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Поделба на современите компјутери. Фон-Нојманов модел на 

компјутер 
 

 

1. Развој на компјутерите 

 а) прва генерација на компјутери – ENIAC (electronic numerical integrator and 

calculator) 

 За прв компјутер се смета компјутерот конструиран на универзитетот во Пенсилванија во 

1946 год. наречен ENIAC (electronic numerical integrator and calculator). Во него биле вградени 

18000 електронски ламби, зафаќал 150 м2 и тежел 30 тони. Со појавата на  ENIAC започнува 

појавата и развојот на првата генерација компјутери која траела до 1959 год. Недостаток на 

компјутерите било загревањето поради кое морало да се вградуваат уреди за ладење.  

 Фон Нојман во тоа време бил еден од најголемите математичари. Заклучил дека 

програмирањето со голем број на прекинувачи и кабли е споро и тешко, па полесно било 

програмата да се претстави во дигитален облик. Исто, наместо децимални податоци  да се користи 

бинарен запис. Неговата машина денес е основа за скоро сите компјутери. Таа имала пет основни 

делови меморија, аритметичко – логичка единица, управувачка единица, влезна и излезна единица. 

Меморијата била составена од 4096 збора по 40 бита. Во аритметичко – логичката единица имало 

40 битен регистар – акумулатор.  

Фон Нојманова машина 

 

 б) втора генерација на компјутери - транзистори 

 Периодот од 1959 до 1964 година е познат како втора генерација на компјутери. Во оваа 

генерација компјутерите се изградени врз база на транзистори кои ги замениле електронски ламби. 

Затоа овие компјутери имале помали димензии, поголема брзина а за памтење користеле магнетна 

лента.  

 в) трета генерација на компјутери – интегрални кола 

 Пронајдокот на интегралните која го означува почетокот на третата генерација на 

компјутери. Интегралното коло содржи неколку стотини транзистори на минијатурно парче 

материјал. Со тоа димензиите на компјутерите уште повеќе се намалиле, брзината се зголемува, 

цената опаднала и примената се проширила насекаде.  

 Во 70-те години се јавува тенок слој на силициум – чип на кој може да се отпечати 

комплетно интегрално коло. Ова довело до појава на четвртата генерација на компјутери. Во 1975 

г. е направен првиот персонален компјутер. Поради малите димензии, големите можности, ниските 

цени, почнуваат да се користат насекаде. Преку компјутерските мрежи може да се комуницира низ 

целиот свет.  

 г) четврта генерација на компјутери - чип 
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 Денес се користат и компјутери од петтата генерација кои имаат можност за паралелна 

работа.  

 д) петта генерација на компјутери – паралелна работа 

  Во експериментална фаза се и ПДА компјутери и оптички компјутери.Сеочекува 

комуникацијата човек – компјутер да биде со користење на говорниот јазик, гласовна 

комуникација, интелегентно пребарување, можност за учење од сопственото искуство.  

 

2. Поделба на компјутерите 

 а) според намената: 

 специјална намена 

 општа намена 

Според намената, компјутерите може да бидат за општа и специјална намена. 

 Компјутерите за специјална намена се дизајнирани да извршуваат една носечка функција. 

Пр. за првиот лет на човекот на месечината бил конструиран компјутер што имал задача да го мери 

растојанието на вселенското возило до месечината при слетувањето и полетувањето. Вакви 

компјутери се користат за игри, контрола на авиони, автомобили, семафорите во градот и сл. Овде 

спаѓаат т.н.вгнездени компјутери. За разлика од другите компјутери, вгнездените компјутери 

немаат монитор и тастатура и не работат самостојно. Тие имаат програма која не може да се 

менува и е наменета да извршува само една специфична работа, на пр. контрола на температура и 

влажност, контрола на работа на срце, надзор за  обезбедување на простории  и згради итн. 

Вгнездените компјутери се вградуваат во уреди како што се дигитални фотоапарати, мобилни 

телефони, музички плеери, микробранови печки и сл. Сѐ повеќе се вградуваат и во многу уреди 

кои претходно работеле без нив, како што се на  пр. машини за перење,светилки, навигациони и 

сопирачки системи кај автомобилите итн.  

 

 Компјутерите за општа намена извршуваат задачи со широк спектар. Овде се користи 

концептот според кој програмата треба да изврши се што се наоѓа во меморијата. 

 б) според начинот на работа: 

 аналогни 

 дигитални 

 Според начинот на работа, се делат на аналогни и дигитални. 

 Аналогните ги претставуваат променливите со физички аналогии. Се користат кога 

податоците може да бидат прифатени директно од мерните инструменти без претворање во бројни 

кодови. Немаат потреба од меморија бидејќи прифаќањето и споредувањето се иззвршуваат во 

единствена операција. Излезот може да биде во облик на граф. 

