


 За да придобие съвременния си вид, компютърът
преминава през четири основни етапа – предмеханичен,
механичен, електромеханичен и електронен етап..

 От древността човечеството е използвало алгоритми за
решаване на практически задачи.

 Търсени са методи за улесняване на пресмятанията.

 Сметалото /абак/ - първото техническо средство.

Логаритмична линия – за 
умножение и деление



 Блез Паскал - създава “Паскалин”, за да
помогне на баща си, който събирал данъци.
Представлявала петразрядна машина, която
не можела да извършва действието
деление.



 Готфрид Лайбниц създава "Степенчат
изчислител", механизъм, способен да 
оперира с четирите основни аритметични
операции и да изважда квадратен корен, 
при това с 12-разредни числа. За 
съжаление, изчислителят имал много 
недостатъци и се нуждаел от постоянен 
ремонт. 



 Жозеф Мари Жакард - създава тъкачен стан с програмно
управление. Идеята на Жакард е да се използват картонени
ленти, които се перфорират през определени интервали.
По време на тъкането устройството проследява
перфорираната лента (перфолента) и в зависимост от
наличието или отсъствието на перфорация поставя в горно
или долно положение групи от нишки.





През 1834 година англичанинът Чарлз Бабидж изобретява
аналитична машина. Тя се състояла от "склад" за съхраняване 
на числата, "мелници" - за извършване на аритметическите 

действия над числата ("аритметическо устройство"), устройство, 
управляващо в определена последователност операциите на 
машината ("устройство за управление"), устройство за вход и 

изход на данни. 



 прилага перфокарти при
обработка на резултатите
от преброяването на
населението на Америка.
Обработката на
предишното преброяване
отнела 7 години. Холерит
се справил за 6 седмици и
преброил 62 милиона
човека.

 основава компанията
Tabulating Machine
Company, прераснала по-
късно в IBM



Джордж Бул е британски
математик и философ.
Като изобретател на
Булевата алгебра, която
е в основата на цялата
съвременна компютърна
аритметика, Бул е
разглеждан като един от
основателите на
компютърната наука,
независимо че по онова
време компютри не са
съществували.



 1937 г.
Алан Тюринг издава научен труд, решаващ много 
математически проблеми за построяването на 
компютри. Появява се понятието "Машината на 
Тюринг". 
 1938 г. 

Клод Шенон завършва работата по реализация на 
булевата логика с помощта на релета.
 1938 г.

Джон Атанасов и Клифърд Бери достигат до идеята за 
създаване на изчислителна машина - АBC, основана 
на принципите на двоичната бройна система. Това
устройство се счита за първия реално действащ
модел на компютър. 





 1946 г.

През 1946 г. Джон Екърт и Джон Мокли
създават машина, изградена на базата на
проекта на Джон Атанасов. Тя се наричала
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and
Computer) и била много по-бърза от
предшествениците си.



 Джон фон Нойман е добре 
познат компютърен учен, който 
през 1945 разработва общ 
модел на компютърна система.

 Той и неговите колеги 
реализират идеите му и 
създават работеща система, 
наречена EDVAC, която влиза в 
действие през 1952. 

 Неговата революционна 
архитектура се оказала 
ефективна и досега остава 
основа на всички компютърни 
системи за обща употреба.



 Първи принцип - Компютърът е електронно устройство и всички
операции в него се извършват от електронни схеми.

 Втори принцип - Информацията в компютъра се представя в двоична
бройна система.

 Трети принцип - Данните за обработка и програмите, задаващи работа
на компютъра, се съхраняват в единна последователно адресируема
памет. Паметта и изчислителната част на процесора са разделени.

Трите основни компонента, изграждащи принципната схема на 
компютъра, са: централният процесор, оперативната памет и периферните 

устройства.


