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ПРЕДГОВОР

магацина у индустријској зони града где се похрањена налазила опрема из некадашњег
компјутерског центра Новог Сада, као и делови компјутерске опреме новосадског
предузећа Геоплан. Делове компјутерског центра сачувао је инжењер геодезије Драган
Трнинић, последњи директор предузећа Геоплан који је имао визију да би целу збирку
старих компјутера, требало сачувати јер је у питању вредан и јединствен материјал
који преставља незаобилазни извор за историју технолошког развоја града. Реч је о
збирци која је, ако ништа друго, пре само неколико деценија у материјалном смислу
представљала право богатство за које је наше друштво издвојило не мала средства.
Тако је настао нуклеус информатичке збирке Музеја и будуће изложбе. Али изложба
свакако не би била употпуњена, да није било једног телефонског позива господина
Миодрага Думитрова, позива, који је означио почетак плодотворне сарадње између
Музеја и овог заљубљеника у техничке уређаје и надасве дародавца који је у нашем
првом кратком разговору изјавио да има нешто вредно да поклони Музеју.
Испоставило се да је Миоград Думитров дугогодишњи мајстор и стручњак на
одржавању у новосадској филијали Поште и да има сакупљену колекцију телепринтера
и друге комуникационе опреме кориштене у новосадској Пошти. Наиме, приликом
једног реновирања зграде Поште донета је одлука да се стара опрема „баци“ и замени
новом. Миодраг Думитров, који је цео живот посветио одржавању ових уређаја, то
једноставно није могао да допусти, те их је уз сагласност фирме, тако расходоване али
очуване и исправне склонио на своје имање у Чуругу. Након пуне две деценије, ова
драгоцена збирка осванула је у Музеју града Новог Сада, где су њени најзначајнији
предмети тријумфално започели свој нови живот на музејској позорници наше изложбе.
Међутим, стручна документација је и даље представљала проблем у креирању
изложбене поставке. Срећом, не задуго. Уз свесрдну помоћ, већ поменутог инжењера
Панкова ступили смo у контакт са госпођом Виолетом Живковић која је била програмер у некадашњем ЕРЦ-у, а затим је овај посао наставила да ради у новонасталом
предузећу Информатика. Руковођена професионалним односом и пре свега љубављу
ка свом позиву, Виолета Живковић је предано сачувала вредну документацију која
данас представља оригинални источник за развој информационих технологија у Новом
Саду. У њој је сачуван дискурс процеса настанка бројних компјутерских програма: од
пројектних задатка, прве скице и логичког алгоритма, преко ручно писаних кодова,
до одштампаних листинга програма и регистра. Поред свега, госпођа Виолета је сачувала и магнетне траке са снимљеним програмима и регистрима корисника, односно,
конкретне, градске базе података настале током седамдесетих и осамдесетих година
прошлог века. Значај овог медија и базе превазилази оквире наше изложбе, али како
смо закључили у једном разговору с нашим рецензентом, сматрамо да га на овом месту
вреди поменути као путоказ до важног извора који ће једног дана бити неопходан за
писање урбане историје Новог Сада – визије једног града.

Идеја за изложбу Почеци информационих технологија у Новом Саду, настала је
када смо једном приликом у депоу Музеја града Новог Сада видели делове старог
„мејнфрејм компјутера“ из првог новосадског Електронског рачунарског центра, међу
Новосађанима познатијег под скраћеним именом ЕРЦ. Сусрет са овим, својевремено
истинским чудом технике које је, наравно, данас само део историје, послужио нам је као
инспирација за изложбу која би вратила њене посетиоце у не тако давну прошлост, у
време безбрижних седамдесетих и осамдесетих година прошлог века када је глобална
„IT револуција“ била тек у повоју. Информациона револуција је у међувремену добила
неслућене размере које су значајно промениле наш свакодневни живот. И данас смо
сведоци и активни корисници њених бројних новина, благодети и недостатака које су
у знатној мери обележиле настанак такозваног „компјутеризованог друштва“.
Уважавајући значај ове глобалне појаве на наше време, савремена наука, од
историје информатике до социологије, психологије или филозофије медија, у све већој
мери посвећује пажњу опоштем феномену развоја и успона информационих технологија.
Стога није ни чудо да су широм света у најугледнијим музејима присутне збирке и изложбе које су посвећене „његовом величанству“ компјутеру. Захваљујући изложби пред
нама Нови Сад у том погледу није изузетак. Тим пре, јер је управо Нови Сад у своје
време био један од центара информационих технологија у социјалистичкој Југославији.
Коначно, идеја ове изложбе, њени експонати и пратећи каталог осмишљени су као
музеолошки празник за очи најшире публике која ће имати прилику да се упозна са
општим прегледом развоја света компјутера. Поред тога, подухват је истовремено
и омаж и сведочанство посвећено Новом Саду и његовом цивилизацијском развоју,
његовим институцијама и људима - научницима и визионарима - који су свој град унели
на светску карту развоја информационих технологија.
Врата ове занимљиве проблематике одшкринули смо 2013. године, пишући
стручни рад за звање кустоса који је заправо био претеча наше изложбе. Тема поменутог
стручног рада Почеци увођења информационих технологија у Новом Саду сагледана је кроз
приказ делатности три градска предузећа - ЈКП Информатике, Нафтагас промета и
фабрике Новкабел - који су међу првима у тадашњој држави користили информационе
технологије у свом пословању. (Хорнок 2015: 43-71) Недостатак релевантних музејских
предмета као и документације представљао је изазов у даљој реализацији плана о
постављењу изложбе „о првим компјутерима“ у Новом Саду. Међутим, у духу оне старе
латинске пословице да „срећа прати храбре“, Фортуна нам се доиста осмехнула када
смо то, и поред наше истрајности, најмање очекивали. Наиме, стручне службе из ЈКП
Информатика Нови Сад су добиле посао да у нашем градском музеју поставе оптичке
каблове. Била је то јединствена прилика да упознамо њихове стручњаке, између осталих и сјајног инжењера електротехнике Дејана Панковића уз чију помоћ смо дошли да
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ближимо читаоцу динамичну историју развоја компјутера, и да га постепено уведемо
у локану новосадску историју развоја и примене информационих технологија.
Други део изложбе и каталога посвећен је Новом Саду у контексту увођења и
примене јединственог информационог система који је имао за циљ да револуционарно унапреди управљање градом и његовим ресурсима као и да олакша свакодневни
живот Новосађана. У средишту овог дела нашег рада и пројекта, очекивано се налази први Електронски рачунарски центар града и његов изданак ЈКП Информатика.
Истраживања предузета приликом обраде материјала из градског предузећа Информатика презентована су хронолошким редом и обухватају период од 1968. до 1996. године.
Путем прегледа релевантних догађаја, докумената и личности које су биле задужене
за одређени део послова у новосадском ЕРЦ-у, и касније у предузећу Информатика,
настојали смо да читаоцу каталога представимо почетак ИТ сектора у Новом Саду.
Каталог је оплемењен једним допунским садржајем у виду виртуалног дела
изложбе који уз помоћ програма за читање „QR кода“, инсталираног на „паметном“
телефону, омогућује читаоцу каталога да види детаље везане за изложене предемете.
Поред тога на виртуалној изложби је пружена могућност посетиоцу да се активно
укључи у „online“ део изложбе писањем интерпретације или снимањем видео записа
са сопственим тумачењем предмета постављених на виртуалној изложби. Витруална
изложба je названа „НСИТ“ и налази се у под-домену сајта Музеј града Новог Сада на
интернет адреси: www.nsit.museumns.rs
Тумачење предмета представљених у каталогу, односно, њихова интерпретација
заснована је на неколико унапред утврђених оквира који дефинишу њен формат и
садржину. Први се односи на дужину текста интерпретације. Он је ограничен на 1000
карактера. Други се односи на опис. Он треба да садржи лична размишљања о предметима пре свега на основу предузетих истраживања ради проналажења информација о
предмету, највише о њиховој функцији и употреби. Извор за проналажење информација
је свима доступан интернет. Циљ овако широког приступа у тумачењу музејских предмета јесте да се читаоци подстакну и мотивишу да сами осмисле и забележе описне
легенде за изложене предмете и на тај начин допринесу виртуалном делу изложбе где
ће њихови описи бити јавно публиковани.
Свесни реалних пре свега материјалних ограничења, приликом реализације
ове изложбе и пратећег каталога, у њен састав, као ни у каталог, нису ушли подаци о
другим градским предузећима, установама и институцијама, овде пре свега мислимо
на поједине факултете новосадског Универзитета, које су тих 70-их и 80-их година 20.
века формирали сопствени ЕРЦ, и вршили аутоматску обраду података. Ова ограничења
настојаћемо да превазиђемо у наредном периоду приређивањем једне монографије која
би обухватила све градске релевантне привредне и научне чиниоце из тог времена.

Други део историографских материјала који су садржали податке о пословању
и организационим структурама информационих предузећа, као и, програмску
документацију ОИС-а (Општег информационог система) града Новог Сада, за потребе нашег подухвата уступила нам је госпођа Гордана Галешев, стручна сарадница
у некадашњем ЕРЦ-у и касније менаџер за односе с јавношћу тог предузећа. Уз њену
помоћ, могли смо коначно да систематично употпунимо све кључне аспекте изложбе,
пажљиво одаберемо експонате поставке и путем оригиналних докумената поткрепимо
њихову веродостојност.
Изложба и њен каталог су осмишљени тако да посетиоцу, односно, свом читаоцу пренесу дух времена у коме су се одигравали „пионирски“ дани информатичке
револуције, како у свету тако и Србији и у Новом Саду. Почетни део каталога садржи
историјат настанка операције рачунања својствене човеку као рационалном бићу, од
старовековних цивилизација па све до модерног доба када су се интензивно почеле
развијати аналогне машине са аутоматизованим рачунским операцијама од којих су
потом у другој половини 20. века настали први дигитални компјутери.
Прилком писања овог сегмента рада, од посебне користи била су нам дела:
„Computing Before Computers“ Вилијама Аспреја из 1990, потом дело Паула Ћерузија
„A History of Modern Computing“ из 2003 и популарна студија Мартина Кембел-Келија
„Computer: A History of the Information Machine“ из 2004. Не од мање помоћи, био нам је и
један наш научни зборник радова „50 година рачунарства у Србији - Хроника дигиталних
деценија“ који је објављен поводом годишњице производње првог компјутера (1960.) у
институту „Михајло Пупин“ чувеног компјутера названог ЦЕР-10. Приликом писања
каталога користили смо и радове из стручних часописа Рачунари, Свет компјутера и
других. Ипак, главни извор наших информација, у складу са темом изложбе, био је интернет. Поред званичних сајтова великих рачунарских компанија попут IBM-a и Intel-а
као и многих других на којима постоје садржајни фактографски текстови посвећени
историјату њихове делатности и компанија, нашем истраживању су помогли и специфични сајтови, односно, виртуални музеји који на својим страницама имају изложене
музејске предмете са пратећом документацијом и њиховом стручном интерпретацијом.
Изврстан интернет сајт computerhistory.org америчког Музеја компјутера са прегледном хронологијом и одличним описом предмета може послужити као добар пример
виртуалног музеја.
Почетни део изложбе и каталога су уједно замишљени као едукативни сегмент
у коме би посетилац, односно, читалац могао да стекне основне појмове о развоју информационих технологија у 20. веку. Излагање о историји усавршавања рачунања и
конструкцији првих калкулатора и компјутера, ослања се на „пионире“ компјутерског
доба, људе који су својим проналасцима теоретским и практичним, променили ток
историје. Детаљнијим описом кључних проналазака те епохе покушали смо да при-
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Реч компјутер, или како је код нас преведена рачунар, данас означава машину
која се налази на радном столу и уз чију помоћ обављате своје послове. Њено порекло
води од латинске речи compute (computāre) што значи рачунати, или, тачније, од речи
компутист (computist) која је означавала човека вичног бројевима односно рачунању. У
средњем веку реч компутист често је означавала особу која је рачунала дане у црквенима календару, док у викторијанском добу реч почиње да означава особу, односно
послове које у канцеларији обавља запослени службеник (рачуновођа). Послови који
су се временом почели обављати у канцеларијама увелико су превазишли само просто
рачунање бројева, тако да је компутиста постао особа која координише рад, како јавних
тако и приватних, односно, пословних канцеларија (Ceruzzi 2003: 1-3).
Тешко је утврдити када су људи почели да рачунају најједноставније операције.
Археолошки налази од првих такозваних праљуди говоре да се то десило релативно
давно. Потреба да се забележе бројеви знак је да се још код њих развила вештина
рачунања. Први сликовни прикази показују најједноставније операције; пет насликаних крава значи пет крава, дакле не постоји употреба било каквих аритметичких
операција, а оне се нису развиле све док се нису развили јединствени бројевни системи.
Претпоставља се да се то десило око 3000 година пре нове ере, и то на различитим
местима на Земљи (Asprey 1990: 4).
Постепено су се развила два сиситема рачунања; први је такозвано збрајање и у
њему се један симбол користи да се представи број понављања једне вредности, дакле
симбол је понављан колико год пута је то било потребно. Египатски начин рачунања
са сликовним симболима био је класичан пример овог система који су прихватили и
даље развили Римљани. Други систем је такозвани систем позиционирања који је и
данас у употреби. Код њега су вредности представљене положајем бројева у једном низу

Абакус или рачунаљка је справа која човеку олакшава рачунање а
ништа не рачуна уместо њега. Она је најчешће направљена као
дрвени оквир са жицама по којима се померају куглице. Вредност
куглице зависи од тога на којој се жици куглица налази: на једној
жици једна куглица има вредност 1, на следећој вредност 10, на
следећој вредност 100. Две куглице на првој жици имају вредност
2, на другој вредност 20, и тако даље. Према томе абакус
одговара рачунању у позиционом бројном систему.
Сабирање се остварује померањем куглица у једном смеру,
а одузимање померањем у другом. Дакле, абакус је помоћно
меморијско средство и нема функције какве ће имати механички
калкулатори који су настали много касније.
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симбола који представљају број односно његову вредност. Девет цифара и нула чинe
основу 10, од које настају умножене вредности сто, хиљаду, милион. Правила рачунања
у овом систему су сложенија од основних аритметичких радњи у систему збрајања и
оне изискују да корисник научи напамет такозвану таблицу множења.
Први аналогни „рачунар“ (калкулатор) на свету био је абакус (аbacus). Иако
данас изгледа као дечија играчка у рукама обученог рачуновође, абакус постаје брзи
калкулатор за извођење математичких операција. Претпоставља се да води порекло
од древног начина рачунања, односно од исцртаних линија на песку на које су се
постављли каменчићи да би означили вредност. Многе цивилизације користиле су
абакус или исцртану таблу с линијама у некој фази свога развитка. Данас се користи
у школама за учење основних аритметичких операција.
Уврежено је веровање да је абакус пореклом са Далеког истока, зато што се у
тим деловима света он и данас користи за основне математичке операције. Чињенице
међутим говоре другачије; абакус се у Кини први пут појављује тек у 13. веку, а у Јапану
почетком 17. века. Археолошки налази потврђују да се абакус користио и у старој Грчкој.
Налаз релативно велике мермерне табле с табелом за прорачуне с острва Самалус сведочи да је овакав систем рачунања био у јавној употреби код старих Грка (Asprey 1990: 9).
Претпоставља се да термин абакус води порекло од семитске речи абаку (abaq) која
означава прашину (земљу), а да су је Грци прихватили у облику абакс (abax) означавајући
равну површину или таблу на којој су исцртане линије за прорачуне. Римљани су
своју таблу назвали абакус (abacus), а током историје она је означавала разне предмете,
од глине односно земљане табле до табле с воском на којој су биле исцртане линије.
Неколико познатих математичких термина води порекло од некадашње употребе абакуса; на пример Римљани су током прорачуна користили каменчиће које су
звали calculi а од које потиче термин рачунати (calculare). У Енглеској, кад се говори о
абакусу, мисли се на таблу за рачуање (counting board) или, поједностављено, „бројач“
(counter) који је имао сваки трговац у својој радњи. Од 13. века у Европи се стандардизовао изглед табле за рачунање. Уместо каменчића појавили су се обрађени облици
налик на новчиће, или како су их тада звали, жетони (jetons). Разноврсност облика и
изгледа абакуса говори у прилог његовој распрострањеној употреби на готово свим
деловима планете.
Од 16. века у Европи се почињу унапређивати до тада стандардизована рачунала. Тако је настао рачунар „Rabdologia“, односно такозване Неперове кости, како
су их тадашњи писци назвали, или нумеричке шипке или скале са бројевима. Назив
„кости“ је остао у употреби јер се инструмент у почетку правио од костију или рогова.
Непер је много познатији по томе што је изумео логаритамске таблице, међутим свој
други изум, анологни рачунар са помичним шипкама, није ни промовисао у писаном
облику све до пред крај свог живота. Публиковао га је под називом „Rabdologia“ у

Логаритмар или шибер је аналогни калкулатор за рачунање
логаритама који може да обавља и разне друге рачунске
операције осим сабирања и одузимања. Рачунање се спроводи
померањем уже летвице дуж шире, при чему се задати бројеви
множе, деле, дижу на други и трећи степен, вади квадратни и
кубни корен, одређује реципрочна вредност, израчунава природни
логаритам, као и вредност синуса и косинуса, и тако даље.
Његова прецизност зависила је од квалитета израде и
уцртавања скала, али и од мирноће руке и оштрине вида
оператера јер је требало прецизно наместити скале једну према
другој и тачно очитати резултат. Ипак, кад би се научило
рачунати помоћу њега, постајао би врло корисна направа
за брзо решавање техничких проблема, са толеранцијом у
погледу прецизности рачунања. Због тога се на техничким
факултетима некад обавезно учила употреба шибера. Средином
70-их година 20. века логаритмар је потпуно изашао из
употребе, а данас се може наћи само у музејима и фиокама
очева и дедова инжењера.
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последњој години живота 1617, само да би избегао да неко други преузме заслуге за
тај изум (Asprey 1990: 17).
Идеја за „кости“ вероватно је дошла од речи gelosia која означава методу
умножавања. За овај метод се зна да је веома стар и да је вероватно настао у Индији
одакле се проширио на Арабију, Персију и касније у средњовековну Кину. У Европи се
овај метод почео користити у Италији почетком 14. века. Неперове кости су једноставна
колекција трака са свим могућим резултатима из табелe множења.
Употреба Неперових костију брзо се раширила од Европе до Кине, а временом
су се у оригинални дизајн додале друге траке, те су се омогућиле и друге операције.
Завршни облик развитка Неперових костију као инструмента за рачунање уследио је
1885, када су у Француској математичар Едвард Лукас и инжењер Анри Женеј усавршили инструмент, односно када су ставили посебан клизач за додавање бројева (остатака) који су се памтили приликом преноса у нови ред (Asprey 1990: 17). Дакле, пре
развоја механичких стоних рачунарских машина, ови једноставни инструменти били
су једина помоћ при рачунању основних операција свакоме ко се бавио науком или
неким послом везаним за бројеве.
Неперове логаритамске таблице су изазвале тиху револуцију у тадашњим
прорачунима која су се бавила астрономијом, навигацијом, грађевином, прорачунима у хороскопу, израдом календара и свим осталим што је у основи имало математичка прорачунавања (Aspray 2004: 3). Неперови прорачуни се ослањају на методу
prosthaphaeresis, која се може представити у формули:
Формула поједностављује незгодна множења два синуса с неколико једноставних
операција; сабирање, одузимање и на крају елементарно дељење на два. Ова формула је
подстакла научнике као, на пример, Непера, да траже друге формуле, односно „пречице“. Међутим, Непер је до логаритамаских таблица дошао не алгебром него геометријом.
Његови логаритми су били базирани на концепту покретне тачке спојене линијама до
основа. Дужина линија са сваке стране одређује брзину кретања тачке. Непер је 1614.
публиковао дело Опис изванредних канона (табела) лагаритама (Mirifici Logarithmorum
Canonis Descriptio). У њему се налазе табеле логаритама синуса и упутства за њихово
коришћење односно множење, дељење и израчунавање корена броја (Asprey 1990: 25).
После Неперових открића почиње нагла експанзија употребе логаритамских
табела, те временом долази до њихових усавршавања. Заправо логаритми које је направио Непер нису били тако функционално употребљиви све док их није Хенри
Бригс дорадио у облик који се и данас користи. Бригсов рад је привукао једног другог научника, Едмунда Гунтера, који се бавио навигацијом, астрономијом, израдом
сунчевог сата, односно свуда где су били потребни велики прорачуни који укључују
тригометријске елементе. Самим тим логаритамске таблице могле су да му помогну
само делимично. Зато је Гунтер направио прорачуне за табеле и табеле логаритама

Проблем са сабирањем и одузимањем који постоји код шибера
је решен другим типом аналогног калкулатора, такозваним
адиатором, који се обично налази с друге стране шибера.
Назив потиче од реномиране немачке компаније „Addiator“
која га је производила још од 30-их година 20. века. Постоји
неколико типова адиатора: децимални, адиатори претварачи
мерних јединица, пребацивачи валута, а и хексадецимални
модели адиатора које су користили програмери пре изума
електронског дигитрона.
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sin a x sin b = [cos(a - b) - cos(a + b)]/2

била таквих димензија да је могла стати у дрвену кутију невеликог габарита, да би
затим своје место нашла на писаћем столу. Карактеристично за Паскалову рачунску
машину је да је операцију одузимања изводила тако што је заправо сабирала. Механизам Паскалове машине је релативно комплексан и могао се обртати само у једном
правцу. Паскал је сам покушао да покрене производњу и продају своје машине, али у
том подухвату није имао среће. У прилог томе говори релативно велики број сачуваних
машина које је он произвео, а које нису нашле купца. Међутим, треба напоменути да
су Паскалове машине биле веома непоуздане и често су се квариле јер су биле врло
осетљиве и компликоване за употребу (Asprey 1990: 40-42).
Вилхем Либенц је наставио да усвршава и развија машину за рачунање, а његов
највећи допринос је механизам степенастог бубња који се могао окретати на било коју
од позиција регистра у распону цифара од 0 до 9. Либенцова машина је имала девет
оваквих ротирајућих бубњева, тако да се померањем полуге покретао мехнизам који
је ротирањем назубљених бубњева приказивао тачан резултат. Развој механичких рачунарских машина се наставио и у наредна два века. Њихова прецизност се умногоме
побољшала, а употреба поједноставила тако да су постепено постајале део неопходне
опреме за канцеларије.

синуса и логаритме тангенти сваког минута квадранта. Дело је публиковао 1620. и
њиме решио велики проблем морепловцима омогућивши им да израчунају позицију
на мору. Гунтер је познат и по томе што је усавршио инструмент sector. Овај поморски
инструмент истовремено мери неколико вредности исписане различитим скалама. Од
аутоматске функције овог инструмента Гунтер је, како се претпоставња, добио идеју
да направи „помични лењир“ или „скалу“ која аутоматски сабира два логаритма и на
тај начин не само да је елеминисан ментални рад потребан за прорачунавање, него је
и скраћен дуготрајни процес тражења логаритма у табелама. Његов проналазак остао
је запамћен под називом Гунтерова линија бројева. Његов „помични лењир“ представља
први аналогни калкулатор за прорачун логаритама (Campbell-Kelly 1996: 3-4).

Механичке машине за прорачуне
Различити аналогни инструменти могли су да изведу један део аритметике,
међутим, до правог напретка долази тек када су механичке машине почеле потпуно
аутоматски да обављају све четири рачунске операције. Прављење софистициране
машине која се састојала од зупчаника, осовина, полуга и опруга са сврхом да замени
људски интелект, било је веома компликовано. Не зато што је иноваторима и конструкторима недостајало идеја и знања него зато што су техничке могућности у оно време
биле на веома ниском нивоу, нити су мајстори били довољно вични, нити је њихов алат
био довољно развијен. Ни сами материјали, од којих су се израђивали инструменти,
нису били довољно квалитетни. Од 17. века почиње масовно отварање радионица за
израду сатних механизама, тако да су прве аутоматизоване машине за рачунање израдили мајстори који су били вешти у изради сатова.
Прве конструисане рачунарске машине биле су веома једноставни уређаји и у
много чему су личили на абакус. Захтевале су људску интервенцију сваки пут када је
требало пренети број (остатак) на следећи ниво. Прави напредак механичке машине
за рачунање је настао тек када су иноватори и конструктори успели да механизам
аутоматски (самостално) пренесе (дода) број на следећи ниво операција. Све до шездесетих година двадесетог века веровало се да је Блејз Паскал изумео прву механичку
машину за сабирање. Међутим, тада је откривено да су и пре њега постојали слични
покушаји који су дали резултате. Тако да је част првог конструктора механичке машине за рачунање припала Вилхему Шикхарду; он је наиме своју машину завршио
1620, читавих 20 година пре Паскала. Шикхард је своју машину базирао на основама
Неперових логаритамских таблица и „костију“, односно, успео је да споји функције
једног и другог проналаска у јединствену машину (Asprey 1990: 34).
Познати француски проналазач Блејз Паскал је током свог живота конструисао
више од педесет разних машина, међутим готово све су биле базиране на истој идеји
уграђеној у прву машину коју је конструисао и промовисао 1642. Његова машина је

Диференцијална и аналитичка машина
Током 16. и 17. века већину математичких прорачуна су радили сами људи. У
литератури налазимо термин „људи рачунари“ који означава професионалце, најчешће
пензионисане чиновнике, који су радили математичке прорачуне за табеле као што су
логаритамске и тригонометријске, али и специјализоване табеле за разне професије,
као што су навигационе табеле за морепловце, звездане табеле за астрономе, табеле с
прорачунима у грађевинарству и многе друге.
Наутичке табеле су животно важне за морепловце. Њихова поузданост и тачност
омогућавају им да одреде позицију на отвореном мору. Математичке и штампарске
грешке у њима биле су честе, тако да је циљ морепловачких нација, као што је британска, био да имају што поузданије прорачуне у табелама. Тако је британска влада
ангажовала познатог астронома Невила Маскелина, члана Краљевског астрономског
друштва, да направи наутичке табеле за британске морепловце. Он је покренуо летопис Наутички алманах у којем су се од 1766. штампале наутичке табеле. Морепловцима је овај летопис познат под именом „библија за морепловце“ (Campbell-Kelly 1996:
4). Наутички алманах нису правили директно у Краљевском астрономском друштву
него су ангажовали слободне „људе рачунаре“. Систем је био такав да су математичке
прорачуне изводила двојица „људи рачунара“, а као контролор ангажован је и трећи.
У то време Чарлс Бебиџ почиње да се интересује за наутичке табеле и елиминацију
грешака у њима.
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Рачунске машине са подесивим бројем зубаца на зупчанику по
којима је аритмометар или калкулатор са зупчаницима добио
име имају девет померивих иглица кружно распоређених на
ободу. Иглице могу бити извучене или увучене, у зависности од
подешавања. Механизам калкулатора се покреће окретањем
ротационе полуге. Зупчаници и прстенови су састављени у ротор,
односно, цилиндар који се може покретати напред – кад сабира и
множи, или уназад – кад одузима и дели.
Концепт зупчаника са подесивим бројем зубаца осмислио је
Вилхелм Либенц почетком 17. века, међутим права примена
овог изума почиње тек 1874. године када су готово истовремено
Френк Болдвин у Америци и Вилгот Однер у Русији почели
масовно да производе аритмометре. Однеров дизајн је временом
преовладао и постао основ већини „клонова“ који су се производили
широм света. Аритмометар се масовно производио готово
стотину година све док га није потиснуо нови изум – електронски
дигитрон.
9

АРИТМОМЕТАР

Чарлс Бебиџ, британски професор математике, истраживач и оснивач Аналитичког друштва, својим изумима је променио ток историје. Идеје на којима почивају
његови проналасци „диференцијална“ и „аналитичка“ машина, променили су начин
размишљања у вези с правцем развоја рачунара и прорачунских техника. Претпоставља
се да је Чарлс Бебиџ идеје за своје проналаске добио од барона Гаспара Де Пронија
који је после Француске револуције, по налогу Наполеона, почео да реформише систем
за наплату пореза. Изазов је био тим већи што је Де Прони морао да примени и нови
метрички систем који је увео Наполеон (Campbell-Kelly 1996: 5). Реч је била о, до тада,
неслућеном подухвату који је за циљ имао да се целокупан земљишни фонд премери
и унесе у катастар, да би се у крајњем исходу, свим поданицима разрезао праведан
порез. Де Прони је организовао неку врсту предузећа информација у којој је применио
принципе који су тада, на почетку индустријске револуције, почели да се примењују
у првим фабрикама, као што је била фабрика чиода где је рад на њиховој изради био
подељен у фазе: сечење жице на тачну димензију, формирање главе чиоде, оштрење
врха, полирање и паковање. Исту овакву поделу рада применио је и Де Прони кад
је у катастарском бироу организовао прављење табеле катастра за нову француску
државу. Посао је поделио у три секције. У првој су се налазили математичари који ће
одлучити коју математичку формулу треба користити за прорачун, друга секција, нека
врста „менаџмента“, требало је да организује изглед табеле, њено попуњавање и, на
крају, штампање. Трећа и најбројнија секција били су људи рачунари који су обављали
већину прорачуна сведених на просте математичке операције. Пошто се нису захтевали посебна стручност и обука за њихове прорачуне, посао су радиле бивше фризерке
јер је њихов стари посао после Француске револуције био један од најомраженијих у
народу (Campbell-Kelly 1996: 5-6).
Чарлс Бебиџ је више пута одлазио у Француску код Де Пронија тако да је био
упознат с новом технологијом која је примењена у изради катастра. Међутим, систем
који је Бебиџ хтео да конструише разликовао се од Де Пронијевог у томе што је он
уместо људи рачунара хтео да прорачуне обавља машина која неће правити грешке у
прорачуну. Бебиџ је из сопственог искустава знао да највећи број грешака настаје када
се табеле штампају, односно у њиховој припреми за штампу. Зато је цео процес осмислио тако да би машина на крају обраде података (рачунања) сама штампала табеле као
резултат сопственог прорачуна. Тако је конструисао своју прву диференцијалну машину.
Концептуално, машина је била веома једноставна и састојала се од сета ротирајућих
механизама за сабирање и посебног дела који штампа (Asprey 1990: 69).
Сликовито речено, машина коју је конструисао Бебиџ била је велика као ниједна
до тада. Он је рачунао на помоћ државе при развоју диференцијалне машине јер би се
са њеном употребом умногоме смањила цена скупе израде табела за навигацију која је
падала на трошак државе. Зато је исконструисао поуздану робустну и велику машину
која је требало да задовољи потребу државе за математичким прорачунима. Међутим,

посао који је склопио с државом на крају није испао добар за Бебиџа. Средства која је
добио нису била довољна да се заврши посао на изради диференцијалне машине, а и
у међувремену Бебиџ је почео да ради на другим пројектима и конструкцијама, као
и на изради такозване аналитичке машине. За разлику од диференцијалне машине,
аналитичка је могла да изврши много шири круг математичких операција. Наиме, ова
машина је имала логичку организацију као модеран електронски компјутер. У обраћању
својим финансијерима Бебиџ је тражио да се преусмере средства на нови пројекат,
иако није завршио ни започети. Испоставило се да му је то била највећа грешка у
каријери. Држава је одустала од финансирања пројекта јер је њен примарни мотив за
финансирање био смањење трошкова израде табела. У отежаним околностима Бебиџ
је наставио да истражује и конструише, а хиљаде планова и нацрта који се налазе у
Научном музеју у Лондону говоре у прилог његовој привржености решавању проблема
конструкције машине која рачуна (Campbell-Kelly 1996: 8).

