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 Dnes je počítač považovaný najmä za 
zariadenie na automatické spracovanie údajov.

 V minulosti sa však používal najmä ako nástroj 
na zrealizovanie výpočtov.



 Najstaršou dosiaľ zachovanou mechanickou 
pomôckou je ABAKUS. Má vyše 5000 rokov.

 Je to akési počítadlo v tvare drevenej  alebo 
hlinenej doštičky s vyrytými járčekmi, v 
ktorých sa posúvali kamienky.

 Používal sa v starovekom Grécku a Ríme, ale v 
Japonsku a Číne sa s ním môžeme stretnúť i 
dnes.

 Je to akýsi predchodca kalkulačiek.
 Dnes je známy na základných školách ako 

počítadlo.





 Ďalší vynález na uľahčenie výpočtov sa objavil 
až v 17. storočí.

 Škótsky matematik John Napier svojimi 
vynálezmi uľahčil počítanie súčinov 
(Napierove kocky) a logaritmov (logaritmické 
pravítko).

 Toto neskôr viedlo k zostrojeniu vynálezu 
zvaného Kalkulátor, či Kalkulačka.





 Vynálezcom prvého mechanického 
počítacieho stroja z roku 1623 je Wilhelm 
Schickard.

 Tento prístroj využíval ozubené kolieska a 
počítal s šesťcifernými číslami.

 Používal sa najmä 

pri astronomických výpočtoch.



 Blaise Pascal zhotovil v roku 1642 podobný 
počítací stroj, ktorý mal slúžiť ako pomôcka 
pre účtovníkov.

 Keďže sa však mnohí účtovníci obávali o 
svoje zamestnanie, Pascalina sa nedočkala 
príliš veľkého úspechu.



 Ďalšie zlepšenie priniesol nemecký vynálezca 
Wilhelm Gottfried von Leibnitz v roku 1673.

 Jeho počítací stroj už vedel násobiť, deliť a 
počítať s odmocninami.



 V roku 1820 si dal vynálezca Charles Xavier 
Thomas de Colmar patentovať mechanický 
stroj s názvom Aritmometer.

 Ten sa neskôr stal masovo vyrábaným 
mechanickým kalkulátorom.



 Na začiatku 19.stor. prišiel francúzsky 
vynálezca Joseph Marie Jacquard s vynálezom 
tkáčskeho stroja, ktorý tkaný vzor vytváral 
pomocou dierkovaných kartičiek. Ak chcel 
tkáč zmeniť vzor, stačilo mu vymeniť 
kartičku.

 Tieto kartičky sa stali 

predchodcami diernych štítkov 

využívaných pri programovaní 

počítačov.



 Charles Babbage sa na základe pokusov 
svojich predchodcov pokúsil zostrojiť prvý 
programovateľný stroj, ktorý mal poháňať 
parný motor. 

 Programy sa doň mali zadávať pomocou 
diernych štítkov a výstupom mala byť 
tlačiareň a taktiež nový diery štítok, ktorý by 
umožnil program znovu načítať.

 Pri zostrojení Babbage spolupracoval aj s 
kontesou Adou Augustou Lovelaceovou, ktorá 
navrhla niekoľko programov pre jeho stroj.



Dierne štítky



 Za počítače nultej generácie sú považované tie 
elektromechanické počítače, ktoré používajú tzv. 
elektromagnetické relé. Zvládnu vykonať približne 
50 operácií za minútu.

 Prvý takýto počítač zostrojil Konrád Zuse v roku 
1936 a veľkosťou zabral celú jeho spálňu. Tento 
počítač bol ešte veľmi nepresný a nedokonalý, ale 
počítal už v dvojkovej sústave. Dostal názov Z1.

 V tom istom roku prišiel s nápadom univerzálnej 
elektronickej kalkulačky aj Alan M. Turing. Aj keď 
nebola nikdy zostrojená, bola základom pre ďalšie 
návrhy počítačov. Dostala názov Turingov stroj.



Zuse 1 (Z1)

Návrhy Turingovho stroja



 Za prvý operačný počítač sa považuje MARK1, 
ktorého tvorcami sú Howard Aiken a Grace 
Hopper. Mal dĺžku 10,6 m, výšku 2,6 m a 
vážil 5 ton. Na Harvardskej univerzite ho 
všestranne používali 15 rokov. Zostrojený bol 
v roku 1947.



 Označujeme tak počítače, ktoré obsahujú 
elektronickú súčiastku nazývanú vákuová 
elektrónka.

 Prvým využívaným plne elektronickým 
počítačom bol COLOSSUS, ktorý angličania 
používali na prelomenie nemeckých tajných 
šifier.

 Ďalším elektronickým počítačom bol ENIAC, 
ktorý už bol asi 2000-krát rýchlejší ako 
Mark1, ale i mnohonásobne väčší.



 Nové objavy pomáhali počítače zmenšiť a 
zrýchliť. 

 Postupne sa začali používať tranzistory, dáta 
a programy sa ukladali do tej istej pamäte 
(predchodca RAM), pridali sa reproduktory 
pre prehrávanie hudby, 

magnetické pásky, 

tlačiareň, začala sa 

používať vyrovnávacia 

pamäť, ...

Prvý kancelársky počítač LEO 



 Počítače 2. generácie sa nazývajú tiež aj 
skriňové. Sú to počítače obsahujúce tranzistory.

 Na vojenské účely bol zostrojený aj počítač 
EDVAC. 

 Pre komerčné účely vyrábala počítače 
spoločnosť IBM. 

 Kremíkové tranzistory, prvý integrovaný obvod, 
mnohé programovacie jazyky boli novými 
objavmi tejto doby.

 Vznikla i prvá počítačová hra SpaceWar.



 V roku 1960 spoločnosť DEC uviedla na trh 
prvý minipočítač PDP-1, ktorý bol vybavený 
grafickým displejom.

 V tom istom roku vznikol i prvý počítač 
určený výlučne k výuke s názvom PLATO. 
Pripájal sa k televíznej obrazovke a mal 
špeciálnu klávesnicu.



Počítač PDP-1

Výukový počítač 

PLATO



 Počítače tretej a vyššej generácie sú 
charakteristické integrovanými obvodmi, 
ktoré spájajú väčšie množstvo tranzistorov.

 Počítače štvrtej generácie sú počítačmi, aké 
poznáme dnes. Charakteristické sú napríklad 
mikroprocesormi, rozličnými operačnými 
systémami, modemami, floppy a hard 
diskami,...

 Počítače 5. generácie sú označované ako 
stroje s umelou inteligenciou a v súčasnosti 
sú vo vývoji.



Príklad počítača 

3. generácie

Príklad počítača 

4. generácie

Predstavy využitia 

umelej inteligencie



 http://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_po%C4%8
D%C3%ADta%C4%8Dov

 http://www.catl.sk/clanky/technologie/histor
ia-pocitacovych-technologii.html

 http://funkcnostpc.nazory.eu/historia-a-
dejiny-pocitacov

 http://assembler.aspone.cz/Section1/SubSec
tion1/Page1.aspx
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