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OMPUTER - elektroniczna maszyna cyfrowa, urządzenie elektroniczne, służące 

do automatycznego przetwarzania informacji (danych) przedstawionych cyfrowo 

(tzn. za pomocą odpowiednio zakodowanych liczb).  

Lata 40-te . Powstaje pierwszy komputer (I generacja) 

W roku 1946, zaczęła się oficjalnie era 

komputerów. Pierwszy komputer nazywał 

się ENIAC, a jego twórcą był J.Mauchly 

i I.Eckert z uniwersytetu w Pensylwanii. 

Maszyna ta zajmowała powierzchnię 140 

m2 , zbudowana była z 18000 lamp 

elektronowych, 1500 przekaźników, 

pobierała prąd elektryczny o mocy 

150 kW, ważyła prawie 30 ton. Jej system 

wentylacyjny miał wbudowane dwa silniki 

Chryslera o łącznej mocy 24 KM. Jego 

włączenie powodowało przygasanie 

świateł w całej Filadelfii. Dokładną datę 

początku ery komputerowej trudno ustalić: 

może jest to 15 lutego 1946 roku, kiedy 

opinia publiczna została poinformowana 

o istnieniu ENIAC-a? Może 30 czerwca 

tegoż roku, kiedy zamknięto okres 

eksperymentalnych obliczeń i przekazano 

maszynę jej właścicielowi, czyli armii 

USA? A może trzeba się cofnąć o kilka 

miesięcy, aż do listopada 1945, kiedy 

ENIAC wykonał pierwsze rachunki? 

W każdym razie w tym okresie powstaje 

pierwszy elektroniczny komputer który 

swymi wymiarami przypomina wagon 

kolejowy 

Lata 50, 60-te. Era tranzystorów (II generacja) 

Następuje miniaturyzacja komputera, ze względu na miniaturyzację podstawowych 

elementów z jakich był on zbudowany. Lampy elektronowe zostają zastąpione tranzystorami, 

i półprzewodnikami.  

Komputer staje się:  

 Znacznie mniejszy 

 Lżejszy i szybszy 

 Bardziej niezawodny 

 Potrzebuje go przemysł i wojsko 

Kalendarium: 

1951r - Konstruktorzy ENIAC’a tworzą UNIVAC1 (5 600 lamp), pierwszy komputer 

produkowany seryjnie.  

K 

Rysunek 1: Komputer ENIAC 
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1952r - IBM
1
 wypuszcza komputer o szybkości 

mnożenia 0,4 ms IBM 701 

1953r - Powstaje pamięć oparta na rdzeniach 

fenytowych 

1956r - Powstaje IBM 305, pierwszy komputer 

z pamięcią magnetyczną 

1959r - Powstaje język COBOL 

1968r - R. Noyce i G. Moore zakładają firmę 

INTEL
2
; D. Engelbart prezentuje NLS używający 

jako urządzenie wskazujące mysz. 

Lata 70, 90-te i 2000 – Era układów scalonych (III i IV 

generacja) 

Następuje dalsza miniaturyzacja komputera, elementy z jakich składa się komputer stają się 

jeszcze mniejsze. Tranzystory ,zostają zastąpione układami scalonymi (w jednym układzie 

scalonym znajduje się ok.3 mln. tranzystorów). Dalszy rozwój techniki spowodował 

powstanie układów scalonych o wysokim stopniu integracji (w układzie takim znajduje się 

ok. 8 mln. tranzystorów ) spowodował powstanie komputerów o niewielkich rozmiarach lecz 

szybkich i niezawodnych w działaniu (IV generacja). Szybkość i dynamikę rozwoju gałęzi 

przemysłu jaką jest elektronika można przedstawić na przykładzie: Gdyby przemysł 

samochodowy rozwijał się tak szybko i dynamicznie jak przemysł elektroniczny w ostatnich 

trzydziestu latach, to Rolls Royce kosztowałby obecnie 2 dolary i można by nim przejechać 

2 mln mil zużywając 4 litry benzyny. 

Komputer staje się: 

 Bardzo szybki 

 Łatwy w obsłudze 

 Niezawodny 

Możemy powiedzieć, że rozwój komputerów to praca nad: 

 zmniejszeniem rozmiarów 

 oszczędnością w zużyciu energii 

 przyspieszeniem pracy 

 poprawą niezawodności 

 sztuczną inteligencją (V generacja) 

                                                 
1
 IBM (ang. International Business Machines Corporation) – jeden z pierwszych i obecnie największych 

koncernów informatycznych. Obecnie firma oferuje rozwiązania w oparciu o usługi doradcze i informatyczne 

oraz oprogramowanie i sprzęt. Jej główną siedzibą jest Armonk w pobliżu Nowego Jorku. (źródło: wikipedia.pl) 