БУШЕНА КАРТИЦА

Бушене картице
У поређењу с Европом, Сједињене Државе су развиле специфичан систем за
обраду велике количине информација. Иако су САД до грађанског рата (1861-1865)
у погледу индустријске револуције заостајале за Европом, промене које су настале у
њеним државним канцеларијама после завршетка тог сукоба довеле су до стварања
масовног бирократског апарата који је користио разне машине у свом раду.
Главна преокупација бирократског апарата у САД било је рачунање изборног
цензуса за улазак представника у парламент. Од 1790. године тамо се примењивао
такозвани систем цензус-а. Наиме, на основу прорачуна укупног броја становника (те
године 3.9 милиона) било је одређено колико бирача бира једног представника. Број
чиновника који је рачунао цензус се, наравно, повећавао у складу с порастом броја
становника САД. Тако да их је 1840. године, у Бироу за цензус било 28 (на 17,1 милион
становника), да би тридесет година касније, њихов број нарастао на 438 (на 31,4 милиона
становника). Овај тренд је био незаустављив.
Инжењер Херман Холерит био је свестан проблема израчунавања цензуса.
Његова идеја је била да проблем реши с такозваном индивидуалном картицом на којој
су стајале пробушене рупе према одређеној шеми, које су се уједно могле учитати као
нумерички подаци, односно пребројати. Претпоставља се да Холерит инспирацију
за свој проналазак нашао у машинама које су репродуковале музику са сличних пробушених картица (Campbell-Kelly 1996: 16).
Две године уочи рачунања цензуса за 1890. годину, влада САД је расписала
конкурс за израду новог система за његово рачунање. Пријавила су се три понуђача.
Интересантно је да су сва тројица планирали замену старог система ручно попуњаваних
листова папира новим системом, који подразумева употребу индивидуалне картице

Бушена картица је прилагодив медиј за чување и пренос
података. Подаци на њој се могу записати само једном, али се
зато подаци са саме картице могу користити више пута.
Свака цифра броја на бушеној картици је представљена
бушењем у специјално одређени простор. Комбинацијом убушења
представљана су слова и други знаци. Свака картица је могла да
прими 80 слова или цифара, а за њихово кодирање коришћено је
12 редова. Картице су израђиване од квалитетног дебљег папира.
Засек у једном углу картице је одређивао исправан положај за
смештај картица у читач.
Средином 70-их година 20. века бушене картице су потиснуте из
употребе развојем магнетних и оптичких медија који су постали
нова меморија у компјутерској индустрији.
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као носиоца информације. Додуше, у понудама прве двојице био је систем у којем је
боја била носилац информације, односно први је понудио картице различите боје, а
други обележавање картице различитим бојама. Оба ова система су подразумевала
накнадну мануелну обраду података. Холерит је понудио нешто друго: да се после
бушења накнадне операције с картицама, као што су сортирање и бројање, обављају
механички, односно аутоматски.
Тако је 1890. армија од 45.000 сакупљача цензусних информација кренула на
терен са 6,2 милона бланко картица. Пробушене картице су се очитавале у цензусним
машинама које су имале двојаку функцију; прво, да сортирају, а потом и да сабирају.
Игле цензусне машине могле су да очитају 288 разних позиција на картици. Употреба
струјног кола приликом очитавања информације с картице била је иновација која је
убрзала процес. Принцип рада је био једноставан; ако игла цензусне машине не успе
да прође због препреке коју пружа картица, струјно коло се не затвара и нема преноса информација. Међутим, ако је картица пробушена и игла прође кроз њу и тако
повеже струјно коло, информација се преноси путем електричног кабла на следећу
операцију која ће израчунати у коју од четрдесет категорија треба да се дода картица
и то прикаже на бројачу с предње стране машине. С овом информацијом оператор
картицу слаже даље у машину за сортирање да би она била спремна за следећу фазу
пребројавања. У сваком тренутку у канцеларији је морало бити осамнаест службеника
оператера који опслужују цео систем. Жељена аутоматизација која је требало да се постигне увођењем система с бушеним картицама је успела. Холерит не само да је успео
да скрати рачунање цензуса са седам на две и по године, него је и трошкове за његову
израду петоструко смањио.
Свој успех Херман Холерит је 1896. комерцијализовао формирањем компаније
за производњу рачунарских машина (Tabulating Мashine Company). Ова комапанија је
касније прерасла у IBM (International Business Machines) (Campbell-Kelly 1996: 16).
САД су револуцију механичких канцеларијских уређаја као што су писаће
машине, механички калкулатори, канцеларијске касете са системом фајлова и других,
извеле много пре него што се она десила у Европи. Разлог томе је у чињеници да САД
нису имале развијену бирократију и канцеларијски систем пословања пре грађанског
рата, тако да овде није постојао отпор новим технологијама од стране чиновничког
апарата, као што је то био случај у Европи. Број административних радника из године
у годину се повећавао до те мере да су САД постале светски лидер у броју запослених у
администрацији већ последње деценије 19. века. Што се ефикасности администрације
тиче, САД су већ тада стекле значајну предност у односу на друге развијене државе
којима је требало скоро две деценије да прихвате и сустигну америчке новине.

Концепт модерног компјутера се заснива на уверењу да је компјутер један
свемогући калкулатор, машина која може да изведе милионе аритметичких операција
готово брзином светлости. Међутим, ако би компјутери били само то, они не би могли да
изведу већину задатака које им људи данас задају. Компјутери не би могли да организују
податке, да их сортирају, не би могли да изведу комплексне прорачуне јер они изискују
одлуке које би биле ван аритметике, односно не би могли да одлуче где да зауставе
један аритметички процес а где да почну други. Компјутери су моћни јер могу да
донесу и коплексне логичке одлуке и изведу одговарајуће аритметичке операције у
зависности од информација које су им предочене, и то без учествовања или помоћи
људи. Без могућности да доноси логичке закључке, компјутер би био тек ограничена
аритметичка машина, ништа више од обичног дигитрона.
Компјутери нису први уређаји који су могли да донесу логичку одлуку. Многе
машне с бушеним картицама, релејни и електронски калкулатори настали четрдесетих година двадесетог века, поседовали су основне логичке способности. Идеја
да се направи машина која може доносити одлуке на основу логичких операција настала је још у антици, међутим све до почетка новог доба нису постојеле техничке
могућности да се направи једна оваква машина. Прве логичке машине настале у новом
добу нису могле да пруже праву контролу информација и њихов значај лежи у томе
што су показале да постоји веза између логике и прорачуна. На тај начин отвориле су
врата новим проналасцима, најпре у теоријским радовима Клода Шенона, и, касније
Алена Туринга (Asprey 1990: 116). Клод Шенон је тридесетих година 20. века поставио
теоријску основу према којој релеји и затворено струјно коло могу бити презентовани
логичким симболима који представљају операције, и, обрнуто логичке операције могу
бити презентоване симболима:
Тачно = отворено
Нетачно = затворено
И = серијски
ИЛИ = парарелно
На сличан начин се могу представити и остале логичке везе. Овакав однос
између логичких операција и релеја с отвореним или затвореним струјним колом постао је основ нове конструкције логичких машина. Савременик Клода Шенона, чувени
британски математичар Ален Туринг, унапредио је ову теорију. Турингов допринос се
састоји у томе што је по категоријама разврстао које су функције у математици ефективно рачунљиве. Под овим се подразумева одговор на питање које функције могу
бити изведене у механичком смислу са добро дефинисаним aлгоритмом, а које током
извођења не захтевају никакву људску интервенцију. Туринг је своју категоризацију
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је сигнал у проводнику слабио на дужим дистанцама, док је уз помоћ релеја он био
поново појачан тако да се порука могла пренети много даље. Релеји имају два стања.
Једно се активира када се кроз магнет пусти струја, а друго, када се опруга отпусти. У
основи то је бинарни уређај са два стања: има струје или нема струје, иако један магнет
истовремено може да пребацује струју на више контаката.
Телефонија је такође била међу првим корисницима релеја, додуше примена
релеја у телефонској индустрији се разликовала од примене код телеграфа. Телефонски сигнал се разликује од цртица и тачкица које постоје код телеграфа, тако да
се он не може понављати у релејима да би се сигнал појачао. Међутим, телефонски
систем користи каскаде релеја да би омогућио појединцу да одабере односно позове
други број телефона без помоћи оператера. Предности релеја у односу на зупчанике
и осовине, који су коришћени код механичких уређаја су многоструке, пре свега цена
је неупоредиво нижа, а друга, можда и важнија предност је брзина рада. Поред ове
две битне предности постоји још једна; она се односи на враћање на почетно стање
које код механичких машина мора да се изведе ручно, док се код електричних релеја
оно одвија аутоматски.
Током тридесетих година двадесетог века три проналазача, Конрад Цузе из
Берлина, Џорџ Стибиц из Њујорка и Хауард Ејкен из Кембриџа у Масачусетсу имали
су кључну улогу у примени електричних релеја у развоју рачунарских машина (Asprey
1990: 203). Њихове машине су се у многим аспектима разликовале, али су све као
основу имале бинарне релеје за контролу, чување и рачунање. И, свака од њих је
имала опцију да самостално одлучује коју ће секвенцу или елементарну аритметичку
операцију обавити.

дефинисао теоретским машинама, у литератури познатим под називом Турингове
машине (Asprey 1990: 117).
Турингове машине су биле замишљене тако да имају бесконачну папирну траку
подељену на ћелије, а читач траке је могао да очита податке и потом изведе основне
операције. Аргументи функције су унети кодирани, у низовима симбола 0 (нула) и
1 (јединица) унутар једне ћелије. Важност овог проналаска је у теоретском моделу
дигиталног рачунара у који је могуће учитати програм (софтвер) (Asprey 1990: 119).
Инструкције програма, као и подаци за рачунање уносе се уз помоћ папирне траке.
Перфорирана трака има двојаку функцију: представља улазно-излазни медијум и
меморију. Информације су записане и процесиране дигитално. Централни процес се
одиграва у читачу односно писачу који је способан да изврши логичке и аритметичке
операције на основу учитаних података. Тако је од теоријске студије Клода Шенона
о логичким операцијама у струјном колу и од студије Алена Туринга о аутоматском
процесирању података с бесконачне траке постављен идејни модел архитектуре модерног дигиталног компјутера.

Електрична струјна кола – релеји
Још је Чарлс Бебиџ 1830. планирао да покретачка сила за његову аналитичку
машину буде парна машина, у то време једини извор енергије. Додуше, исте деценије
су осмишљени електромотор и електрична енергија која је компактнија, чистија, тиша
и, најбитније од свега, монго флексибилнија од паре. До почетка 20. века калкулатори
су били једни од многих машина покретани електричном енергијом. Међутим, електрицитет може много више од обичне замене парне машине или људског покрета као
извора енергије, он може да представи бројеве којима калкулатор оперише. Електрична
енергија може да замени зупчанике, осовине и полуге које су обављале прорачуне. Као
што је наведено раније, Холеритови електрични калкулатори су користили предност
електричне енергије.
Развој калкулатора до 1930. године показује да су многи иноватори већ тада почели да користе електричну енергију, не само као покретачку снагу него као и струјна
кола која су могла да реше не само основне аритметичке операције, него и комплексне
функције и то потпуно аутоматски. И управо је то био Бебиџов сан, и до 1945. године
он се и остварио. Тако је постало уобичајено да се с електричним струјним колима и
моторима комбинује традиционална механичка рачунарска машина. Самим тим су се
повећале и поузданост и прецизност прорачуна (Asprey 1990: 200).
Поред електромотора који је омогућавао напајање, кључни уређај електромеханичког рачунара био је релеј. Релеј је прекидач чији контакти се покрећу уз помоћ
електричне енергије пропуштене кроз електромагнет. Уређај је оригинално развијен
око 1860. године за потребе писања цртица и тачкица код Морзеовог телеграфа, јер

Конрад Цузе
Конрад Цузе је био први који је употребио релеје да направи калкулатор опште
намене који се контролише унапред припремљеним бинарним програмом. Још као
студент на Берлинском универзитету Цузе је 1935. године почео да прави нацрте и
конструише аутоматски калкулатор. Одлучио је да не користи децимални систем за
обраду бројева, него бинарни, односно да његова машина изводи претварање из једног
система у други на почетку прорачуна, исто као и на крају, јер је схватио да ће машина
лакше и брже обавити прорачуне у бинарном систему него у децималном. Бинарни
систем је био у то време познат у теоријском облику, али није био практично коришћен
(Campbell-Kelly 1996: 73). Данас, када је бинарни систем у свеопштој употреби, тешко
је схватити колико је радикалан био тај потез 40-их година 20. века. Цузеова идеја о
бинарној машини је требало да поједностави систем рачунања да би био поузданији и
економичнији, јер би користио само две уместо десет вредности. Људима је, по његовој
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Електромеханички канцеларијски калкулатор са десет нумеричих
тастера је представљао велики напредак у односу на раније
аналогне калкулаторе са зупчаницима. Био је бржи и поузданији
и много лакши за коришћење. Увођењем електричних делова у прве
стоне калкулаторе омогућено је штампање резултата рачуна,
што је био помак у аутоматизацији процеса рачунања.
Средином 20. века дошло је до експанзије ових машина на
тржишту; оне су постајале све мање, а неки саставни
делови су почели да се производе од пластике, што је довело
до постепеног пада цене. Почетком 70-их година 20. века
електронски дигитрони с микрочиповима су потпуно заменили
електромеханичке калкулаторе.

Џорџ Стибиц
За то време, на другом крају света, амерички математичар Џорџ Стибиц, иначе
истраживач у Беловим развојним лабораторијама, је 1937. године донео кући релеје
с циљем да на кухињском столу направи уређај који би могао уз помоћ релеја и електричне струје да сабере два бинарна броја, не слутећи да је својим поступком започео
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ КАЛКУЛАТОР ТРС ЗАГРЕБ

замисли, било потпуно свеједно у ком облику машина спроводи операције, све док су
улазни параметри и излазни резултати у децималном облику који је њима разумљив.
До 1938. Цузе је успео да направи први прототип машине за рачунање која је
касније названа Z1 (Asprey 1990: 204). Машина се састојала од механичког дела који је
служио као меморија, односно био део за чување и преношење резултата, док је други,
„електрични“ део, био намењен за прорачуне и користио је телефонске релеје. На наговор свог пријатеља из студентских дана, електроинжењера Хелмута Шрејера, који
је током својих студентских дана радио као кинооператер у биоскопима, Цузе је прихватио идеју да се програм у машину учита преко перфориране траке (као што постоји
на филмској траци). На тај начин је могао да контролише сваки сегмент перфориране
траке, односно сваку операцију која би се учитавала у машину. Други предлог који је
Цузе добио од Хелмута Шрејера био је да уместо релеја користи вакуум цеви, али он
то није прихватио јер је цео пројекат сам финансирао, а вакуум цеви су у оно време
биле прескупе. Тако је Цузе успео да уз помоћ половних телефонских релеја и веома
скромног буџета направи први прототип машине која је могла да изведе сложене
математичке операције.
У даљем развоју нових прототипова од Z2 до Z4 Цузе је до краја Другог светског
рата, односно педесетих година двадесетог века, успео да усаврши своју машину на
принципима који се нису много мењали од првог прототипа. Највећи изазов за Цузеа
је био како да направи секвенце команди које би изводиле аритметичке операције и
како да их сачува и потом по потреби извуче из меморије. То је решио тако што је секвенце перфорирао у ролну користећи се притом осморупичастим „патерном“, односно
шемом. Једном кад је програмски код био припремљен, иницијалне вредности су биле
унете преко тастатуре у децималном облику с покретном децималом, потом је машина
претварала децималне бројеве, односно вредности, у бинарни слог, рачунајући секвенцу и приказујући резултат на сијалицама (лампама) пошто га је поново претворио
у децимални облик (Asprey 190: 206).
Нажалост, светска научна јавност у то време није била упозната с принципима
рада Цузеове машине, те је због тога његов рад мало утицао на будући развој модерног компјутера. Други истраживачи су морали изнова да открију двосмерни поступак
претварања вредности из децималног у бинарни систем, као и систем помичне децимале, и наравно одвајање меморије, рачунарског дела и контролне јединице.

ТЕЛЕПРИНТЕР СИМЕНС МОДЕЛ T-68D

историју развоја секвенционалног прорачуна у САД. Наиме, до средине 30-их година
20. века научна лабораторија америчке телефонске компаније Бел је била једна од
најзначајнијих истраживачких институција САД која је обезбеђивала брз напредак
телефонских и телеграфских компанија. Два техничка проблема била су у центру
пажње приликом ширења националне телефонске мреже. Први проблем се тицао
конструкције телефонске мреже за велике даљине, а други аутоматског бирања броја
телефона који би заменио многобројне оператере. Први проблем је решен употребом
нових вакуум цеви које су се појавиле 1911. године и многоструко могле да појачају
сигнал који је носио људски глас, док је други решен 1930. године, када су уведена
струјна кола с релејним прекидачима који су обезбеђивали путању сигнала од једног
телефона до другог. Ипак, још низ истраживачких изазова је стајао пред научницима.
Један од њих је био и Џорџ Стибиц.
Стибиц је током својих истраживања увидео да је могуће поделити операције
на секвенце, односно делове који се могу запамтити у положају релеја и потом их
поново употребити у следећој операцији. Другим речима, Стибицов систем је могао
изводити сложене операције множења и дељења комплексних бројева који су други
истраживачи у Беловим лабораторијама углавном користили приликом прорачуна
за израду аудио појачивача и њихових филтара (Asprey 1990: 208). Тридесетих година
двадесетог века Белове лабораторије су биле пуне људи који су, уз тада комерцијалним
механичким машинама, обављали комплексне прорачуне. Да би се прорачуни довољно
поједноставили, били су подељени у неколико основних операција. Код множења било
их је шест, док их је код дељења било на десетине. И код множења и код дељења постоје
међукораци који морају бити забележени, односно запамћени.
Стибиц је 1939. предложио да се направи машина од релеја која би те секвенце
обављала аутоматски. Машина је названа „компјутер комплексних бројева“ и у почетку
је могла да обавља само комплексна множења и дељења. Временом је дограђена тако да
може обављати и једноставније операције сабирања и одузимања. Састојала се од око
450 бинарних релеја и десет вишепозиционих релеја који су служили за привремено
складиштење резултата. Машина је користила децимални систем с децималном тачком
фиксираном после сваког броја (Asprey 1990: 209).
Компјутер комплексних бројева је држан у посебној соби, без могућности директног приступа, осим за неколицину људи. Персонал му је приступао даљински
притом користећи један од три модификована телепринтера који су били измештени
из просторије. Компјутеру се није могло приступити у исто време с више тастатура,
него само с једне. Стибиц је даље развијао идеју даљинског приступа, повећавајући
број приступних уређаја, а његов систем је кулминирао 1940. спајањем телефонске
линије са научне конференције удаљене неколико стотина километара од Белеове
лабораторије, где је држан компјутер. На тај начин, он је постао први истраживач који

Телепринтер је у основи електромеханичка писаћа машина за слање и
примање куцаних текстуалних порука. Поруке су могле бити послате
кроз разне типове комуникационих веза као што су: једноставан пар
жица који су користили телеграфи, затим путем телефонске линије
или посебне телекс мреже развијене за телепринтере, потом помоћу
радио сигнала и микроталасне мреже.
На слици је телепринтер, модел T-68D, компаније Siemens & Halske,
први послератни немачки телепринтер. Током 60-их година 20. века
био је један од најпродаванијих телепринтера на светском тржишту.
Поред комерцијалне примене у цивилним поштама овај модел
користиле су и многе европске војске као терминал у криптографској
опреми приликом шифровања тајних порука. Војни модел је био црне,
а цивилни зелене или беж боје.
Први чувени „црвени телефон“ којим је успостављана директна веза
између Вашингтона и Москве, у ствари је телепринтер компаније
Сименс модел T63-SU12.
14

У теоретском предлогу свог пројекта, који је публиковао 1937, Ејкен је на шематским илустрацијама представио сетове комерцијалних машина с бушеним картицама
повезаних кабловима с посебним улазним и излазним јединицама, меморијом, уређајем
за читање привремених резултата из меморије, контролном јединицом за управљање
машином и, на крају, штампачем који би штампао резултате. На практичном пољу
Ејкен је кренуо од модификација IBM машина које су захвајујући Томасу Ватсону,
председавајућем у IBM-у, већ биле уведене у неколико научних пројеката на другим
универзитетима у САД. Укључивањем компаније IBM у пројекат решен је један од
највећих изазова – финансирање једног оваквог пројекта.
До 1943. године конструисан је калкулатор назван ASCC (Automatic Sequence
Controlled Calculator) који је био импресиван, не само због својих техничких могућности
него и по изгледу кућишта направљеног од нерђајућег челика и стакла. Званична
промоција овог калкулатора уследила је током рата и није имала очекивани одјек у
јавности, али популарни научни часописи су ипак објавили репортаже о овом догађају,
које су стигле и до Немачке, односно, до конструктора Конрада Цузеа који је радио на
прототипу Z1. Амерички компјутер ASCC је био великих димензија. Садржао је више
индивидуалних јединица за једноставне математичке функције, а саме јединице су биле
синхронизоване преко централне осовине која их је све повезивала. Бројеви су били
преношени преко струјних кола са релејима, који су потом ослободили „квачила“ и тиме
покренула сет од 72 зупчаника, или како су их конструктори назвали „акумулатора“.
Ова 72 акумулатора су била конструисана на основу IBM-их комерцијалних машина с
бушеним картицама и могли су да изведу сваку аритметичку операцију. Као и бушене
картице, и акумулатори су користили фиксирану децималу која је могла стајати после
дванаесте цифре у броју од двадесет и три цифре. Бројеви су уношени путем папирне
траке, или картица, или подешавањем сета прекидача на акумулаторима. Трака која
се користила имала је перфорацију од 24 колоне и била је подељена у три секције;
улазна, излазна и разно, у коју су се смештале ознаке с математичким операцијама
(Asprey 1990: 215-216).
Срце саме машине била је секвенционална контролана јединица. Овај уређај
је читао папирну траку од 24 колоне, учитавао улазне бројчане вредности у машину
и интерпетирао математичку функцију у зависности од команди на папиру. Типична
операциона секвенца ASCC калулатора садржала је улазне вредности, шифре математичких операција и низове команди трансфера од једног акумулатора до другог с
командом „настави“ до следећег акумулатора, односно, следећег улазног уређаја.
Ејкен је на Хардварду сакупио групу младих математичара, инжењера и техничара, који су програмирали и одржавали машину. У почетку су то углавном били
компликовани прорачуни за морнарицу, међу којима су се налазили и прорачуни
учинка прве атомске бомбе. После рата ASCC калкулатор је био намењен комерцијалној
употреби. Био је коришћен у разне намене; тако су, помоћу њега, штампани многи

је успешно презентовао јавности систем даљинског приступа, скоро десет година пре
него што су то успели други.
Током Другог светског рата Белове лабораторије су биле укључене у савезничке
војне пројекте. За један овакав пројекат изграђен је аналогни компјутер с релејима
који је исписивао пет дигиталних цифара. Касније је тај компјутер постао познат под
именом Model II. Као и већина других компјутра током рата, и Model II се користио
као калкулатор за израчунавање углова противавионске паљбе. Секвенце операција
су се убацивале уз помоћ перфорираних трака, такозваних „трака с формулама“. За
разне операције користиле су се различите траке. Наследници Model-а II су били Model
III и Model IV. Иако много комплекснији, и они су се заснивали на употреби папирних трака. За њих се може рећи да су били први дигитални калкулатори из Белових
лабораторија, који су имали одређени ниво могућности програмирања, али ниједан од
њих није био калкулатор опште намене. Као последњи у низу проналазака из Белових
лабораторија настао је Model V. Као и Цузеов прототип Z4, тако је и Model V користио
готово хиљаду релеја да би могао да изрази комплексне једначине. Предност Model V
била је у брзини. Он је могао да делегира операције на одређене инструкције у односу
на постигнуте међурезултате. Управо је могућност да се операције разгранају основа
модерних компјутера (Asprey 1990: 210-212). Model V је био моћан калкулатор опште
намене, који је успео да у послератном свету реши неке научне проблеме из области
физике, математике и пројкетовања машина, али је уједно симболички привео крају
једну еру која је за прорачуне користила електричне релеје. Скупе непоуздане и бучне
релеје замениле су јефтиније, поузданије и потпуно бешумне вакуум цеви, које се од
почетка педесетих година двадесетог века почињу масовно користити у производњи
нових модела компјутера.

Хауард Ејкен
Исте године када је Стибиц почео да конструише релејни калкулатор на
кухињском столу у свом родитељском дому, један свршени студент Хардвардског универзитета, Хауард Ејкен почео је да преправља постојеће IBM каклулаторе да би направио
машину која би помогла да обави компликована израчунавања неопходна за његову
докторску дисертацију из области физике. Проблем с постојећим комерцијалним, односно пословним калкулаторима у то време био је пре свега лимитирани прорачун, који
није могао да обрађује вредности веће од милион, а и децимали који су се бележили
иза тачке ретко су прелазили две цифре, што није било ни близу довољно за научне
прорачуне које је имао на уму тада млади Ејкен. Његова идеја била је да конструише аутоматску машину која би могла самостално, без интервенције људи, да изврши
комплексне прорачуне, тако што би сама рачунала, потом складиштила привремене
резултате, и онда поново узимала те међуразултате стављајући их у нове формуле.
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кулатора за прорачуне. Откако је Томас Едисон 1883. године први пут уочио могућност
вакуумских цеви да брзо преносе електричну енергију, па до њихове комерцијалне
примене, прошло је само неколико деценија. Едисонову опсервацију су теоретски и
практично разрадили прво Елиху Томсон који објаснио Едисонов ефекат као путовање
„прокључалих“ негативно наелектрисаних честица, касније названих електрони, кроз
сијалично влакно на путу до другог металног краја у вакууму цеви. Потом, 1904, Џон
Флеминг је користио, како их је сам назвао, диоде, које су биле састављене од два
радна елемента, влакна и плочице, да би детектовао радио сигнал. И, на крају је Ли
Дефорст 1907. године додао трећи елемент диоди, тако је претварајући у уређај који
није само детектовао сигнал, него га је могао и појачати. Дефорстова триода покренула
је електронску револуцију која је обележила двадесети век (Asprey 1990: 224). Изумом
је трансформисана музичка и радио индустрија. Поред тога што се радио сигнал могао
појачати на самом извору, те је тиме допирао до више људи, примљени сигнал могао се
појачати и у самом радио апарату. И телефонска индустрија је профитирала од овог
изума. Људски глас, претворен у сигнал, могао се послати много даље ако се сигнал
могао појачати. Тако су многи уређаји почели више да користе вакуум цеви. Разлог за
то може бити тај да научници у почетку нису увидели главни потенцијал који вакуум
цеви поседују, а то је улога прекидача у струјном колу. И сами произвођачи вакуум
цеви у то време су мало допринели томе, јер су хтели да извуку сасвим супротан ефекат из њих, а то је појачање сигнала. Зато се и нису, у почетку, посветили производњи
вакуумских цеви које су заправо вишеструки прекидачи. Та улога је, како је изнето у
претходном поглављу, у то време остављена електричним релејима.
Тридесетих година двадесетог века релеји и механички уређаји за рачунање су
били доминантни у индустријској производњи калкулатора. Њихова брзина је углавном задовољавала комерцијалне кориснике, јер је била готово идентична с осталим
уређајима који су се користили у то време, као на пример уређаји којима се звук снимао
или репродуковао у реалном времену. И електромеханички калулатори су радили мало
брже од ручног рачунања операција јер им саставни електромеханички делови нису
омогућавали да раде брже. Међутим, то није било довољно за научна истраживања,
где су се морала обављати прорачунавања великих цифара, и где је време рачунања
електромеханичким машинама трајало јако дуго.
Не изненађује чињеница да су се озбиљни покушаји увођења електронских
уређаја у прорачуне десили готово истовремено у САД, Енглеској и Немачкој од 1935.
до 1945. Свакако је предстојећи рат имао велики утицај на то. Развој радара и остале
војне опреме, која је захтевала брзе и прецизне прорачуне, вероватно је допринела да
се реше практични проблеми увођења електронике у нове калкулаторе.

