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• osmibitové domácí počítače

• programovatelné a grafické kalkulátory

• osobní počítače typu IBM PC a Apple Macintosh

• PDA - osobní digitální asistent 



 Začněme citátem – názorem Kena Olsona, 

spoluzakladatele a prezidenta firmy DEC       

(Digital Equipment Corporation; založena 1957)

z roku 1977:

„There is no reason anyone would want

computer in their home“

„Neexistuje důvod, proč by někdo chtěl           

mít počítač doma.“



 Stephen Wozniak a Steve Jobs založili svoji firmu 

Apple, která vyráběla první domácí počítače už

v roce 1976.

 Jejich první počítač Apple I byl ovšem stavebnicí 

pro nadšené zájemce o elektroniku, přesto byl 

komerčně úspěšný!

 Mikroprocesor MOS Technology 6502  (8bitový). 

 Operační paměť 4 kB, rozšiřitelná na 8 kB.

 Jednoduchý BIOS na ROM usnadnil rozběhnutí.

 Videovýstup na běžný TV přijímač.

 Monitor zobrazoval jen velká písmena (24 x 40). 



 První a zároveň poslední 

sériově vyráběný počítač

zkonstruovaný jedním 

člověkem – Stephenem

Wozniakem.

 V prodeji od roku 1977.

 Procesor MOS T. 6502    

s frekvencí 1 MHz.

 Paměť 4 kB (až 48 kB).

 Podpora BASIC na ROM.

 Kazetový mgf. 



 Základní model Apple II s 4 kB ROM stál $ 1289.

 Model s velkou pamětí 48 kB však stál   $ 2638.

 Programy i data se nahrávaly jako zvuk na mgf.

 Brzy byl počítač rozšířen o podporu 5¼“ disket.

 Později následovaly další úpravy a nové modely:

 1982  Apple IIe z nových součástek 128 kB,

 1984  Apple IIc, přenosný s podp. modemu,

 1986  Apple IIGS, procesor 65816/2,8 MHz,

 1988  Apple IIc Plus, frekvence 4 pr. MHz.

 Apple podporovalo řadu II až do roku 1993 díky 

rozšíření v amerických školách.



 1979  …  první modely Atari 400 a 800.

 Na první pohled vidíte rozdíl v klávesnici.



 Prototyp dostal jméno Candy podle hezké 

sekretářky firmy Atari.

 Měl levnou membránovou klávesnici. 

 Původně byla plánována operační paměť 4 kB.

 Skutečná operační paměť byla 8 nebo 16 kB.

 Videovýstup pouze na běžný TV přijímač.

 Zvuk z interního reproduktoru.

 Důraz na nízkou cenu.

 Mikroprocesor MOS Technology 6502  (8bitový). 

 Vlastní OS a překladač jazyka BASIC.

 Cena při uvedení na trh … $ 499.



 Prototyp dostal jméno Colleen podle jiné hezké 

sekretářky firmy Atari.

 Měl solidní klávesnici, jako elektrický psací stroj. 

 Původně byla plánována operační paměť 8 kB.

 Skutečná paměť RAM byla 48 kB a ROM 10 kB.

 Videovýstup na běžný TV přijímač i na monitor.

 Zvuk z interního reproduktoru.

 Důraz na nízkou kvalitu.

 Mikroprocesor MOS Technology 6502  (8bitový). 

 Vlastní OS a překladač jazyka BASIC.

 Cena při uvedení na trh … $ 1000.



 Opět rok 1977.

 Opět mikroprocesor 

MOS Technol. 6502.

 Opět paměť 4 kB,  

lze jít až na 96 kB.



 1982 až 1993.

 Mikroprocesor  MOS 

Technology 6510.

 ROM 64 kB, RAM 20.

 Interpret BASICu.

 Množství periferií.

 Díky komunitě nadšenců existuje i dnes řada 

funkčních kusů tohoto počítače, pro které se 

vyvíjí nový software a dokonce i hardware.

