KOMPUTER OSOBISTY
Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do uŜytku
osobistego w domu i biurze. Jest to desktop albo notebook. SłuŜy głównie do uruchamiania oprogramowania
biurowego, dostępu do zasobów Internetu, prezentacji treści multimedialnych (tekst, obrazy, dźwięki, filmy i
inne), jak i gier.
W Polsce zdecydowana większość komputerów osobistych to konstrukcje róŜnych producentów (lub składane
samodzielnie przez uŜytkowników) oparte na procesorze x86 i systemie operacyjnym z serii Microsoft Windows
lub Linux. Z powodów historycznych nazywane są pecetami ze względu na zgodność z IBM-PC. Poza tym są
jeszcze komputery Mac firmy Apple oraz maszyny SPARC firm Sun Microsystems i Fujitsu.
Idea komputerów osobistych zrodziła się na początku lat 70. Nie do końca jest jasne, który z komputerów moŜna
uznać za pierwszą tego typu maszynę. O palmę pierwszeństwa kłócą się tu Xerox, Hewlett-Packard oraz IBM.
Jest tu polski akcent, zapomniany podobnie jak niegdyś enigma. Maszyna o nazwie K-202 stworzona przez
Jacka Karpińskiego. Powstało pierwszych 30 komputerów wielkości małej walizki i mieszczących się na biurku.
Pracowały z szybkością miliona operacji na sekundę, czyli szybciej niŜ pecety 10 lat później. Miały 150
kilobajtów pamięci, podczas gdy produkowane wtedy w ELWRO we Wrocławiu wielkie jak szafy komputery
Odra 1204 miały tylko 48 kilobajtów. – K-202 były dziesięć razy tańsze. Produkowało je 200 osób, podczas gdy
"Odry" robiło 6 tys. ludzi. JednakŜe wydaje się, iŜ pierwszym komputerem osobistym (PC) powszechnie
uznanym przez "świat zachodni" była konstrukcja firmy MITS nazwana Altair 8800 – zaprezentowana przez Eda
Robertsa i Billa Gatesa w styczniowym wydaniu Popular Electronics Magazine (1975). Sama nazwa Altair moŜe
pochodzić z dwóch róŜnych źródeł – albo odnosi się do gwiazdy o takiej nazwie lub teŜ została zaczerpnięta z
wczesnych odcinków serialu "Star Trek".
Niewątpliwym faktem jest natomiast to, Ŝe pierwszym masowo produkowanym tego rodzaju komputerem, który
faktycznie dotarł "pod strzechy" był Apple I. Intensywny rozwój komputerów osobistych rozpoczął się w 1981
roku, kiedy to Apple II sprzedawany wraz z prostym edytorem tekstów – AppleWrite oraz arkuszem
kalkulacyjnym VisiCalc, stał się faktycznie poŜytecznym narzędziem przydatnym w prostych pracach
biurowych. Rynek ten zauwaŜył wtedy IBM, który dodał do idei prostej i taniej architektury Apple'a ideę
otwartej architektury budowy komputera i 12 sierpnia 1981 wprowadził na rynek swój pierwszy komputer PC
5150 z 16 kB pamięci operacyjnej, a 8 marca 1983 masowo produkowany komputer osobisty IBM PC/XT, od
którego wywodzi się cała rodzina komputerów klasy PC.
Podstawowe
osobistego:

komponenty

komputera

1) Monitor
2) płyta główna
3) procesor (CPU)
4) pamięć operacyjna (RAM)
5) karta rozszerzenia
6) zasilacz
7) napęd optyczny (CD, DVD itp.)
8) dysk twardy (HDD)
9) mysz
10) klawiatura

Źródło: wikipedia.org