приручници с прорачунским табелама. Тада је био и остварен Бебиџев сан о машини
која истовремено прорачунава и штампа математичке табеле.
Први харвардски калкулатор ASCC је повучен тек 1959. године, и у историји
компјутера остао је запамћен под именом Harvard Mark I. Нови прототипови, који су
наставили да се развијају под контролом Ејкена, добили су називе Mark. Последњи, у
серији компјутера са Харварда, који је носио то име, био је Mark V. Он је био састављен
искључиво од струјних кола са релејима, односно, био је без механичких елемената
као што су осовине и зупчаници. За разлику од првог модела Mark I, који је био контролисан секвенцама на папирној траци, модел Mark V је био толико напредан да је
могао оперисати као две потпуно независне машине, односно могао је решавити два
проблема истовремено. Ова велика машина која се састојала од преко 13.000 релеја
била је смештена једној великој просторији у Далгрену у савезној држави Вирџинији
(Asprey 1990: 217-218).
Током развоја Mark калкулатора од трећег модела почеле су да се користе и
вакуум цеви које су омогућавале много веће брзине него релеји, међутим, Mark III
је остао запамћен по томе што је био пионир у употреби обртног магнетног бубња
за меморисање резултата и инструкција. „Бубањ меморија“ је постала основа прве
генерације компјутера иако се архитектура прве генерације доста разликовала од
Ејкенове релејне машине.
Из свега наведеног може се закључити да је напредна технологија израде машина
за прорачуне, уз помоћ релејних струјних кола, омогућила почетак производње рачунских машина које су биле пре свега јефтиније и много поузданије од претходних механичких. Међутим, постојало је и много проблема с релејима. Били су склони честим кваровима, обично узрокованим прашином између два контакта. У телефонској индустрији
то и не представља толики проблем као код рачунских машина где се прорачун ослања
на претходне команде и резултате, тако да погрешан одговор ремети читав низ, и на
крају добијамо погрешан резултат. Прве вакуум цеви које су наследиле релеје биле су
још непоузданије, а њихов квар, односно прегоревање, било је катастрофично јер су
могле запалити читаву машину. Али брзина вакуум цеви била је неупоредива с брзином
релеја, тако да су их оне постепено потпуно потиснуле. Тек изум транзисторског кола у
Беловим лабораторијама 1947. године дозволио је конструкторима компјутера да примене технологију која је била много поузданија и бржа од оне коју су добили с релејима.

Електронски калкулатори – вакуум цеви
Све до средине 30-их година 20. века нико није користио брза струјна кола која
настају у вакууму за израду калкулатора. Било је познато да вакуумске цеви могу прекидати струјно коло много брже него релеји, међутим, остаје нејасно зашто су се читаве
две деценије од њиховог изума користиле у другим уређајима али не и за израду кал-
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Средином тридесетих година двадесетог века професор физике на Америчком
универзитету у Ајови, Џон Атанасов, почео је да истражује могућности употребе електронских струјних кола у решавању линеарних једначина. У свом дневнику Атанасов
је навео како је осмислио електронски калкулатор. Наиме, једне зиме 1937, сео је у ауто
и отишао да се провоза да би мало разбистрио ум. Како је навео, мора да је био прилично узрујан, јер је возио све до друге државе, односно, до моста преко Мисисипија
у Илиноју, што је готово три стотине километара. Кад је стигао, наручио је пиће, које
се у Ајови у то време точило илегално, и почео да сабира мисли. Те ноћи, како сам
наводи, осмислио је облик првог електронског калкулатора. Била је то електронска
дигитална машина која је користила бинарни систем. Због велике брзине рачунског
дела схватио је да би и меморија морала бити исто тако брза, тако да је одлучио да и
меморија буде у електронском облику. За складиштење дигита (вредности) одлучио је
да користи „кондензаторе“ који би били, с времена на време, изнова напуњени да би се
спречило њихово пражњење. На крају је направио теоретске прорачуне за саму шему
спајања електронских кола, међутим, реализација пројекта је почела тек 1939, када је
цео систем почео да се гради (Campbell-Kelly 1996: 74-75). До краја исте године био је
готов први прототип; он је могао да сабира и одузима бинарне бројеве прецизношћу
до осам децимала. Следеће године су Атанасов и његов тим тражили новчану помоћ
од универзитета у Ајови како би направили усавршену машину. Захваљујући подршци
универзитета и приватних донатора, Атансов и његов сарадник Клифорд Бери израдили су машину која је била функционална у готово сваком аспекту осим за улазноизлазне уређаје, где постојећи електромеханички уређаји за читање бушених картица
једноставно нису могли да раде том брзином и због тога су производили пуно грешака
(Asprey 1990: 226-228).
Најупечатљивија карактеристика њихове машине била су два бубња (ваљка)
повезана на исту осовину. Сваки од тих бубњева је садржао сетове кондензатора који
су чували бројеве до чак педесет битова дужине. Кондензатори су били постављени
радијално (кружно) са заједничким спојем у центру бубња и са брисачима који су
успостављали контакт с низом од тридесет контаката на површини бубња. Сваки
контакт кондензатора је садржао по један бит од свих тридесет бројева, што значи да
је машина радила само с једним бројем у исто време, и то ако је машина била повезана
серијски; међутим, ако су бубњеви били повезани паралелно, машина је могла обрадити свих тридесет коефицијената једне једначине. Бубњеви су се окретали брзином од
једне секунде за један круг. Систем је био конструисан да чита напоне сваког кондезатора, бинарни 1 је био +40 волти, док је бинарни 0 био -50 волти. После очитавања
вредности бубњеви са кондезаторима су били ресетовани, односно разелектрисани
до новог учитавања вредности приликом следеће ротације. Анатасов је назвао овај

Телепринтер T-68D је наследио модел Т-100 који је аргументовано
постао најуспешнији икад направљени телепринтер компаније
Siemens & Halske. Сваки телепринтер поред тастатуре има
и одашиљач, односно део за претварање текста у кодирани
електрични сигнал који се шаље кроз мрежу. Поред овога дела ту је
и пријемник који претвара долазни кодирани сигнал у текст; он се
затим штампа на папирну траку.
Педесетих и шездесетих година 20. века неки од телепринтера
су били прилагођени да буду први кориснички интерфејс код
мејнфрејм компјутера, и касније, миникомпјутера. Преко њих
су се компјутеру слале команде, и на њима се штампао одговор
компјутера. Међутим, читачи бушених картица и први
штампачи су заменили телепринтере, који су остали да се користе
само као терминали у „тајм-шерингу“ све док их нису заменили
видео терминали током 70-их година 20. века.
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ТЕЛЕПРИНТЕР СИМЕНС Т-100

Џон Атанасов

процес „џогирање“ (јogging) и он је био претходница концепта динамичке меморије
која је присутна у дизајну модерних компјутера (Asprey 1990: 230).
Машина је остала недовршена све до 1942. године када су обојица научника, који
су је саставили, напустили Ајову. Атанасов је отишао у Вашингтон, док је Бери отишао
у Калифорнију. Машина никада није достигла потпуно оперативно стање, и ускоро је
била заборављена (Campbell-Kelly 1996: 74). Током конструисања њени творци јој нису
дали име. Тек касније је у стручној литератури названа ABC, што је била скраћеница
од Атанасов-Бери-Компјутер (Asprey 1990: 230).

EI TELEX TX35E

Хелмут Шрејер
Готово истовремено кад су у САД почели да уводе прве вакуум цеви у конструкцију
рачунских машина и у Немачкој је Хелмут Шрејер дошао на исту идеју. Шрејер је био
школски друг Цузеа на Берлинском универзитету. Њих двојица су заједнички конструисали поменути компјутер Z1. Треба напоменути да је Шрејер предложио Цузеу
да користи модификовану филмску траку за програмирање машине. За разлику од
Цузеа, који је своју машину углавном заснивао на релејним струјним колима, Шрејер
је увидео да може конструисати струјно коло које ће радити као бинарни релеј, с
тим да би уместо релеја користио посебне лампе (триоде) напуњене гасом, сличне
данашњем неонском осветљењу. Овакве триоде су имале константни напон и могле
су имати два стања: или су проводиле струју, или је нису проводиле. Ова струјна кола
су била много бржа него обични релеји и управо на основу те брзине је Шрејер добио
подршку Берлинског универзитета за даља истраживања. Основа његове тезе је била
заснована на Цузеовом Z3, али је уместо релеја требало да користи вакуум цеви. На
почетку Другог светског рата Шрејер је предложио немачкој војној команди да изради
електронски компјутер који може да се програмира, са око петнаест хиљада вакуум
цеви и сијалица, али је био одбијен јер је тражио две године да конструише овакву
машину. Шрејер је био упоран и нашао је начин да настави истраживања која ипак
нису била тако амбициозна. Пројекат који је спровео током рата било је конструисање
уређаја који је пребацивао дигиталне бројеве од три децимале у бинарнни систем, и
обрнуто. За ове потребе Шрејер је конструисао и посебну вакуум лампу која је радила
на брзинама до десет килохерца, и која је имала три логичка стања („или“, „и“ и „не“).
Рад на изради бинарно-децималног конвертора почео је 1941, али је био знатно успорен због ангажовања Шрејера на пословима прорачуна за балистичке ракете (В-2).
Рад на изради конвертора Шрејер никад није завршио јер је током једног савезничког
бомбардовања његова лабораторија била оштећена. После рата Шрејер се више није
бавио израдом компјутера (Asprey 1990: 230-232).

Телекс (TELeprinter EXchange) је скраћеница за међународну
телепринтерску мрежу која користи стандард ITA2 (International
Telegraph Alphabet No#2). Брзина преноса текстуалних података
износила је преко 50 бауда. Бауд је стара мерна јединица брзине
протока импулса која се данас готово и не помиње. Један бауд износи
отприлике 1 bit/s. Телекс се може сматрати претходницом факс и
имејл сервиса.
Уобичајени начин рада телекса је био да се порука откуца док веза
није успоставњена, дакле у „off-line“ режиму, да би се што брже
пренела пошто се на тај начин штедело време преноса које се
наплаћивало. Наравно постојала је и могућност комуникације у
реалном времену у којем би и пошиљалац и прималац куцали поруке
на тастатури, а ти знакови би се путем телекс мреже преносили и
одмах потом били одштампани на удаљеној машини.
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КОЛОС

ENIAC

Ако је рат ометао развој Атанасовог и Шрејеревог пројекта, са сигурношћу се
може рећи да је рат имао потпуно другачији ефекат на прве британске покушаје да
се направи електронски калкулатор, односно компјутер. Током Другог светског рата
Британци су конструисали машину названу „Колос“ (Colossus) која је користила брза
електрична кола за разбијање немачких шифрованих порука послатих радио сигналом.
Први Колос је започео рад крајем 1943. године, а до краја рата било их је направљено
још десет (Campbell-Kelly 1996: 87-88). Првобитни Колос је користио готово 15.000 вакуум
цеви и брзина његовог рада износила је 500 пулсева (сигнала) у секунди. За разлику од
претходно описаних електронских калкулатора, Колосу није била основна функција
да прорачунава уобичајену аритметику, него да принципом Булове алгебре пореди два
низа пулсева (сигнала). Ова операција јесте у основи једнака бинарној аритметици, али
колос ипак није био калкулатор у правом смислу те речи. Пресретање и декодирање
немачких порука, уз помоћ Колоса, било је од суштинске важности за победу савезника
у Другом светском рату, и та чињеница је донедавно била држана у тајности.
Рад на дешифровању порука се одвијао у највећој тајности у Блетчли парку
недалеко од Лондона. Не може се рећи да је једна особа изумела Колос, него је он био
резултат тимског рада пре свега Алена Туринга, Макса Нојмана и Томаса Флауерса, који
су, свако на свој начин, допринели настанку ове сложене машине. После готово годину
дана конструисања, почетком децембра 1943, био је готов први прототип. Машина се
састојала од око 15.000 вакуум цеви које су генерисале „траку с кључем“ од података
који су били ручно унети у кружне бројаче. Убрзо се показало да је машина поуздана,
тачна и веома брза. Читач траке на улазу је радио брзином од 500 карактера у секунди,
односно трака се кретала брзином готово 45 километара на сат. Глава читача је имала
фотоелектрични скенер који је на основу светла, које је пролазило кроз перфорирану
траку, очитавао вредности. На самој траци су постојали и посебни отвори, односно,
перфорација као на филмској траци, која је служила за синхронизацију операција.
Дакле, британска машина је могла да изведе све логичке функције електронски и,
у то време, релативно великом брзином, затим да сачува међурезултате и да их поново употреби у секвенцама нових операција које су се такође одвијале електронски.
Међутим, конструисана машина није била универзалног типа као модерни компјутери,
него је, као што је раније наведено, била осмишљена да обавља одређену функцију тј.
да декодира немачке тајне шифре. Главни допринос Колоса је био да су његови конструктори стекли искуство с брзим електронским струјним колима које су после рата
могли да примене у изради универзалних електронских калкулатора односно првих
компјутера (Asprey 1990: 232-234).

Прва машина која је могла да реши комплексне математичке проблеме електронски користећи се притом прилагодивим програмирањем, била је машина названа
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) састављена у САД 1945, у Муровој
школи електронског инжењерства на Универзитету у Пенсилванији. ENIAC је у
компјутерској литератури остао забележен и запамћен као најпознатији „рани“ односно први компјутер (Campbell-Kelly 1996: 76-77). Своју славу није заслужио захваљујући
коришћењу електронике коју је, како смо навели, раније већ користило много електронских калкулатора, као ни због архитектуре која је већ била примењивана, него због
тога што је ENIAC прва електронска машина која је конзистентно и поуздано могла да
реши математичке проблеме далеко изнад људских могућности и многих претходних
релејних калкулатора (Asprey 1990: 236).
Као и Колос, тако је и ENIAC свој настанак и постојање и дугују Другом светском рату. ENIAC је настао првенствено као уређај који је требало да израчунава
компликоване табеле гађања за разна нова артиљеријска оружја која су се користила
на ратишту. У Муровој школи су постојали већ поменути диференцијални аналајзери
и тимови компутиста који су припремали табеле гађања. Међутим, они заједно нису
могли да задовоље потребе америчке војске за новим прорачунима за оруђа. Од 1941.
године и уласка САД у рат, Американци су схватили да морају нешто да промене у
начину рачунања балистичких табела; најпозванији су се осетили Џон Вилијам Мочли
и Џон Преспер Екерт (Campbell-Kelly 1996: 77). Од њиховог првог сусрета Мочли је
био убеђен да само израда електронског рачунара може задовољити потребе војске за
прорачунима. Од те његове идеје настао је ENIAC (Asprey 1990: 237).
Треба напоменути да је иницијалну идеју за свој компјутер Мочли добио приликом једне посете Анатасову и његовој електронској машини у Ајови. Ту је он видео
да је његову идеју о вишенаменском електронском компјутеру могуће извести уз помоћ
електронских вакуум цеви. Много година касније дошло је и до судског спора око тога
ко је изумео компјутер. Укратко, компанија Honeywell је тужила компанију Sperry Rand
да не може држати патент за компјутер на свом имену и узимати велику надокнаду
од осталих произвођача. Наиме, патент је био регистрован за ENIAC и пријављен је
1947. од стране Мочлија и једног дела његовог тима. Компанија Sperry Rand је добила
права на тај патент када је 1955. дошло до спајања с компанијом Remington Rand која
је, опет, 1950. купила Екерт-Мачлијеву компанију Computer Corporation. Патент је на
крају био признат тек 1964, иако је компанија Sperry Rand и пре тога узимала надокнаду
од осталих произвођача. У 1973. дошло је до новог суђења на којем је установљено да
је патент заправо лажан и да је Атанасов претходно осмислио компјутер и да је његов
утицај на Мочлија био пресудан (Asprey 1990: 238).
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Мочли је на суђењу 1973. категорично негирао утицај Атанасова на свој изум.
ENIAC има потпуно другачију архитектуру од Атанасове машине, а главна разлика
је у томе што је ENIAC конструисан да решава различите проблеме, док Атанасова
машина једноставно то не може, навео је том приликом Мочли (Asprey 1990: 239).
На суђењу су утврђене многе чињенице, међу којима и она да је пре одласка Мочли
имао само нејасну идеју како се користе вакуум цеви у дигиталним калкулацијама. За
разлику од њега, Атанасов је био много способнији у погледу израде и конструкције
струјних кола, те је добро знао како се користе у аналогним, а како у дигиталним
прорачунима. Међутим, установљено је да ENIAC-ова струјна кола и архитектура не
потичу од Атанасовог изума. Атанасов без сумње заслужује признање као човек који
је дао велики допринос настанку електронског дигиталног компјутера, али му се не
може приписати звање творца дигиталног компјутера.
Конструкција ENIAC-а почела је у пролеће 1942, после писменог предлога
Мочлија и Екерта упућеног војсци. Пројекту су дали сугестиван наслов “Електронски
диференцијални анализатор“ како би придобили војску да га прихвате јер је овакав наслов сугерисао да је реч о наследнику њима добро познатог аналогног диференцијалног
анализатора. Годину дана касније, када је конструкција била готова, назив је промењен
у ENIAC, што је скраћеница од “електронски интегратор бројева и компјутер (Electronic
Numerical Integrator and Computer).
Централни део ENIAC-а су били сетови нумеричких акумулатора, у којима су
бројеви били и сабирани и ускладиштени. За разлику од дотада коришћених кружних (механичких) бројача који су имали по десет позиција за сваки децимални дигит,
конструктори ENIAC-а су нумеричке децимале представили у такозваним флип-флоп
(flip-flop) стањима, тако да су бројачи могли да имају само једно стање, које би се, у зависности од вредности, преносило на следећи круг, наравно ако прође осталих девет
позиција у том бројачу. Јединица са десет кружних бројача је садржала број са десет
децимала. Како је преносни механизам био уграђен свака јединица је могла обављати
и сабирање и одузимање. Један сет бројача заједно са струјним колом које је скупљало
улазно излазне пулсеве чини један акумулатор. Сваки акумулатор је захтевао 550 вакуум
цеви за поуздани рад. Целокупни ENIAC је имао двадесет нумеричких акумулатора,
јединицу за дељење и множење, контролну јединицу и улазно-излазне уређаје; укупно
је користио око 18.000 вакуум цеви, и трошио 150 киловата струје (Asprey 1990: 240-241).
Иако је ENIAC био сличан, због броја регистратора односно бројача механичким
калкулаторима, када је реч о методу програмирања, јасно је да је он директан наследник
диференцијалног анализатора. Каблови су били спајани на велике табле с конекторима
од којих су се дистрибуирали сигнали кроз целу машину, одређујући тако секвенце
операција, док је кружна јединица одређивала ритам давања инструкција. Овај метод,
иако физички захтеван и временски дуготрајан када је посреди конфигурација ENIAC-а
ради решавања новог проблема, заправо је била његова највећа предност јер је она
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омогућавала веома брзе прорачуне. Нумерички акумулатори ENIAC-а су били способни
да сабирају 5000 бројева у секунди, а ниједан електромеханички улазни уређај није
могао да обезбеди инструкције на тој брзини. Значи, била су потребна два дана да се
успоставе све неопходне конекције приликом сетовања ENIAC-а за нови проблем, али
је зато он решавао тај проблем у року од неколико минута (Campbell-Kelly 1996: 79).
Програмирање ENIAC-а спајањем каблова је буквално било прављење нове
машине сваки пут када је требало решити нови проблем. То се управо дешава и са
данашњим модерним компјутерима, само што је код ENIAC-а, као и код диференцијалне
машине одакле је преузет концепт, промене подешавања правио човек, за разлику од
модерних уређаја где компјутер промене прави аутоматски. Суштина ENIAC-а је била
та да је могао да реши широки спектар математичких проблема, али се ипак не може
рећи да је био „први компјутер опште намене“ јер су постојали и одређени проблеми које
није могао да реши, као што су линеарне једначине и многи други. Међутим, могућност
да се реконфигурише да би извео готово безброј секвенци понављања укључујући и
понављање операција, издваја ENIAC од осталих електронских калкулатора до тада
конструисаних, и ставља га у нову вишу категорију, односно може се сматрати првим
компјутером (Asprey 1990: 242).
ENIAC је био комплетиран тек пред крај 1945, а јавности је представљен током
фебруара 1946. Предвиђања да машина с толико вакуум цеви никада неће бити поуздана
показала су се као погрешна. Екерт је тако пројектовао струјна кола да су вакуум цеви
заправо трошиле мање струје него што се очекивало. Самим тим је уклонио главну ману
оваквих система, а то је прегрејавање због ког долази до насилног прегоревања вакуум
цеви. После иницијалног паљења систем је могао да ради без престанка наредних
20-24 сата пре него што би нека од вакуум цеви прегорела, али током тог оперативног
периода ENIAC је могао да изведе више операција од било које друге релејне машине
тога времена. Један од првих задатака био му је прорачун за прву хидрогенску бомбу,
који је до данас остао тајна.
Главни недостатци ENIAC-а су били мањак меморије и компликовано
програмирање. Ови недостаци су отклоњени путем две модификације које су
направљене на оригиналној машини. Прва је начињена 1948. године, кад је компјутер
био премештен у Абердин и када је уместо табле с кабловским конекторима постављена
управљачка табла с прекидачима. Тиме је постигнут ефекат скраћења времена потребног за програмирање. Друга модификација је направљена 1953. године, кад је
капацитет меморије повећан са 20 на 120 бројева. Ово је било омогућено употребом
магнетног језгра чија је поларизација била аналогна флип-флоп систему. Поменуте
модификације заједно с још једним додатком који је омогућио да се инструкције уносе у
нумеричкој форми, представљаће карактеристике које ће касније имати сви савремени
компјутери (Asprey 1990: 243). Без сумње да се компјутер ENIAC може сматрати првим
компјутером у правом смислу те речи, он је изнедрио оно што данас подразумевамо
под компјутерима - брзу обраду података, флексибилно програмирање и могућност
решавања широког спектра проблема.

Кључни моменат у развоју првог компјутера био је када се тиму Мочлија и
Екерта у Муровој школи придружио и математичар Фон Нојман који је модификацијом
конструкције ENIAC-а направио први „компјутер са ускладиштеним програмом“ (storedprogram computer). Био је то концепт на којем су се од тада базирали сви компјутери. У
компјутерској литератури ова премиса је позната под називом „Фон Нојманова архитектура“ компјутера. Тако је наследник ENIAC-а компјутер назван EDVAC (Electronic
Discrete Variable Automatic Computer), имао нову архитектуру базирану на Фон Нојмановој
функционалној структури коју су чинили пет кључних елемената: централна рачунарска
јединица, меморија, улазна јединица, излазна јединица и контролна јединица. Још
једна кључна одлука која је донета у конструкцији EDVAC-а била је да се вредности
представљају бинарно, за разлику од ENIAC-а, где су вредности представљене децимално (Asprey 1990: 244).
Током лета 1945. године Фон Нојман је решио да јавно објави теоретску основу
за компјутер EDVAC-а. У тексту названом „Први извештај о EDVAC-у“ описана је суштина
„компјутера с ускладиштеним програмом“. Презентована је комплетна логистичка
формулација нове машине и, тај текст написан на стотинак страна постао је технолошки
канон за будућу компјутерску индустрију у целом свету. Међутим, иако је Фон Нојманов
Извештај заправо мајсторска синтеза проблема, он је постао камен спотицања између
инжeњера и логистичарa то јест теоретичара (Campbell-Kelly, 1996: 82-83). Као пример
за ово може послужити Фон Нојманова биолошка метафора система (компјутер је ради
лакшег разумевања представљен као живи организам) у којој се занемарују струјна
кола (односно електроника) користећи се изразом „неурони“ као аналогије мозгу, а
не струја која је заправо основа новог компјутера. Како је „Први извештај о EDVAC-у“
брзо постао светски популаран, дошло је до још једног размимоилажења у тиму који
га је конструисао. Наиме, Фон Нојман и теоретичари хтели су да се идеја што више
рашири у јавности и да свима буде доступна како би се компјутери што брже развијали,
међутим, Екерт и Мочли су видели компјутере као предузетничку, односно пословну
прилику, и тако је убрзо по објављивању Извештаја дошло до раскола унутар ове групе
проналазача.
Завршетком рата дошло је до промена и у самој Муровој школи. Промењена је
управа, а размимоилажење две струје око патента за компјутер је кулминирао њиховим
сукобом. Поред тога, нова управа је тражила да сви проналасци и патенти припадну
Универзитету, што су Екерт и Мочли одлучно одбили и дали оставке. Екерт је добио
неколико примамљивих понуда између осталих и од Томаса Ватсона из компаније

Перфориране папирне траке на којима су избушене мале
правоугаоне рупе, до осам у једном реду, служиле су током 60-их
и 70-их година 20. века за складиштење дигитализованих
података, као и за учитавање програма за командовање
компјутером, штампачем или неким другим периферним уређајем.
Прва примена перфорираних трака била је у комуникацији
телепринтера, касније је постала медијум за меморисање
података код мејнфрејм и миникомпјутера.
Ручни бушач папирне траке компаније IBM је приручна алатка за
мануелно уношење бинарног кода на осмобитну командну траку.
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IBM РУЧНИ БУШАЧ ПЕРФОРИРАНЕ ТРАКЕ

РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРА
ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

ЕЛЕКТРИЧНА ПИСАЋА МАШИНА IBM МОДЕЛ 6764

IBM. Међутим, он се 1946. ипак одлучио да заједно с Мочлијем у Филаделфији оснује
сопствену компанију за производњу компјутера.
О томе колико је била смела одлука Екерта и Мочлија говори чувена анегдота
с Томасом Ватсоном, председником компаније IBM из 1949. када је изјавио да његова
компанија не намерава да покрене производњу компјутера јер на свету постоји место
за само неколико компјутера и да тај посао није исплатив. Наравно, време је показало
колико су проналазачи били у праву. Оно што се десило почетком педесетих година
двадесетог века доказ је да је компјутер већ тада био препознат не као математички
инструмент за научне институте, него као пословни уређај за електронску обраду података компанија. Тако је и компанија IBM убрзо увидела своју грешку и врло брзо
преусмерила своју производњу, продају и маркетинг на пословне компјутере, поставши
тако доминантна светска компанија за производњу и продају компјутера током педесетих година двадесетог века.
Крајем четрдесетих и почетком педесетих година 20. века у САД је постојало око
тридесет компанија које су се бавиле производњом компјутера. Осим ових америчких
компанија једино су још у Британији постојале комапније које су се ухватиле у коштац
с новом индустријом које је „обећавала“. Заправо у Британији је и направљен први
компјутер за тржишну продају. То је био компјутер под именом Ferranti Mark I, настао
на основу компјутера направљеног на Манчестарском универзитету (Campbell-Kelly
1996: 93-94). Међутим, произвођачи компјутера у Британији нису имали потпору међу
канцеларијским корисницима као они у САД, где је тржиште било много отвореније
за нове идеје и технологије. Што се тиче других, пре свега европских, земаља, оне су
трпеле последице разарања које им је донео управо завршени Други светски рат и
нису биле у могућности да буду конкурентне све до шездесетих година двадесетог века.
Американци су на тај начин од првих дана владали светским тржиштем компјутера
које је било у развоју.
Постојале су три врсте компанија које су изградиле компјутерску индустрију.
Прве и најбројније су биле компаније које су се бавиле производњом електронике и контролне опреме, потом компаније које су се бавиле производњом опреме за
канцеларије, а трећу групу су чинили нови предузетници, односно нове компаније које
су тек улазиле у посао. Међу водећим компанијама које су се бавиле електроником и
производњом контролне опреме, а и започеле су производњу компјутера, биле су RCA,
General Electric, Raytheon, Philco, Honeywell и Bendix. Поменуту другу групу чиниле
су познате америчке компаније за производњу канцеларијске опреме IBM, Remington
Rand, Burroughs, NCR, Underwood, Monroe и Royal, међутим, оне су за електронским
компанијама касниле по неколико година, јер, како је претходно наведено, нису виделе
компјутер као пословну опрему него као математички инструмент за научне институте.
Све док Екерт и Мочли нису презентовали први компјутер с пословним програмом
1951, ове компаније се нису озбиљно укључивале у трку. Трећу групу, по много чему и

Појавом првих електричних писаћих машина почетком
20. века почела је аутоматизација процеса куцања текста. Први
процес који је био аутоматизован уз помоћ електричне енергије је
померање папира за нови ред текста. После тога је уследио читав
низ модификација на електричним писаћим машинама које су
убрзале процес куцања и олакшале готово све операције. Шездесетих
година 20. века електричне писаће машине су се толико усавршиле
да је уз помоћ струје готово сваки радни елемент машине био
аутоматизован.
Електричне писаће машине компаније IBM (IBM Executive
Electric Typewriter) имале су могућности скоро као први
компјутерски програми за обраду текста. Могле су се подешавати
маргине папира, меморисати често коришћене речи, било је
поједностављено копирање и умножавање, омогућено оптичко
поравнавање текста и биле су, за разлику од својих механичких
предака, скоро бешумне.
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на коју би се могао записати дигитални запис, а потом развити читаче и писаче који
би могли очитавати податке с траке која би се покретала веома брзо уз помоћ серво
мотора с брзим покретно-зауставним системом. Поред већ прихваћеног посла израде
UNIVAC-а, Екерт и Мочли су због финансијких проблема прихватили још један посао,
односно израду компјутера BINAC, за потребе војске. Овај компјутер је требало да
рачуна балистичку путању навођених далекометних пројектила. Скраћениаца BINAC
се односила на BINary Automatic Computer (Campbell-Kelly 1996: 97).
Компјутер BINAC се прилично разликовао од UNIVAC-а, пре свега зато што је
био намењен лабораторијским условима, био је знатно мањи и користио већ разрађени
систем с бушеним картицама, Кад је 1949. завршен BINAC, први амерички компјутер
с уграђеним програмом показао се као јако непоуздан. Жалбе су се односиле пре свега
на то да је био оперативан само неколико сати током недеље, чак и тада уз тешкоће.
После завршетка израде BINAC-а Мочли и Екерт су се фокусирали на завршну израду
UNIVAC-а за који су добили чак шест поруџбина. Међутим, изненадна смрт главног
инвеститора и повлачење његове компаније из финансирања Екертовог и Мочлијевог
пројекта довели су тим проналазача у незавидну финансијску ситуацију, тако да су
почетком 1950. одлучили да продају своју фирму компанији IBM. Преговори који су
уследили са IBM-ом нису били успешни, па су Екерт и Мочли морали да траже другог
инвеститора који би откупио њихову фирму. И, нашли су га. Била је то компанија
Remington Rand која је дала бољу понуду од NCR, такође заинтересовану да откупи
њихову фирму. С новим власницима Екерт и Мочли су се фокусирали на завршетак
UNIVAC-а (Ceruzzi 2003: 20). Пројекат је био готов у лето 1950. и компјутер је био тестиран у објекту без клима-уређаја. UNIVAC је радио уз помоћ 5.000 вакуум цеви које
су трошиле 120 киловата струје, притом стварајући високу температуру. Запослени
који су тестирали компјутер једва су издржали неподнољиву врућину. До почетка
1951. UNIVAC је прошао све провере, што је значило да је спреман за комерцијалну
употребу у Бироу за цензус. Пре тога је, у ту сврху, био израђен софтвер. Мочли је био
задужен за софтверски део пројекта, али је у новој компанији имао велику помоћ Грејс
Мареј Хопер с Хардвардског универзитета; она је касније постала светски познати
програмер. До марта исте, 1951. године, UNIVAC је био испоручен Бироу за цензус,
где је пуштен у погон (Campbell-Kelly 1996: 97-98).
Крајем 1952. године компјутер UNIVAC је доживео велику популарност када је
са великом тачношћу предвидео резултате избора у САД, односно, убедљиву победу
Ајзенхауера над Стивенсоном. Појављивање UNIVAC-а на националној америчкој
телевизији на дан ибора и невероватно тачно предвиђање резултата било је једно од
кључних дешавања у историји компјутера. Пре тога, мали број људи је нешто чуо или
начуо о компјутерима, свега неколицина га је заправо видела, међутим после тих избора
комплетна америчка јавност је била упозната с компјутерима и чак видела један на ТВ-у.

