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Перший комп’ютер в континентальнiй Європi
був створений у Києвi

The first computer in the continental Europe
was created in Kiev

Б.Н. Малиновський
B. Malinovsky

«Зберiгати довiчно»
У груднi 1976 р. вiдбулося засiда-
ння вченої ради Iнституту кiберне-

“Story eternally”

In December 1976 the academic coun-
cil conference of the Institute of Cy-

тики АН УРСР, присвячене 25рiч- bernetics Academy of Science of the
чю введення в регулярну експлуата- Ukrainian SSR was devoted to the
цiю першої у континентальнiй Євро- 25 years of exploitation of the first
пi Малої електронної лiчильної маши- in the continental Europe Small Elec-
ни («МЭСМ»), створеної в Iнститутi tronic Computing machine (MESM),
електротехнiки АН УРСР пiд керiвни- which was created in the Institute of
цтвом Сергiя Олексiйовича Лебедєва Electrical Engineering AS Ukr.SSR
(1902–1974). under the Sergei Lebedev leadership

У своєму виступi на засiданнi ди- (1902–1974).
ректор Iнституту академiк В.М. Глу- The head of the Institute academi-
шков так оцiнив його новаторське cian Victor Glushkov evaluated Lebe-
творче досягнення: dev’s innovative and creative achie-

«Незалежно вiд зарубiжних уче- vements in the following words: “Inde-
них С.О. Лебедєв розробив принци- pendently of foreign scientists,
пи побудови комп’ютера з програмою, S. Lebedev elaborated the construc-
яка зберiгається в оперативнiй пам’ятi. tion principles for the computer with
Пiд його керiвництвом створено пер- program that can be stored in operat-
ший в континентальнiй Європi комп’ю- ing memory. Under his supervision the
тер, у стислi строки розв’язано важли- first computer in the continental Eu-
вi науковотехнiчнi завдання, чим бу- rope was created, important scientific
ло закладено радянську школу про- and technical tasks were resolved in
грамування. Опис «МЭСМ» — перший the short terms and the Soviet school
у країнi пiдручник з обчислювальної of programming was founded. The
технiки. «МЭСМ» стала прототипом MESM description became the first
великої електронної лiчильної маши- country textbook on computer engi-
ни «БЭСМ». Лабораторiя С.О. Лебе- neering. The MESM served as proto-
дєва — це органiзацiйний зародок Об- type for the Big Electronic Comput-
числювального центру — пiзнiше Iн- ing Machine BESM. The laboratory of
ституту кiбернетики АН УРСР». S. Lebedev is the Computing Center

Твердження В.М. Глушкова про organizational germ, that later trans-
те, що С.О. Лебедєв, незалежно вiд formed into the Institute of Cyber-
учених Заходу, розробив принципи по- netics”.
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будови комп’ютера з програмою, яка The statement that S. Lebedev
зберiгається в пам’ятi — принципо- elaborated the construction princi-
во важливий момент. Саме зберiга- ples for the computer with a pro-
ння програми в оперативнiй пам’ятi gram stored in memory independently
стало завершальним кроком у розви- of western scientists, expressed by
тку перших комп’ютерiв. На Заходi V. Glushkov, is fundamentally impor-
цей етап пов’язують з iм’ям Джона tant. Namely, storage of the program
фон Неймана. Оскiльки висловлюва- in the operating memory was the fi-
ння В.М. Глушкова пiдтверджено низ- nal step in the first computers de-
кою архiвних документiв i спогадами velopment. In western countries this
людей, якi працювали з С.О. Лебедє- stage is linked to the name of John
вим, можна стверджувати, що поряд iз von Neumann. And as the words of
Джоном фон Нейманом С.О. Лебедєв V. Glushkov are supported by the se-
є розробником принципу збереження ries of archival documents and his col-
програми в оперативнiй пам’ятi ком- leagues’ statements, we can assert that
п’ютера. Lebedev was a developer of the stored-

На засiданнi закритої вченої ради program computer principle as well as
iнститутiв електротехнiки i теплоенер- John von Neumann.
гетики АН УРСР вiд 8 сiчня 1951 р. On January 8, 1951, at the In-
(протокол №1) С.О. Лебедєв, вiдпо- stitute of Electrical Engineering and
вiдаючи на поставленi йому запитання the Institute of Heat and Power Engi-
пiсля доповiдi про «МЭСМ», сказав: neering, AS Ukr.SSR, academic coun-

«У мене є данi по 18 машинах, роз- cil private session (minutes 1) Lebe-
роблених американцями, цi данi мають dev reported on MESM and gave the
характер реклами, без будьяких вiдо- following answer to the question from
мостей, як машини побудованi», i да- the audience: “I have got the data
лi: «Використовувати зарубiжний до- on 18 machines, elaborated by Ameri-
свiд важко, оскiльки опублiкованi вi- cans. This data is a kind of advertis-
домостi дуже скупi». ing material and does not include any

