
ВОЛТЕР АЙЗЕКСОН 

IННОВАТОРИ 

Як ГРУПА XAKEPIB, 

ГEHl°iB ТА r'IКIB ЗДIЙСНИЛА 

ЦИФРОВУ РЕВОЛЮЦIЮ 

Переклав з англiйськоi 

Дмитро Гломозда 

«НАШ ФОРМАТ» 

КИIВ · 2017 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/management/53/5884/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=5884


ЗМIСТ 

Вступ. Як ВИНИКЛА ця КНИЖКА 

Роздiл I. АдА, ГРАФИНЯ ЛАВЛЕЙС 

Роздш 2. Комп'ютЕР .......... . 

Роздiл 3. ПРОГРАМУВАННЯ 

Роздiл 4. ТРАНЗИСТОР · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · 

Роздiл 5. МIКРОЧIП 

Роздiл 6. ВIДЕОIГРИ 

Роздiл 7. IHTEPHET 

Роздiл 8. ПЕРСО НАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР 

12 

16 

40 

85 

123 

157 

183 

197 

238 

Роздiл 9. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ . . . . . . .. .. . . .. ... . 281 

Роздiл 10. ОнлАйн........ .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 344 

Роздiл II. ВСЕСВIТНЯ ПАВУТИНА 

Роздiл I2. АДА НАЗАВЖДИ 

Подяки 

364 

419 

439 

Примiтки · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  441

5 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/management/53/5884/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=5884


.., 

,q
co 
... 

Ада, графи1-1я ЛавлеИс, 
nублi

ку, «Прим..iтки• до 

:ббfд�а
алiтич1-10I маwи1-1и 

1'.. Джордж Буль створ!О€ 
;: матем.а1Ич1-1у с.истему, в якiИ 
.-. використовуе алгебру для 

лоriчwих умовиводiв 

Ре:зультати переnису 
1-1аселеw1-1Я табулюються :за 
доnом.огою nерфокар11,(ових 
м.аwиl-4 Герм.а1-1а Холлерита 

Веwиiвер Буш 
роэробля, 
дифере1-1цiй1-1ий 
аl-4алi:затор -
а ... алоговиИ 
електромехаwiчииИ 
ком.n'ютер 

� Том.м.i Флаверс 
cn эапочатковуе 
.-4 використа1-11-1я 

радiоламп як 
nерем.икачiв 
у електричwих 
схем.ах 

:1, 

6 

Клод Ше1-11-101-t описуе 
при1-1ципи використа1-11-1я 
схем i.:з nерем.икачiв для 
вико..,.аww.я оnерацiИ 
булевоi алгебри 

Джордж Wтiбiц э Bell 
Labs вистуnа, э iде,ю 
створе1-11-1я калькулятора 
:з електричwою схемою 

Говард Ейке1-1 вистуnа, 
:з iде,ю побудови великого 
цифрового комn'ютера та 
вiдиаходить 
у Гарвардському 
унiверситетi деталi 
рiз1-1ицевоI маши1-1и 
Беббiджа 

Пiд час nо1эдки ...а 
автом.обiлi довгоi· 
груд..,.евоI ..,.очi Джо._. 
Bi..,.cei-rr Ата ... асов форм.у, 
ко ... цепцii, ..,.еобхiд..,.i для 
nобудови електроииого 
комп'ютера 

со Вiльям. Г 'юлетт та Девiд 
� Паккард эас..,.овують 
..,. ком.па..,.iю в гаражi 

у Пало-Альто 

� Ата..,.асов завершу, роботу 
cn ._.ад моделлю електроииого 
..,. комп'ютера :з nам.'яттю 

._.а OCJ.IOBi м.еха..,.iчиих 
оберталь..,.их барабаиiв 

Тюрiиг nри'i::здить до 
Блечлi-Парку для роботи 
._.ад :злам.ом 1-tiмецьких 
wифрiв 

