟ολογιστών, της σειράς VAX της DEC. Σήµερα είναι 
ένας α̟ό τους εξ̟έρ της Microsoft οι ο̟οίοι κατευθύνουν το µέλλον της 
εταιρείας. 
 
 

Σ̟ουδές και Καριέρα στη DEC: 

 
Chester Gordon Bell γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1934 στη Kirksville, 

Missouri. Μεγάλωσε βοηθώντας την οικογένειά του στην ε̟ιχείρησή τους, Bell 
Electric, ε̟ισκευάζοντας συσκευές και ̟ραγµατο̟οιώντας καλωδίωση σ̟ιτιών. 
 

Bell τελείωσε τις ̟ρο̟τυχιακές σ̟ουδές του στις 1956 και τις 
µετα̟τυχιακές στις 1957 στο MIT µε ειδικότητα ηλεκτρικός µηχανικός. Μετά, 
συνεχίζει στο ̟ανε̟ιστήµιο της New South Wales στην Αυστραλία, ό̟ου έγινε 
καθηγητής του µαθήµατος «σχεδίαση υ̟ολογιστών», και ̟ρογραµµάτισε τον 
̟ρώτο υ̟ολογιστή στην Αυστραλία (τον DEUCE). Εκεί έκδωσε και την ̟ρώτη 
του ακαδηµαϊκή εργασία. Όταν γύρισε στην Αµερική, συνέχισε την δουλειά του 
στο MIT, αυτή την φορά στο Εργαστήριο Υ̟ολογισµού Οµιλίας (Speech 
Computation Laboratory) µαζί µε τον Ken Stevens, ό̟ου έκανε το ̟ρώτο του 
Analysis-By-Synthesis ̟ρόγραµµα.  

 
Στα χρόνια του στο MIT, Bell γνώρισε τον Ken Olsen και τον Harlan 

Anderson οι ο̟οίοι στις 1957 α̟οφάσισαν να ξεκινήσουν δική τους εταιρεία, 
την Digital Equipment Corporation, και ̟ροσέλαβαν τον Bell σαν µηχανικό της 
εταιρείας, στις 1960. Εκεί ο Bell σχεδίασε το σύστηµα Ε\Ε του PDP-1 (Program 
Data Processor), µαζί µε το ̟ρώτο UART και PDP-5, και ήταν ο αρχιτέκτονας 
του PDP-4, και του PDP-6. Οι άλλες αρχιτεκτονικές συνεισφορές του ήταν η 
αρχιτεκτονική Unibus και Καταχωριτών Γενικού Σκο̟ού (Unibus and General 
Registers architecture) των PDP-5 και PDP-11. 
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Η δουλειά του µε PDP έκανε τον Bell έναν διάσηµο εξ̟έρ στο ̟εδίο 
µικροϋ̟ολογιστών και διαδραστικής ̟ληροφορικής. Στις 1966, Bell έφυγε α̟ό 
την DEC για να διδάσκει την Ε̟ιστήµη Υ̟ολογιστών στο Carnegie-Mellon 
University. Ενώ διδάσκοντας, ασχολούταν ε̟ίσης µε διαδραστική 
̟ληροφορική των µικροϋ̟ολογιστών. Στις 1972, τον είχαν ̟είσει να ε̟ιστρέψει 
στη DEC στην θέση αντι̟ρόεδρου µηχανικής για να ε̟ο̟τεύει την ̟αραγωγή 
των VAX (Virtual Address Extension) και να οδηγεί την εταιρεία στην ε̟οχή 
της τεχνολογίας των ηµιαγωγών. Οι 32-bit VAX µικροϋ̟ολογιστές έγιναν 
ουσιαστικά οι ̟ιο ε̟ιτυχείς υ̟ολογιστές ̟ου δηµιουργήθηκαν ̟οτέ, και για 
̟άντα άλλαξαν την εικόνα τις βιοµηχανίας ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών. 
 

