
Информазионни технологии – 8 клас





Историята на изчислителната техника 

преминава през четири основни етапа:



В този етап се създават първите средства за запомняне 
на числа и извършване на елементарни пресмятания. 
Дървените пръчици с резки по тях и връвчиците с възли 
са по-скоро приспособления за запомняне на числата, 
отколкото за пресмятане.



Първото средство, което можело да се използва за 
събиране и изваждане, се нарича абак. 
Предшественикът на днешното сметало е създаден още 
преди повече от 1500 години. Абакът представлява 
дъска с вдлъбнатини, в които се поставят различни 
предмети камъчета, пулове.



Много изследователи и учени работят върху 
механизирането на пресмятанията. Основната 
им цел е създаване на машина за извършване на 
аритметичните действия по механичен път.



Уилям Отред

(1575 – 1660 г.)

 През 1622 г. 

изобретява сметачна 

(логаритмична) линия.

 Тази линия е първият 

сметачен инструмент, в 

който предметното 

представяне на числата 

е заменено с дължината 

на отсечки.



Блез Паскал

(1623 – 1662 г.)

 Създава първата действаща 

механична сумираща машина.

 Смята се за родоначалник 

на механичния етап в историята 

на изчислителната техника.

 Сумиращата машина 

извършва действията събиране 

и изваждане посредством 

ъглово завъртане на валове и 

зъбни колела.



Чарлз Бабидж

(1791 – 1871 г.)

Основните части са:

 Склад (памет), който 

съхранява междинните числови 

данни;

 Фабрика, която извършва 

междинните аритметични 

действия с числата от склада;

 Управляващо устройство, 

което организира изпълнението 

на алгоритъма;

 Периферни устройства за 

вход и изход на данните.

 През 1822 г. проектира аналитична машина 

с програмно управление, която извършва 

самостоятелно прозволни пресмятания при 

задаване на съответен алгоритъм и данни.



Августа Ада

(1815 – 1852 г.)

 Разработва програми, 

които да управляват

аналитичната машина на 

Бабидж при решаване на 

някои математически 

задачи.

 По тази причина в 

исторически план тя се 

счита за първия 

програмист.



През 19в. за задвижване на механизмите в 
производството на сметачни машини започва да се 
използва електричеството. Така механичните 
аритмометри стават електромеханични. 

Този етап се характеризира основно с така 
наречените релейни машини.



Херман Холерит

(1860 – 1929 г.)

 През 1889 г. доразвива 

идеята на Бабидж и създава 

машина, наречена табулатор.

 С помощта на тази машина 

за много кратък период е 

направена статистическа 

обработка на резултатите от 

преброяването на населението в 

САЩ.

 През 1896 г. основава 

компанията Tabulating Machine 

Company, която по-късно дава 

началото на IBM (International 

Business Machines).



В края на ХІХ век започва развитието на 
електрониката.



Джон Винсент 

Атанасов

(1903 – 1995 г.)

Американски физик, 

математик и 

електроинженер от 

български произход, 

професор по физика в 

университета в Айова, 

пръв стига до идеята, че 

всички механични части 

трябва да се заменят с 

електроника.



Клифърд Бери

(1918 – 1963 г.)

В периода от 1939 до 1941 г. 

Джон Атанасов, заедно със 

Клифърд Бери, построяват първата 

действаща електронна 

изчислителна машина 

АВС (Atanasoff-Berry Computer).



Първият действащ компютър ЕНИАК

(ENIAC) е създаден в Харвардския университет 

през 1943 г.

Той тежи около 30 тона, има 19 000 

електронни лампи и консумира електроенергия 

колкото един малък завод.



Джон фон Нойман

(1903 – 1957 г.)

 Обосновава принципите на 

съвременните компютри, 

наречени в негова чест компютри 

от Фон-Нойманов тип.

 Програмите и данните в 

изчислителните машини се 

кодират в двоична бройна 

система.

 Програмите и данните се 

съхраняват в памет, а обработката 

се извършва от електронни схеми.

 Компютърът е управляемо 

програмно устройство.



В края на 70-те година на 20в. в България 
започва производство на персонални 
микрокомпютри. Първият български 
микрокомпютър е произведен през 1989 г. в 
Института по техническа кибернетика и 
роботика към Българска академия на науките. 
Произведени са 3 броя микрокомпютъра ИМКО 
(Индивидуален Микро КОмпютър).
Компютърът ИМКО е представен на 
международно изложение в Лондон и е 
управлявал робот-ръка.



 През 80-те години у нас се 
произвеждат компютри от 
серията „Правец”.

 В завода за организационна 
техника в Силистра се 
произвежда и българският 
електронен калкулатор ЕЛКА. 

 Разработва се и се произвеждат 
печатащи устройства и дискови 
запаметяващи устройства.

 След 1989 г. собственото 
производство на компютърна 
техника в България постепенно 
замира.



Развитието на компютърната техника 
продължава в посока на увеличаване бързината и 

надеждността на работата на компютрите, 
паралелно с намаляване на техните размери.




