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Коротка історія обчислювальної техніки
З появою у людини уміння рахувати з'явилася потреба у
автоматизації
процесу
обчислень. Спочатку
використовувалися
різноманітні підручні предмети, що згодом оформилися в найпростіші
пристрої. Характерним прикладом є російська рахівниця. Подібний
пристрій - абак - використовувався ще в V столітті до н.е. греками та
єгиптянами.
В середині XVII століття (1642 рік) відомим математиком,
фізиком та філософом
Блезом Паскалем був створений перший
механічний пристрій (так зване колесо Паскаля), який дозволяв
виконувати додавання та віднімання чисел. В кінці XVII століття (1673
рік) інший видатний математик та філософ Г.В. Лейбніц створив більш
досконалий пристрій, який дозволяв виконувати чотири арифметичні
операції - додавання, віднімання, множення і ділення.
Поряд з появою перших пристроїв для автоматизації обчислень
з'явилися пристрої, що працювали за певною програмою. До них можна
віднести музичні автомати, шарманки, ткацькі верстати Жаккарда тощо.
В середині XIX століття Чарльзом Беббіджем був розроблений
проект першої механічної арифметичної машини, що мала працювати за
певною програмою. Хоча цей проект і не був втілений, але за своїми
можливостями машина Беббіджа не поступалася першим сучасним ЕОМ.
Так, зокрема, вона містила пам'ять для зберігання 1000 чисел, кожне з
яких могло мати до 50 десяткових знаків. З появою машини Беббіджа
пов'язано виникнення нової професії програміста.
Першим
програмістом вважається Ада Лавлейс (дочка поета Дж.Байроніа). Саме
вона розробляла перші програми для визначення деяких числових
функцій з допомогою машини Беббіджа.
В кінці 30-х років XX століття американцями Дж. Атанасовим та
К. Беррі була створена перша сучасна ЕОМ. Ця машина не була
універсальною, але її удосконалений варіант (1942 рік) дозволяв
розв'язувати системи лінійних рівнянь з 30-ма невідомими.
В 1946 році в науковій статті американці Дж. фон Нейман, Г.
Голдстайн та А. Берне розробили теоретичні основи архітектури сучасноГ
універсальної електронно-обчислювальної машини. На цих ідеях в 1949
році в Англії М.В.Уілксом була створена перша універсальна сучасна
ЕОМ. Через рік подібна машина була створена в США.
В цьому ж році в Києві під керівництвом академіка С.О. Лебедева
була створена перша вітчизняна ЕОМ, що отримала назву МЭСМ - Малая
Электронная Счетная Машина. Через три роки (1952) в Москві була
побудована більш потужна машина - БЭСМ (Быстродействующая
Электронная Счетная Машина).
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