Bell ̟αρέµεινε µε DEC µέχρι την α̟οχώρησή του στις 1983 λόγω 
̟ροβληµάτων υγείας. Τον Ιούλιο 1983, Bell ξεκίνησε καινούργια εταιρεία µαζί 
µε τον Kenneth Fisher και τον Henry Burkhardt, η ο̟οία ονοµαζόταν Encore 
Computer Corporation και ήταν µία α̟ό τις ̟ρώτες να χρησιµο̟οιεί την δοµή 
κοινής µνήµης και ̟ολλα̟λών ε̟εξεργαστών. Ο σκο̟ός τους ήταν να 
δηµιουργήσουν την νέα γενιά υ̟ολογιστών για να βοηθούν τις νέες εταιρείες.  

 
Την τελευταία δεκαετία του 1980 ο Bell ̟έρασε σαν αρχηγός της 

̟ρωτοβουλίας National Science Foundation’s Information Superhighway και 
ήταν ένας α̟ό τους συγγραφείς του βιβλίου High Tech Ventures: The Guide for 
Entrepreneurial Success. Ε̟ίσης καθοδηγούσε την οµάδα ̟ου σχεδίασε 
̟ροδιαγραφές για NREN, δηλαδή το Internet. Ο Bell ίδρυσε το ACM Gordon 
Bell Prize (υ̟ό διαχείριση της ACM και IEEE) στις 1987 για να ̟αρακινήσει την 
ανά̟τυξη στο ̟εδίο της ̟αράλληλης ε̟εξεργασίας (parallel processing).  

 
Στην αρχή των 1990 ο Bell βοηθούσε σε µερικές µικρές εταιρείες ό̟ου 

εκτέλεσε διάφορα καθήκοντα, ό̟ως ε̟ικεφαλής της ε̟ιστηµονικής στην 
Stardent Computer στο Newton, Massachusetts στις 1990, και αντι̟ρόεδρος 
των Research and Development της Ardent Corporation στην Sunnyvale, 
California στις 1991. Ήταν ε̟ίσης διευθυντής της Bell-Mason Group, η ο̟οία 
̟ρογραµµάτιζε υ̟ολογιστές για ανάλυση δυνατών και ασθενών σηµείων νέων 
ε̟ιχειρήσεων. 
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Χρόνια στη Microsoft 

 
Α̟ό 1991 µέχρι 1995, ο Bell ενεργεί σαν σύµβουλος στην Microsoft για 

µελλοντικές ανα̟τυξιακές ̟ράξεις και βοήθησε να οργανώσει το ̟ρώτο 
ερευνητικό εργαστήριο της Microsoft. Η τελευταία ̟ροσ̟αθούσε να γίνει την 
ερευνητική δύναµη, η ο̟οία θα διέταζε την τεχνολογία υ̟ολογιστών της 
ε̟όµενης δεκαετίας. Εκείνη την στιγµή η Microsoft συγκέντρωσε µερικά α̟ό τα 
καλύτερα µυαλά της βιοµηχανίας για έρευνες και ανά̟τυξη µεγάλης διάρκειας. 
Α̟ό τον Αύγουστο του 1995, ο Bell ε̟ίσηµα συµµετέχει σ’αυτό το brain trust. 
Κατά την διάρκεια της συνεργασίας του µε την Microsoft, ο Bell είχε σαν σκο̟ό 
του να εξερευνήσει την χρήση των video και δικτύων υψηλής ταχύτητας για 
την ε̟έκταση και διευκόλυνση της αλληλε̟ίδρασης µεταξύ των ανθρώ̟ων και 
για την µείωση των ̟ραγµατικών ταξιδιών, τα θέµατα γνωστά ως 
"telepresence" ή "telecomputing". Ε̟ίσης εξερευνά αυτό ̟ου ονόµασε ο ίδιος 
"scalable network and platform computing (SNAP)," µια νέα αρχιτεκτονική η 
ο̟οία θα µ̟ορούσε να ̟ροσφέρει έναν χρήστη ̟ροσω̟ικού υ̟ολογιστή την 
υ̟ολογιστική δύναµη, ίδια µε την δύναµη ενός mainframe, κάτι ̟ου ο ίδιος ο 
Bell ̟ιστεύει να γίνει ̟ραγµατικότητα ̟ολύ σύντοµα. 
 