 Dle odhadů se prodalo 17 až 25 milionů ks.



 Vynálezce a vizionář.

 Chtěl vyrobit levný 

počítač pro každého 

a dařilo se mu to.

 První modely: ZX80 

a ZX 81, podle roku 

uvedení na trh.

 1982 uvedl slavný 

ZX Spectrum, který 

měl řadu variant        

a klonů.



 Levná gumová 

klávesnice.

 16 kB, či 48 kB 

ROM

 Připojení TV    

a mgf.

 V prodeji 1982, v Čechách přezdívka gumák.

 K periferiím patřila i jednojehličková tiskárna 

ZX printer, která tiskla na speciální papír.

 Fantastická cena … méně než 100 liber!



 V prodeji 1984, v ČSSR také - v Tuzexu, za bony.

 Při tehdejším kurzu bonů cena cca 8.000 Kčs.

 Můj první počítač. Dělal jsem na něm diplomku.



 Klony se vyráběly i v tehdejším Československu.

<  Didaktik Gama

Didaktik M  >



 Jistě jste si všimli, že většina úspěšných modelů

první vlny „osmibitů“ byla založena na několika 

typech mikroprocesorů:

MOS Technology 6502 využívaly počítače 

Apple I a Apple II, Atari 400 a Atari 800, 

Commodore PET,

MOS Technology 6510 využíval slavný 

Commodore 64,

 Zilog Z80 využívalo ZX Spectrum a jeho 

klony (Didaktik Gama, Didaktik M), ale také 

poměrně kvalitní „osmibity“ Sharp MZ-700         

a Sharp MZ-800.



 Od roku 1977 vstoupily počítače do našich 

domovů a kromě velkých sálových systémů

(mainframů) zde najednou byly domácí počítače  

a osobní počítače (v širším významu tohoto 

spojení slov).

 Dodnes existují komunity nadšenců fandících 

jednotlivým typům osmibitových domácích 

počítačů.

 V USA se staly pojmem Apple II a Commodore

64, v Evropě kromě nich také anglický Sinclair

ZX Spectrum + .



 O chvilku dřív než domácí počítače se objevily 

programovatelné kalkulátory.

 1974  … Hewlett-Packard HP-65, první  

programovatelný kalkulátor,

 1975  … Texas Instruments SR-52, inspirace 

slavné řady kalkulátorů TI,

 1976  … Hewlett-Packard HP-67

 1977  … slavná „padesátková“ řada Texas Instr. 

TI-57,  TI-58,  TI-59.

 Z tohoto přehledu vidíme souboj dvou velkých 

hráčů na trhu s výpočetní technikou.



 1974  … HP-65

 1976  … HP-67



Zajímavé je, že tyto kalkulátory používaly k zadání 

úlohy tzv. obrácenou polskou notaci  >  [ENTER]

Volitelným příslušenstvím byly 

programy na mg. štítcích.

Příklad RPN:  

3 4 x 10 2 :  

[ENTER]

znamená  

3 x 4    10 : 5

výsledek je 7.



 1975  …  SR-52

 1977  … TI-57, TI-58, TI-59



 Nejúspěšnější programovatelný 

kalkulátor všech dob     (1977).

 960 programových kroků.

 100 datových registrů.

 Programovací jazyk TI BASIC.

 Computer Algebra System.

 Grafické funkce – tiskárna.

 Cena $ 300.



 Programování spočívá 

v záznamu výpočtu, 

obohaceném o vstup 

čísel a podmíněný skok 

na začátek programu 

(smyčka WHILE).

 Výborná pomůcka 

např. pro zpracování 

protokolů z měření.

 Tenhle model CASIO 

fx-3600P jsem dostal 

od rodičů k 18tinám.



 Potomkem je model CASIO 

fx-3650P s dvouřádkovým 

displejem, ale jinak velmi 

podobnými možnostmi.

 Pokud jde o programování 

jsou možnosti téměř shodné 

s původním modelem. Jde 

zase o záznam maker, vstup 

čísel z klávesnice a možnost 

cyklu typu WHILE.