Ко"рад Цуэе завершу< 
Z3 -nовиофуикцiо..,.аль..,.иИ 
електром.еха..,.iч..,.иИ 
nрограмоваииИ цифровиИ 
комn'ютер 

Джо._. Моклi nри1эдить 
у гостi до Ата..,.асова 
в АИову, тоИ демоистру, 
Иому свiИ комп'ютер 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/management/53/5884/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=5884


Розд1л 1 

АДА, ГРАФИНЯ ЛАВЛЕЙС 

Поетична наука 
У травнi 1833 року, у сiмнадцятирiчному вiцi, Ада Байрон стала однi€Ю з дiвчат, 

представлених при британському королiвському дворi. Вразливий та незалеж

ний норов дiвчини змушував членiв родини хвилюватися про iI поведiнку, але 

зрештою, як потiм писала ii' мати, вона поводилася «цiлком стерпно». Серед тих, 

iз ким Ада познайомилася того вечера, були герцог Веллiнгтон, безпосереднi 

манери якого iI полонили, та 79-рiчний французький посол Талейран, який 

здався iй «старезною мавпою»3
• €дина законнонароджена дитина поета лорда

Байрона, Ада успадкувала романrnчний дух свого батька - рису, яку iI мати 

намагалася вгамуваrn за допомогою приватних урокiв iз математики. Це по

еднання породило в Ади любов до того, що вона звикла називаrn «поетичною 

наукою» i що поеднувало iI бурхливу уяву з зачарованiстю числами. 

3 точки зору багатьох, у тому числi П батька, витонченi чутливостi роман

тичноi' ери конфлiктували з технозбудженням промисловоi' революцii'. Але 

Ада на цьому перетинi ер почувалася комфортно. 

Тож не було нiчого дивного в тому, що i'i' дебют при дворi, попри всю роз

кiшнiсть заходу, вразив i'i' значно менше, нiж вiдвiдини за кiлька тижнiв iн

шоi величноi' подii' лондонського сезону, де вона зустрiла Чарльза Беббiджа, 

41-рiчного овдовiлого видатного науковця i математика, який у соцiальних

колах Лондона вже мав репутацiю свiтила. ,<А.да отримала бiльше задоволен

ня вiд заходу, який вона вiдвiдала в середу, нiж вiд будь-якого iншого зiбран

ня у вищому свiтi, - писала П мати своему друговi. - Там вона зустрiла кiль

кох людей науки, зокрема Беббiджа, вiд якого була в захватi»4
• 

Жвавi щотижневi салони Беббiджа, якi вiдвiдували до трьох сотень гостей, 

зводили лордiв у фраках та ледi у парчевих сукнях iз письменниками, промис

ловцями, поетами, акторами, державними дiячами, мореплавцями, ботанiка

ми та iншими «науковцями» - це слово порiвняно недавно вигадали друзi 

Беббiджа5
• Долучаючи науковцiв до цiei шляхетноi' сфери, Беббiдж, як казав 

один видатний геолог, «зумiв досягти статусу в суспiльствi за рахунок науки»6
• 

Такi вечори передбачали танцi, читання, iгри та лекцii' пiд щедре часту

вання морепродуктами, м'ясом, птицею, екзотичними напоями та холодни

ми десертами. Ледi ставили живi картини; при цьому вони одягали костю

ми для вiдтворення вiдомих полотен. Астрономи встановлювали телескопи, 
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Розд1л 1. Адд, ГРАФИНЯ ЛдВЛЕЙС 

дослiдники показували електричнi та магнiтнi винаходи, а Беббiдж дозволяв 
гостям гратися з його механiчними ляльками. Окрасою вечорiв - i однi€Ю 
з багатьох причин для Беббiджа IX проводити - була демонстрацiя моделi 
частини його рiзницевоi машини: велетенського механiчного обчисл:юваль