најзанимљивију, чинили су нови предузетници, којима је послератни период био посебно интересантан због могућности да се укључе у нови посао с компјутерима упркос
релативно малом почетном капиталу којим су располагали. Већ средином педесетих
година 20. века ситуација је била потпуно другачија, и била су потребна готово сто
пута већа улагања да би се стало раме уз раме са тада већ профилисаним компанијама
за израду компјутера (Campbell-Kelly 1996: 94).
Међу првим предузетничким компанијама које су се пробиле на тржиште
свакако је била Екертова и Мочлијева компанија Electronic Control Company, а потом
и компанија Вилијама Нориса Engineering Research Associates (ERA). Обе су основане
1946. године и убрзо их је преузела већа компанија Remington Rand. Угледајући се
на муњевити успех Екерт-Мочлија и Вилијама Нориса, никле су многобројне мале
компаније које су осниване и приватним новцем, али ипак већина нових фирми
је основана као филијала већ афирмисаних произвођача електронске опреме или
канцеларијског материјала (Campbell-Kelly 1996: 95).

UNIVAC и BINAC
Са ове временске дистанце уочљиво је да су Екерт и Мочли још 1946. имали јасно
разрађену визију о потенцијалу компјутера у пословном свету. И пре завршетка рата
они су посетили Цензусни биро у Вашингтону агитујући тамо да би њихов компјутер
могао да изведе израчунавање изборног цензуса. Прве кораке на том пољу започели су
оснивањем компаније. Идеја за бизнис план је била да се нађе добар посао по могућству
са државом, који ће омогућити константан прилив средстава за развој машине. Тако су
у пролеће 1946. године склопили посао са Цензусним бироом за продају компјутера у
вредности од 300.000 долара. Иако су у старту били свесни да уговорена цена није ни
близу довољна за израду новог прототипа (цена ENIAC-а је била 400.000 долара), они
су се прихватили посла у нади да ће надокнадити трошкове приликом његове касније
продаје. Компјутер који су се договорили да направе добио је име UNIVAC (UNIVersal
Automatic Computer) (Campbell-Kelly 1996: 96).
Конструисање и израда UNIVAC-а били су велики изазов за Екерта и Мочлија.
За разлику од конструисања компјутера током рата, које се углавном састојало од
спајања већ унапред израђених компоненти, сада је требало склопити компјутер од
самог почетка, од основног инжењерског нацрта али с једном битном разликом: овај
компјутер неће бити само за лабораторијску употребу, него напротив, потребно је
направити уређај за комерцијалну примену у канцеларијским условима. Најбитнија
новина UNIVAC-а је било коришћење магнетне траке уместо милиона бушених картица
које су се користиле у америчком Бироу за цензус. До 1947. године једине магнетне
траке које су биле у употреби биле су оне аналогне које су се користиле у музичкој
индустрији за снимање тона. Дакле, прво је било потребно изумети магнетну траку
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Светска доминација IBM

Почетком педесетих година IBM је имао неколико производних линија на
којима су се развијали компјутери: Defense Calculator намењен војсци и два поменута
модела, MDC и TPM. Од ових модела током педесетих су настали комерцијални модели
компјутера Model 701, 702 и 650 (Campbell-Kelly 1996: 110). Нова пословна политика коју
је развила компанија IBM ради промоције нових модела, променила је дотадашњи
начин размишљања о компјутерима. Томас Ватсон Џуниор је у компанију IBM увео
новине као што су месечно изнајмљивање компјутера, давање великих попуста универзитетима за набавку компјутера, организовање обуке корисницима, потом модуларна
конструисања компоненти компјутера који се на тај начин много лакше преносио
од компактног UNIVAC-а, чији је пренос од фабрике до места инсталације могао да
потраје и неколико месеци.
Прекретница за IBM је био компјутер назван Model 650 који је настао од поменуте Tape Processing Machine (TPM) (Ceruzzi 2003: 43). Светска популарност овог модела
показала је како добар маркетинг помаже компјутерској индустрији. Маркетиншки
потез компаније IBM да се Model 650 продаје са 60% попуста универзитетима широм
света довела је до тога да се једна читава генерација програмера ишколовала на IBM
компјутеру, стварајући тако армију научника која користи њихове производе. С успехом
Model-а 650 компанија IBM је потиснула с тржишта конкурентну компанију Remington
Rand и њихов компјутер UNIVAC. Као резултат, долази до спајања компаније Remington
Rand с компанијом Sperry Gyroscope у компанију под иманом Sperry Rand, међутим, ни
нова компанија није могла да достигне успех IBM (Campbell-Kelly 1996: 113).

Увидевши своју грешку, компанија IBM почетком 50-их година 20. века мења
пословну политику и убрзо се у конкуренцији прикључује водећим компанијама. Већ
крајем те деценије, IBM је претекла све конкуренте и у свету постала доминантна
компанија за израду компјутера.
У то време, изазов за компаније попут IBM, Remington Rand, Burroughs, NC,
које су се бавиле производњом и продајом канцеларијске опреме, били су, пре свега,
застарелост постојећих производа, увођење електронике у постојеће канцеларијске
машине и борба за компјутерско тржиште у успону. Компанија IBM је у послератном
периоду усвојила пословни мото „не револуција него еволуција“ која је заправо значила
да ће компанија, пре свега, настојати да модернизује постојећи програм канцеларијских
машина увођењем електронике у те уређаје, и тиме их осавременити тако што ће
убрзати њихов рад (Campbell-Kelly 1996: 100). Први производ који је био подвргнут
овом третману био је читач бушених картица Model 600, произведен 1930. Брзина
рада ове машине било је множење само десет бројева у минуту. Промењено је само
„срце“ машине. Уместо електромеханичког читача постављен је нови, електронски,
који је могао да изврши десет пута више операција, односно могао је да изведе стотину
множења у минуту. Нова машина је преправљена са само 300 вакуум цеви и први пут је
презентована јавности под именом Model 603, у Њујорку 1946. Две године касније овај
модел је доживео још једну модификацију која му је умногоме повећала поузданост и
брзину. Нова машина је добила назив CPC (Card Programmed Calculator), користила је 1.400
вакуум цеви, а давала је поузданост какву, како IBM-ова реклама за њу каже, ниједна
машина на тржишту раније није постизала (Campbell-Kelly 1996: 101). Модификације
које су направљене на 604 и CPC-у биле су такве да је уређај могао да обави хиљаду
калкулација у минуту. Током прве половине педесетих постао је најпродаванији калкулатор на свету, укупно је било продато преко 700 јединица.
До 1949. године компанија IBM је развила још два модела калкулатора: Magnetic
Drum Calculator (MDC) и Tape Processing Machine (TPM) (Campbell-Kelly, 1996: 102).
Први уређај се продавао по доста нижој цени од UNIVAC-а и био је компатибилан с
осталим производима из компаније, поменутим калкулатором CPC и читачима бушених
картица. Много повољнија цена постигнута је захваљујући употреби магнетног бубња
уместо вакуум цеви. Магнетни бубањ се састојао од једног намагнетисаног цилиндра
који се на осовини окретао великом брзином. Други уређај TPM је био конкурент
Екерт-Мочлијевом UNIVAC-у. Заправо он је био технолошки одговор на успон конкурентске компаније. Поред трке са конкуренцијом, у компанији IBM долази и до смене
на највишем нивоу. Син Томаса Ватсона је наследио оца на челу компаније и самим
тим долази до промене у њеном пословању.

„ШЕЗДЕСЕТЕ“
Иако се историја борбе IBM и UNIVAC може посматрати као борба компанија
за превласт на тржишту, она је довела и до великог продора компјутера у свакодневне
канцеларијске послове. Крајем 50. година 20. века променила се слика о компјутерима
у свету. Од непрофитабилне привредне гране почетком педесетих компјутерска
индустрија почетком шездесетих постаје високо профитабилна индустријска грана
која продаје на хиљаде компјутера годишње. Главни играчи на том тржишту су, поред
поменуте компаније IBM биле и компаније RCA, GE и Honeywell (Ceruzzi 2003: 54).
Велике компаније су биле у предности у односу на почетничке јер су могле да издвоје
значајне суме за истраживања и развој компјутера. Мање компаније као Computer
Research Company (CRC), Datamatic (заједничка корпорација Honeywell и Raytheon),
Electrodata, Control Data Corporation (CDC) и Digital Equipment Corporation (DEC) тешко
су успевале да преживе самостално и већина њих се утопила у велике компаније
или су се удружиле у корпорације. Тако се до краја педесетих искристалисала листа
произвођача компјутера у свету, а неки новинари су је осликали као „IBM и седам
патуљака“ (Sperry Rand, Burroughs, NCR, RCA, Honeywell, GE и CDC) (Campbell-Kelly 1996:
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115). Овај назив долази од чињенице да је компанија IBM крајем педесетих држала
готово 65% америчког и готово 90% светског тржишта компјутера.

Компанија IBM се добро припремила за светску компјутерску трку која се могла
очекивати на тржишту током шездесетих година. Још крајем педесетих у IBM-у се почело експериментисати с новом транзисторском технологијом. Нови компјутер Model
1401 је био транзисторска верзија компјутера Model 650, класичног модела с вакуум
цевима. Нова машина је била много поузданија, бржа и неупоредиво јефтинија од
претходне. Успех је био у употреби нове побољшане електронике и у примени новог
типа меморије (Core memory), као и у новом концепту да је компјутер постао један сложени систем који се састоји од засебних аутономних јединица. Тако је новом компјутеру
у понуди прикључен и брзи штампач који је могао да штампа 800 линија у минуту.
Међутим, главни проблем и даље остаје програмирање. IBM је покушао да нађе решење
за то тако што је понудио нови програмски систем назван Report Program Generator (RPG)
(Campbell-Kelly 1996: 119). Он је посебно био дизајниран за људе упознате с радом на
полугама рачуноводствених машина тако да су они за неколико дана тренирања могли
писати програмске апликације за њихово пословање. Успех RPG је премашио сва
очекивања и убрзо постао најуспешнији систем за програмирање на свету. Али, и даље
су постојали људи који нису желели да своје радно време троше на програмирање. За
њих је компанија IBM припремила готова решења која су се састојала од универзалних
програма за плате, камате, отплате, стања у магацину и других пословних операција.
Развијање и израду ових универзалних програма, односно компјутерског софтвера,
компанија IBM је платила веома пуно, али јој се и исплатило јер је успела да задржи
примат на светском тржишту. То је успевала, између осталог, и зато што је заправо уз
опрему поклањала софтвер.
Нови IBM-ов компјутер Model 1401 био је представљен у октобру 1959, а први
системи су били испоручени већ почетком 1960. године (Ceruzzi 2003: 75). Цена месечног изнајмљивања била је 2.500 долара, док је цео компјутер стајао 150.000 долара. Приликом постављања производње IBM је планирао да произведе око 1000
примерака овог модела, међутим, производња је заокружена израдом 12.000 комада.
Конкуренција IBM се нашла у тешкој ситуацији. Наиме, компјутер компаније Sperry
Rand, већ помињани UNIVAC, није могао да конкурише новом IBM моделу 1401, тако
да је његова продаја готово потпуно престала. И други IBM-ови ривали, Burroughs
и NCR, нашли су се у сличном положају. Заједно су учествовали на тржишту са само
3 %. Ради поређења – UNIVAC је заузимао 12 % тржишта компјутера. Најбоља компанија
у успону била је Control Data Corporation (CDC), основана 1957. године. Њен оснивач
Вилијам Норис успео је да направи компјутер који је имао бољи однос цене и „пер-

Видео-терминал је служио за уношење и приказ дигитализованих
података на екрану. Први терминали били су прерађени
телепринтери и читачи бушених картица или трака, међутим
како је технологија напредовала, и како су екрани били све
савршенији и све јефтинији, убрзо су потиснули све старије начине
за интеракцију с компјутером. И развој „тајм-шеринга“, који је
омогућавао вишеструки приступ корисника мејнфрејм компјутеру,
водио је усавршавању видео-терминала.
Програмери су 70-их година 20. века могли да унесу команде читавог
програма путем тастатуре терминала јер се у видео-терминале
почела уграђивати и радна меморија. Видео-терминали су се
повезивали са мејнфрејм компјутером уз помоћ модема.
Емулатори односно „симулатори“ терминала на персоналним
компјутерима су крајем 80-их година 20. века постепено заменили
видео-терминале.
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МАГНЕТНА ТРАКА И ЧИТАЧ МАГНЕТНЕ ТРАКЕ

форманси“ од IBM-а, и то уз помоћ супериорније електронике. Своје тржиште Норис
је нашао у специјализованим научним институтима где продавци IBM нису имали
прођу. До 1963. ова компанија је претекла добар део конкуренције и заузела је треће
место одмах иза компаније Sperry Rand (Campbell-Kelly 1996: 121-122). Преостали
велики произвођачи у компјутерској индустрији као што су RCA, GE и Honeywell великим улагањима у развој компјутерског сектора у својим компанијама су покушавали
да стигну водећи IBM. Компанија Honeywell је за почетак 1963. најавила нови модел
компјутера под називом Model 200. Овај компјутер је био компатибилан са IBM-овим
новим системом, штавише могао је да користи и његов софтвер. И компанија RCA је
исте године промовисала компјутер који је био компатибилан са IBM-им. И на крају,
и компанија GE је почетком исте 1963. године најавила да ће ускоро промовисати чак
три модела компјутера: мали, средњи и велики.
Иако је споља компанија IBM изгледала непобедива, унутар ње је постојала
велика дисхармонија у вези са некомпатибилним производним линијама која је претила да угрози пословање компаније. Једино решење које се наметало било је да се
произведу компатибилни компјутери с истом архитектуром и истим софтвером. Почетком шездесетих IBM је имао седам различитих модела компјутера од којих су неки
били намењени специјализованим научним установама, а неки пословном окружењу.
Овакав систем са готово седам малих “федерација” које су имале независну производњу,
маркетинг, продавце и руководство, и које су биле специјализоване за само једну врсту
производа, односно свој модел компјутера, није било могуће контролисати унедоглед.
Проблем с различитим саставним деловима и некомпатибилном „периферијом“ није
могао да се реши другачије него увођењем неке врсте стандардизације у компанији.
Међутим, највећи проблем није био хардвер, него софтвер. Због бројних софтверских решења која је компанија IBM нудила, управи компаније је тада било јасно да ће
проблем ускоро постати нерешив. Да би се софтвер прилагодио другом компјутеру, цело
уређај је морао да се репрограмира, што је подразумевало финансијске изадтке који
су били равни изради и патентирању новог компјутера. Поред тога, управа је открила
још један проблем у вези са продајом; он је настајао у случају када би неки корисник
или фирма одлучили да промене компјутер. Они су могли мимо IBM-ове понуде да се
определе и за компјутере других произвођача. Да би се избегла овакава могућност,
донета је одлука да сви производи буду компатибилни. То је, разуме се, било лакше
рећи него урадити. После детаљних анализа техничких и менаџерских проблема,
одлучено је да се формира радна група која је названа SPREAD (Systems, Programming,
Review, Еngineering, And Development) чији је задатак био да до краја 1961. направи општи
план за будуће IBM компјутере (Campbell-Kelly 1996: 125).
Радна група је 4. јануара 1962. своје закључке презентовала власнику и
менаџменту компаније. Предлагала је формирање такозване “нове производне линије”
(New Product Line - NPL) која би се састојала од низа компатибилних компјутера који би

Магнетна трака за складиштење података намотана на колут
пречника 27 cm била је стандардни медиј за чување података у
великим мејнфрејм компјутерским системима током 70-их и
80-их година 20. века. Ширина траке од 12,7 mm није се мењала,
једино се дужина повећавала док и она није стандардизована на
1.100 метара. Капацитет траке се одређивао густином записа на
траци. Највећа густина записа је 6250 BPI, што је било 170 MB
података.
Главни недостатак магнетне траке је њен секвенционални
формат. Проналажење одређеног записа захтева читање сваког
претходног записа или читање маркера за индентификацију
унапред дефинисане партиције на траци. Ажурирање података
је такође било компликовано. Захтевало је копирање фајлова из
оригиналне траке на привремену празну траку, а потом је следило
додавање нових података и, на крају, ажурирани подаци су морали
поново да се сниме на оригиналну траку.
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после најаве, далеко већи број него што су биле тадашње производне могућности
компаније. У прве две године продукција нових компјутера је једва успела да задовољи
половину од 9.000 наручених компјутера. Компанија је била принуђена да отвори нове
производне погоне да би задовољила потражњу. Укупна зарада компаније IBM на овом
производу била је преко пет милијарди долара.
Упркос помпезној маркетиншкој кампањи нови модел IBM компјутера није био
баш толико револуционаран како су га приказивали. Концепт компатибилности, као
што је наведено, пропагирале су и друге компаније, тако да се он не може узети као
новина, као ни електроника која је била на пола пута између транзистора и правих
интегралних кола која су се појавила тек касније. Нова технологија, позната под именом
Solid Logic Technology (SLT), била је добра, али назвати System/360 „трећом генерацијом“
било је више маркетиншки слоган него реалност (Campbell-Kelly 1996: 129). Вероватно
највећа замерка у конструкцији компјутера из серије System/360 је недостатак функције
time-sharing која је омогућавала истовремени приступ више корисника, а која је у то
време била веома тражена на тржишту компјутера.
Упркос доминацији компаније IBM на тржишту компјутера ипак је било могуће
направити бољи компјутер. То је конкуренција добро знала, тако да је већ у недељама
после презентације компјутера из серије System/360 почела да припрема одговор. Први
одговор на нове моделе направила је компанија RCA још две године пре појављивања
серије System/360 одвојивши преко 50 милиона долара за развој компјутера који би
био компатибилан с компјутерима компаније IBM. Стручњаци компаније RCA током
конструисања намерно су држали своју платформу компјутера отворену да би били
флексибилни с новим решењима IBM-а, и од момента појављивања компјутера из серије
System/360 били су припремљени да једноставно ископирају и хардверска и софтверска
решења IBM-а за која су веровали „да ће постати стандардни код за САД и за остатак
света“. Супериорнија у изради интегралних кола, компанија RCA је имала нижу цену за
свој компјутер Spectra 70, који је пласирала на тржиште 1964, осам месеци после IBM-а.
Конкуренција компаније IBM је поставила себи још један изазов, а то је да направе серију софтвера који неће бити компатибилни са System/360. Управо је то прва
урадила компанија Honeywell са софтвером у својим моделима компјутера. Поменути
компјутер Model 200, који је припадао серији мањих, и четири велика модела: 1200, 2200,
4200 и 8200 задовољавали су тај критеријум. Скромна амбиција компаније Honeywell
да узме десети део тржишта, односно око 1000 инсталација, била је испуњена. Исту
стратегију –да праве некомпатибилне компјутере у односу на IBM – прихватиле су
и компаније Burroughs с моделима компјутера из серије 500, представљених 1966, и
компанија NCR са својом линијом компјутера названом Century Series из 1968.
Један део компанија је развојем „супер“ моћних компјутера покушао да онемогући
приступ компанији IBM научним институцијама и владиним канцеларијама, где су
били потребни компјутери високих перформанси које IBM није могао да произведе.

заменили постојеће. Закључци и предлози су изненадили присутне. Наиме, планирани
трошкови израде новог софтвера били су готово десет пута већи него трошкови свих
софтвера које је компанија IBM финансирала на годишњем нивоу. Упркос противљењу
инжењера и стручњака из области маркетинга и финансија, Томас Вотсон Џуниор,
власник компаније, показао се као визионар и донео је исправну одлуку. (Campbell-Kelly
1996: 125). Спровођење NPL плана почело је у пролеће 1962. године у највећој тајности.
Планирано је пет компјутерских модела који су ради тајности пројекта састављани на
различитим местима у САД и Енглеској. При самој помисли на потребну логистику може
се наслутити сложеност ситуације у којој су се нашли конструктори нових компјутера.
Наравно, компанија IBM је ангжовала све ресурсе, па и оне највредније, тако да су и
хиљаде програмера у Њујорку радили на изради новог софтвера за NPL. Све укупно,
ова истраживања су компанију стајала пола милијарде долара. Већи део је потрошен у
развој и производњу полупроводника јер је компанија у тој грани до тада била много
слабија од конкуренције. Ова инвестиција се дефинитивно исплатила компанији IBM
јер је недуго потом постала највећи светски произвођач полупроводника.

IBM System/360
До краја 1963. истраживања и развој новог система били су завршени. Нова серија
компјутера названа System/360 била је спремна за продају. Разматрала се стратегија
продаје, односно пласмана новог компјутера кад је ова интерна дебата прекинута
представљањем новог Honeywell производа компјутера названог Model 200. Компанија
Honeywell је била прва која је агресивније напала IBM, користећи се концептом компабитилности. Њихов модел је био компабитилан са IBM серијом 1401, али како је
користио напрединија полупроводничка кола, био је готово четири пута јефтинији и
наравно много бржи. Тако се отворила могућност да стари корисници IBM компјутера
пређу на нову јефтинију и бржу платформу јер је Honeywell-ов компјутер Model 200
могао да користи програме направљене за IBM Model 1401, и то без репрограмирања.
Стратегија се показала као успешна јер је већ прве недеље после објаве било поручено
400 компјутера (Campbell-Kelly 1996: 127).
Појављивањем на тржишту компјутера компаније Honeywell Model 200 драстично је опала продаја IBM компјутера Model 1401, и у руководству компаније IBM
су донели одлуку да се маркетиншки план преради у складу са ситуацијом и што пре
почне промоција њихове нове серије компјутера System/360. Три недеље после објаве
конкуренције кренула је до тада невиђена маркетиншка кампања за промоцију нових
модела. Власник комапније Томас Ватсон Џуниор најавио је нови компјутер серије
System/360 као „најважнији производ у историји компаније“ први IBM-ов компјутер
„треће генерације“ (Campbell-Kelly 1996: 128). Ова ризична пословна одлука се умногоме
исплатила. Дословце хиљаде нових поруџбина компјутера пристигло је непосредно
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идеја била стара готово читаву деценију и припадала је развојном тиму Универзитета у Манчестру. И овај податак говори о томе да је компанија IBM одувек била јача у
маркетингу него у технологији (Campbell-Kelly 1996: 132).
Иако је животни век компјутера из серије System/360 и System/370 продужен овим
новим унапређењима, ипак главна преокупација IBM-овог тима за истрживања и развој
била је нова технологија која је требало да се угради у нови компјутер Future System
чије је пројектовање почело у другој половини 1970. године. Као и деценију раније са
компјутерима серије System/360 када је требало имати храбрости да се пређе на нову
архитектуру компјутера, врх саме компаније се овај пут без већих размимоилажења
сложио да је потребно прихватити нову платформу. Основана је нова радна група
слична оној од пре десет година која је требало да предложи карактеристике новог
система и нову стратегију. Концепт компјутера Future System је био далеко напреднији
од свих тада постојећих и предвиђао је, као десет година раније код модела System/360,
потпуни прелазак на нову технологију и напуштање старог концепта. План је усвојен
и дат је рок од 45 месеци да се заврше сва истраживања, односно, да се нови компјутер
представи јавности у јуну 1975.
Нажалост елан и енергија који су постојали десет година раније, док је компанију
водио власник IBM-а Томас Ватсон Џуниор, није се поновила почетком седемдесетих.
Разлози за то су многобројни. Међу најважнијим је свакако био и тај да корисници
компјутера System/360, који је постао светски стандард у то време, нису били вољни
да мењају постојеће софтвере да би се прилагодили новом FS систему чији концепт
никада није био до краја разрађен. Због тога је руководство компаније IBM почетком
1975. одлучило да одустане од даљег развоја FS и да се посвети унапређивању серија
360 и 370 које су се и даље успешно продавале. Цена неуспеха је била огромана. Потрошено је готово 100 милиона долара на развој новог компјутера и то је био први
велики неуспех компаније IBM и почетак њеног пада.
И, тако је средином седемдесетих концепт мејнфрејм (Mainframe) компјутера
сазрео као светски стандард, који је, како ћемо видети, некако преживео наредних тридесет година. Од средине седемдесетих појавила се једна контрадикција у компјутерској
индустрији. Наиме, полупроводничке компоненте у електроници компјутера су се
унапређивале у капацитету и у брзини невероватно брзо, тако да се може рећи да су се
перформансе компјутера отада удвостручавале сваке године, или сваке друге године,
док су пратећа архитектура и софтвер на њима готово „стењали“ од старости, али су
ипак фунционисали.
Средином седемдесетих је постало јасно да компанија IBM неће моћи још дуго
да држи примат на светском тржишту и да има три четвртине светског тржишта под
својом контролом. Још почетком 70-тих година 20. века појавила су се нова полупроводничка кола чија цена је била довољно ниска да су постала доступна ширем
спектру компанија. Та промена је условила настанак новог типа компјутера названог

Да је ова стратегија била успешна говори податак и да је нова компанија Control Data,
произвођач компјутера високих перформанси 1960-тих година, била рангирана као
трећа на свету у производњи компјутера. Компанија GE је искористила још једну слабост компаније IBM, а то је било непостојање функције time-sharing у компјутерима
серије System/360. Уз помоћ научника са универзитета у Дортмунду компанија GE
развила је нову технологију за time-sharing помоћу које је постала светски лидер у
тој области. Неке компаније су искористиле свој постојећи потврђени софтвер да
остану на тржишту. Тако је компјутер UNIVAC, без икаквих нових промоција, остао
супериорнији у свом софтверском решењу за систем резервације авионских карата. Уз
ове стратегије и тактике „седам патуљака“ су успели да преживе шездесете године 20.
века. (Campbell-Kelly 1996: 129-131).

