
Развпј инфпрмаципних технплпгија 

Рашунске мащине - калкулатпри 

Јпш у преистприји људи су имали пптребу за памћеоем брпјева. Брпјеве су бележили зарезима на 

некпм предмету. Једнп пд првих ппмагала за памћеое брпјева кпристип је стари нарпд Инка. Оихпвп 

ппмагалп се звалп кипу и тп је бип велики канап на кпга су качени маои, различитих бпја на пснпву чега 

су знали на шта се пднпси а на пснпву чвпрпва и удаљенпсти чвпра пд главнпг канапа знали су кпји је 

брпј.  

Када су фпрмирана насеља ппјавила се тргпвина, па и пптреба за рачунаоем. Један пд првих ппмагала 

за рачунаое је абакус. Пн је сличан рачунаљки кпја се кпристи у пснпвнпј шкпли. Абакус су кпристили у 

старпј Месппптамији, Египту, Кини, Грчкпј и Риму. 

Дп 13. века, у сам псвит ренесансе, у Еврппи су се кпристили римски брпјеви са кпјима је билп тешкп 

рачунати. Пнда Лепнардп Фибпнаши дпнпси индп-арапске брпјеве кпје је научип да кпристи на северу 

Африке. Пве брпјеве су псмишљени у Индији а арапи су га преузели пд оих и у 9. веку је арапски 

математичар Ал Хпрезми написап коигу кпја гпвпри п ппступцима рада са пвим брпјевима. У средоем 

веку наука стагнира али у дпба ренесансе ппчиое развпј рачунских справа. Једна пд тих справа кпја се 

кпристила дугп па чак и у 20. веку је клизајући леоир (щибер). 

Прва успешна машина за рачунаое направљена је у 17. веку. Направип ју је Блез Паскал па је дпбила 

име паскалина. Пвпм машинпм су се мпгле извести две пперације, сабираое и пдузимаое.  

Ппчеткпм 18. века Гптфрид Вилхелм Лајбниц псмислип је машину кпја је мпгла да сабира, пдузима и 

мнпжи али се тп мнпжеое свпдилп на узастппнп сабираое. 

Тпмас де Кулмар је ппчеткпм 19. века направип први механички калкулатпр аритмпметар кпји је мпгап 

да извпди све четири пснпвне пперације сабираое, пдузимаое, мнпжеое и дељеое. 

У другпј пплпвини 19. века ппчиое да се кпристи електрична енергија па се праве и рачунске машине са 

електрпмеханичким кпмппнентама. Једна пд оих је машина за пбраду ппписа кпју је направип Херман 

Хплерит. 

Прва електрпнска рачунска машина је реализпвана тпкпм Другпг светскпг рата. Тп је ABC (Atanasoff-

Berry Computer) направљена да решава систем линеарних једначина. 

Пве машине се нису мпгле прпграмирати. 

Рашунари кпји се мпгу прпграмирати 

Прва машина кпја се мпгла прпграмирати је разбпј за ткаое кпга је псмислип Жпзеф Мари Жакар.  

Први прпграмабилни рачунари настају у 19. веку. Чарлс Бебич  је псмислип некпликп рачунских 

машина а једна пд оих је диференцна мащина. Направип је оен прптптип и усавршавајући је брзп је 

изгубип интерес за оу јер му се јавила идеја за нпву машину, пднпснп први рачунар кпји је билп мпгуће 

прпграмирати. Ту машину је назвап аналитишка мащина. У писаоу прпграма ппмагала му је Ада Бајрпн 

(Ејда Кинг Лавлејс) кпја се сматра првим прпграмерпм а оен план за израчунаваое бернулијевих 

брпјева првим прпгрампм. 

 



Електрпмеханички и електрпнски рачунари кпји су се мпгли прпграмирати настали су тпкпм Другпг 

светскпг рата. У Немачкпј направљен је рачунар Z3 кпји је кпришћен у авип-индустрији. У Великпј 

Британији направљен је рачунар Кплпс за разбијаое шифара кпје је кпристила немачка впјна кпманда у 

Другпм светскпм рату. У САД је Хауард Ајкен направип рачунар Harvard Mark I кпји је између псталпг 

кприштен за пптебе мпрнарице САД.  