ного пристрою, який вiн будував у прилеглiй до його будинку вогнетривкiй 
будiвлi. Беббiдж демонстрував модель невимовно ефектно- вiн крутив руч
ку i змушував iI обраховувати послiдовнiсть чисел, i саме тодi, коли глядачi 
починали нудитися, показував, як послiдовнiсть може раптово змiнювати
ся залежно вiд закладених у машину iнструкцiй.7 Особливо заiнтригованих 
гостей також запрошували перейти двiр i вiдвiдати колишнi стайнi, де кон

струювалася повна версiя машини. 
Рiзницева машина Беббiджа, здатна розв'язувати полiномiальнi рiвняння, 

вражала кожного по-своему. Герцог Веллiнгтон зазначав, що вона могла би 
бути корисною для аналiзу перед битвою змiнних, iз якими може зiткнутися 
генерал8

• Адина мати, ледi Байрон, захоплено називала ii «мислячою маши
ною». Ада ж пiзнiше зробить вiдоме зауваження, що машини нiколи не змо
жуть по-справжньому мислити. Ii друг, який також вiдвiдав ту демонстра
цiю, писав: «Mic Байрон, попри юний вiк, зрозумiла принцип дii машини та 
побачила надзвичайну красу винаходу»9

• 

Любов Ади одночасно до поезii та математики зробила ii спроможною по
бачити красу обчисл:ювальноi машини. Бона була зразковим представником 
ери романтичноi науки, котрiй був властивий лiричний ентузiазм до винай
дення та вiдкриття. Як писав у «Epi чудес» Рiчард Холме, це був перiод, що 
привнiс «у наукову роботу винахiдливу запеклiсть та збудження. Його рушiем 
був спiльний iдеал запеклоi, навiть безрозсудноi' самовiдданостi вiдкриттям»10

• 

Коротше кажучи, це був час, вельми схожий на наш. Здобутки промисло
воi революцii, такi як паровий двигун, механiчний ткацький верстат та теле
граф, значною мiрою видозмiнили XIX столiття так само, як здобутки цифро
воi революцii - комп'ютер, мiкрочiп та iнтернет- видозмiнили наше з вами. 
Серцем обох епох були iнноватори, якi поеднували уяву та пристрасть iз неба
ченою технологi€Ю - сумiш, iз якоi' постала поетична Адина наука i яку вже 
в ХХ столiттi поет Рiчард Бротiган назве «машинами благодатi i любовi». 

Лорд Байрон 

Ада успадкувала свiй поетичний та непокiрливий темперамент вiд батька, 
але не вiн був джерелом ii любовi до машин. Вiн був, як на те пiшлося, луд
дитом·. У своi'й першiй промовi у Палатi лордiв, яку вiн проголосив у лютому 

* Лудцити -учасники перших сгихiйних виc'I)'Iliв проти застосування машин у перебirу про
мислового перевороту у Великiй Британii' (кiнецьХVШ-початокХIХ ст.). Назва походить вiд
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Розд1л 1. Адд, ГРАФИНЯ ЛдВЛЕЙС 

1812 року у вiцi двадцяти чотирьох рокiв, Байрон захищав послiдовникiв 

Неда Лудда, якi громили механiчнi ткацькi верстати. lз глузливим презир

ством Байрон кепкував iз власникiв ткацьких фабрик Ноттiнгема, я:кi просу

вали бiлль, що запроваджував смертну кару за знищення автоматизованих 

верстатiв. «Цi машини були для них вигiднi, оскiльки позбавляли необхiдно

стi наймати певну кiлькiсть робiтникiв, якi тепер голодують, - проголосив 

Байрон. - Вигнанi робiтники, заслiпленi невiдомiстю, замiсть того, щоб ра

дiти цим покращенням у ремеслах, що несуть таку користь людству, вiдчули 

себе принесеними в жертву вдосконаленням механiзмiв». 