„СЕДАМДЕСЕТЕ“
Како је изгледало почетком седемдесетих, IBM је био непобедив. Компанија је
држала готово три четвртине светског тржишта компјутера. Неки њени конкуренти
једноставно нису могли да издрже финансијски притисак који је постојао у одржавању
профитабилне производње и били су принуђени да напусте посао. Прва компјутерска
рецесија десила се током светске економске кризе 1970. и 1971. Светска криза је из
компјутерске индустрије избрисала два конкурента компаније IBM. Светски познати
произвођачи електронике GE и RCA су одлучили да напусте развој компјутера. Њихово
тржиште, уз мала улагања, преузеле су компаније Honeywell и Sperry Rand. Отада у
индустрији компјутера више није важила девиза „IBM и седам патуљака“, него нова
„IBM и дружина” (BUNCH) (Burroughs, UNIVAC, NCR, Control Data и Honeywell) (CampbellKelly 1996: 132).
Почетком седемдесетих и људи у компанији IBM су размишљали о будућој
стратегији. Одлучено је да је потребно развијати профитабилне технологије да би
остали конкурентни на тржишту, и усвојен је дугорочни циљ: потребно је заменити
постојећи систем на компјутерима серије System/360 комплетном новом архитектуром
коју су назвали Future System (FS) (Campbell-Kelly 1996: 132). У јуну 1970. представљен
је наследник компјутера System/360 под именом System/370. Нова серија је донела
побољшање у перформансама јер је користила побољшану електронику и самим тим
је и цена била доста нижа. Уместо SLT модула коришћених у System/360 уграђена су
„права“ интегрална кола. Постојећа технологија за меморију замењена је новом која
је користила полупроводнике. Архитектура је такође унапређена, тако да је подржавала time-sharing и нову „on-line“ комуникацију. Уведена је и нова техника „виртуалне
меморије“ која је користила комбинацију софтвера и хардвера да повећа радну меморију
у компјутеру и самим тим омогући реализацију дужих програма. Компанија IBM је
добила велики публицитет захваљујући „виртуалној меморији“ у систему иако је та
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Интегрална кола (чип)
Као што су IBM компјутери из серије System/360 трансформисали постојеће
компјутере из педесетих година 20. века уводећи тада мејнфрејм концепцију, тако су
и миникомпјутери креирали нову концепцију компјутера крајем шездесетих. Први
миникомпјутери као PDP-8 нису суштински угрозили тржиште мејнфрејм компјутера,
бар не у почетку, већ су били у некој врсти симбиозе. Али развојем полупроводничких технологија и мрежне архитектуре, половином осамдесетих, миникомпјутери су
еволуирали у радне станице и заузели примат у компјутерској индустрији. Заслуга за
то је у константном унапређењу основних електронских кола система који су почев
од 1959. интегрисани у целину и названи “интегрално коло” (integrated crcuit - IC) или
чип (chip) (Ceruzzi 2003: 177). Интегрална кола су заменилa транзисторе, отпорнике
и друге елементе процесорске јединице компјутера. Појава чипа и његов утицај на
глобално друштво била је тема многих дискусија и анализа, и зато сматрамо да је потребно објаснити његово порекло и еволуцију.
Према Фон Нојмановој архитектури компјутер се састоји од четири функционалне јединице: меморије, процесора, улаза и излаза. Испод тог нивоа се налазе такозвани
саставни функционални блокови (building blocks) који носе логичке операције „И“, „ИЛИ“,
„НЕ“ (AND, OR, NOT) и друге, а испод тога нивоа налазе се струјна кола која пона-

Електронски калкулатор или дигитрон је мали преносиви
уређај који може да обавља једноставне али и компликоване
математичке операције. Први калкулатор са штампаном плочом
конструисан је почетком 60-их година 20. века. Дигитрони су се
развијали упоредо с компјутерима треће генерације, а популарност
дугују минимализацији електронских компоненти.
Први европски џепни дигитрон био је модел DB 800 направљен
1971. у СФРЈ, у малом истарском месту Бује у предузећу Дигитрон.
Име предузећа постало је епоним за електронске џепне калкулаторе
на простору бивше Југославије.
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миникомпјутер (minicomputer). Нови тип компјутера су почеле производити мање
компаније као Digital Equipment Corporation (DEC), Data General и Hewlett-Packard (HP),
иако је компанија IBM и даље држала примат у производњи мејнфрејм компјутера у
свету. Међутим овакву доминацију компанија IBM никад није успела да обезбеди на
тржишту миникомпјутера.
Незаустављив пад компаније IBM је почео средином седамдесетих година 20.
века и трајао је све до 1993. када је компанија доживела највећи пад икада забележен
у историји пословања неке приватне компаније. Намеће се питање како се то десило. У
стручној литератури као узрок овог феномена најчешће се наводи продор персоналног
компјутера на светско тржиште и неприлагођавање компаније IBM новим околностима
(Campbell-Kelly 1996: 134). Међутим, мишљења смо да су узроци много дубљи од речених и да корен имају у историјату компаније која је прешла дуг пут од произвођача
канцеларијских машина до светског лидера у производњи компјутера и на том путу
је каткад ризиковала, што јој се често и исплатило, али када је компанија почетком
„седемдесетих“ остала без визионара Томаса Ватсона Џуниора, напуштени су смели
и креативни планови за будућности и одустало се од ризичних подухвата. Ушушкани
у својој светској тржишној доминацији, људи из компаније IBM су умислили да могу
заувек да контролишу напредак информационих технологија, несхватајући да се свет
глобално мења пред њиховим очима.

ФЛОПИ ДИСКОВИ СА ИНСТАЛАЦИЈОМ ПРОГРАМА МАЈКРОСОФТ ДОС

особ захтевају мноштво транзистора (раније вакуум цеви), отпорника, кондензатора,
диода, завојница и жица (Ceruzzi 2003: 179). Свако ко се почетком 40-их година 20. века
бавио конструкцијом компјутера морао је почети од тог доњег нивоа. Конструкција
компјутера захтева да се логичке операције гледају на једном вишем нивоу, односно да
оне оперишу сетовима бинарних вредности. Тако је настала идеја да се ове компоненте
групишу у модуле чија ће електрична својства бити стандардизована у представљању
логичких вредности. Коришћење стандардизованих модула је поједноставило не
само конструкцију компјутера него и његово одржавање и тестирање, што је било од
суштинске важности у време веома крхких вакуум цеви. Преспер Екерт је био пионир
у коришћењу оваквих модула при руковању с групама децималних вредности које је
кодирао бинарно, прво у ENIAC-у потом и у UNIVAC-у, чиме је постигао дуготрајност
тих компоненти у време када су остали компјутери успевали да буду функционални
око сат времена. Патент за уређај који комбинује више од једне операције у једном
струјном колу су 1959. регистровали Џек Килби и Роберт Ноис. Њихова иновација
првобитно названа микрологика (micrologic) убрзо је добила назив “интегрално коло”
(integrated circuit) (Ceruzzi 2003: 179).
Почетни замајац у развоју чипа дали су стручњаци америчке војске. Наиме, због
потребе развоја балистичких ракета и млазних авиона, војска је финансирала оваква
истраживања. Међутим, убрзо после рата цивилни сектор је преузео иницијативу у
развоју интегралних кола. Свакако међу првим у приватном сектору је била поменута
компанија DEC, користећи их за развој компјутера PDP-8 чија се електроника састојала
од флип-чип (flip-chip) модула. Модули флип-чип компаније DEC су били међусобно повезани струјним колима односно електричном шемом која је била „одштампана“ (или
угравирана) бакром на истој пластичној основи где су били и логички модули. Ова
техника спајања односно „штампања“ струјног кола је први пут коришћена током Другог
светског рата у војним лабораторијама у САД приликом развоја оруђа за артиљерију.
После рата америчка војска је наставила да развија штампана кола повећавајући
њихову поузданост и, што је још важније, смањујући њихову димензију. Управо тај процес „минимизирања“ струјних кола је био један од пресудних за настанак интегралних
кола (Ceruzzi 2003: 180). Велики помак у развоју интегралних кола представљало је и
усавршавање самих лабораторија у којима су се обављала истраживања и развој. Оне
су постале „чисте просторије“, готово стерилне, очишћене и од најситнијих честица
прашине.

Флопи диск је постао уобичајени медиј за складиштење података
за персоналне компјутере 80-их и 90-их година 20. века. У почетку,
флопи дискови су били великих димнзија – 200 mm (8 инча), али су
се временом смањивали прво на 133 mm (5¼ инча), а затим на
90 мм (3½ инча). Флопи дискови су били у употреби и извесно време
и после 2000. године.
Пре него што су се појавили први тврди дискови за персоналне
компјутере, флопи дискови су често били коришћени за покретање
оперативног система на компјутеру. Најчешће инсталиран
оперативни систем био је мајкрософт ДОС. Овај програм се још
увек сматра најпродаванијим компјутерским програмом откако
постоје компјутери.

Џек Килби
У оваквим послератним околностима поменути истраживачи Џек Килби и Роберт Ноис су почели да развијају нову технологију од које ће настати IC кола. Џек Килби,
завршивши електротехнички факултету у Илиноју 1947. запослио се у престижној
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цира, састоји се од производње транзистора који су равни. Оваквом процесу највише
је одговарао силицијум оксид, један од најбољих изолатора на свету. Ноис је пријавио
патент 1959. убрзо после Килбија. Неколико година касније суд је био одлучивао која је
особа „одговорна“ за проналазак, закључивши у пресуди да и Килби и Ноис заједнички
деле заслугу за изум интегралних кола. Највећу заслугу за промоцију и примену IC
кола у почетку су имали америчка војска и NASA, који су их користили у својим програмима. Војска за развој програма Minuteman, а NASA за пројекат Apollo компјутера
који је коришћен приликом прве експедиције на Месец 1960. Ипак, овај проналазак
је највећи утицај имао на комерцијалне компјутере, и то пре свега на миникомпјутере,
док је утицај на мејнфрејм индустрију уследио доста касније (Ceruzzi 2003: 184-186).

компанији Centrallab у Милвокију. У почетку радећи на конструкцији штампаних
кола, убрзо је прешао у истраживачки сектор компаније који се бавио прављењем
компоненти користећи германијумске транзисторе. Међутим, тржиште, поготово оно
војно, исказивало је све већу потребу за новим компонентама од силицијума за које
Centrallab није имао капацитете. И тако, као већ искусан инжењер, Килби је прешао у
другу компанију, Texas Instruments (TI) у Даласу, познату у електронској индустрији као
једна од првих компанија која је прешла са производње германијумских транзистора
на транзисторе са силицијумским језгром.
У компанији TI Килби је у почетку био задужен за минимализацију компоненти
унутар једног пројекта названог Micro-Module чији је циљ био постављање компоненти
на посебне керамичке плочице. Ову технологију је, како смо раније навели, користила
и компанија IBM 1958. за компјутере из серије System/360, али та технологија није
задовољавала ни брзином, ни поузданошћу, ни најважнијим фактором – ценом. Исте
1958. године Килби је дошао на идеју да све индивидуалне електронске елементе
отпорнике, кондензаторе, диоде и транзисторе направи или од германијума или од
силицијума, уместо од разних материјала који су се до тада користили.
Иако је у почетку то изгледало као економски неисплативо јер би производња
свих елемената од истог материјал коштала много више с обзиром на то да је изискивала нове производне линије, Кирби је резоновао другачије. Он је претпоставио да би цео монолитни блок електронике, направљен од истог пулупроводничког
материјала, био економски исплатљивији почев од производње, паковања и повезивања
жицом засебних делова. На основу ове замисли, он је у августу 1958. конструисао
прво струјно коло са свим електронским елементима направљеним од силицијума;
месец дана касније направио је и друго, за потребе приказивања, али овога пута од
германијума јер силицијум у том тренутку није могао да задовољи квалитетом, јер
сама технологија обраде силицијума у компанији TI није била довољно развијена.
Тако је, ради демонстрације, уз помоћ два техничара, конструисао један осцилатор
који је задовољавао све параметре. Почетком 1959. пријавио је нови патент који је био
одобрен 1964. године. Компанија Texas Instruments је овом изуму дала име “основно
коло” (solid circuit) (Ceruzzi 2003: 182-183).

Миникомпјутер
Компјутери компаније IBM из серије System/360 за који су развијени микромодули SLT (solid logic technology) презентовани су 1964, када се IC коло већ било доказало
у примени, тако да је компанија IBM на самом почетку продаје нове серије имала застарелу технологију. Неколико интерних докумената компаније IBM из тог времена
показује да нису били свесни утицаја нових IC кола на развој компјутерске индустрије,
и претпостављали су да имају времена од шест месеци до годину дана да „стигну“ нову
технологију. (Ceruzzi 2003: 190) Ипак су погрешили. Непосредно после испоруке првих
компјутера серије System/360, на тржишту се појавила и прва конкурентска компанија
Scientific Data Systems (SDS) с компјутером чија је електроника била потпуно базирана
на IC колима. Почетком 1966. године још једна америчка компанија, RCA, пласирала
је свој компјутер са врло сличном електроником напревљеном од IC кола, и деценијска
предност компаније IBM на конкуренцију од пет година моментално се претворила у
само једну годину. Развој и практична примена IC кола у миникомпјутерима је била
бржа него што је ико на тржишту очекивао, па чак и сами изумитељи и компаније
које су их производиле (Ceruzzi 2003: 191). Нова технологија је била револуционарна.
Компанија DEC је показала како једна мала компанија са скромним капиталом и инвентаром може ући на компјутерко тржиште користећи јефтина али моћна
интегрална кола. Њихов пример је показао осталим произвођачима да могу бити
конкурентни на тржишту упркос светској доминацији компаније IBM са мејнфрејм
компјутером. Компанија DEC није била конкурентска као што је била компанија IBM
у односу на BUNCH групу. Резултат је био да су се перформансе „минија“ увећавале
невероватном брзином; од 1965. до почетка 1970. су се готово учетворостручиле. Цена
миникомпјутера не да се није повећавала у том периоду, него је била у константном
паду. Тако је између 1968. и 1972. основано преко сто нових компанија које су нудиле
нову технологију IC кола примењену у новим моделима миникомпјутера.

Роберт Ноис
Роберт Ноис је радио у компанији Fairchild Semiconductor у Калифорнији када је
чуо за Килбијев проналазак. Имао је сличну идеју као Килби. У јануару 1959. написао
је теоретску основу за интегрално струјно коло, које би требало да буде искључиво од
силицијума. Уз помоћ колега из компаније он је развио процес за прављење транзистора од силицијума „штампаних“ (гравираних бакром) уз помоћ филма са шемом,
на пластичну основу, стварајући тако технологију за масовну јефтину производњу IC
кола. Нова технологија је названа „поравнат процес“ (planar process) и како име импли-
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којој је поверен тај посао названа је ARPA (Advanced Research Projects Agency) (Ceruzzi 2003:
194). Њен циљ је био повезивање компјутера разних институција ради заједничког
дељења ресурса. На самом почетку рада агенције је утврђено да ће највећи изазов бити
усклађивање разних начина комуникације који су користили тадашњи компјутери.
Проблем су решили тако што су на сваком чворишту инсталисали миникомпјутер. За
то су изабрали миникомпјутер компаније Honeywell DDP-516, директног наследника
16-битног миникомпјутера компаније CCC. Мрежа је названа ARPANET. На самом
почетку рада 1969. мрежа се састојала од четири чворишта, међутим мрежа се убрзо
проширила тако да је 1971. постојало 15, а следеће године већ 30 чворишта. Мрежа
ARPANET је расформирана 1988, али је у историји компјутера остала запамћена као
претходница интернета који је покренут две године касније 1990. (Ceruzzi 2003: 194).
И компанија DЕC је препознала могућности 16-битног миникомпјутера и њихов
модел PDP-X се ускоро појавио на тржишту. Следила је компанија Data General (DG) са
моделом Nova, 16-битним „минијем“. Једна од посебности ових компанија је да су све
долазиле из калифорнијске „Силицијумске долине“ која је постала синоним за нове
информационе технологије. Главна карактеристика модела Nova је употреба напредне
електронике која је користила чипове са више транзистора него било који компјутер
раније. Касније је тај процес је назван MSI (medium scale integration) њега је следио LSI
(large scale integration) и на крају VLSI (very large scale integration). Средином 1971. компанија
DEC је избацила на тржиште модел Super Nova који је био опремљен новом врстом
меморије интегрисане у IC коло (Ceruzzi 2003: 195).
Значајан догађај у историји компјутера је, свакако, формирање компаније Intel.
Творци компаније Роберт Нојс, Гордон Мур и Ендрју Грув, напустивши компанију
Fairchild основали су 1969. нову фирму будућег гиганта, поново показујући да је у
компјутерском свету иновативност далеко важнија од капитала. Већ следеће 1970. године компанија Intel је на тржишту представила нови модел динамичког меморијског
чипа, који је имао 1024-бита RAM меморије.

Компаније које су се бавиле полупроводницима имале су у понуди јефтине чипове који су пружали одређене логичке операције. Од 1970. на тржишту IC кола усвојили
су се одређени стандарди који су постали основа компјутерске индустрије наредних
деценија (Ceruzzi 2003: 193). То је значило да су се испоручивале групе чипова који су
користили транзисторе да имплементирају логику названу „транзистор-транзистор
логика“ (TTL). Овакви чипови нису били скупи и били су лаки за уклапање. Паковани су у црне пластичне или керамичке кутије са контактима поређаним са стране.
Инжењери компаније Fairchild први су 1964. увели дуалне контакте (dual in-line package
- DIP). До почетка 1970. био је стандардизован и начин међусобног повезивања чипова.
Штампана плоча компаније Globe-Union се развијала како су се развијали чипови;
пратећи њихову логику, еволуирала је и сама основна плоча. Комплетна електроника
миникомпјутера је отада могла бити постављана на једну штампану плочу. Сам процес спајања елемената на плочу био је аутоматизован самим тим и веома брз, и није се
много мењао до данашњих дана.
Прва генерација „минија“ је имала слог од шест битова и разликовала се од
стандарда компаније IBM која је користила 8-битни стистем. У том систему осам битова
је чинио један бајт (byte), односно основну групу од осам битова којом је представљено
једно слово алфабета, или број. Комбинација 8-битова за једна бајт дозвољавала је
256 комбинација, много више него што је постојало комбинација малих и великих
слова, бројева, знакова за операције, штавише било је и вишка комбинација за будући
развој. Разлог за мањи број битова код прве генерације „минија“ био је чисто економски, међутим већ код друге генерације миникомпјутера ускладили су се стандарди са
компанијом IBM. Ипак, постојала је и једна битна разлика. Наиме, миникомпјутери
нису користили кодни стандард EBCDIC компаније IBM за представљање „карактера“, него су развили сопствени стандард ASCII (Ceruzzi 2003: 193-194). Ова одлука је
имала далекосежне последице за компјутерску индустрију. Разлика је продубила јаз
између компаније IBM и остатка компјутерске индустрије. Поред тога што је стандард
ASCII био стандард за миније, временом је постао стандард и за касније персоналне
компјутере (personal computer, односно PC). Ова подела је трајала до 1980-тих година када
је компанија IBM прихватила ASCII стандард и производњу персоналних рачунара.
Први миникомпјутер, поменути PDP-8 компаније DEC се појавио на тржишту непосредно после првих испорука компјутера System/360 и имао је 6-битни кодни систем.
После њега је следила компанија Computer Controls Corporation (CCC) са компјутером
DDP-116, првим 16-битним компјутером. Продаја овог модела је на тржишту ишла добро
и компанија CCC се постепено пробијала на тржишту, међутим две године касније,
1966, ову компанију је преузела компанија Honeywell, тако да су тада они на кратко
наставили њихову линију 16-битних компјутера. Компанија Honeywell је на тржиште
“минија“ ушла на посредан начин. Америчко министарство одбране је разматрало
могућност повезивања свих компјутера у једну јединствену мрежу. Владина агенција

Микропроцесор
Калкулације које су се могле извести у IC колима нису биле довољне да задовоље
нарастајућу потребу за личном употребом компјутера. Коришћени чипови су били
специјализовани за нумеричке калкулације, прилагођени миникомпјутерима опште
намене. Међутим, на тржишту се јавила потреба за јединственим интегралним колом
које ће интегрисати сву постојећу архитектуру компјутера у један чип. То се изумом
микропроцесора (microprocessor) и десило.
Још је 1964. Гордон Мур предвидео да ће се број струјних кола интегрисаних
у један чип сваке године удвостручавати. До половине седамдесетих година 20. века
према „Муровом закону“ је предвиђено да ће логичка архитектура једног чипа бити ек-
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Кертриџ модул драјв CMD 9448 (Cartridge Module Drive) је
екстерни тврди диск, односно читач кертриџа са тврдим
дисковима. Капацитет измењивих дискова се временом повећао
гушћим бележењем података на диск и додавањем дискова у
пластично кућиште кертриџа. Тако је 1973. године америчка
компанија CDC (Control Data Corporation) промовисала екстерни
тврди диск SMD 9760 (Storage Module Drive) који је могао да чита
паковања од пет дискова капацитета 40 MB.
Сваки уређај у компјутерском систему мора да има неку везу
односно протокол за повезивање с остатком система. Та веза се
назива интерфејс. Компанија CDC је 1982. године представила
„једноставни интерфејс“, унифицирани протокол за спајање тврдог
диска с другим уређајима. Интерфејс је назван ANSI и постао је
стандард у компјутерској индустрији 80-их година 20. века.
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вивалент свих струјних кола коришћених педесетих година у ери мејнфрејм компјутера
(Ceruzzi 2003: 217). Нова техногија полупроводника која је то омогућила названа је MOS
(metal-oxide semiconductor). Идеја микропроцесора је реализована 1971, а заслугу за то
имају инжењери Тед Хофа и Федерико Фагин из компаније Intel. (Ceruzzi 2003: 218)
Микропроцесор је настао тако што је јапанска компанија Busicom ангажовала
Intel да осмисли линију производа који би имали засебне карактеристике, сваки за посебно тржиште на које је компанија Busicom пласирала своје производе, углавном ручне
дигитроне. Тед Хофа, „дванаести“ запослени у компанији Intel је поводом тога дошао
на идеју да конструише један компјутер опште намене с тим да би он имао могућност
да позове један потпрограм (subroutine) у којем би се операција извршила и потом да
га врати у главни програм када то буде било потребно. С оваквом способношћу чип
би био у могућности да изврши комплексне операције, а њихове резултате спреми у
своју меморију, избегавајући на тај начин повезивање са спољном меморијом путем
жице. Сложеност логике би се решавала у софтверу уграђеном у меморијски чип. Та
способност би значила да би се чип поред прорачунских могао користити и за бројне
друге операције. Посао Intel-а с компанијом Busicom је завршен тако што је произведен 4-битни микропроцесор 4004 (Ceruzzi 2003: 220) али компанија Busicom није
профитирала од њега јер су њени представници у једном тренутку током преговора
тражили од компаније Intel да смањи цену свог микропроцесора наводећи разлог: нагло
појефтињење електронских калкулатора на тржишту јер су се многе компаније укључиле
у њихову производњу. Услед таквог развоја преговора Федерико Фагин је предложио
председнику компаније Intel Роберту Нојсу да смање продајну цену микропроцесора
серије 4000 али да се компанија Busicom одрекне ексклузивног права да буде једини
купац њихових микропроцесора. Компанија Busicom је пристала на такве услове и Intel
је био слободан да продаје микропроцесоре свима на тржишту. Микропроцесор 4004 је
добио комерцијално име MCS-4 (Micro-Computer System 4-bit). (Aspray 1997: 4-15) То је
био први микро програмибилан компјутер у једном чипу који је својом појавом поново
променио ток компјутерске историје. Компанија Busicom је направила велику грешку и
испустила „златну коку“ из својих руку. Наредне, 1972. године, уследио је нови Intel-ов
чип 8008 за комерцијалну продају. Убрзо потом читав низ компанија из Силицијумске
долине је почео да производи микропроцесоре. Компанија Intel је на конкуренцију
реаговала тако што је априла 1974. пустила на тржиште нови 8-битни микропроцесор назван 8080. Тај чип је био пресудан за настанак персоналних компјутера. На
крају исте године популарни научни часопис Popular Electronics је са децембарским
издањем послао својим претплатницима и писмо с понудом за куповину протопипа
Altair миникомпјутера за мање од 400 долара. Најава је имала велики одјек као и десет
година раније најава компаније IBM за компјутер System/360 (Ceruzzi 2003: 218).

ПЕРСОНАЛНИ КОМПЈУТЕР APPLE IIC

Персонални компјутер
Конструктор Altair компјутера, првог персоналног компјутера, био је Едвард
Робертс. Он је конструисао компјутер који су корисници морали сами да саставе, односно био је продаван у „деловима“ (kit) и на тај начин би корисници уштедели, како је у
реклами наведено, готово 1.000 долара (Ceruzzi 2003: 226). Ниску цену уређаја је заправо
обезбедио Intel-ов 8080 чип. Компјутерски ентузијасти којих је тих година било пуно
у САД, састављањем Altair компјутера нису добили много, али сама чињеница да сте
имали компјутер у кући оних година значила је пуно. Масовна продаја покренула је
и лавину друштвених активности. Покренути су разни чаосписи, људи су се дружили
на тематским састанцима, организовани су сајмови на којима су се продавала разна
проширења, али и половни Altair компјутери. Тако је створена нова неформална
групација људи чије су теме били компјутери. Друге мале компаније су се прилагодиле тако што су почеле да праве додатке односно „проширења“ за Altair компјутер.
Једно од оваквих проширења настало је прављењем интерфејса који је могао да претвори компјутерске податке у звучне тонове и потом их сними на аудио-касету. Група
компјутерских ентузијаста је 1975. године на једном дружењу у Канзас Ситију основала
компанију Kansas City Standard која је патентирала аудио-касету на коју се се могли
снимити програми (Ceruzzi 2003: 231). Отада су се програми могли лако размењивати
између власника компјутера. Снимање и потом инсталисање програма с ових касета
није било једноставно. Корисници су морали по неколико пута да проверавају да ли
су добро снимили програм, а ни инсталација програма на компјутер обично није пролазила отпрве. Ови проблеми су делимично превазиђени 1971. увођењем флопи ( floppy)
диска, јефтиног медија за складиштење података. Флопи диск је креирала компанија
IBM. Софтверско решење, односно програм који је омогућио да флопи диск ради, написао је Гери Килдал и он га је назвао DOS (Disk Operating System) (Ceruzzi 2003: 232).
Међутим, хардверске иновације нису биле довољне да би се могле искористити све
могућности компјутера. Било је потребно унапредити софтвер.

Персонални компјутер Apple IIc је прва „преносива“ верзија
десктоп модела Apple II. Модел Apple IIc је имао уграђене многе
популарне додатке који су се за десктоп модел морали докупљивати.
То су пре свега: уграђени флопи диск од 5¼ инча, 128 KB RAM
меморије, монохроми монитор са екраном од 80 колона, или
опционо, монитор у боји. Међутим, за разлику од десктоп модела,
компактни модел није имао додатне слотове за проширења.
Иако је Apple IIc првобитно конструисан да буде преносива
верзија популарног десктоп модела Apple II, он то ипак није био
јер није имао уграђену батерију, а ни LCD монитор. Оригинални
програмски пакет с програмом за цртање AppleWorks и музичким
програмом ApplePlay сведочи о томе колико је у то време компанија
Apple заиста била испред конкуренције. Програми су били
дистрибуирани на флопи дисковима јер компјутер Apple IIc није
имао уграђени тврди диск.

Microsoft
Недостак простора за одлагање веће количине података је био само један од
проблема који је реметио бржи развој персоналног компјутера; други проблем је био
софтвер, а он је делимично почео да се решава 1977. када су се појавила два софтвера:
Microsoft BASIC и CP/M Operating System (Ceruzzi 2003: 232).
Творац Altair компјутера Едвард Робертс је током конструисања компјутера
морао да реши многа питања, као: који процесор да користи, како да повеже елементе, обликује кућиште и слична. Сигурно један од већих изазова је било питање за
који програмски језик да се определи, односно да изабере чиме ће се програмирати
Altair компјутер. Изабрао је програмски језик BASIC, претпостављамо, из више раз-
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Дакле, до 1977. све коцкице су се сложиле. Конструкција персоналног компјутера
Altair је преправљена са свим додацима који су у међувремену настали. Компјутер је
понуђен са обезбеђеним програмом BASIC на уграђеној ROM (read-only-memory) меморији
чију лиценцу Microsoftu је платио произвођач компјутера. Више није постојала потреба ни за компликованим предњим панелом на којем су се налазили контролни
прекидачи и контролне лампице, јер је машина испоручивана са стандардизованим
серијским и паралелним улазима (port) за тастатуру, штампач и видео монитор. Флопи
диск од 9 инча био је контролисан OS програмом CP/M који је омогућио да се развијају
нови софтвери, и исто тако да се размењују, али настала је једна „нуспојава“, такозвана
„софрверска пиратерија“, такође карактеристична за будуће персоналне компјутере.

лога. Главни је вероватно био могућност релативно лакшег савладавања а самим
тим и програмирања у односу на друге тада актуелне програмске језике као што су
FORTRAN и COBOL.
У време када је био објављен оглас часописа Popular Electronics Вилијам Гејтс је
био студент престижног универзитета Харвард. Према „предању“, његов пријатељ Пол
Ален му је донео часопис и показао му наруџбеницу за Altair. Моментално су одлучили
да за њега „напишу“ BASIC компајлер (сompiler) (Ceruzzi 2003: 233). Како је основни
модел компјутера имао само 4 килобајта меморије, писање програма за њега је било
веома изазовно. Када је креиран програмски језик BASIC, није био намењен малим
персоналним рачунарима, него, као и остали програмски језици, био је подређен
мејнфрејм компјутерима, дакле великим машинама са доста меморије. У једном налету
позитивне енергије Бил Гејтс и Пол Ален, уз малу помоћ Монтеа Давидова, креирали
су програм за компјутер Altair с многобројним могућностима (features) и импресивним
перформансама. Инсистирање Била Гејтса да остане самосталан, као и визија будуће
софтверске индустрије, довели су до оснивања (1975) компаније MicroSoft и задржавања
права на софтвер који су направили он и Пол Ален. У сада већ „легендарном“ отвореном писму компјутерским ентузијастима Гејтс образлаже зашто мора да наплати свој
програм; да је имао трошкове док га је развио, да сати програмерског рада морају бити
плаћени, да илегално копирање доводи до ризика и, на крају, наводи да му је жеља да
уз помоћ десет програмера „преплави тржиште добрим софтвером“ (Ceruzzi 2003: 235).
Персонални компјутер са DOS програмом није имао пуно заједничког с мејнфрејм
оперативним системима. Није било потребе да се систем прилагођава пословима за
више корисника јер је Altair компјутер имао само једног корисника. Дакле, било је потребно направити брзо и поуздано повлачење фајлова са флопи диска. Типачан фајл
је био смештен у фрагментима на диску где год је било слободног простора. Посао
оперативног система је био да нађе тај слободни простор и смести, односно, запише
податке тамо и после да их по потреби повуче, односно састави. Команија DEC је
била пионир у увођењу оваквог система. Још док су коришћене брзе магнетне траке
за складиштење на компјутеру PDP-10s, постојала је могућност да се подаци забележе
на траци, било на њеном почетку, било на крају, или у средини, а да се подаци после
обједине приликом читања података или програма са њих. Поменути Гери Килдал
(творац програма DOS) радећи у компанији DEC на развијању програма PL/M за IBM
system 360 је направио мали програм који је требало да контролише диск на мејнфрејму.
Испоставило се да је направио оперативни систем који је касније, 1977, назван CP/M
(Control Program for Micros). Програм је био добро дизајниран, лак за коришћење, и што
је најважније, био је јефтин. Испоставило се да је то била недостајућа променљива у
фурмули за практични успех персоналних компјутера. Гери је напустио компанију и
са својом женом основао нову Digital Research (RS) која се бавила продајом оперативног
система CP/M (Ceruzzi 2003: 237-238).

