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Jak powstały komputery?
Podobno najbardziej twórczą cechą

człowieka jest... lenistwo! Od słów “nie
chce mi się” rozpoczęły się największe
odkrycia i wynalazki. Ktoś powiedział
“Nie chce mi się dźwigać ciężarów” i...
wynalazł koło i wóz. Podobnie było
z komputerami: wynaleźli je ludzie, któ−
rym nie chciało się liczyć i samodzielnie
wyciągać wniosków z otrzymanych infor−
macji. A zaczęło się to bardzo, bardzo
dawno temu, za górami, za lasami, w da−
lekich Indiach, gdzie wymyślono cyfry
i liczby dziesiętne. Później jakiemuś mąd−
remu Hindusowi (inne źródła podają, że
był to Chińczyk) nie chciało się liczyć na
palcach i wynalazł... liczydło, taki dziwny
przyrząd z kuleczkami na metalowych prę−
tach. Teraz możesz je zobaczyć tylko
w muzeum, ale jeszcze w latach sześć−
dziesiątych liczydła były używane w biu−
rach i urzędach.

Po wynalezieniu liczydeł nastąpiła dłu−
ga, trwająca tysiące lat przerwa. Dopiero
na początku ubiegłego wieku skonstruo−
wano pierwsze, mechaniczne urządzenia
liczące, tzw. arytmometry. Do czasu roz−
powszechnienia się silników elektrycz−
nych napędzane były ręcznie, korbą,
i w takiej postaci dotrwały prawie do na−
szych czasów. Nie wiem, czy jeszcze ktoś
produkuje popularne niegdyś “kręciołki”,
ale podczas moich studiów było to pod−
stawowe narzędzie do przeprowadzania
bardziej skomplikowanych obliczeń mate−
matycznych. Najbardziej jednak wyrafino−
wane i udoskonalone urządzenie mecha−
niczne miało zawsze jedną, dyskwalifiku−
jącą je wadę: pracowało niesłychanie wo−
lno.

Ciekawostką, a obecnie także już za−
bytkiem muzealnym, było inne urządzenie
do przeprowadzania obliczeń, które stało
się niemal symbolem zawodu inżyniera,
tak jak stetoskop jest symbolem zawodu
lekarza. Był nim suwak logarytmiczny, na
którym obliczeń dokonywało się w spo−
sób analogowy, przesuwając względem
siebie dwie linijki z naniesionymi wartoś−
ciami. Ponieważ wynik odczytywało się na
skali analogowej, 2x2 równało się naj−
częściej 3,9, a dopiero po przybliżeniu 4.

Wielki przełom nastąpił dopiero
w 1904 r. Wybitny angielski uczony John
Fleming dokonał epokowego wynalazku:
skonstruował lampę elektronową! Była to
dioda, prosty element prostowniczy, taki
jaki w wersji półprzewodnikowej możemy
dzisiaj kupić za parę groszy w pierwszym
lepszym sklepie z częściami elektronicz−
nymi. Rozpoczęła się era elektroniki. Ale
na skonstruowanie pierwszego kompu−
tera trzeba było jeszcze długo czekać. Jak
zwykle, wojna przyspieszyła rozwój techni−
ki. Pierwsze, bardzo prymitywne kom−
putery, zbudowane zostały do kierowania

ogniem artylerii okrętowej na amerykań−
skich pancernikach. Zastosowane też zo−
stały w “latających fortecach” − B17,
umożliwiając synchroniczną pracę działek
pokładowego systemu obronnego. Kolej−
ny wielki moment to rok 1947, firma IBM
zbudowała pierwszy prawdziwy komputer,
ENIAC. Był to prawdziwy dinozaur, z tru−
dem zmieściłby się w trzypiętrowym do−
mu, zbudowany był na lampach i przekaź−
nikach. Zawierał w sobie ok. 150.000
lamp i mniej więcej tyle samo przekaź−
ników. Pracował w systemie dziesiętnym.
Przeciętny okres bezawaryjnej pracy
wynosił ok. 2 godzin, pobierał on ok.
28000W energii, a jego możliwości były
porównywalne do możliwości współczes−
nego nam, prymitywnego kalkulatorka!
Jednak pierwszy krok został zrobiony i od
tej pory prace nad doskonaleniem kom−
puterów polegały głównie na zwiększaniu
ich prędkości pracy i zmniejszaniem wy−
miarów.