 Дигиталните  операциите ги извршуваат во дискретна форма. Разликата е во тоа што 

излезниот резултат кај дигиталните е прецизен и повторлив, а кај аналогните не е точно повторлив.  

 в) според големината: 

 големи компјутери 

 мини компјутери 

 микро компјутери (персонални компјутери) 

  

 Според големината имаме: 

 Денес најмногу се користат персоналните компјутери. Најчесто тие се поврзани во 

компјутерски мрежи. Мини компјутерите се наменети за работа во помали претпријатија. За 

работа во големите фирми се користат големи компјутери.  

 Во историскиот развој први се појавиле големите компјутери. Денес се користат во 

универзитетите, истражувачките центри, полицијата, војската, царината. На нив работат неколку 

стотини корисници кои може да бидат оддалечени од него.Се наоѓаат во иста или соседни 

простории а меѓусебе се поврзани со специјални кабли. За одржување се грижат повеќе стручни 

лица.  
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Разликата помеѓу суперкомпјутерите и големите  компјутери е во тоа што суперкомпјутерите 

извршуваат мал број  задачи што е  можно побрзо, додека големите компјутери опслужуваат  голем 

број корисници и извршуваат голем број задачи истовремено.  Корисниците  до централниот 

компјутер пристапуваат преку нивните терминали кои се поврзани со  компјутерот.  Терминалите  

немаат  сопствена меморија,  имаат само единици  за примање и  за праќање податоци до главниот  

компјутер. Тие можат да бидат лоцирани во иста  просторија со компјутерот,  но и во други 

простории, згради или градови.  

 

 Мини компјутерите се слични, но со помали можности.Сместени се во просторија каде со 

работата на компјутерот управува стручно лице – систем инженер.  

 Персоналните компјутери може да бидат статични и преносни. Статичните се поставени на 

работната маса. Преносните може да се користат на одмор, патување и сл. Се со помали димензии 

и помала тежина.  

Сите делови кај преносливите компјутери  се интегрирани во една целина и најголемиот 

недостаток на  овие компјутери е што тие не можат да се надоградуваат. Некои уреди можат да се 

приклучат преку порти. Преносливите компјутери содржат батерија за самостојна работа.Laptop e 

пренослив PC  кој може да се користи и при патување. Има помали димензии  и е поскап од  

статичните компјутери со исти перформанси. Notebook e сличен на Laptop но е помал, тој е со 

големина на нотес. Tablet се многу лесни  компјутери кои денес се произведуваат во различни  

форми  и големини. Можат  да бидат безжични, со екран за цртање или со екран кој  може да се  

држи во исправена или во легната положба. Palm или џебни компјутери се многу мали и можат да 

се дражат на дланка.  Се користат за водење на деловни  календари, како телефонски именици или 

адресари, за брзи пресметки, за праќање и за примање на податоци и на информации.  

 Според мислењето на експертите големите и средни компјутери може да застарат според 

моќта и да бидат заменети со мрежи составени од микрокомпјутери и сервери. Исто, и 

персоналните компјутери да се заменат со мрежни компјутери и информациски апарати за 

интернет и интернет апликации.  

 Се предвидува појава на нано компјутери со големина помала од милионитиот дел од 

метрот.  

 Статичните компјутери за работа користат релативно едноставен софтвер. 

 г) работни станици, 

 Работните станици имаат посложен софтвер. Ги користат инженери, научници и сл. кога се 

обработуваат голем број на податоци.  

 д) мрежни сервери, 

 Мрежните сервери се за координирање на телекомуникациите и ресурсите во 

компјутерските мрежи.  

 ѓ) компјутерски терминали 

 Компјутерски терминал овозможува пристап до компјутер. Некои имаат можност и за 

обработка на податоци. Пр. се АТМ апаратите за вадење пари, ПОС терминалите за наплаќање на 

производите на наплатните места. 

 е) мрежни компјутери 

 Мрежните компјутери се за користење на интернет. 

 ж) информациски апарати 

 Информациските апарати  - во нив спаѓаат личните дигитални помошници  (personal digital 

assistants) компјутерите се со мали димензии и со скромни можности. Имаат екран чувствителен  

на допир и молив со  помош на кој  се управува со наредби. Можат да  се поврзат на  Интернет и да 

имаат  функција на мобилен телефон. Имаат можност за пристап на веб преку кој праќаат и 

примаат пораки, прегледуваат веб страници и разменуваат податоци со веб серверите и десктоп 

компјутерите.  

 

 