Apple
Почетком 1977. године на тржишту се појавио компјутер Apple II. Компанија
која га је направила почела је свој рад у једној гражи у Силицијумској долини, а њени
оснивачи су били Стив Џобс и Стив Вознијак. Своје моделе компјутера они нису
базирали на тада популарном чипу Intel 8080, него су се определили за јефтинији
модел чипа 6502 (Ceruzzi 2003: 264-265). Компјутер Apple II је имао одличне графичке
перформансе за колор, које су омогућавале да се на компјутеру играју брзе игрице, за
шта је, морамо признати, персонални компјутер идеалан. Дизајн пластичног кућишта,
у које је сметшен компјутер Apple II, био је такође један од пресудних фактора при
куповини. Стив Вознијак је на почетку написао посебан програм на програмском
језику BASIC за компјутер Apple II, међутим он је убрзо превазиђен бољом верзијом
компаније Microsoft. Исплата од 10.000 долара за лиценцу програма наводно је спасила Била Гејтса и компанију Microsoft од банкрота (Ceruzzi 2003: 265). Иако је био
скупљи од већине конкурентских, компјутер Apple II се добро продавао. Сигурно је
успеху продаје допринело мноштво сликовитог софтвера направљеног за њега, који
је убрзо преплавио тржиште. Коришћење такозване „бус архитектуре“ (bus architecture)
обмогућавало је разна проширења која су допринела да компанија Apple преживи
турбулентне седамдесете.
До краја 1977. компанија Apple је понудила сопствени флопи диск драјв димензија
5¼ инча који је могао носити 113 Kb података, и на којем је био цео оперативни систем
(OS) и контролори свега што се спаја на компјутер Apple II. То је омогућило људима да
размењују софтвер, и то не само игрице које су једино могле да стану на аудио-траке.
У октобру 1979. на тржишту се појавио софтвер за компјутер Apple II, назван VisiCalc.
С овим програмом корисници Apple II су добили могућности мејнфрејм компјутера,
односно да покрећу пословне апликације.
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„ОСАМДЕСЕТЕ“

ZX SPECTRUM

ZX Spectrum
Дешавања у компјутерској индустрији Велике Британије током осамдесетих
година двадесетог века имала су пресудан значај у промоцији персоналног компјутера
у домовима обичних људи у Европи и шире. Британски иноватор Клив Синклер је почетком осамдесетих промовисао мали кућни компјутер ZX Spectrum, у то време импресивних перформанси и могућности који је, можемо рећи, покренуо будућу индустрију
компјутерских игрица широм света. Предност на тржишту Британије у односу на
конкуренцију - компјутер Commodore 64 из САД, ZX Spectrum је добио пре свега због
своје ниске цене и доброг британског маркетинга. Многобројни британски хобисти,
прави компјутерски ентузијасти, прихватили су компјутер ZX Spectrum као хардверску
основу на којој су развијали софтвер и компјутерске игрице.
Да би се сагледала револуција коју је направио Клив Синклер с компјутером
Spectrum потребно је навести околности које су јој претходиле. Као и његов најжешћи
конкурент Џек Тармил, творац Commodorа, и Синклер је ушао на компјутерско
тржиште као произвођач дигитрона. Први производ пласиран 1972. на тржиште
био је Sinclair Executive, дигитрон осредњих могућности, али веома ниске цене – 79
фунти, што је било пресудно за успех Синклеровог џепног дигитрона, омогућивши
му милионски профит. После оваковог успеха Синкелрове компаније с дигитроном,
наравно да му је следећи потез био конструисање персоналног компјутера. Угледајући
се на конкуренцију: компаније HP, Apple и Commodore из САД, Синклер је започео
производњу компјутера који је имао облик и димензије сличне џепном дигитрону, али
за разлику од конкуренције, цена овог компјутера је била веома ниска и износила је
само 100 фунти (или 200 долара). Наравно, нико се није жалио на цену, међутим хардвер
у првим моделима Синклерових компјутера ZX80 је био више него скроман; имао је
монохроматску графику и само 1 KB RAM-a (1024 бајта), од чега је 901 бајт био расположив за BASIC програме. Модел који је следио, ZX81, имао је минимална унапређења,
али је и даље, захваљујући ниској цени, био конкурентан са компјутерима Commodore
64, Atari XL и Apple II. Пресудан модел је био компјутер ZX Spectrum који се појавио
на тржишту крајем 1982. Његове перформансе су најзад задовољиле кориснике који
могли успешно креирати софтвер и покретати захтевније компјутерске игрице. Масовна продаја ZX Spectrum-а се из Британије проширила и на остатак Европе и света.
Компјутерски ентузијасти у целом свету су добили релативно јефтин кућни компјутер
у који су могли да учитају пословни софтвер са скромним функцијама, и, разуме се,
могли су да покрену компјутерске игрице снимљене на аудио-касете.

Персонални 8-битни компјутер ZX Spectrum је засигурно један од
малобројних модела компјутера који су почетком 80-их година
20. века захваљујући својој популарности успели да промене ток
историје и да на велика врата уведу персоналне компјутере готово
у сваки дом. Поред тога што је успео да обичним људима приближи
компјутере, Клив Синклер, творац Spectrum-а, подстакнуо је
многобројне нове компаније да покрену сопствени компјутерски
посао.
Као последица експанзије персоналних компјутера током 80-их
година 20. века створена је једна нова грана компјутерске
индустрије: индустрија видео игара. Нови сектор „компјутерских
игрица“ постао је глобално популаран и незаустављиво је напредовао,
тако да је данас профитабилнији и од музичке и од филмске
индустрије заједно.
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Компанију Commodore Business Machines основао је Џек Тремил 1954. када је
у Бронксу отворио сервис за поправку писаћих машина. Седамдесетих година двадесетог века на тржишту је дошло до експанзије производње ручних електронских
сатова и дигитрона, а власник компаније Commodore Џек Тремил је добро искористио тренутак да уз финансијску помоћ инвеститора Ирвина Гулда купи компанију
MOS (MOS Techology) и отпочне производњу дигитрона. Седиште компаније је било
у Калифорнији.
Увидевши да постоји слободан простор на тржишту малих и јефтиних персоналних компјутера, Џек Тремил је 1977. презентовао први компјутер своје компаније
Commodore назван PET (Personal Electronic Transactor) продаван по цени од 795 долара. Компјутер PET се састојао од монитора, тастатуре и касетофона спакованих у
јединствено пластично кућиште. Почетком осамдесетих компанија Commodore избацила на тржиште нову серију компјутера Vic20 са 5 KB RAM-а, и озбиљно је уздрмала
тржиште. Највећи успех компаније Commodore је био почетком 1983. године када је
презентован кључни персонални компјутер осамдесетих Commodore 64 без монитора,
али са 64 KB RAM-а.
Исте године промовисан је и преносиви (portable) компјутер SX-64, као и компјутер
Plus/4 који је имао интегрисан софтвер у ROM. Први у низу нове линије компјутера
назване Amiga који је пуштен у продају 1985. године био је модел Amiga 1000 са 256 KB
RAM-а уз који се добијао комплетан мултимедијални систем по цени од 1.200 долара.
Њега су наследили модели Amiga 500 и Amiga 2000, а последњи модели из те линије су
били Amiga 1200 и Amiga 4000. Међутим, почетком 1984, под никад разјашњеним околностима, Џек Тремил је продао свој део деоница компаније Commodore омогућивши
ивеститору Ирвину Гулду да постане председавајући компаније. Ирвин Гулд није
схватио дух времена и индустријске трендове, ни оно најважније –маркетиншки план.
Конкуренција је у то време (1986. и 1987.) избацила нове моделе компјутера: компанија
IBM модел PC, а компанија Apple компјутер Macintosh. Појавили су се и нови софтверски
трендови као што је оперативни систем Microsoft Windows прилагођен PC платформи.
Овакво стање на тржишту на коме су доминирале наведене компаније није оставило
простора да ослабљена компанија Commodore направи успешан посао са компјутерима.
Иако је било купаца који су остали верни производима компаније Commodore, сама
компанија није преживела тржишну трку осамдесетих и постепено се гасила све до
1994, када је и званично затворена.

Персонални 8-битни компјутер Commodore 64 слови за
најпродаванији кућни компјутер свих времена. Претпоставља се да
је за 11 година производње продато преко 30 милиона примерака
овог модела.
Компјутер Commodore 64 је радио на процесору 6510 брзине од
1 MHz, имао је 64 KB RAM-а меморије и одличан аудио-чип
познат под именом SID 6581 (Sound Interface Device). Овај аудиочип је омогућавао да компјутерске игрице и музички програми на
њему звуче много боље него код његових тадашњих конкурената
компјутера Atari 800, Apple II и ZX Spectrum-а.
И уграђени видео-чип VIC-II (Video Integrated Circuit) био је далеко
испред конкуренције, зато је компјутер Commodore 64 у своје време
словио за „ултимативну“ играчку машину. Све чипове за Commodore
64 производила је од 1981. године америчка компанија MOS
Technology, специјализована за производњу полупроводника.
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у целом свету. Сплет околности је довео до тога да компанија Xerox, иначе позната
по производњи копир-апарата, није профитирала од својих изума који су променили
ток компјутерске историје.
Узнемирено због жучне расправе која је вођена у друштву почетком седамдесетих
година двадесетог века о увођењу такозваних „канцеларија без папира“ које ће заменити стари начин канцеларијског пословања, као и због све већег утицаја компјутера
на свакодневне канцеларијске послове, руководство компаније Xerox се надало да ће
јој њен новоосновани (1970) истраживачки и развојни центар назван PARC помоћи
да преброди тржишне изазове. Тим који се окупио у PARC-у састојао се од стручњака
из разних области. Било је ту инжењера, програмера, психолога и других стучњака;
између осталих, ту је био и Даглас Инглберт, један од оснивача пројекта ARPA, познат по томе што је још 1967. конструисао компјутерски „миш“ (mouse) који се показао
много ефикаснији од пера (pen) или џојстика (joystick) које су оних година стручњаци
покушали увести као улазне уређаје за контролу и цртање (Ceruzzi 2003: 262). Према
речима самог Инглберта, овај изум је био инспирисан планиметром, уређајем који су
користили инжењери да би на цртаним плановима израчунали разна закривљења.
На једној компјутерској конференцији у Сан Франциску 1968. током визуелне
презентације интерактивног компјутерског програма први пут је презентован програм
који се контролисао уз помоћ компјутерског миша. Због чега је миш био толико посебан?
Он је обезбедио практичан и супериоран метод интерактивности с компјутером који
није захтевао посебне вештине корисника. Слично као и код вожње кола, кад се једном
савлада техника, корисник остаје заувек оспособљен. У поређењу с тада уобичајеним
начином контроле компјутера, где је на командној линији уз помоћ тастатуре требало
укуцати речи које су значиле команде, овај визуелни напредак је био много ближи самој
људској природи и самим тим прихватљивији. Истраживачи PARC-а су прилагодили
првобитни дизајн миша и интегрисали га у систем с визуалним приказом на екрану
на којем су фајлове поставили симболима односно иконама још једним визуелним додатаком који је близак људској природи. Међутим, компанија Xerox како смо навели
није успела да капитализује овај изум. Уместо њих то је урадила компанија Apple која
је комерцијализовала концепт прозора (windows) који је такође осмислила компанија
Xerox, као и падајуће меније, иконе и поменути миш. Поред наведеног треба напоменути да је компанија Xerox 1980. осмислила и мрежну шему повезивања компјутера,
такозвани Ethernet, али и тај проналазак су комерцијализовале друге компаније, као
што је, на пример, комапнија 3-Com. И на крају треба рећи да је компанија Xerox, односно њена истраживачка лабораторија PARC, осмислила и ласерски штампач, али је и
њега комерцијализовала друга компанија, односно Hewlett-Packard (Ceruzzi 2003: 261).

После појаве компјутера Apple II и флопи дискова са програмима изгледало је
да хардвер више неће играти главну улогу у развоју компјутерске индустрије, међутим
није било тако. Компјутерски гигант компанија IBM је у августу 1981. је презентовао IBM персонални компјутер (IBM PC) (Ceruzzi 2003: 268). Нови компјутер је био
супериорнији у односу на постојећу конкуренцију. Користио је нови 16-битни чип Intel
8088. Такође, користио је ASCII кодни распоред и имао је посебан чип на коме је био
Microsoft BASIC, што је значило да му не треба посебан диск за оперативни сиситем.
Поред тога, компјутер IBM PC је имао уграђене драјвере (drivers) за монитор тако да
није заузимао комуникациони порт (communication port) на матичној плочи. Монитор је
могао да прикаже 25 линија са 80 карактера. Био је то значајан напредак у квалитету
у односу на осталу конкуренцију. На њему су се релативно комотно могле радити
озбиљне пословне апликације. Са компјутером је понуђен софтвер који је могао да
обрађује текст, обавља табеларна прорачунавања, као и верзија програма VisiCalc за
пословна прорачунавања, и, наравно, неке компјутерске игрице.
Међитим, недостајао је последњи елемент. Он је настао 1980. када су представници великог IBM дошли код тада „малог“ Била Гејтса и тражили од њега да направи
оперативни систем за нови чип 8088. Нови OS компанија Microsoft је назвала MS-DOS
(Ceruzzi 2003: 269-270). Заправо, компанија Microsoft је откупила права за програм
86-DOS који је развио Тим Патерсон за чип 8086. Бил Гејтс је та права платио 15.000
долара. У сваком случају тада је креиран један од најдуговечнијих и најутицајнијих
програма икад написаних.
Сам програм MS-DOS у себи садржи много елемената из старијег оперативног
система CP/M попут неких назива команди и других сличности, међутим има и много
иновација, а фундиментална је била да је компјутер могао да користи већи део меморије.
То је омогућено увођењем система фајлова распоређених по табелама (allocation table).
Неки делови програма су били инспирисани UNIX оперативним системом као део са
директоријумима (directories) и под-директоријума (sub-directories). Програм MS-DOS је
за шест месеци трансформисао компанију Microsoft од малог произвођача софтвера у
највећег продавца оперативних система у свету. У наредних десет година продато је
преко 50 милиона компјутера који су имали PC архитектуру и MS-DOS оперативан
систем.

Xerox-PARC
Стручњацима који се баве темом компјутера добро је познато да је једна мала
калифорнијска компанија заправо осмислила и конструисала визуализацију пресоналних компјутера која је постала прихватљива свим обичим корисницима компјутера
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Компанија Apple се нашла у незавидном положају после великог успеха IBMовог концепта PC. Како су увек мислили да може боље, тако су и овога пута у компнији
Apple рекли да могу бити успешнији. Иако први модел компјутера Lisa из 1983. није
био успешан на тржишту, почетком 1984. промовисан је нови компјутер Macintosh који
је ускоро достигао светску славу. То је био први компјутер на тржишту који је имао
миш (mouse). Његова цена је била 2.495 долара, много више него просечан PC, међутим
графичке могућности су увелико превазилазиле PC који год софтвер он користио.
Компјутер Macintosh је користио микропроцесор Motorola 68000 који је имао архитектуру базирану на чипу миникомпјутера PDP-11 компаније DEC (Ceruzzi 2003: 273).
Компјутер је имао један диск драјв димензије 3½ инча, високу резолуцију монитора,
миш и 128 KB уграђене меморије која се могла унапредити у 512 KB меморије. Многи
нови програми су испоручени са Macintosh компјутером, као што су: „бојанка“ (paint)
програм за цртање, и програм за куцање текста који је има графичке могућности „да
видиш оно што куцаш“ (WYSIWYG – What You See Is What You Get). Треба напоменути да
је овај концепт осмислила и прва применула компанија Xerox са својим компјутером
Alto. Компјутер Macintosh или Мек (Mac) као што су га корисници често звали је свој
успех дуговао пре свега дизајнираном графичком окружењу које је касније готово ископирао Microsoft са својим Windows програмом чија је успешна верзија била Windows
3.0, а појавила се седам година касније, односно, почетком деведесетих.

Персонални компјутер (Personal Computer или скраћено PC) како сам
назив каже, јесте компјутер намењен за једну особу. Пре појаве првих
персоналних компјутера корисници су се служили ресурсима једног
мејнфрејм или миникомпјутера преко многобројних терминала.
Термин „PC“ ушао је у општу употребу почетком 80-их година
20. века као назив за персонални компјутер компаније IBM, који
се појавио на тржишту готово у исто време кад и компјутер
Мекинтош (Macintosh или скраћено Mac) компаније Apple. Разлике,
техничке и културолошке, као и надметање између ова два система,
датирају од првих дана персоналних компјутера, када су ова два
произвођача били главни конкуренти на тржишту, а њихова
борба видљива је и данас, када се корисници изјашњавају да ли су
наклоњенији PC или Mac платформи.
Оригинално значење IBM компатибилног PC-а подразумева
компјутер с Intel-овим микропроцесором и оперативним системом
DOS или Windows. Многобројни клонови PC, као што је и овај
мариборски компјутер Birostroj Bimar 400, постали су 90-их година
20. века обавезни инвентар на пословним али и кућним радним
столовима.

PC клонови
Као и почетком шездесетих, кад се појавила серија компјутера system/360,
компанија IBM је морала публиковати техничку документацију у вези са компјутером
да би развила индустрију периферних елемената и тако повећала сопствене производне
линије. Тако је и појавом PC, компанија IBM морала пустити у јавност документацију,
али овога пута је то имало сасвим другачији исход. Већина делова IBM-овог PC
укључујући и 8088 процесор производили су други произвођачи који су те делове
могли продавати и другима. Међутим, централни део компјутера BIOS (Basic Input/
Output System), који је садржао код с оперативним системом, био је заштићен лиценцом
и није се смео користити без дозволе компаније IBM.
Некако у то време Род Кенион, Џим Харис и Бил Мурто, запослени у компанији
Texas Instruments одлучили су да напусте компанију и оснују своју, коју су назвали Compaq.
Према познатој анегдоти која је ушла у легенду, они су ангажовали програмере који до
тада нису имали никакав контакт са IBM компатибилним компјутерима, да напишу
нови програм за BIOS и тако су избегли право на лиценцу за код у BIOS-у компаније
IBM. До краја 1983. комапнија Compaq је реализовала свој преносиви персонални
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компјутер. Успешној продаји, поред ниске цене, допринело је то да је био потпуно
компатибилан са IBM PC. Успех компаније Compaq подстакнуо је и друге компаније
да „нападну“ IBM на пољу лиценцираног софтвера за BIOS. Отишавши корак даље,
компанија Phoenix Technologies направила је измене на самом BIOS чипу променивши
његову архитектуру, и на тај начин отворила пандорину кутију јер је створила могућност
да се много лакше праве IBM компатибилни PC (Ceruzzi 2003: 277).
Почетак масовне прозводње IBM компатибилних персоналних компјутера и, наравно, Macintosh серије компаније Apple, као и компјутера Amiga компаније Commodore
представља крај пионирске фазе персоналних компјутера у свету. Произвођачи
миникомпјутера и великих мејнфрејм система нису више могли да игноришу новонастали феномен. Почетком деведесетих година 20. века многе нове компаније, на
пример компанија Novell, почеле су да производе персоналне компјутере с мрежним
компонентама; оне су озбиљно угрозиле примат великих компанија и на том пољу.
До краја 1991. године IBM компатибилни компјутери компанија Compaq, Dell и многих други базирани на унапређеном Intel 8086 чипу који су радили под оперативним системом Windows 3.1 с графичким изгледом софтвера као код Macintosh-а, дакле
прилагођеном обичним корисницима, прекинули су деценијски примат компаније IBM
као произвођача с највећим профитом од продаје компјутера. Од тада је компанија
Microsoft правећи и продајући софтвер (OS) и за компанију IBM и друге компаније с
производњом PC „клонова“, преузела светски примат у заради од компјутера, али то
је већ тема за наставак овог прегледа историје компјутера који ће обухватити турбулентне деведесете и прве деценије трећег миленијума, када персонални компјутери
и интернет постају саставни део живота обичног човека.

Мејнфрејм компјутер Ei Honeywell DPS 6 (Distributed Processing
System) произведен је у нишкој Електронској Индустрији. Настао
је као резултат сарадње познате америчке компаније Honeywell
и домаћег произвођача електронике из Ниша. Програмери
Honeywell-а су развили оперативни систем GCOS (General
Comprehensive Operating System) са првобитним задатком да обезбеде
неку врсту унификације софтвера великих, средњих и малих модела
компјутера њихове компаније. На тај начин корисници би лакше
могли да прелазе на нову опрему или да користе унапређене верзије
пословних програма. Временом, оперативни сиситем се развијао
у неколико фаза, а последња верзија програма је била GCOS 8.
Престанком коришћења мејнфрејм компјутера, а последњи су се
угасили око 2000. године, престао је да се користи и оперативни
систем GCOS 8.

РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРА У СРБИЈИ
Крајем 2010. године у холу Народне банке Србије отворена је изложба „50 година
дигиталног рачунарства у Србији“. Повод за изложбу била је годишњица производње
првог домаћег дигиталног рачунара ЦЕР-10 насталог у Институту „Михајло Пупин“
1960. године. За потребе изложбе публикован је зборник радова „50 година дигиталног
рачунарства у Србији - Хроника дигиталних деценија“ (Бечејски-Вујаклија, Марковић 2011) у
којем је описан трновити пут развоја информационих технологија на овим просторима.
Историја развоја рачунара на тлу некадашње послератне ФНР Југославије у
почетку је била везана за рад Института „Борис Кидрич“ у Винчи. Основан 1948.
године, Институт Винча већ 1951. године оснива Математичку лабораторију, у којој
се организовано одвијају активности на развоју алгоритама и нумеричких метода
за машинско рачунање, али се истовремено ради и на пројектованњу и реализацији
самих машина за ове намене. Главни носиоци ових активности су били винчански истраживачи Душан Митровић и Рајко Томовић, касније професори Електротехничког
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Први кућни компјутер који је произведен код нас био је ЕЛ-82. Њега
је почетком 1982. по пројекту Воје Антонића произвела домаћа
фирма „Електроника инжењеринг“. Међутим, овај компјутер
никад није био понуђен за комерцијалну продају јер су његови творци
закључили да би компјутер у продавницама био прескуп. Појавила
се и боља идеја. Наиме Воја Алексић, који је прешао у приватнике,
почео је да развија нови модел компјутера и назвао га Галаксија. За
промоцију и продају осмишљена је посебна стратегија; компјутер
Галаксија је понуђен као самоградња у специјалном издању
приручника „Рачунари у вашој кући“ који је публиковао часопис
„Галаксија“ 1983. године. Преко 8.000 читалаца из свих крајева
тадашње Југославије је поручило „кит за самоградњу“ компјутера
Галаксија. Једноставна конструкција компјутера учинила је да
већина саграђених уређаја проради „из прве“. О њему се говорило
на радију, телевизији и у часописима. Управо тај период можемо
везати за почетак компјутеризације у социјалистичкој Југославији.
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факултета у Београду. Према њиховом пројекту и под њиховим надзором изграђен
је аналогни калкулатор назван „мрежни анализатор“, који је коришћен за анализу и
пројектовање електроенергетског система. Била је то прва електронска рачунарска
машина израђена у Југославији и једна од десет тада постојећих у свету (Мирчевски,
Поповић 2011: 45-46).
Први наш компјутер почео је да се развија 1956. у Институту Винча, да би био
завршен у Институту „Михајло Пупин“ 1960. године. Најзаслужнији за развој првог
домаћег компјутера су били наши инжењери на челу са проф. др Рајком Томовићем
и проф. др Тихомиром Алексићем. Резултат њиховог рада је био компјутер опште
намене ЦЕР-10 (Цифарски Електронски Рачунар). Компјутер ЦЕР-10 је реализован са
електронским цевима, електричним релејима и германијумским транзисторима, а
био је намењен статистичкој крипто обради и научним истраживањима за решавање
разних математичких проблема (Батановић, Христовић, Миленковић 2011: 37).
За прву серију компјутера ЦЕР-10 коришћена је технологија електронских цеви
и транзистора. Друга серија компјутера ЦЕР-22 и ЦЕР-200 је користила технологију
штампане плоче са транзисторима, док је трећа и најуспешнија серија рачунара ЦЕР-12
и ЦЕР -11 користила технологију VLSI интегралних кола. Према начину пројектовања,
експлоатационим крактеристикама, изради и врсти коришћених компоненти,
компјутери ЦЕР-12 и ЦЕР-111 су припадали трећој технолошкој генерацији, према
опште прихваћеној класификацији свих постојећих компјутера на четири генерације. У
периоду пројектовања и реализације компјутер ЦЕР-111 је био потпуно конкурентан са
компјутерима најпознатијих светских компанија по року испоруке, цени и логистичкој
подршци (Батановић, Христовић, Миленковић 2011: 38).
С друге стране, широка примена микропроцесора која је почела у другој половини седамдесетих година 20. века приморала је наше најзначајније стручне и научне
установе да почну да размишњају о производњи миникомпјутера. Први покушаји у
Института „Михајло Пупун“ су били везани за производњу информатичке опреме
за ПТТ Србије. Резултат рада неколико стотина инижењера и програмера је био
миникомпјутер ТИМ-100 и ТИМ-200, а нешто касније школски ТИМ-011 и ТИМ-3.
Велики број компјутера серије ТИМ радио је по шалтерима пошта, банака, у државним установама и разним предузећима, у војсци, школама и у индустрији. Финални
представник ТИМ фамилије компјутера био је модел ТИМ-600, представљен 1988.
године као први југословенски 32-битни микрокомпјутер. Компјутер ТИМ-600 је заснован на тадашњем најмоћнијем Intel-овом процесору 80386 и оригиналном хардверу
који се ослања на три системске магистрале: 32-битна магистрала између централног
процесора и меморије, 16-битна магистрала за I/0 операције и 8-битна магистрала за
SCSI уређаје. Као оператинвни систем изабран је Unix System V.3. Мада је компјутер
ТИМ-600 био инжењерски подухват вредан пажње, он је конципиран без довољно
разматрања потреба тржишта. Његова највећа мана је некомпатибилност са IBM PC

компаније EI Honeywell од оснивања до 1985. године су комплетна инсталација преко
300 компјутерских система широм Југославије и да је за 1985. годину договорена
производња још 100 система од којих је један део био намењен извозу у НР Кину и
Индију (Мишић 1985: 56-57). Требало би напоменути да се компанија EI Honeywell
крајем 1985. године укључилa у трку за произвођача домаћег школског компјутера.
Тако је настао модел компјутера EI Pecom 32 и касније EI Pecom 64.
Крајем 1986. године долази до промене у власништву компаније Honeywell
која постаје мултикомпанија састављена од америчког Honeywell-а, фрнацуског Bull-а
и јапанског NEC-a. Настаје нова компанија Honeywell Bull, Inc. која се до краја 1989.
године претворила у комапнију Bull HN Information Systems. Пратећи организационе промене страних партнера, домаћа компанија EI Honeywell мења име прво у EI
Honeywell Bull, потом 1989. године у мења име у EI Bull HN да би се на крају назвала
EI Bull (Сенчански 2011: 67-68).
Компјутери DPS серије произведени у Електронској индустрији Ниш били
су коришћени и у неколико новосадских предузећа, између осталих и у градском
предузећу ЈКП Информатика Нови Сад, све до 2000. године. Група предмета из информатичке збирке Музеја града Новог Сада, као што су: читач бушених картица, видео
терминал са тастатуром, читач магнетних трака, јединица са измењивим дисковима,
процесорска јединица и други, само су делови великог мејнфрејм компјутерског система произведеног у Нишу током 80-их и 90-их година 20. века, и важни су, како за
националну тако и за локалну друштвену и технолошку историју, јер представљајају
речиту парадигму домета компјутерске модернизације социјалистичке Југославије и
њеног друштва.