За пптребе балистичких прпрачуна за нпве врсте пружја у САД на универзитету у Пенсилванији 

пкупљена је група стручоака да направи први електрпнски рачунар. Прпјекат ја назван ENIAC. Пвај 

рачунар је кприштен и у друге сврхе. Рачунар је бип вепма велик и честп се кварип (у прпсеку на 7 

минута) па је пкп оега при раду сталнп билп шест техничара кпји су птклаоали кварпве. Пп завршетку 

пвпг прпјекта екипи се придружип и Џпн фпн Нпјман и ппчели су са нпвим прпјектпм кпји су назвали 

EDVAC. Пвај рачунар је први рачунар кпји ради на принципу кап и данашои, пднпснп да се на исти 

начин чувају и прпграми и ппдаци. Ппштп је Џпн фпн Нпјман у једнпм извештају пписап архитектуру тпг 

рачунара, данас се сви рачунари пвпг типа и пви данашои називају рашунарима Фпн Нпјманпве 

архитектуре. 

Ппсле  EDVAC-а, иакп су рачунари заснпвани на Фпн Нпјманпвпј архитектури, деле се према технплпгији 

кпју су кпристили у четири генерације.  

Прва генерација електрпнских рашунара (перипд пд ппчетка 1940-их дп краја 1950-их). Пснпвни 

електрпнски елемент кпји је кприштен за пве рачунаре су вакумске цеви  а  прпграмиралп се у 

машинском језику. 

Друга генерација електрпнских рашунара (перипд пд краја 1950-их дп пплпвине 1960-их). Пснпвни 

електрпнски елемент кпји је кприштен за пве рачунаре су транзистори   за складиштеое ппдатака 

ппчиоу да се кпристе магнетни дискови и траке,  прпграмиралп се у симболичким језицима и 

асемблеру  а развијени су и први језици вишег нивпа – Fortran, Cobol, Lisp, Algol.  

Трећа генерација електрпнских рашунара (перипд пд пплпвине 1960-их дп средине 1970-их). Пснпвни 

електрпнски елемент кпји је кприштен за пве рачунаре су интегрисана кола (микрочипови) . У пвпм 

перипду дпминирају мејнфрејм рашунари- велики рачунари кпји су мпгли да складиште и брзп пбраде 

велике кпличине ппдатака. Ппјавили су се и мини рашунари – маои рачунари величине прмана, 

сматрају се личним рачунарима али је реткп кп мпгап да их приушти.  

Четврта генерација електрпнских рашунара (перипд пд средине 1970-их и данас). Пснпвни електрпнски 

елемент кпји се кпристи за пве рачунаре су високо интегрисана кола . У кпмпанији Intel je 1971. 

Марциан Хпф направип прпцеспр у виду чипа – микрппрпцеспр. Пвп је пмпгућилп настанак малих 

кућних рачунара. Први такав бип је рачунар MITS Altair 8800 кпји се прпдавап у делпвима са упутствпм 

за склапаое. Први рачунар кпји се прпдавап склппљен је Apple. Пви рачунари су се кпристили за 

једнпставне пбраде ппдатака, учеое прпграмираоа и за рачунарске игре. Пперативни системи кпји се 

везују за PC рачунаре су првп MS DOS а затим MS Windows. 

Велики утицај рачунара на друштвп има настанак кпмпанија Google, Yahoo и Amazon у ппследопј 

деценији прпшлпг века кап и друштвених мрежа Facebook и Twitter у првпј деценији пвпг века. Данас 

на тржишту дпминира стапаое различитих уређаја у јединствену целину кап на пример таблети и 

паметни телефпни где су пбједиоене функције рачунара, телефпна и фптп-апарата. 

 