Два тижнi по тому Байрон опублiкував першi двi пiснi своеi епiчноi поеми 

«Паломництво Чайльд-Гарольда», романтизованого переказу його мандрiв 

Португалiею, Мальтою та Грецiею, i, як вiн пiзнiше зазначав, «одного ранку 

прокинувся знаменитим». Красивий, звабливий, неспокiйний, замислений 

та сексуально авантюрний, вiн жив життям байронiчноrо героя, одночасно 

створюючи цей архетип у своiй поезii. Вiн став знаменитiстю лiтературного 

Лондона та щодня вшановувався на трьох урочистих заходах, найпам'ятнi

шим iз яких став пишний вранiшнiй бал, влаштований ледi Каролiною Лем. 

Ледi Каролiна, попри замiжжя з полiтично впливовим аристократом, 

який пiзнiше став прем'ер-мiнiстром, несамовито закохалася у Байрона. Вiн 

вважав, що вона «занадто худа», утiм вона мала нетрадицiйну сексуальну 

двозначнiсть (полюбляла одягатися хлопчиком-пажем), яку вiн визнавав 

спокусливою. У них спалахнув бурхливий роман, по закiнченнi я:коrо вона 

несамовито переслiдувала його. В iсторiю увiйшла дана нею характеристи

ка Байрона: «Шалений, поrаний та небезпечний для знайомства», яким вiн 

насправдi був. Як i вона. 

На прийняттi у ледi Каролiни лорд Байрон та.кож помiтив замкнуту дiв

чину, як вiн пiзнiше згадував, «простiше одягнену». Дев'ятнадцятирiчна Ан

набелла Мiлбенк походила iз заможно1 та вельми титулованоi родини. У нiч 

перед заходом вона прочитала «Чайльд-Гарольда» i була дещо збентежена. 

«Вiн завеликий маньерист, - писала вона. - Найкраще йому вдаеться опис 

глибоких почуттiв». Щойно вона побачила його на протилежному боцi кiм

нати на прийняттi, 11 почуття вступили в небезпечне змагання. «Я не хотiла 

знайомитися з ним, бо всi жiнки до смiшного вiдверто залицялися до нього й 

намагалися заслужити сатиричне шмагання, - писала вона матерi. - Я не 

прагну стати його коханкою. Я не поклала пожертву на вiвтар "Чайльд-Га

рольда", але я не вiдмовлюся вiд знайомства, якщо воно станеться,,." 

Як виявилося, це знайомство справдi сталося. Пiсля формального пред

ставления iй Байрон вирiшив, що з не1 може вийти прийнятна дружина. Для 

iменi легендарного пiдмайстра Неда Лудда, який пiд гарячу PYl<Y нiбито перший зруйнував 

машину. -Прим. ред. 
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Розд1л 1. Адд, ГРАФИНЯ ЛдВЛЕЙС 

нього це було рiдкiсним проявом перемоги розуму над романтизмом. Бона 

видалася такою жiнкою, яка, замiсть збуджувати його пристрастi, прибор

кае IX та захистить його вiд власноi непомiрностi, а також допоможе роз

платитися з обтяжливими боргами. Вiн надiслав iй лист, у якому холодно 

запропонував одружитися. Бона обачно вiдмовила. Вiн вдався до значно 

менш прийнятних зв'язкiв, в тому числi з власною зведеною сестрою, Ав

густою Лей. Але рiк по тому Аннабелла вiдновила залицяння. Байрон, який 

встиг улiзти у ще бiльшi борги та гарячково шукав спосiб приборкати своi 

пристрастi, побачив у цих потенцiйних стосунках якщо не романтику, то 

рацiональне пiдrрунтя. «Мене не врятуе нiщо, окрiм шлюбу, причому тер

мiновог.о, - зiзнавався вiн Аннабеллинiй тiтцi. - Якщо ваша племiнниця 

погодиться, я вiддам перевагу iй; якщо ж нi, то першiй зустрiчнiй жiнцi, яка 

не здаватиметься такою, наче збираеться плюнути менi в обличчя».12 Були 

моменти в життi, коли лорд Байрон не був романтиком. Вони з Аннабеллою 

побралися в сiчнi 1815 року. 