Teraz postęp techniki pędzi już
w zawrotnym tempie. W roku 1956 dwaj
amerykańscy uczeni otrzymują za wyna−

lezienie tranzystora, podstawowego ele−
mentu czynnego współczesnej elektroni−
ki, najwyższe dla naukowca wyróżnienie:
Nagrodę Nobla. Komputery stają się co−
raz mniejsze, pobierają coraz mniej ener−
gii, coraz rzadziej się psują. W tym sa−
mym okresie konstruktorzy wpadają na
kolejny genialny pomysł: komputery za−
czynają pracować w systemie dwójko−
wym, najprostszym z możliwych (o syste−
mie dwójkowym powiemy więcej w dalszej
części tego artykułu). Ale ciągle są to
wielkie, skomplikowane maszyny, których
obsługa jest możliwa tylko dla grupy wy−
szkolonych specjalistów. Dokonany zo−
staje kolejny wynalazek będący przeło−
mem w elektronice: układ scalony. Wiele
razy widziałaś takie układy, a nawet sa−
ma montowałaś z nich różne urządzenia.
Tysiące tranzystorów można zmieścić
w ”kostce” wielkości czubka małego pal−
ca. Wynalazek układu scalonego umo−
żliwił ludziom lądowanie na Księżycu,
gdyż komputer zbudowany na układach
scalonych udało się zmieścić w ciasnej
kabinie statku Apollo. Nawiasem mówiąc,

Porównanie wielkości elementów elektronicznych:
lampa elektronowa, tranzystor, jeden z pierwszych układów scalonych, mikroprocesor.
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ten nowoczesny jak na tamte czasy kom−
puter wysiadł, a właściwie “zadławił się”
nadmiarem informacji podczas lądowania
i Neil Armstrong w ostatnich momentach
pilotował “Eagle” ręcznie!

Na fotografii możesz zobaczyć, jak
zmniejszały się z biegiem czasu elementy
elektroniczne. Miało to decydujące zna−
czenie dla rozwoju komputerów. Gdyby
komputer typu IBM PC zbudować na lam−
pach i przekaźnikach, to zająłby on chyba
powierzchnię ogromnego domu i psułby
się co parę sekund!

Kolejnym krokiem milowym w rozwoju
elektroniki stało się opracowanie przez
firmę INTEL pierwszego mikroprocesora.
Najważniejsze elementy komputera
mieszczą się teraz w kostce wielkości
znaczka pocztowego. Tranzystory, układy
scalone i mikroprocesory są produko−
wane w wielkich ilościach i stają się co−
raz tańsze. Zbudowanie małego, wzglę−
dnie taniego komputera, który mógłby
być obsługiwany przez każdego i każde−
mu służyć, staje się faktem w połowie lat
siedemdziesiątych. Pierwszym mikrokom−
puterem osobistym (ang. Personal Com−
puter − PC) jest komputer Apple I, zbu−
dowany w prymitywnych warunkach przez
dwóch zapaleńców − Wozniaka i Jobsa.
Pomysł domowego komputera pod−
chwytuje gigant przemysłu kompute−
rowego i powstaje IBM PC, który podbija
świat. Z wyglądu nie różni się on prawie
od współczesnych komputerów klasy PC.
Jednocześnie powstają inne, rewelacyjne
konstrukcje, popularyzujące komputery
i sprawiające, że trafiają one “pod strze−
chy”. W Anglii Sir Steve Sinclair skonstru−
ował maleńki komputerek, Spectrum. Nie
bardzo nadawał się on do poważnych
prac, ale za to znakomicie do gier i pros−
tych, domowych obliczeń. Do wyświetla−
nia danych wykorzystywał on zwykły tele−
wizor i był bardzo tani, co sprawiło, że ku−
piło go setki tysięcy, a może nawet milio−
ny ludzi. Bawiły się nim dzieci, co spowo−

dowało, że ludzie zaczynali swoje kontak−
ty z komputerami nieraz już w wieku paru
lat (tak, jak Ty). Podobną, lecz dużo lep−
szą konstrukcją był znakomicie Ci znany
komputerek Commodore C64, tani i pros−
ty, dostępny praktycznie dla każdego. Na
obydwa te komputery napisano niepraw−
dopodobną ilość oprogramowania. Nie
były to bynajmniej tylko gry, powstało też
wiele programów użytkowych o poziomie
prawie profesjonalnym. Szczególnie war−
to zapamiętać stworzony dla Commodore
C64 system operacyjny GEOS. Nikogo
dzisiaj nie dziwi system Windows pracują−
cy na potężnych maszynach z szybkimi
procesorami Pentium i pamięcią 32MB.
Natomiast napisanie podobnego do Win−
dows systemu GEOS pracującego na tym
maleńkim komputerku było arcydziełem
sztuki programowania. Możliwości GEO−
Sa były jak na tamte czasy ogromne. Zna−
komity edytor graficzny, bardzo dobry edy−
tor tekstowy, arkusz kalkulacyjny to tylko
niektóre z ”perełek” tego systemu. Na
żaden chyba komputer nie napisano tylu
dobrych gier, co na Commodore.