платформом и самим тим није имао шансе на тржишту, те је доживео комерцијални
неуспех (Батановић, Христовић, Миленковић 2011: 40).
Први кораци у области рачунарске технике начињени у Електронској Индустрији
(ЕИ) Ниш датирају из 1962. године, када је у оквиру њихових развојних лабораторија
а у сарадњи са Институтом „Михајло Пупин“ започео рад на развоју електронске
књиговодствене машине. До почетка 1971. године формирана је Фабрика рачунарских
машина (ФРМ) у којој је напављен први југословенски електронски калкулатор IE-4000.
Био је то први југословенски миникомпјутер (Сенчански 2011: 64). Потом су развијени и
електронски стони калкулатори АЛАС-1. Охрабрена својим успехом, ФРМ ступа у произодну кооперацију са западнонемачком компанијом Kienzle са којом производи први
југословенски обрачунски аутомат IE-К-4000. Дугорочна пословно техничка сарадња
са немачком фирмом Kienzle 1977. године даје нове резултате; фамилија какулатора је
проширена многим новим типовима као што су калкулатори К-2000 и К-1200 и, годину
дана касније, К-9027 и К-2200. До 1985. године на просторима тадашње Југославије
инсталисано је преко 1500 компјутера из компаније Kienzle. На овај начин дошло је до
масовног увођења аутоматске обраде података (АОП) у многим областима пословања
(Сенчански 2011: 65).
Историјска прекретница у производњи и примени компјутера у Југославији
догодила се 1979. године када је ЕИ ФРМ склопила уговор о заједничком улагању у
области рачунарске технике с познатом америчком компанијом Honeywell Informаtion
Systems. Потписивање Уговора о заједничком улагању ( Joint Venture), и Уговора о лиценци, заједничком знаку и имену, створени су услови за изградњу најсавременије
фабрике EI-Honeywell за производњу миникомпјутера, која је завршена и пуштена у
производњу 1981. године.
Производни програм почиње серијском производњом и инсталисањем мејнфрејм
компјутера EI-H6 серије са моделима EI-H6 33, 37, 43, 47, 53, 57. Производња хардвера се
састојала од прављења штампаних вишеслојних плоча, израде контролора периферија
и производње извора за напајање. У постројењу је био и процес пуњења штампаних
плоча с интегралним колима, контролисан уређајем за тестирање. У фабрици је постојао
и процес склапаља делова и монтирања компјутера у механичке ормане.
У интервију, непотписаног аутора, часопису Свет Компјутера из маја 1985. године са представницима компаније EI Honeywell Зораном Стојановићем (директор
техничког сектора) и Иваном Накевим (маркетинг) види се да се производни програм
компаније састојао од производње EI Honeywell-6 и EI Honeywell DPS-6 и њихових наследних модела, као и производње видео терминала серија 7100, 7200, 7300 и серијских
и терминалних штампача. У производњи су били и популарни модели EI Honeywell
6/10 (микрокомпјутер) и EI Honeywell 6/9X (32-битни). По посебном уговору на тржишту су се нудили и компјутери EI Honeywell DPS-4, EI Honeywell DPS-7, EI Honeywell
DPS-8 и EI Honeywell 6/20. Према речима Ивана Накева из истог интервјуа, резултати
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индустрије и администрације. Програм се успешно спроводио све до почетка кризе
деведесетих година 20. века и распада социјалистичке Југославије.
Програм је предвиђао да се на пољу компјутеризације упоредо ради на два
колосека. Први се тицао увођења аутоматске обраде података (АОП) у државна и
друштвена предузећа а други је био отпочињање производње компјутера. Први колосек
представићемо у наредним поглављима кроз излагање о настанку и развоју првог градског Електронског рачунарског центра, док је други колосек био у складу са генералним
договором на нивоу СФРЈ према којем би се централни делови компјутера производили
у Електронској индустрији Ниш, а периферна опрема, терминали, миникомпјутери и
друго, би се правили у другим индустријским центрима. Фабрика „Новкабел“ је била
носилац тог посла у Новом Саду (Хорнок 2015: 32).
Велику подршку пројекту стварања регионалног рачунарског центра у Новом
Саду дала је администрација АП Војводине. Покрајински органи припремили су Закон
о информатици „први те врсте у Југославији“, како је навео Иван Мамузић руководилац
„Завода за информатику“. Према његовим речима „закон има за циљ стварање јединственог
информационог система у Покрајини кроз усмерени развој информатике“, а носилац тог
пројекта је град Нови Сад (Јовановић 1977: 37).

ВИЗИЈА УРБАНЕ БУДУЋНОСТИ
Нови Сад, административни центар Аутономне Покрајине Војводине, седамдесете и осамдесете године 20. века дочекао је преображен у модеран индустријски и
образовни центар. Урбанистичка трансформација града која је почела током педесетих
и шездесетих година је била задивљујућа. То више није био град уских кривудавих
улица, ниских збијених кућа, празних пољана обраслих у шаш и трску. Нови Сад је
постао град широких булевара и улица с травњацима и дрворедима, у којем доминирају
вишеспратнице модерних линија. Број становника града се за мање од једне деценије
удвостручио док се територија града изградњом нових стамбених зона и блокова крајем
шездесетих и током седамдесетих повећала за готово четири пута. У таквим околностима потпуно је јасно зашто су градски оци имали проблема с администрирањем,
вођењем и развојем града. Тако се у Новом Саду крајем шездесетих година 20. века
почело размишљати о стварању јединственог информационог система на нивоу града.
Изузетно живу комуналну и стамбену изградњу у граду пратили су Завод за изградњу
града и Урбанистички завод . Све што се градило и подизало у Новом Саду – на његовим
улицама, лединама и исушеним баруштинама, крај река и канала, на путевима и пругама, испод земље, све је то на одређени начин било повезано са деловањем та два завода.
Зато не чуди чињеница да је управо администрација града била та која је, преко својих
завода и комуналних предузећа, прва увела информационе технологије у Нови Сад.
Развој информационих технологија у Новом Саду снажно је подржала тадашња
покрајинска администрација. Покрајински пројекат успостављања јединственог информационог система Војводине у области друштвених делатности и у државним органима у великој мери је омогућио релативно брз развој градског рачунарског центра.
Град Нови Сад, индустријски центар АП Војводине, био је преодређен да буде
носилац производње и развоја ИТ сектора у социјалистичкој Југославији. Седамдесетих
година двадесетог века покрајинска администрација основала је Заједницу пословно
планске сарадње (ЗППС) чији је задатак био реализација Програма ЕРА (Електроника, Регулација, Аутоматика). Чиниле су је привредни субјекти и научни иниститути
са територије Војводине. Идеја је била да се организовано наступи пред изазовима
новог времена. Програм ЕРА предвиђао је систематизовано увођење информационих
технологија, са опремом домаће производње, у све сфере живота почев од образовања,

Одлука о формирању ЕРЦ-а
На основу постојеће документације из ЈКП Информатика може се констатовати
да је Одлука о формирању „Електронског рачунарског центра“ (ЕРЦ) донета 11. децембра
1968. на седници проширеног савета Завода за комуналну изградњу где је договорено
„проширење делатности“ Завода за комуналну изградњу – Нови Сад на „вршење услуга
пројектовања система обраде, и саме обраде, података путем електронског рачунара“ (И-5044,
МГНС). За обављање проширене делатности предвиђено је оснивање нове посебне
организационе јединице ЕРЦ. Од ове јединице касније је настало данашње градско
Јавно комунално предузеће Информатика Нови Сад. Из пратећег документа ове Одлуке
односно Образложења, види се који су послови предвиђени да се „аутоматски“ обављају
у будућем рачунарском центру и то за Скупштину општине Нови Сад (регистар становништва, моторних возила, возача, картотека бирача, војних обвезника, катастарски
приходи од земљишта, пореско књиговодство и други), потом за Стамбено предузеће
(картотека зграда, станови, основна средстава, текуће одржавање, станарине, комунални допринос, финансијско књиговодство, програми инвестиционог одржавања
и дугорочни програми пројектовања стамбене изградње) и за Завод за комуналну
изградњу и Урбанистички завод (обрада научно-техничких података и сви програми
просторног планирања). Предвиђено је и да се за привредне и друге организацје воде
књиговодствени и статистички послови који се могу аутоматски обрађивати, а до тада
то није било могуће. Образложењем се предвиђало да ће се ЕРЦ пустити у рад средином
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1970. и да ће у прво време обављати обраду послова Скупштине општине и Стамбеног
предузећа, уз повремену обраду података Завода за комуналну изградњу и Урбанистичког завода. Цене услуге ЕРЦ-а ће се корисницима обрачунавати на основу трошкова
експлоатације који се оквирно предвиђају за једну годину у износу од 1.977.000 динара
и према том прорачуну један сат рада ЕРЦ-а не би коштао више од 1.000 динара, што,
како је у Образложењу написано, „веома задовољава“. Према предвиђању, већ од 1971,
ЕРЦ ће обављати аутоматизовану обраду података већих привредних организација,
што ће довести до бољег коришћења система и увођења друге смене; у том случају ће
се снизити и трошкови експлоатације по једном сату рада (И-5054, МГНС).
Колико је оснивање ЕРЦ-а у Новом Саду било целисходно и оправдано, најбоље
приказују очекивани ефекти од „предвиђене аутоматизације информисања“. Предвиђено
је да се увођењем аутоматизације информисања у Скупштину општине, комуналне и
друге радне организације унапреди управљање и руковођење, усаврши организација
рада, повећа продуктивност рада и постигне економичнија обрада података. Основни
циљ и сврха аутоматизације пословања је, како се наводи у Образложењу, обрада великог броја корисних информација који служе органима управљања и руковођења за
доношење бржих, тачнијих и ефикаснијих одлука. Тако ће, како је наведено, Скупштина општине располагати најразноврснијим подацима о становништву, запослености,
привреди, школству, здравству итд, што ће омогућити израду реалнијих друштвених
планова и буџета Општине. Међутим, када се у документу говори о смањењу броја
кадрова, наводи се да то треба посматрати тако као да се ефекти постижу смањењем
тренутно потребних кадрова. Наиме, да би се израдиле све информације које се добијају
аутоматизованом обрадом било би потребно ангажовати велики број нових радника,
па и тада резултати у погледу ажурности и тачности не би задовољили у толикој мери
као што то омогућава компјутерски систем. Како се наводи, рачуна се да би постојећи
број кадрова требало повећати за преко 50% како би се уз класичан мануелни начин
рада остварили резултати који се постижу применом најједноствније конфигурације
електронског рачунарског сиситема. И, на крају, како се наводи, применом компјутера
се знатно повећава економичност обраде података, јер су трошкови аутоматизоване
обраде података неколико пута нижи од ручне обраде. На основу свега што је изложено
у закључку Образложења које можемо сматрати претходницом будућег Општег информационог система општине Нови Сад, наводи се: „Можемо са сигурношћу очекивати да ће
се применом електронског рачунарског система у обради информација Скупштине општине,
Стамбеног предузећа и осталих корисника постићи резултати и ефекти који у пуној мери
оправдавају предвиђена улагања у формирање Центра“ (И-5054, МГНС).

Одлука Скупштине општине Нови Сад од 27. 12. 1968. године о
удруживању средстава Општине Нови Сад за потребе заједничког
финансирања набавке опреме за Електронски рачунарски центар
(И-5047, МГНС)
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Да се озбиљно размишљало о будућем рачунарском центру, види се и у Предлогу
систематизације радних места сектора електронског рачунарског центра из јуна 1968. (И5082, МГНС) Поред административних радних места као што су директор, помоћник
директора, секретар и дактилограф, предвиђена су радна места и за информатичке
стручњаке, и то: аналитичари система старији и млађи, главни програмер, програмери старији и млађи, оператер исто старији и млађи, потом диспечер, шеф обраде
и главни инжењер за одржавање. Из описа послова по радним местима који је дат у
истом документу о систематизацији, види се да би стручњаци требало да обављају
одређене послове. Аналитичари система раде на пројектовању обраде посла који ће
се аутоматизовати, планирају организацију која ће обезбедити улазне податке за обраду, проучавају припрему и обраду података. Главни програмер учествује у изради
пројекта обраде, али је више оријентисан на машину, израђује шему програма, пише
кључне програме и саставља детаљан план посла (органиграм). Програмери пишу
програме, припремају документацију програма и састављају упуства за рад оператера.
Оператер старији руководи и контролише одвијање рада на обради, даје налоге млађим
оператерима за обављање појединих операција везаних за рад компјутера и других
машина у систему, рукује јединицама магнетних трака или магнетних дискова, ради
са читачима бушених картица и штампачем. Млађи оператер обавља бушење односно
контролу бушења података на картице у колу које је прилагођено машинском коду.
Диспечер саставља годишње и оперативне радне планове, припрема документацију
за рад, прати извршење плана, координише захтеве за извршење посла и извршење
посла, такође је задужен за чување и издавање магнетних трака односно дискова, и
води евиденцију стања и коришћења спојних меморија. Шеф обраде је одговоран за
организацију рада и за свакодневни рад компјутера и осталих машина у систему. Главни
инжењер обавља следеће послове: разрађује планове и поступке дневног, недељног,
месечног и годишњег текућег одржавања машина и уређаја у ЕРЦ-у, планира количине и врсте резервних делова, алата, прибора и потрошног материјала, контролише
одржавање машина и уређаја, прати развој техничких система и предлаже мере за допуну, замену, модификацију машина и уређаја ЕРЦ-а, прописује упутства и инструише
оператере у управљању машинама и организује противпожарну службу у ЕРЦ-у. Његов
помоћник, инжењер за одржавање, задужен је за следеће послове: по инструкцијама
произвођача и главног инжењера обавља рутинске прегледе, чишћење, баждарење,
штеловање машина и уређаја, води евиденцију и дневник о њиховом раду и кваровима,
предлаже набавку и требовања резервних делова, отклања кварове на машинама и
рукује прибором и алатом потребним за оправке и одржавање.

Понуда за компјутер енглеске компаније ICL модел 1902А коју је
послало предузеће Interexport на адресу Завода за комуналну изградњу
Новог Сада била је једна од десет понуда послатих на јавни позив.
Међународни оглас за набавку компјутера објавио је Завод за
комуналну изградњу Новог Сада, на основу Одлуке Града из 1968.
године о формирању градског Електронског рачунарског центра
(ЕРЦ).
Одлучено је да се за потребе првог градског ЕРЦ-а купи мејнфрејм
компјутер америчке компаније Honeywell модел 200.
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ПОНУДА ЗА КОМПЈУТЕР ICL 1902А ПРЕДУЗЕЋА INTEREXPORT

Предлог систематизације радних места у
ЕРЦ-у

Куповина првог компјутера у граду

Dietz је понудила систем Mincal 4E по цени од 78.000 марака, а компанија Schoppe &
Faeser је понудила компјутерски сиситем LGP-21 по цени од 83.000 марака. Девета понуда била је од предузећа Interexport које је понудило компјутер ICL 1902A реномиране
британске компаније International Computers Limited, по цени од 179.950 фунти стерлинга.
Из увозне декларације видимо да је почетком 1970. године купљен компјутерски
систем треће генерације Нoneywell – модел 200 (И-5087, МГНС). Он се састојао од централне јединице процесора - модел 1251-1 са 32,768 карактера меморије, затим конзоле
TT 35 Typewriter – модел 220-3, читача бушених картица – модел 800c/m, линијског
штампача с југословенским словима - модел 650 Lines/min, контролне јединице магнетне
траке – модел 203B-4, потом четири јединице магнетне траке – модел 204B-7, контролне
јединице диска – модел 257 и два диск драјва – модел 259. Поред тога, набављени су
алат за одржавање сиситема и један осцилоскоп, као и пратећа потрошна роба као што
су магнетне траке, паковања дискова и рибон трака за штампач. Компјутер компаније
Honeywell с комплетном пратећом опемом за Завод за комуналну изградњу града Новог
Сада увезло је београдско предузеће Jugoelektro, а укупна цена компјутерског система
с пратећом опремом и потрошном робом износила је 195.802 фунти стерлинга.
Компјутер Honeywell – модел 200 – био је смештен у новоизграђеној згради Завода за комуналну изградњу Новог Сада на Булевару АВНОЈ-а број 3 (данашњем Булевару
цара Лазара). У новој згради је настао први Електронски рачунарски центар (ЕРЦ)
града Новог Сада. У документацији предузећа наводи се да је било потребно обезбедити посебно напајање за великог потрошача какав је био компјутер Honeywell модел
200 који је трошио преко 50KW и којем је била неопходна климатизована просторија
за несметани рад. Из Сертификата Института машинског факултета број 00983 из
септембра 1970. види се да су уграђени агрегат са константним напоном (асихрони
кавезни мотор 30KW, 380V, 50Hz, 58A) и трофазни синхрони самопобудни генератор
без четкица од 35KW (И-5050, МГНС).

На поменутом састанку проширеног савета Завода за комуналну изградњу Нови
Сад договорени су начин финансирања изградње нове зграде рачунарског центра и
куповина компјутера. Према договору, финансирање изградње зграде и набавка првог
компјутера требало је да буде заједничка инвестиција Завода за комуналну изградњу
и Скупштине општине Нови Сад. У Одлуци о удруживању средстава општине Нови Сад за
потребе заједничког финансирања набавке опреме за електронски рачунарски центар коју је
донела Скупштина града Новог Сада 27. децембра 1968. године наводи се да је Скупштина Новог Сада прихватила одлуку о оснивању ЕРЦ-а у оквиру Завода за комуналну
изградњу. Предвиђено је да се за изградњу нове зграде и куповину компјутера одреди
7.500.000 динара, с тим да би град у финансирању целог пројекта учествовао с једном
трећином средстава (И-5047, МГНС). Било је одређено да се подигне кредит у домаћој
банци да би се избегло девизно плаћање камате иностраном комерцијалном кредитору.
Била је одабрана Новосадска банка.
Из документације, односно из понуда компанија које су се бавиле увозом
компјутерске опреме у СФРЈ, види се да је Завод за комуналну изградњу објавио оглас
5. фебруара 1969. у Службеном листу града Новог Сада (број 5). У јавном огласу су се
тражиле понуде за компјутерску опрему потребну за један отворени информациони
сервис који би опслуживао градска предузећа као што су Технометал, Новкабел, Албус,
Нафтагас и друга, затим Општину Нови Сад, Градско стамбено предузеће, Завод за
комуналну изградњу и друга предузећа и установе.
На међународни оглас, односно позив за понуде, јавила су се готово сва тадашња
релевантна увозна предузећа у СФРЈ, односно представништава страних произвођача
компјутера, као и две немачке компаније. Из конкурсне документације видимо да је
материјал с понудама послало више предузећа. Intertrade, представништво компаније
IBM понудило је компјутерски систем system/360 (Model30E) по цени од 518.282 долара
(у понуди постоји и варијанта са закупом тог система). Затим, предузеће Jugoslavija,
представништво француске компаније Compagnie Internationale pour L’Informatique
(CII), које је понудило компјутер IRIS 50 по цени од 2.737.750 француских франака.
Треће предузеће које је послало документацију било је Mеrkantile из Загреба, представништво компаније Sperry Rand Internacional, које је понудило компјутер UNIVAC 9400
по цени од 410.680 долара. Новосадско предузеће Rapid, представништво компаније
NCR, понудило је модел компјутера NCR Century 200 по цени од 1.455.520 немачких
марака. Пето предузеће које се јавило на оглас и посало документацију било је Balkanija,
представништво компаније Bull General Electric, с моделом компјутера GE-130 по цени
од 443.675 долара. Шесто предузеће Tehničar из Загреба, представништво компаније
LogAbax-а за СФРЈ, понудило је модел компјутера LogAbax3200 по цени од 53.100 француских франака, док су седма и осма понуда стигле од немачких компанија. Heinrich

С компјутером у трећој смени
Опис рада компјутера Honeywell 200 у Заводу за комуналну изградњу Новог
Сада, односно у првом градском ЕРЦ-у најбоље осликава један текст објављен у листу
предузећа Урбис из 1976. под насловом С компјутером у трећој смени, који преносимо
у целости:
„О тој машини може да се говори на више начина онако да се засене слушаоци – колико
службеника може да замени, за колико минута може да обрачуна неколико хиљада плата,
како у трен ока проналази дужнике међу хиљадама претплатника и слично. Може да се о
њој прича стручно. Као то да је HONEYWELL 1250 из серије 200 истоимене фирме и да
припада трећој генерацији компјутера. Програмирање на њој обавља се високо развијеним
симболичким језицима COBOL, FORTRAN и сличним. Централна њена јединица је модел
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Читач бушених картица CR500 је био један од улазних уређаја
за мејнфрејм компјутер. Уз помоћ читача бушених картица у
компјутер су се најчешће уносили програми. Ређе су се преко њих
уносили подаци за обраду – за то су се користиле магнетне траке
или кертриџи са тврдим дисковима.
Компјутерски програми забележени на сетовима бушених картица
су се могли више пута користити. Иницијално учитавање
програма је понекад могло бити прави изазов јер једна погрешно
учитана картица је значила поново учитавање читавог сета
картица, а њих је могло бити и неколико хиљада. Брзина читања
података с картица, зависно од читача, била је релативно
велика. Модел CR500 је читао 500 картица у минуту, док су неки
напреднији модели могли ишчитавати и до 1.200 картица.
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1251 с капацитетом меморије 3KB, и читач карти 223 с огромном могућношћу очитавања
(800 картица у минуту). Штампач рачунара је модел 122-3, штампа 132 знака у једном реду.
Он може да напише хиљаду знакова, бројева или слова у једном минуту. Ту су и две јединице
магнетних дискова чије се могућности мере милионима знакова. И све тако импресивније од
импресивнијег. Кад смо међутим дошли у четвртак увече 9. децембра да видимо ту генијалну
машину, била је беспомоћна! Лазар Исаковић ју је поправљао.
– Шта јој је?
– Електромеханички квар на конзоли. Делове набављамо са консигнације у Београду.
Истина, имамо и мало резервних, али не и овај који нам је потребан.
– Значи да нећемо видети њен рад!?
Исаковић је открио наше разочарање, јер је брзо рекао:
– Решићу ствар мало другачије. За десет минута ће прорадити.
Нисмо, наравно, ни питали за део који је потребан да би се отклонио фамозни „електромеханички квар на конзоли“, па како да питамо за ово, мало другачије, решење. Обузео ме
је некако понос због тога што је наш човек на „ти“ с једном овако чудноватом направом. Сетио
сам се речи Сакиба Спахића да веће компјутере не праве ни средње силе. То је привилегија
великих, највећих. И на тренутак ми се учини да би Лазар Исаковић с неколико себи сличних
можда могао... Мисао је сувише смела да бих је довршио.
Чекали смо ми и млади оператер система Обрад Кириџић. Он је електроничар. Овде
ради пола године.
– У школи смо ово учили информативно и теоретски – каже Обрад. – Већ при крају
приправничког стажа радио сам и самосталне послове. Руковање сам савладао захваљујући
искусним оператерима. Ово што споља видите само је мали израз онога што се догађа унутра.
Треба знати доста операција, каткад се мора бити прави жонглер.
Што је баш он ноћас овде?
– Сваке пете недеље ред је на мене.
– За кога радите?
– Радимо за многе организације. Сада неке послове и за „Југопетрол“.
Квар је отклоњен у очекиваном времену, команде су пале и машина је почела да гута
картице на човекову заповест.
– Јел можете сами?
– Па, само код изузетно важних и осетљивих послова присутан је неко од програмера.
Мој је технички део посла. Уколико се провуче нека грешка, продукција тече провлачећи је. Не,
не прави је компјутер, он мислим, не може да греши.
– Јел дуго бити 7– 8 часова без друштва?
– Сада случајно имам друштво. Можда хоћете да питате да ли ми је досадно. Видите,
рачунар може и десет сати да ради сам. Али принцип је да се не оставља.
Питали смо о тракама, магнотеци, уједначеној клими у овој просторији.

– Траке трајно чувају податке. Једна од њих на својих двадесет хиљада битова садржи
или може да садржи милијарде података. Једну милијарду и више, зависи од густине бележења.
Једини недостатак је мало компликованије тражење, рецимо, једног од њих. Али ни то није
проблем.
Требало је да присуствујемо обрачуну личних доходака „Неимарових“ (неколико хиљада)
радника.
– Случајно смо јуче имали мало више времена па смо и то урадили.
– Замара ли се компјутер?
– Чудно је то да је пожељно да ради што више, по могућству непрекидно. Заустављања
му сметају. Као живи организам ради од 18 до 21 степен целзијуса. Летос је радио и до 24, али
преко те температуре стаје, испод 18 такође отказије послушност.
Наравно да ће се у будућности правити далеко савршеније верзије оваквих справа. Има
и сада онаквих према којима је ова наша наивна играчка, али ће увек бити потребно да човек
нешто притисне па да машина добије снагу. Рекао сам да је ово трећа генерација односно да је
ово што видите из треће генерације. Четврта је већ заживела. Ова је у принципу већ застарела.
Кажем у принципу зато што још ради (Јовановић 1976: 20-21).“

ФОТОГРАФИЈА - СИСТЕМ САЛА

Извештај о првој години рада (1971)
Из годишњег Извештаја о раду ЕРЦ-а за 1971. годину види се да су постојали
одређени проблеми у функционисању, углавном везани за постојећу кадровску проблематику која је представљала ограничавајући фактор у даљем раду и развоју ЕРЦ-а. Из
Извештаја сазнајемо да је 15. јануара 1971. године званично отворен и пуштен у рад ЕРЦ.
Почев од тог дана до писања овог Извештаја почетком 1972, како се наводи, „обављени
су доста обимни послови на припреми, увођењу и обради података за поједине кориснике, на
организационом и кадровском консолидовању, на реализацији основног уговора о испоруци преостале компјутерске опреме, потом на реализацији новог уговора о машинама за припрему за
ЕРЦ и Скупштину општине, затим на реализацији захтева код компаније Honeywell у вези с
радним и апликативним софтвером и, на крају, на обради нових потецијалних корисника“.
Како се даље наводи, рађено је и на пословима припреме, увођења и обраде података
за поједине кориснике. Тако су током 1971. извршени следећи послови. За Скупштину
општине Нови Сад је припремљен апликативни програм за обраду података за обрачун и разрез доприноса и пореза, извршене су припреме за увођење обраде података
у Катастару земљишта, потом су извршене припреме за увођење АОП-а у регистар
становништва, израђен је катастар комуналних институција и објеката. Затим се у
Извештају наводе послови за Осигуравајући завод Војводина из Новог Сада, где је
припремљена и уведена обрада података у пословима осигурања живота. Урађене су и
припреме за увођење АОП-а у Урбанистички завод Нови Сад и Геодетски завод Нови
Сад. Исто тако, обављени су преговори у вези са увођењем АОП-а с потенцијалним ко-

Фотографија – Систем сала првог Електронског рачунарског
центра Новог Сада са мејнфрејм компјутером компаније Honeywell.
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Општи информациони систем Новог Сада
(ОИС)
Идеја о формирању Општег информационог система града Новог Сада (ОИС) у коме
би сви градски привредни субјекти и локална управа били повезани у јединствени информациони систем и у којем би све информације о функционисању града и грађанима
били доступни на „притисак дугмета“ је, претпостављамо, настала кад и идеја о куповини првог компјутера за Град, дакле у другој половини шездесетих година 20. века.
Планирање, пројектовање, израда и одржавање оваквог сложеног информационог
система на нивоу једног града спада у ред најсложенијих послова у информатичкој
струци. Због ове чињенице, пројектовање и реализација информационих система
друштвено-економских комплекса дуго траје и захтева ангажовање великих кадровских и материјалних ресурса. Истовремено, овакви системи релативно брзо застаревају
(често још у фази пројектовања) услед непрекидног повећања и измене скупа информационих захтева. Ако се оваквим дивергентним чињеницама дода и чињеница да
поједини информациони системи друштвено-економских комплекса, реализовани
на основу разних концепција могу и драстично да се разликују међу собом, како по
квалитету, тако и по непоходним улагањима, постаје јасно да су тадашњи челници

Фотографија – Техничар ЕРЦ-а Карло Беднарик ради на конзоли.
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рисницима – Стамбеним предузећем, Неимаром, Бетоном, Нафтагасом и Покрајинским
заводом за урбанизам и другим. У Извештају се такође наводи да се одустало од даље
сарадње са Стамбеним предузећем иако су с њим рађене обимне припреме за увођење
АОП-а (И-5084, МГНС).
Обрада значајног обима реализованих а и нереализованих послова, за резултат
је имала одређене проблеме који су отежавали реализацију наведених, као и других
послова. Један од веома значајних проблема и потешкоћа у раду био је и недостатак
потребних кадрова за пројектовање и увођење послова АОП-а. Проблем недостатка
кадрова, како се у Извештају наводи, постаће још интезивнији јер је известан број
радника ЕРЦ-а најавио свој одлазак из предузећа, тако да ће остати мање од 50% запослених по предвиђеној систематизацији. Разлог одласка запослених из ЕРЦ-а у то
време било је оснивање неколико рачунских центара у граду који су нудили боље услове.
Руководилац ЕРЦ-а Иван Мамузић у Извештају о раду за 1971. након изношења ових околности наводи да је потребно обавити реорганизацију послова и нову систематизацију,
као и стимулисати запошљавање нових стручњака. Поред ових мера он предлаже и
увођење обуке за послове АОП-а у предузећу како би се људи који имају афинитета за
рад с информационим технологијама обучили за рад у ЕРЦ-у. На крају Извештаја се
наводи да би кадровка попуњеност ЕРЦ-а представљала гаранцију да ће задаци који
су постављени пред ЕРЦ бити савладани, а то значи да ће улагања у опрему и кадрове
бити оправдана (И-5084, МГНС).