Байрон поклав початок IХньому шлюбу у своiй байронiчнiй манерi. «Мав 

ледi Байрон на канапi перед обiдом», - написав вiн про день свого весiлля.'3 

Стосунки мiж ними ще тривали, коли два з половиною мiсяцi по тому моло

дята вiдвiдали зведену сестру Байрона, оскiльки саме в той час Аннабелла 

завагiтнiла. Однак упродовж вiзиту вона почала пiдозрювати, що дружба П 

чоловiка з Августою виходила за межi братньоi, особливо пiсля того, як вiн 

лiг на каналу i попросив i'x по черзi цiлувати його.'4 Шлюб почав розпадатися. 

Аннабелла брала приватнi уроки з математики, що забавляло лорда Бай

рона, i впродовж перiоду залицяння вiн часто кепкував, говорячи про свою 

зневагу до точностi чисел. «Я знаю, що два i два дають чотири - i був би 

радий довести це, якби мiг, - писав вiн, - хоча маю сказати, що якби менi 

будь-яким чином вдалося б перетворити два i два на п'ять, я був би задово

лений значно бiльше». Спочатку вiн ласкаво назвав П «Принцесою паралело

грамiв». Але коли шлюб почав руйнуватися, вiн уточнив цей математичний 

образ: «Ми - двi паралельнi лiнii, що бiжать у нескiнченнiсть поруч одна 

з одною, але нiколи не зустрiнуться». Пiзнiше, в першiй пiснi своеi епiчноi 

поеми «Дон Жуан», вiн висмiяв П: 

Великодушнiсть - оце П чеснота, 
А коник - математика. Вона 
Любила розмiрковувати доти, 
Аж поки фiлософська глибина 
Не доведе до повно'i нудоти·. 

* За виданням: Байрон Дж. Г. Дон Жуан : поема / пер. з англ. С. €. Голованiвський. -Харкiв :

Фолiо, 2001. -Прим. ред.
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Iхнiй шлюб не змогло врятувати навiть народження доньки ю груд
ня 1815 року. 11 назвали Августа Ада Байрон, i перше iм'я було обрано на честь 
занадто кохано1 зведеноi сестри Байрона. Вiдколи ледi Байрон упевнилася 
у зрадi чоловiка, вона називала доньку другим iм'ям. П'ять тижнiв по тому 

молода дружина спакувала речi у карету i разом iз немовлям втекла до ма€Т
ку батькiв у провiнцii 

Ада бiльше нiколи не бачила батька. Лорд Байрон залишив краiну у квiтнi 
пiсля того, як прочитав листи ледi Байрон, настiльки точнi та дошкульнi, що 
за них дав iй прiзвисько «Математична Медея,,. У них дружина пригрозила 
викрити його кровозмiшнi та гомосексуальнi романи задля забезпечення та

ко1 угоди про окреме проживания, згiдно з якою дитина залишалася б пiд 11 
опiкою.15 

У написан ому кiлька тижнiв по тому початку третьоi пiснi «Чайльд-Га-
рольда» Байрон звертаеться до Ади як своеi музи: 

Серця мого донька, крихiтко Адо! 

На матiр схожа ти? В останнiй раз, 

Коли блакитнi тво'i бачив оченята, 

Вони смiялися, а сам я вiдпливав ... 

Байрон писав цi рядки на вiллi на березi Женевського озера, де вiн перебу
вав разом iз поетом Персi Бiшi Шеллi та його майбутньою дружиною Mepi. 
Невпинно дощило. Оскiльки вони кiлька днiв не могли вийти з дому, Байрон 

запропонував друзям написати оповiдання-жахливчики. Сам вiн створив 
лише фрагмент icтopiI про вампiра, який виявився однiею з перших лiтера
турних спроб на цю тему взагалi, проте класикою стала iсторiя, написана 
Mepi: «Франкенштейн, або Сучасний Прометей». Базуючись на давньогрець
кому мiфi про героя, який створив живу людину з глини та викрав у богiв 

вогонь для людей, «Франкенштейн» був iсторiею про вченого, який за до
помогою гальванiзацiI перетворив тiло, зiбране з фрагментiв тiл померлих, 
на мислячу людину. Це був твiр-застереження про технологiю та науку. Вiн 
також поставив питання, яке пiзнiше пов'язуватимуть iз Адою: чи зможуть 
рукотворнi машини коли-небудь по-справжньому мислити? 