Πέρα α̟ό την δουλειά του στη ̟εριοχή των υ̟ολογιστών, ο Bell έκδωσε 
µερικά βιβλία και βοήθησε στην ίδρυση του Μουσείου του Υ̟ολογιστή στη 
Boston µαζί µε την σύζυγό του την Gwen Bell στις 1979, και ήταν ιδρυτικό 
µέλος του διοικητικού συµβουλίου του διάδοχού του, του Μουσείου Ιστορίας 
του Υ̟ολογιστή στη Mountain View, California, στις 1999. Υ̟άρχει ένα 
χρονοδιάγραµµα των ιστορικών υ̟ολογιστικών µηχανηµάτων, συµβάντων, 
και ανθρώ̟ων στην ιστοσελίδα του. Καλύ̟τει τα χρόνια µεταξύ των ̟.Χ. και 
των 2007, και είναι χωρισµένο στις εξής κατηγορίες: υ̟ολογιστές για 
ανθρώ̟ους (χρήστες), ε̟ιστήµη και βιοµηχανία, τήρηση αρχείων, έλεγχος, 
δικτυακά και ε̟ικοινωνίες, και αρχιτεκτονική αυτοελέγχου, αλγόριθµοι, 
γλώσσα, και λειτουργικά συστήµατα. 

 
Ο Bell έλαβε ε̟ίσης διάφορα βραβεία µεταξύ των ο̟οίων το βραβείο 

National Medal of Technology στις 1991 και το βραβείο των Eckert-Mauchly 
στις 1982 (̟ου έχει το όνοµά του α̟ό τους δύο σχεδιαστές των ENIAC και 
UNIVAC). Στις 1986, το Εθνικό Ίδρυµα Ε̟ιστηµών (National Science 
Foundation) ζήτησε τον Bell να διευθύνει την χρηµατοδότηση της ΗΠΑ στη 
̟εριοχή της ε̟ιστήµης υ̟ολογιστών.  
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Ο Νόµος του Gordon Bell 

 
 

Ο Νόµος του Bell για Κατηγορίες Υ̟ολογιστών ̟αρουσιάστηκε για 
̟ρώτη φορά στις 1972 µαζί µε την εµφάνιση της νέας κατηγορίας υ̟ολογιστών 
χαµηλής τιµής βασιζοµένων στους µικροε̟εξεργαστές. Κατηγορίες 
υ̟ολογιστών ̟ου ήδη υ̟άρχουν στον εµ̟όριο, εµφανίζονται µε σταθερή τιµή 
και αύξουσα α̟οδοτικότητα. Η τεχνολογία ανα̟τύσσεται  στις εξής 
κατευθύνσεις: ηµιαγωγοί, α̟οθηκευτικά µέσα, interfaces και δίκτυα, και ως 
συνέ̟εια ̟ραγµατο̟οιούνται καινούργιες κατηγορίες (̟λατφόρµες) 
υ̟ολογιστών ̟ερί̟ου κάθε δεκαετία για να εξυ̟ηρετεί καινούργιες ανάγκες. Η 
κατηγορίες συµ̟εριλαµβάνουν: µεγάλα συστήµατα υ̟ολογιστών (1960s), 
µινιυ̟ολογιστές (1970s), ̟ροσω̟ικοί υ̟ολογιστές συνδεδεµένοι σε δίκτυα 
(1980s), δοµή browser-web-server (1990s), υ̟ηρεσίες web (2000s), υ̟ολογιστές 
τύ̟ου palm (1995), σύγκλιση των ̟ροσω̟ικών υ̟ολογιστών και κινητών 
τηλεφώνων (2003), ασύρµατα δίκτυα τύ̟ου Sensor ή motes (2004). Ο Bell 
̟ροβλέ̟ει δίκτυα σ̟ιτιού και σωµατικά δίκτυα να γίνουν ̟ραγµατικότητα 
κατά τις 2010. 
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