 Umí ale také výborně různé 

typy regrese, derivaci funkce 

v bodě, určitý integrál, …



 1981  … firma IBM přichází s IBM PC.

 1984  … firma Apple přichází s řadou Macintosh.



 1975 vyvinula fa IBM 

tzv. portable computer, 

tedy přenosný počítač

jako alternativu velkých 

sálových mainframů.



 Počítač byl určen pro firemní klientelu, která 

chtěla mít možnost snadno měnit umístění svého 

výpočetního centra.

 Cena se pohybovala od $ 8.975 za model s 16 kB 

a jazykem APL do $ 19.975 za 64 kB RAM a dva 

jazyky (APL + BASIC).

 Rozhodně tedy nešlo o personal computer, který 

by si pořídil jednotlivec (ať už pro podnikání nebo 

domů.

 Počítač měl jinou architekturu než

model IBM PC 5150, který odstartoval 

éru počítačů IBM PC kompatibilních.



 Osobní počítač vyvinula 

firma IBM pod tlakem 

konkurence  8-bitových 

domácích počítačů.

 Chtěli vyrobit relativně

levný a spolehlivý stroj, 

který by našel využití   

jak v kancelářích, tak      

v domácnostech rodin    

s vyšší životní úrovní.

 Narychlo jej zařadili do typové řady 5100, ale šlo   

o novou architekturu počítačů. Tvůrci prvního IBM 

PC jistě netušili, jak bude nakonec úspěšná.





 Procesor Intel 8088        

na frekvenci 4,77 MHz.

 RAM 16 až 64 kB 

(rozšiřitelná na 256 kB).

 Narychlo připravená konkurence 8bitovým domácím 

„mazlíčkům“ firem Apple, Atari, Commodore, … 

díky otevřenosti architektury externím výrobcům 

součástek a řadě inovací úspěšně vydržela více než

čtvrt století vývoje a už dlouho je nejprodávanějším 

typem počítače vůbec.

 U prvních typů záznam dat na magnetofon, potom 

diskety 8“ a o několik let později 5¼“.

 První model měl 16 bit procesor, ale 8 bit sběrnici.



 Vývoj šel velmi rychle dopředu. Následující typy 

IBM PC jsou známé pod zkratkami XT a AT.

 1983  … IBM PC XT  (eXtended Technology):

 procesor 8088 a mat. koprocesor 8087,

 oboustranné 5¼“ disketové mechaniky,

 RAM 128 kB, rozšiřitelná až na 640 kB,

 pevný disk typicky 10 MB.

 1984  … IBM PC AT  (Advanced Technology):

 procesor 80286 na 6 MHz (později 8 MHz),

 plně 16 bit počítač, mat. kopr. 80287,

 real-time hodiny na zákl. desce, lepší BIOS,

 pevný disk typicky 20 MB.



 1984  …  ve stejné době jako IBM PC AT.

 Televizní reklama při uvedení 1. modelu „hází 

rukavici“ firmě IBM  (Big Blue =  Big Brother).

 Počítače jsou postaveny na mikroprocesoru 

Motorola  68000.  

 Koncepce je zcela jiná než u IBM. Vlastní vývoj 

OS a aplikací. Vlastní design počítače. Důraz na 

kompaktnost, značkovost, kvalitu, …

 Firma Apple si ovšem „hraje na vlastním 

písečku“ a to je pravděpodobně jeden z důvodů, 

proč je nakonec IBM PC komerčně výrazně

úspěšňejší (ačkoliv je technicky slabší).





 1991  … první laptop (počítač na kolena).

 1993  … velmi kvalitní PDA Newton

(osobní digitální asistent), 

i když ne první.



 1984  … První modely Psion firmy Psion;

firma si dlouho udržuje exkluzivitu 

na trhu osobních digitálních asistentů.

 1993  … velmi kvalitní PDA Newton firmy Apple.

 1996  … Palm Computer firmy US Robotics.