Третя пiсня «Чайльд-Гарольда» завершуеться передбаченням Байрона, 

що Аннабелла намагатиметься приховати вiд Ади, ким був 11 батько. Так 
воно й сталося. У iхньому будинку був портрет лорда Байрона, але ледi Бай
рон тримала його за щiльною завiсою, i Ада вперше побачила його, лише 
коли lЙ виповнилося двадцять.16 

Натомiсть лорд Байрон, хоч би де вiн подорожував, тримав портрет Ади на 

робочому столi й у своiх листах часто цiкавився новинами про не1 або 11 пор
третами. Коли Адi було сiм, вiн написав Августi: «Я хочу, щоб ти отримала вiд 
ледi Б. деякi описи Адино1 вдачi ... Чи мае дiвчинка уяву? .. Чи емоцiйна вона? 
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Сподiваюся, боги зробили П якою завгодно, аби не поетuчною - досить iз нас 

одного дурня в родинi». Ледi Байрон вiдповiла, що Ада мае уяву, яка <<Проявля

еться здебiльшого в сукупностi з П механiчною винахiдливiстю».17 

Приблизно тодi Байрон, який подорожував Iталiею, писав та заводив 

численнi романи, занудьгував i вирiшив приеднатися до боротьби грекiв за 

незалежнiсть вiд Османськоi iмперu. Вiн поплив до Месолонгiона, де очолив 

частину повстанськоi apмii та готував напад на турецьку фортецю. Але, так 

i не вступивши в бiй, вiн сильно застудився, а рiшення особистого лiкаря 

лiкувати його кровопусканням лише погiршило його стан. Вiн помер 19 квiт

ня 1824 року. За словами його слуги, серед останнiх слiв Байрона були такi: 

«О, мое бiдолашне любе дитя, моя люба Адо! Боже ж мiй, як я хотiв би П по

бачити! Дай iй мое благословення».'8 

Ада 

Ледi Байрон хотiла бути певною, що Ада не виросте схожою на батька, 

i частиною П стратегii було iнтенсивне вивчення математики, наче це була 

протиотрута вiд поетично1 уяви. Коли Ада у вiцi п'яти рокiв виявила схиль

нiсть до географii, ледi Байрон наказала замiнити цей предмет додатковими 

уроками арифметики, i згодом П гувернантка гордо доповiла: «Бона точно 

обчислюе суму п'яти або шести рядкiв чисел». Попри цi зусилля в Ади розви

нулися деякi з пристрастей батька. У пiдлiтковому вiцi вона закрутила роман 

iз одним зi своiх наставникiв, а пiсля того, як ix зненацька застали разом i на

ставника вигнали, вона намагалася втекти з дому, щоб бути з ним. Крiм того, 

в неi спостерiгалися рiзкi змiни настрою, особливо коли почуття власноi ве

личi вмить змiнювалось розпачем, до того ж вона страждала на рiзноманiтнi 

фiзичнi та психологiчнi розлади. 

Ада подiляла упевненiсть матерi, що заглиблення в математику допомо

же вгамувати 11 байронiчнi схильностi. У вiсiмнадцять рокiв, пiсля небезпеч

них зв'язкiв iз репетитором i пiд враженням вiд рiзницевоi машини Беббiджа, 

вона сама вирiшила розпочати нову серiю урокiв. «Я маю перестати дума

ти про життя заради задоволення чи потурання своiм примхам, - писала 

вона новому репетитору. - Я бачу, що лише дуже безпосередня та енергiй

на робота над науковими предметами не дае моiй уявi зiрватися з ланцюга . 