о становништву, организацијама и просторним јединицама на територију Општине.
Тако су аутори предвидели да би „језгро информационог система Општине садржало: а)
податке о општим обележјима становника (регистар становништва општине), организација
(регистар података о организацијама у општини) и просторних јединица (регистар података
о просторним јединицама на територији општине), и б) алгоритме, програме и програмске
системе за формирање, ажурирање и коришћење података из језгра базе података информационог система општине“ (И-5081, МГНС).
Студија Концепције ОИС-а уз то садржи смернице за пројектовање и изградњу
будућег језгра информационог система Општине. Наводи се „да је неопходно обезбедити
интегралност језгра базе података, и то како између регистра података у самом језгру базе
података, тако и између језгра базе и осталих делова (регистра, катастара, матичних књига
итд.) базе података информационог сиситема Општине. Повезивање података између регистра
језгра базе података и осталих делова базе података (модула) треба омогућити организовањем
података по принципима базе података, односно коришћењем логичких веза као што су шифра
адресе, лични број грађана, шифра организације и друге. Модуле информационог система
Општине који треба да представљају релативно варијабилни део информационог система
и као такви да чине подсистеме који ће обухватити и ажурно евидинтирати специфичне
податке о променама обележја конкретног регистра, катастра и другог облика у којем ће
бити организовани и меморисани подаци. Ови модули, односно подсиситеми информационог
система формирали би се зависно од могуће динамике сагледавања информационих потреба
за управљање развојем и функционисањем Општине, као и за оперативно функционисање органа и служби јавне управе.“ На крају Концепције из текста је јасно „да ће динамика развоја
појединих модула зависити пре свега од расположивих материјалних могућности и кадровске
оспособљености за пројектовање и изградњу информационог система“ (И-5081, МГНС).
Град Нови Сад, оснивач предузећа Информатика, званично је стао иза пројекта
ОИС-а тек 1993. године када је донео Одлуку о општем информационом систему града Новог
Сада (С.Л. 5/93). У одлуци се наводе да се ОИС града ослања на послове и делатности
из области информатике започете још 1971. када је основан ЕРЦ и пуштен у рад први
градски компјутер. Циљ који је тада постављен у погледу организовања и развијања
послова информатике почивао је на потреби тадашње општине Нови Сад да се послови
повере специјализованој организацији ради израде, увођења и одржавања информатичких база података и информационих система неопходних за функционисање и
развој града. На тим почетним поставкама физиономије рачунарског центра остварен
је даљи развојни пут предузећа које послује и данас. Дакле, конституисање ОИС-а је
отпочело 1993. након доношења Одлуке о Општем информационом сиситему града Новог
Сада на основу које је омогућено да се систем и правно конституише као целина. У почетним члановима градске одлуке се наводи: „Овом одлуком установљава се функционисање
и развој Општег информационог система Града Новог Сада као јединственог интегрисаног
система прикупљања, евидентирња, организовања, обраде, коришћења и дистрибуције пода-

града и стручњаци тек формираног ЕРЦ-а морали имати озбиљан и студиозни прилаз реализацији информационог система Општине још на нивоу његове концепције.

Концепција ОИС-а
У акту Концепција општег информационог система општине Нови Сад коју је саставио
стручни тим из ООУР-а Информатика августа 1976. године, јасно су исказани захтеви и
критеријуми које су имали пројектанти приликом планирања ОИС-а. Тако се у студији
наводи да ће применити у оно време популарне „ставове и законитости дијалектичког
материјализма“, кибернетике, опште теорије сиситема, теорије информација и „теорије
сaмоуправљања“. Даље пише да ће се приступити анализи искустава и теденција у развоју
информационих система градова у неким развијеним земљама у свету, као и да будући
информациони систем града треба да буде отворен за интеграције с информационим
системима других општина и шире „друштвено-политичке заједнице“. На крају, одабрана
концепција ће „имати етапну изградњу информационог система, могућност рационалног
проширења информационе базе података (еластични концепт), поузданост функционисања
информационог система, смањени интезитет узнемиравања организација, институција и
самих грађана приликом ажурирања базе, те већу ефикасност, што подразумева мање трошкове”. Ови захтеви у односу на концепцију информационог система Oпштине усвојени су
као критеријуми за вредновање могућих концепција и њихову компаративну анализу.
Како видимо, након извршене компаративне анализе могућих концепција стручни тим
је закључио: „Постоје значајне предности модуларне концепције с јединственом техничком
подршком у односу на све остале концепције. Модуларна концепција информационог система
Општине с јединственом техничком подршком је концепција јединственог/интегралног информационог сиситема. Изградња оваквог модуларног система реализује се у две основне фазе,
и то: прва фаза пројектовања и изградње функционалног језгра информационог система која
обезбеђује јединственост и интегралност информационг система, и друга фаза пројектовања
и изградње осталих делова (подсистема) информационог сиситема као модула јединственог
система“ (И-5081, МГНС).
Разрађујући Концепцију ОИС-а, њени аутори додају: „Полазећи од тога да Општина
представља основну друштвено-политичку заједницу која обухвата одређени простор у којем је
настањено становништво општине, што обављањем одређених привредних, непривредних и
других активности обезбеђује појединачну и заједничку егзистенцију и развој, значи да општину чине: становништво, територија и организације. Из тога следи да управљачком систему
(централном компјутеру) треба обезбедити податке односно информације о становништву,
простору и организацијама у општини.“ Према предложеној модуларној концепцији,
информациони систем Општине требало је да има следећу структуру: функционално
језгро информационог система Општине, које је релативно фиксни део сиситема и
као такав чини систем који ће обухватити и ажурно евидентирати актуелне податке
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Обједињена наплата комунално-стамбених
услуга
Још једна важна одлука градских власти којом се уређују непосредне правне основе за организовање и функционисање предузећа Информатика донета је тек
1994. године. Реч је о обједињеној наплати комуналних услуга која се у граду спроводи још од оснивања ЕРЦ-а у Стамбеном предузећу (1975). У првом члану градске
Одлуке о обједињеној наплати одређених комунално-стамбених и других услуга се наводи: „У
циљу рационалнијег, економичнијег и ефикаснијег извршења послова обраде и наплате комунално-стамбених и других сродних услуга у Граду Новом Саду врши се обједињена наплата:
станарине, односно закупнина за станове у друштвеној својини, трошкове инвестиционог и
текућег одржавања и чишћења заједничких делова зграде и утрошене електичне енергије у
заједничким деловима зграде, утрошене воде и накнаде за коришћење канализације, утрошеног
природног гаса; накнаде за грејање станова и испоруку топлотне потрошне воде; накнаде за
изношење смећа; накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за дезинсекцију и
дератизацију и накнаде за чишћење димњака.“ Обједињена наплата комуналних услуга је
обухватала: „Устројавање (формирање), ажурирање и одржавање базе података из матичне
књиге евиденције стамбеног, пословног и помоћног простора по просторним јединицама и
корисницима, закупцима или власницима на територији Града Новог Сада, обрачун и напалту обавеза корисника, дистрибуцију месечних рачуна корисницима, старање о наплати
и предузимању мера за спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања,
преношење средстава од остварене наплате, вођење аналитичког књиговодства по корисницима,
и друге послове.“ За обављање послова обједињене наплате комунално-стамбених услуга
предузеће Информатика има, како је у документу наведено, права за месечну накнаду
за рад. Висина месечне накнаде утврђује се на трошковном принципу и утврђеним
критеријумима и она пада на терет корисника обједињене наплате сразмерно делу
њиховог потраживања (И-5031, МГНС).

Линијски штампач B600 LPM 300/600 компаније Honeywell
припада ударном типу штампача. То значи да штампач
користи металну главу с изливеним ознакама слова за
утискивање мастила на папир. Боја се налази на рибон траци.
Процес рада овог штампача се може упоредити с принципом
рада писаће машине, али за разлику од машине, код линијског
штампача се читав ред текста штампа одједном. Брзина
штампања од 600 линија у минуту значи да се за један минут
може одштампати око десет страна папира.
Папир који се користи приликом штампања на оваквим
штампачима обично се налази у ролнама које, ради прецизнијег
увлачења у принтер, имају перфорацију на ивицама. Ролне
папира за ове штампаче су карактеристичне и по томе што је
на њима обојен у зелено или црвено сваки други ред, тако да се
наизменично смењују бели и обојени редови, да би читалац лакше
пратио текст.
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така од интереса за извршење послова града Новог Сада и за остваривање права и дужности
правних лица и грађана, као и за извршење функција државних органа, органа града Новог
Сада и органа и других субјеката територијалне аутономије и локалне самоуправе, предузећа,
установа, радњи, друштвених и других организација и удружења грађана (члан 1). Основу
информационог система чине подаци о становништву, о организацијама и о просторним
јединицама на подручију града Новог Сада који се организују као регистар становништва,
регистар организација и заједница и регистар просторних јединица, односно као специфични
модули (евиденције) у оквиру Информационог сиситема (члан 2).“ У градској одлуци се још
наводи да подаци из базе података добијају „службени карактер“ и могу се користити
једино под условима које утврди предузеће Информатика уз сагласност Извршног
одбора Скупштине града Новог Сада (И-5080, МГНС).

COBOL PROGRAMMING FORM

Нова опрема и огранизациона
трансформација ЕРЦ-а
После изнетих основних информација о првом ЕРЦ-у и пословима који су
се обављали у централној згради предузећа Информатика на систему Honeywell 200
треба напоменути да је почетком 70-тих година 20. века више градских предузећа
било подстакнуто да набави сопствени компјутерски систем и оснује ЕРЦ унутар свог
предузећа. Други градски ЕРЦ је настао у некадашњем Стамбеном предузећу 1974.
године. Тада је набављен, путем кредита, компјутер четврте генерације ICL – модел
2903, преко увозника новосадског предузећа Interexport по цени од 100.408 фунти
стерлинга. Компјутер, односно компјутерски систем ICL – модел 2903, био је смештен у
тадашњој централној згради Стамбеног предузећа у Железничкој улици број 3. Систем
се састојао од следећих елемената: централног процесора – модел 2903 са меморијом
од 32К речи са 24 бинарне позиције, потом видео конзоле – модел 2421, линијског
штампача с југословенским слогом – модел 2411, читача картица – модел 2108/2, три
FEDS диска капацитета 9,8 милиона бита – модел 2822/2, три DDE станице – модел
2257/1, потом видео терминала – модел 7181/2 и тастатуре за видео терминал – модел
7181/9. У пакету с компјутером је стигао и уређај за климатизацију – модел SI2-40G.
Компјутерски систем ICL 2903 је паралено радио с компјутером Honeywell 200 односно ова два компјутера су била умрежена преко изнамјљених телефонских линија. У
почетку, на компјутеру ICL 2903, инсталисаног у ЕРЦ-у Стамбеног предузећа, водили
су се послови евиденције станова, пословних простора и обављала претеча обједињене
наплате стамбено-комуналних услуга. Из документа Самоуправни споразума о удруживању
рада и средстава за рачунарски систем ICL 2903 потписаног септембра 1978. године између
ООУР Информатика и ООУР-а Урбанизам, Грађевинарство, Архитектура, Грађење,
Грађевинско земљиште види се да су наведена новосадска градска предузећа склопила
споразум о коришћењу компјутера ICL 2903 ради повећања дохотка и дељења зараде
на све учеснике овог споразума (И-5041, МГНС).
Огранизациона трансформација првог градског ЕРЦ-а је настављена у јуну 1974.
године када је извршено спајање, односно интегрисање три бивше радне организације.
Завод за урбанизам, Завод за изградњу града и Стамбено предузеће формирали су у
нову радну организацију названу Урбис (Завод за урбанизам, изградњу и становање Нови
Сад). Унутар овог Завода, односно, РО Урбис-а, почетком 1978. формиран је нови ООУР
назван Завод за информатику. Новонастали ООУР Завод за информатику се ускоро
развио у самосталну радну организацију тако да је 1982. настала Радна организација
Информатика, а потом 1988. је постала Самостална радна организација Информатика, која се 1990. организовала најпре као Друштвено предузеће, затим 1991. године,
на кратко, као Деоничарско друштво, и, на крају 1993. године као Јавно комунално
предузеће Информатика Нови Сад у ком организационом облику послује и данас.

Програмски језик COBOL (Common Business Oriented Language) био
је један од најчешће коришћених програмских језика у пословним,
финансијским и административним пословима. Једна од
најважнијих премиса приликом дизајнирања програмског језика
COBOL била је да програм буде разумљив и другом техничком
и административном особљу укљученом у систем, а не само
програмерима. Ово је било омогућено тиме што је кôд COBOL
језика као програмску структуру користио енглеске речи. Још
једна битна карактеристика краси овај програмски језик: лакоћа
унапређивања постојећег кода. Како је сам код хијерархијски
уређен, лако је наћи, на пример, улазне уређаје у њему, тако да
свака промена хардвера или учитавање програма на нову машину
нису захтевали поновно писање програма него само исправку кода
улазних уређаја. На илустрацији је приказан испуњени програмски
формулар с кодом за програм: превођење из цифарског у словни
облик и заокруживање на 5 пара.
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Међутим, било и других мишљења у вези овог пројекта. У документу новосадског Факултета техничких наука, односно Катедре за рачунарске науке и информатику
и Института за рачунарство и управљање системима названом Рецензија пројекта:
„Пројекат информационог система градске управе града Новог Сада“, из 06. јуна 1996, чланови комисије др Данило Обрадовић, др Драган Михајловић и др Бранко Перишић
износе детаљну критику пројекта јавног предузећа Информатика који је имао за циљ
да „аутоматизије информациони систем Градске управе“. Критика пројекта се пре свега
огледа у чињеници да ФТН није укључен као консултант за израду пројекта него је
„апострофиран као рецезент за већ урађен пројекат“. „Тиме је“, како се наводи у пропратном
писму ФТН-а, „онемогућено активно партиципирање ФТН у поступку израде пројекта, тако
да стручни тим ФТН није могао на време утицати на избор методологије нити концепт модела Информационог система Градске управе“. Замерке на пројекат су многобројне али их
ипак можемо свести на неколико кључних. Први недостатак је, како наводе стручњаци
ФТН-а, да пројектант није користио ни један од „рецезентима познат методолошки
приступ“ који би својим садржајем могао послужити као оквир за верификацију. У
поглављу пројекта названом „Хардверски концепт информационог система Градске управе“
комисија са ФТН-а имала је замерке да није ваљано извршена стручна процена потребне опреме што и није било могуће с обзиром да није јасно формулисано „Глобално
решење“ целог система. „Наметање“, како се наводи „архитектуре решења и непотребно
прејудицирање, односно наметање окружења (Novell, нпр) је непримерено пројектима овог
типа. Наводећи затим „да пројектована решења морају бити неосетљива на те промене
и да овако постављен пројекат за Инвеститора нема алтернативу што је изузетно погодно
за пројектанта.“ Комисија је на крају закључила да „презентовани пројекат не садржи
битне елементе које мора да садржи иоле озбиљан пројекат информационог система“ и „да
не задовољава минималне услове да буде прихваћен као основ за реализацију информационог
система Градске управе“ (И-5037, МГНС).

Почетком осамдесетих, тачније крајем 1980. године, како сазнајемо из документа Говор директора предузећа Информатика поводом 25 година од оснивања – купљен је
нови мејнфрејм компјутер Honeywell DPS 66 Model 440 за компјутерску систем салу у
централној згради Инфоматике (И-5085, МГНС). Нови компјутер је имао значајно веће
могућности од претходног, састојао се од централног процесора са 2 MB оперативне
меморије, процесора дискова преко кога су везана три фиксна диска са по 600 MB и
два променњива диска са по 200 MB меморије, потом процесор трака преко кога су
везане: две деветоканалне траке густине уписа 1600/6250 бита по инчу, три деветоканалне траке густине 800/1600 бита по инчу и једна трака густине уписа до 800 бита
по инчу, процесор споре периферије са два линијска штампача брзине 1200 линија
у минуту и читачем картица, комуникациони процесор преко кога су везани терминали, а оперативни систем је био GCOS 3 (General Comprehensive Operating System),
комуникациони софтвер GRTS II.
Након десет година, почетком 1990. поново се за предузеће Информатика
набавља нова опрема компаније EI Honeywell, односно нови мејнфрејм компјутер. То
је и последњи компјутер тог типа купљен за Град. Реч је о компјутеру EI Honeywell
DPS 8 модел 49. Овај компјутер је био у експлоатацији све до 2002, и имао је следећу
конфигурацију: два централна процесора са по 8 MB оперативне меморије, процесор
трака са јединицама магнетних трака густине 1600/6250 бита по инчу, потом процесор
дискова са пет кабинета фиксних дискова капацитета по 1,1 GB и осам промењивих
дискова капацитета по 200 MB, затим процесор споре периферије са два линијска
штампача од 1200 линија у минуту, комуникациони процесор DATANET преко кога
су везани терминали, персонални рачунари и локалне мреже. Оперативни сиситем је
GCOS 8, а комуникациони софтвер DNS 300.

Рецензија пројекта Информационог система
градске управе града Новог Сада

***

Половином деведесетих година двадесетог века у свету је постало јасно да
је концепт персоналног компјутера однео превласт у односу на концепт мејнфрејм
компјутера. У складу с тим, како је навео директор Информатике у свом говору поводом 25 година од оснивања предузећа, „јавно предузеће Информатика је направило
корак помирења између великих мејнфрејм система и персоналних рачунара. Током 1994.
пројектовањем и повезивањем локалне мреже састављене од фајл сервера и двадесетак радних
станица повезаних под Novell мрежним оперативним системом преко X-25 потокола, почео
се решавати проблем умрежавања локалних мрежа градских преузећа у јединствени информациони систем града како је и предвиђено поменутом одлуком скупштине града из 1994. о
оснивању градског Општег информационог система (ОИС)“ (И-5085, МГНС).

После анализе сачуване документације ЈКП Информатика Нови Сад изнете
у претходним поглављима можемо закључити да је у целокупном свом историјату
предузеће Информатика у основи своје делатности имало примену информационих
технологија и са том делатношћу је опслуживало стратешке послове и ресурсе целог
града као модерне урбане целине. Они су се непосредно односили на информациону
делатност Завода за комуналну изградњу града, Завода за изградњу града, Института
за грађевинарство и саобраћај и коначно УРБИСА.
Иако је на свом развојном путу од оснивања до данас ЈКП Информатика Нови
Сад прошла кроз различите облике организовања и управљања, она се ипак у основи развијала у правцу опредељења да буде окосница функционисања и развоја ин-
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И -5078, МГНС: Informatika 35 godina sa Vama za bolji Novi Sad, Брошура, ЈКП Информатика Нови Сад, Нови Сад, 2006

формационог система града Новог Сада, и наравно као део информационог система
Војводине и Србије. Према томе, у досадашњем деловању, поготово у раном периоду
током 70-их и 80-их година 20. века, ово предузеће је обављало послове од посебног
значаја без којих се не би могло одвијати ефикасно функционисање свих система у граду
Новом Саду. У овом домену, као послови од посебног друштвеног интереса, могу се
као најзначајнији набројати: пројектовање, изградња и развој Општег информационог
система града Новог Сада, потом формирање, вођење и ажурирање Регистра становништва, Регистра организација, Регистра просторних јединица, Књиге држављана
и Књиге матичних евиденција, пројектовање и увођење у функцију информационог
система пореза, доприноса и разреза пореза и доприноса, као и књиговодства ових
дажбина, затим, вођење Катастра земљишта и Катастра комуналних инсталација и
објеката, евиденција стамбених и пословних објеката, увођење програма за утврђивање
накнаде за коришђење градског грађевинског земљишта. Коначно, један од основних
послова ове организације је систем Обједињене наплате комунално-стамбених услуга,
а ту су и обрада података из области здравственог осигурања, вођење и ажурирање
бирачког списка, као и израда програма за праћење изборних резултата. У новије
време, после 2000, предузеће Информатика је проширило своју делатност на услуге
сродне природи послова из своје основне делатности, као што су производња и монтажа информатичке опреме и резервних делова, поправка и одржавање рачунарске
опреме и информационих система и извођење едукативних информатичких програма.

И -5080, МГНС: Одлука о Општем информационом систему града Новог Сада, Скупштина
града Новог Сада, Нови Сад, 1994.
И-5081, МГНС: Концепција општег информационог система општине Нови Сад, УРБИС
ООУР Завод за Иноформатику, Нови Сад, 1976.
И-5082, МГНС: Предлог систематизације радних места сектора електронског рачунарског
центра, Завод за комуналну изградњу, Нови Сад, 1969.
И-5084, МГНС: Извештај о раду ЕРЦ-а за 1971. годину, Завод за комуналну изградњу,
Нови Сад, 1972.
И-5085, МГНС: Говор директора предузећа Информатика поводом 25 година од оснивања
предузећа, ЈКП Информатика, Нови Сад, 1995.
И-5087, МГНС: Увозна декларација о куповини компјутера Honeywell модел 200, Jugoelektro,
Београд, 1970.
Службени лист града Новог Сада, 5/1969, 9/1993, 4/1995, 9/1998.
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The City Museum of Novi Sad exhibition, The
Beginnings of Information Technologies in Novi Sad, and its
catalogue follow the context of general history of IT development
and track the worldwide growth of information technologies,
since the beginning of calculation and the first tools, to the
exceptional inventions of the 20th century. The presentation on
the history of calculation advancement and the construction of
the first calculators and computers relies mostly on the pioneers
of the computer age, the people whose theoretical and practical
contributions have changed the course of history.
The close attention is given to the history and the
development of information technologies in Novi Sad, through
the examination of previously unavailable or rare documents,
texts, and the display of authentic objects used in the first
Electronic and Computer Centre during 1970s and 1980s. The
Museum’s exhibition and the catalogue have therefore succedeed
to shed light on a part of history of Novi Sad unknown to the
public. Also, the exhibition and the catalogue represent an
homage to all those individuals who have preserved the objects
and the documents by identifying them as cultural heritage and
making The City Museum of Novi Sad timely and relevant.
The emphasis of catalogue data is not on physical
properties and description, but on significance and function
of selected objects. Their interpretation aims not to stock
up technical information gathered from their original
documentation, but to display them within the context of the
moment their functionality and importance became obsolete
thus turning them into museum objects.
The description panels are composed to explain how
an everyday, functional object becomes cultural heritage. Their
main purpose is cognition, but are also suitable for different
approach of readers who are able to incorporate their own
experience and knowledge. The offered interpretations of the
objects represent the foundation of the interactive exhibition
which has enabled the visitors and readers of the catalogue to
enjoy new experience and participatory relation.
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Kаталог предмета
1.

Школска рачунаљка - Абакус (МГНС)

2.

Бушене картице Вјесник Загреб (И5089)

3.

Логаритмар са адиатором (приватна
колекција породице Хорнок)

4.

Аналогни калкулатор (Адиатор)
(Завичајна збирка Сремски Карловци
И-5264)

5.

Аритмометар – Однер (И -5090)

6.

Аритмометар – Фаворит (И-5091)

7.

Електромеханички калкулатор ТРЗ
Загреб (И-5092)

8.
9.

Ручни бушач перфориране траке IBM
(И-5023)
Телепринтер Siemens & Halske T-68D
(И-5102)

10. Телепринтер Siemens & Halske T-100
(И-5103)
11. EI TELEX TX35E (И-5104)
12. Електрична писаћа машина IBM 6764
(И-4491)
13. Диск јединица мејнфрејм компјутер
EI Honeywell DPS6 (И-4490)
14. Читач бушених картица Honeywell
CR500 (И-4491)
15. Видео терминал EI Honeywell BTRM
801 (И-4489)
16. Cartridge module drive EI Honeywell
CMD9448 (И-5010)
17. Сигурносни орман за чување
магнетних трака и дискова (И-5020)

финансирања набавке опреме за
Електронски рачунарски центар (И5047)

47. Рецензија пројекта Пројекат
информационог система градске
управе града Новог Сада (И-5037)

33. Извештај о раду ЕРЦ-а за 1971. годину
(И-5084)

48. Приказ релације специфичних
регистара у концепцији ОИС града
(И-5086)

18. Магнетни дискови у кућишту
Cartridge disc pack (И-5021)
19. Магнетне траке за чување података
Magnetic Tape Data Storage (И-5025)
20. Упутство за коришћење штампача
Honeywell B-600 (И-5093)
21. Tape Reader EI Honeywell DPS6 (И5015)
22. Процесорска јединица EI Honeywell
DPS6 (И-5016)
23. Storage modul drive Мagnetic
Peripherials EI Honeywell (И-5012)
24. Линијски штампач Honeywell LPM
300/600 модел B600 (И-5019)
25. Линијски штампач Wang 2261-W (И5024)
26. Брошура Информатика 35 година са
вама за бољи Нови Сад (И-5078)
27. Метална кутија са микрофилмовима
(И-5077)
28. Упутство за компјутер Honeywell
software Level 66 Bulk media conversion
(И-5072)
29. Одлука о проширењу делатности
Завода за комуналну изградњу Нови
Сад (И-5044)
30. Самоуправни споразум о удруживању
рада и средстава (УРБИС) (И-5041)
31. Одлука о обједињеној наплати
одређених комунално-стамбених
услуга (И-5031)
32. Одлука Скупштине општине о
удруживању средстава општине
Нови Сад за потребе заједничког

34. Предлог систематизације радних
мес т а сектора Е лект ронског
рачунарског центра (И-5082)
35. Понуда за компјутер Intertrade,
представништво IBM (И-5063)
36. Понуда за компјутер CII предузећа
Jugolaboratorija (И-5064)
37. Понуда за компјутер UNICAC
предузећа Markantile (И-5065)
38. Понуда за компјутер NCR предузећа
Rapid (И-5066)
39. Понуда за компју тер BULLGENERAL ELECTRIC предузећа
Balkanija (И-5067)
40. Понуда за компјутер LogAbax
предузећа Tehničar (И-5068)
41. Понуда за компјутер компаније
Heinrich Dietz (И-5069)
42. Понуда за компјутер компаније
Schoppe Faeser (И-5070)
43. Понуда за компјутер ICL предузећа
Interexport (И-5071)
44. Увозна декларација за компјутер
Honeywell 200 (И-5087)
45. Одлука о Општем информационом
систему града Новог Сада (И-5038)
46. Концепција Општег информационог
система Општине Нови Сад (И-5081)
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49. Хардверски концепт Општег
информационог система Oпштине
(И-5036)
50. Концепција статичке структуре
градске управе Нови Сад (И-5035)
51. Формулар са COBOL програмом –
превођење, заокруживање ( И-5094)
52. Рачун признаница обједињене
наплате за стамбено-комуналне
услуге (И-5027)
53. Цртеж са шемом рада за програм
ZAMVOD (замена водомера) (И-5095)
54. „Source Listing of Member“ за програм
ZAMVOD (И-5096)
55. Формулар „Налог за замену водомера“
(И-5097)
56. Програмерска документација за рад
програма SINKLA (И-5098)
57. Одштампани код за програм SINKLA
(И-5099)
58. Програмерска документација за рад
програма SIBBIL (И-5100)
59. Одштампани код за програм SIBBIL
(И-5101)
60. Компјутер Apple IIc 01 (И-4472)
61. Штампач Apple Thermal Transfer
Printer (И-4479)

62. Штампач Apple Imagewriter II (И-4480)
63. Књига „Apple Pascal“ (И-4485)
64. Компјутер ZX Spectrum (приватна
колекција породице Хорнок)
65. К
 омпјутер Commodore 64 (приватна
колекција породице Јовановић)
66. К
 њига „Компјутер у кући“ (1984)
(приватна колекција породице
Хорнок)
67. Дигитрон DB-802 (приватна колекција
породице Хорнок)
68. И
 нсталациони дискови и упутство
MS-DOS (И-4487)
69. Д
 игитрон Foros SC85M (приватна
колекција породице Хорнок)

80. S inclair Microdrive са четири касетице
(удружење Once Upon a Byte)
81. К
 омпјутер Sinclair ZX Spectrum+
(удружење Once Upon a Byte)
82. Компјутер Sinclair ZX Spectrum+2 са
касетофоном (удружење Once Upon
a Byte)
83. К
 омпјутер Sinclair ZX Spectrum +3 са
диском (удружење Once Upon a Byte)

Ликовни гласник наступајуће информатичке технологије, Милан Кешељ
(Савино Село, 1949), фасциниран могућностима новог комуникацијског кода,
гради своју поетику од елемената компјутера, штампаних плоча, чипова и
стварних кодираних информација на осмобитној траци транспонованих
ликовним поступком, најављујући својим делима компјутеризацију друштва.
На изложби Почеци информационих технологија у Новом Саду презентоване су
уметничке слике овог новосадског сликара. Изложена уља на платну припадају
циклусу Добар дан, комуникацијо. Инспирисана су доласком информационог доба,
а настала у периоду од 1993. до 2002. године.

84. Компјутер Ei Pecom 32 (удружење
Once Upon a Byte)
85. К
 омпјутер Ei Lira 512 (удружење Once
Upon a Byte)
86. К
 омпјутер Lola 8A (удружење Once
Upon a Byte)

На изложби је приказан документарно-филмски материјал из Филмске архиве
Радио-телевизије Војводине, у којој се чувају снимци из продукције некадашње
Телевизије Нови Сад. Посебно се захваљујемо Ирини Туцаков која је, за ову прилику, у архиви пронашла следеће прилоге:
1. „Компјутери“ – прилог из емисије „Кроз Војводину“ Телевизије Нови Сад.
Текст: Димитрије Боаров, сниматељ: Теодор Вину, 1975. Трајање: 1,05 минута.
2. „Компјутери“ – прилог из емисије „Сигнали“ Телевизије Нови Сад. Текст:
Стеван Никшић, Редитељ: Стеван Штукеља, сниматељ Петар Латиновић, 1974.
Трајање: 2 минута.
3. „Рачунарски центар“ – прилог из емисије „Дневник“ Телевизије Нови Сад.
Текст: Бенке Снежана, сниматељ Владимир Госарић, 1977. Трајање: 2,10 минута.

70. Компјутер Birostroj Robi 400 (И-4474)
 омпјутер Галаксија (удружење Once
71. К
Upon a Byte)
72. К
 њига „Рачунари у вашој кући“ (1983)
(удружење Once Upon a Byte)
73. M
 acintosh Classic II + тастатура
(удружење Once Upon a Byte)
74. C
 ommodore 1541 (флопи диск драјв)
(удружење Once Upon a Byte)

ЦИП - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

75. C ommodore MPS 803 (штампач)
(удружење Once Upon a Byte)

004.3(091)(083.824)

 ommodore Joystick (удружење Once
76. C
Upon a Byte)

ХОРНОК, Атила
Почеци информационих технологија у Новом Саду : у контексту опште историје
развоја компјутера / [аутор каталога и изложбе] Атила Хорнок ; [фотографија Феђа
Киселички]. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2016 (Београд : Службени гласник). 56 стр. фотогр. ; 21 cm

 омпјутер Commodore 128 (удружење
77. К
Once Upon a Byte)
78. К
 омпјутер Commodore Amiga 500
(удружење Once Upon a Byte)

Tiraž 150. Библиографија.

79. C
 ompetition Pro Joystick (удружење
Once Upon a Byte)
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