Dzisiaj te komputerki mają znaczenie
jedynie historyczne, ale ich roli w rozwoju
i popularyzacji informatyki nie sposób
przecenić.

Obecnie wręcz nie możemy się obyć
bez komputerów. Nawet ludzie nie zwią−
zani bezpośrednio z techniką są bezradni
bez ich pomocy. Komputer jest niezbędny
dla adwokata, dla pisarza, dziennikarza,
tłumacza i każdego, kto potrzebuje cokol−
wiek pisać. Bez komputera nie można już
prowadzić interesów, nawet małe sklepy
się w nie zaopatrują. Nie jestem w stanie
nawet wyobrazić sobie zaprojektowania
jakiegokolwiek urządzenia elektroniczne−
go bez wykorzystywania komputerowego
edytora schematów i co najważniejsze:
programu do projektowania obwodów dru−
kowanych. Komputery wygrały też wojnę!
Tak, to prawda. Wojna w Zatoce Perskiej
została wygrana przez elektronikę i kom−

putery! Komputery zainstalowane w ame−
rykańskich niewidzialnych samolotach,
współpracujące ze sztucznymi satelitami
i śledzące każdy ruch wroga, komputery
głowic bojowych amerykańskich rakiet
Cruise i Tomahawk, które z niewiarygod−
ną precyzją naprowadzały pociski na cel.
Każdy też wie o roli, jaką spełnił sterowa−
ny komputerowo system obronny Patriot.
Komputery stały się też przyczyną tragedi−
i na innej wojnie. To najlepszy przykład,
że maszyna ta nie myśli, a tylko ślepo wy−
konuje zadania postawione jej przez pro−
gramistów. Podczas wojny angielsko−ar−
gentyńskiej o Falklandy, angielski nisz−
czyciel został trafiony rakietą “Excosset”
i zatopiony. Atakująca rakieta została
wcześniej wykryta przez sztuczne satelity
i radar pokładowy, ale komputery na an−
gielskich okrętach nie zareagowały. Przy−
czyna była prosta: rakieta ta była produk−
cji francuskiej. Ponieważ Anglia i Francja
od dawna żyją w przyjaźni, w programach
komputerów angielskich rakieta ta była
zarejestrowana jako “friendly”.

Oczywiście, jest to przykład nietypowy.
W większości sytuacji na wojnie szybkość
i precyzja komputerów pozwala osiągnąć
takie rezultaty, jak w Zatoce Perskiej, czy−
li przede wszystkim zminimalizowanie
strat wśród ludności cywilnej. Samotny
rajd amerykańskiego niewidzialnego sa−
molotu F117A, który jedną, naprowadzo−
ną na cel z chirurgiczną precyzją bombą,
zniszczył centrum telekomunikacyjne
w Bagdadzie, rozpoczynając tym samym
operację “Pustynna Burza” był także po−
czątkiem kształtowania się nowego obli−
cza wojny. W szaleństwie wzajemnego
mordowania się będzie można znowu,
dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej
elektroniki i komputerów, oszczędzić cho−
ciaż ludność cywilną, kobiety i dzieci.
Epoka nalotów dywanowych na miasta za−
kończyła się.

Obecnie możemy śmiało powiedzieć,
że na świecie po epokach pary i elektrycz−
ności nastała epoka elektroniki i informa−
tyki, epoka komputerów!

I tak od liczydeł w starożytnych Indiach
doszliśmy do współczesnych kompute−
rów! Teraz zajmiemy się już tylko najpopu−
larniejszym i chyba najlepszym w klasie
komputerów osobistych, maszyną, z któ−
rą prawie każdy miał już do czynienia −
IBM PC. Na zdjęciu na początku artyku−
łu widzimy komputer klasy IBM PC,
a właściwie kompletny system kompute−
rowy.

Najpierw omówimy hardware, czyli kon−
strukcję komputera, zasady jego budowy
i części składowe. Później przejdziemy do
oprogramowania − software.
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Komputer ZX Spectrum.