.. . Менi видаеться, що насамперед треба пройти курс iз математики». Репети

тор погодився iз цим рецеmом: «Ви маете рацiю, вважаючи, що наразi ва

шим головним ресурсом i запобiжником е режим суворого iнтелектуального 

навчання. Для цього жоден предмет не може зрiвнятися з математикою».'9 

Вiн також прописав евклiдову геометрiю, а як наступний крок - дозу три

гонометрii та алгебри. Вони зiйшлися на думцi, що це будь-кого вилiкуе вiд 

надмiрних артистичних чи романтичних пристрастей. 
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ii' зацiкавлення технiкою розгорiлося з новою силою, коли мати взяла П 
з собою у подорож промисловими центральними графствами Британii', щоб 
подивитися на новi фабрики та машини. Особливо Аду вразив автомати
зований ткацький верстат, що використовував перфокарти для керування 

створенням бажаних вiзерункiв на полотнi, i вона намалювала ескiз принци
пу його роботи. Знаменита промова П батька в Палатi лордiв захищала луд
дитiв, я:кi нищили такi верстати, побоюючись наслiдкiв впливу технологii' на 
людство. Але Ада поставилася до них поетично i розгледiла i'хнiй зв'язок iз 
тим, що колись назвуть комп'ютерами. «Ця Машина нагадуе менi про Беб
бiджа i його перлину всiх механiзмiв», - писала вона. 20 

Цiкавiсть Ади до прикладноi' науки спалахнула iз новою силою, коли вона 
познайомилася з однiею з кiлькох знаменитих жiнок-математикiв та вчених 
Британii - Mepi Сомервiлль. Бона саме закiнчила писати одну зi своi'х ви
датних робiт «Взаемозв'язок фiзичних наук» (On the Connexion of the Physical 
Sciences), в якiй зiбрала разом досягнення в астрономii', оптицi, електрицi, 
xiмii', фiзицi, ботанiцi та геологii. • Символ свого часу, ця праця давала унi
фiковане вiдчуття надзвичайних прагнень пiзнання, що саме були на часi. 
У вступному словi Сомервiлль проголошувала: «Прогрес сучасноi' науки, осо
бливо за останнi п'ять рокiв, вiдзначаеться тенденцiею до спрощення зако
нiв природи та об'еднання окремих гiлок загальними принципами». 

Сомервiлль стала Адиною подругою, вчителькою, джерелом натхнення 
та наставницею. Бона регулярно зустрiчалася з нею, надсилала i'й книги 
з математики, придумувала задачi для розв'язування i терпляче роз'яснюва
ла правильнi вiдповiдi. Бона також була гарною подругою Беббiджа, i восени 
1834 року вони з Адою часто вiдвiдували його суботнi вечiрнi салони. Син 
Сомервiлль, Грейг Воронцов, допомiг Адi влаштуватися, натякнувши одному 
зi своi'х колишнiх одногрупникiв iз Кембриджу, що з неi' вийде пiдхожа - або 
принаймнi цiкава - дружина. 

Вiльям Кiнг був достатньо вiдомим, фiнансово забезпеченим, доволi розум
ним чоловiком, до того ж неговiрким, на вiдмiну вiд запальноi Ади. Як i вона, 
вiн займався наукою, але сфера його iнтересiв була бiльш практичною i менш 
поетичною: його цiкавили передусiм тeopii' сiвозмiни та досягнення у мето
дах селекцii' худоби. Вiн запропонував Адi вийти за нього вже через кiлька 
тижнiв пiсля першоi' зустрiчi, i вона погодилася. Невiдомо чому (це може 
пояснити лише психiатр), але iI мати вирiшила негайно розповiсти Вiльяму 
про Адину спробу таемно втекти з репетитором. Попри цю новину, Вiльям 
вирiшив-таки справити весiлля, яке вiдбулося в липнi 1835 року. «Господь 

* Саме у вiдгуку на цю книrу один iз друзiв Беббiджа, Вiльям Уевелл, вперше вжив термiн «нау
ковець», який мав засвiдчити iснування зв'язку мiж цими дисциплiнами.
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