2
 Intel – największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, 

które znajdują się w większości komputerów osobistych. Firmę założyli 18 lipca 1968 r. Gordon E. Moore oraz 

Robert Noyce, a nazwa pochodzi od słów "Integrated Electronics". Wkrótce dołączył do nich Andrew Grove, 

późniejszy wieloletni prezes firmy. Siedziba główna znajduje się w Santa Clara w stanie Kalifornia w Stanach 

Zjednoczonych. (źródło: wikipedia.pl) 

Rysunek 2: Komputer UNIVAC I 



Imię i nazwisko, Wydział      

Strona 3 z 5 

 

Kalendarium: 

1971r - Intel wypuszcza pierwszy czterobitowy procesor I4004 (108 khz) 

1974r - ED Roberts tworzy pierwszy komputer osobisty ALTAIR; INTEL wypuszcza 

ośmiobitowy procesor 8080 

1975r - B. Gates i P. Allen zakładają MICROSOFT
3
 oraz opracowują język Basic 

dla ALTAIR’a 

1976r - S. Woźniak i S. Jobs tworzą komputer APPLE I 

1977r - S. Woźniak i S. Jobs zakładają firmę APPLE COMPUTER
4
 oraz wypuszczają 

APPLE II 

1979r - Rozpoczyna się rozwój sieci lokalnych LAN; firmy XEROX, DEC oraz INTEL 

wprowadzają standard ETHERNET; powstaje system CP/M pracujący na komputerze 

MICROMATION Z-PLUS; SHARP wypuszcza MZ80K 

1980r - Sir Clive Sinclair wypuszcza bardzo tani ZX80: APPLE rworzy APPLE III: na rynek 

wchodzi firma ATARI z modelami 400 i 800 ze specjalizowanym układem 

dźwiękowym POKEY oraz nowoczesną 256 kolorową grafiką 

1981r - Jest to rok prawdziwej rewolucji: Sir Clice Sinclair wypuszcza ZX81 natomiast IBM 

prezentuje pierwszy komputer z serii IBM PC z systemem MS DOS; COMMODORE 

wprowadza model VIC-20; w Wielkiej Brytanii powstaje BBc Micro przewyższający 

szybkością pracy najnowsze IBM PC 

1983r - APPLE sprzedaje pierwszy komputer z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) 

APPLE LISA; COMMODORE prezentuje C64 przeznaczony do domowych 

zastosowań, głównie do gier ze względu na bardzo dobrą grafikę i dźwięk 

1986r - INTEL opracowuje swój pierwszy 32 bitowy układ 80386; pojawia się pierwszy 

komputer przenośny z ekranem ciekłokrystalicznym; ATARI wypuszcza model 

1040ST, a APPLE model MAC PLUS w którym po raz pierwszy zastosowano 

interfejs SCSI 

1987r - Sinclair prezentuje pierwszego palmtopa CAMBRIDGE COMPUTER Z88; APPLE 

wprowadza modele MAC SE oraz MAC II przeznaczone do celów DTP; pojawia się 

AMIGA 2000; ATARI wypuszcza MEGA ST i 65XE; pojawia się nowy 

superkomputer ACORN ARCHIMEDES oparty na procesorze RISC 

1989r - APPLE wprowadza nowe modele: MACINTOSH IIC i SE/30 oparte na procesorze 

MOTOROLA 68030 oraz laptopa APPLE PORTOABLE; pojawia się nowy układ 

80486; ATARI wprowadza rewelacyjnego palmtopa PORTFOLIO 

1991r - Powstaje przenośny APPLE POWERBOOK; INTEL sprzedaje tani procesor 486SX 

                                                 

3
 Microsoft  - jedna z największych na świecie firm branży komputerowej. Najbardziej znana jako producent 

systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office. Spółka 

publiczna z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton. Założona w 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena. 
(źródło: wikipedia.pl) 

4
 Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) – przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 

roku przez Steve'a Jobsa, Steve'a Wozniaka i Ronalda Wayne'a w Cupertino w Kalifornii. W roku powstania 

jeden z pierwszych na świecie producentów komputerów osobistych. (źródło: wikipedia.pl) 
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1993r - Pojawia się długo oczekiwany Pentium oraz wersja alfa WINDOWS 95 

1996r - Powstają pierwsze naprawdę konkurencyjne dla PENTIUM procesory CYRIXMII 

oraz AMD K6 

1997r - Wychodzi PENTIUM II 

1998r - Powstaje tania alternatywa PENTIUM II CELERON; pojawiają się konkurencyjne 

AMD K6-2 oraz AMDK6-3 3Dnow! 

1999r - Kolejny krok w dążeniu do maksymalnej wydajności to INTEL PENTIUM III i AMD 

ATHLON 

2000r - Nowe rewolucyjne procesory POWERPC G4, AMD DURON oraz INTEL 

PENTIUM IV 
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