У короткiй записцi, надiсланiй в facts about the construction of the ma-
АН СРСР на початку 1957 р., С.О. Ле- chines”, and then: “It is really hard to
бедєв констатує: «У 1948–1949 рр. use the foreign achievements, because
мною були розробленi основнi прин- the published information is very lim-
ципи побудови подiбних машин. Вра- ited.”
ховуючи їхнє виняткове значення для In a short note, sent to the Aca-
народного господарства, а також вiд- ldemy of Science of the USSR in the
сутнiсть в СРСР будьякого досвiду їх beginning of 1957, S. Lebedev states:
побудови та експлуатацiї, я прийняв “In 1948–1949 I elaborated the main
рiшення якнайшвидше створити малу construction principles of such ma-
електронну лiчильну машину, на якiй chines. Taking into account their sig-
можна було б дослiджувати основнi nificance for national economy and
принципи побудови, перевiрити мето- being aware of the fact that there is
дику розв’язання окремих задач i на- no experience of such machine build-
громадити експлуатацiйний досвiд». ing and exploitation in the USSR, I

Не випадково «МЭСМ» спочатку decided to create a small computing
розшифровувалася як «Модель эле- machine, which would be used to in-
ктронной счетной машины», i лише пi- vestigate the main construction prin-
знiше слово «Модель» було замiнено ciples, to check the problem solving
на слово «Малая». techniques and to accumulate the ex-

У згаданому вище протоколi perience of exploitation”.
С.О. Лебедєв вiдзначив: «За даними Not by chance MESM was deci-
зарубiжної лiтератури, проектування phered at first as “Model Electronic
i створення машини триває 510 рокiв, Computing Machine”, and later the
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ми маємо намiр побудувати машину за word “model” was replaced by the
2 роки». word “small”.

Неймовiрно, але вченому вдалося In the abovementioned minutes
реалiзувати цей проект за такий коро- S. Lebedev pointed out: “According
ткий строк. Роботи було розпочато в to the foreign literature data, the pro-
1948 р., а вже наприкiнцi 1950го за- jecting and construction of the ma-
працював макет «МЭСМ». У 1951 р. chine last for 510 years. We intend to
«МЭСМ» здали для регулярної екс- build a machine in 2year term.”
плуатацiї. На нiй, єдинiй на той час Incredibly, but scientist managed
машинi такого класу, протягом 1952 to realize this project in such a short-
р. розв’язувалися найважливiшi зада- term. The work was started in 1948,
чi: фрагменти розрахункiв термоядер- and MESM began functioning in the
них процесiв, космiчних польотiв i ра- end of 1950. In 1951 MESM was
кетної технiки, дальнiх лiнiй електро- handed over for regular commission.
передачi тощо. It was the only machine of such class

Досвiд створення та експлуатацiї at the time and during 1952 it was
«МЭСМ» дав змогу С.О. Лебедєву used to solve the most important prob-
за короткий час (наступнi два роки!) lems: calculation fragments for the
створити «Большую электронную сче- thermonuclear processes, space flights
тную машину» — «БЭСМ». and jet engineering, power lines, etc.

У статтi «Бiля колиски першої The experience of MESM con-
ЕОМ» (ЕОМ — електронна обчислю- struction and exploitation made it
вальна машина, назва статтi росiй- possible for Lebedev to create in the
ською мовою «Около колыбели первой next two years a Big Electronic Com-
ЭВМ», ЭВМ — электронная вычисли- puting Machine—BESM.
тельная машина) С.О. Лебедєв назвав In the article “At the Cradle of
«МЭСМ» «первiстком радянської об- the first Computer” Lebedev called
числювальної технiки». «БЭСМ» Сер- MESM a “firstling of the Soviet com-
гiй Олексiйович характеризував так: puter engineering”. He described
«Коли машина була створена, вона BESM in the following words: “When
нiчим не поступалася новiтнiм аме- the machine was created, it was com-
риканським зразкам i являла собою parable to the latest American mod-
справжнє торжество iдей її творцiв». els. It was a triumph of ideas of its

Основнi принципи побудови creators.”
«МЭСМ» мiстяться у книзi (ранiше The main principles of MESM
секретнiй) «Мала електронна лiчиль- construction can be found in the previ-
на машина» (автори С.О. Лебедєв, ously classified book “Small Electronic
Л.Н. Дашевський, К.О. Шкабара, Computing Machine” authored by
1952 р.). Ось цi принципи: S. Lebedev, L. Dashevsky and

1. В машинi використовується двiй- E. Shkabara (1952). Here are those
кова система числення. principles:

2. До складу машини входять п’ять 1. Machine uses binary notation.
пристроїв — арифметичний, пам’ятi, 2. Machine consists of five devices:
керування, вводу та виводу. arithmetic, memory, operational, in-

3. Програма обчислень кодується i put and output.
зберiгається в пам’ятi так само, як i чи- 3. Computing program encoded
сла. and kept in the memory, as well as

4. Обчислення здiйснюються авто- data.
матично на основi програми, яка збе- 4. Calculations implemented auto-
рiгається в пам’ятi машини. matically on the basis of the memory-

5. Крiм арифметичних, машина stored program.
виконує логiчнi операцiї — порiвняння, 5. Besides arithmetic operations,
умовного та безумовного переходiв. machine implements the logical ones:
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6. Пам’ять будується за iєрархi- comparisons, conditional and uncondi-
чним принципом. tional transitions.

7. Для обчислень використовую- 6. Memory built on the hierarchy
ться числовi методи розв’язання задач. principle.

У 1955 р. на конференцiї у Дарм- 7. Calculations done by digital
штадтi доповiдь С.О. Лебедєва про tasks solving techniques.
«БЭСМ» викликала сенсацiю: мало ко- At the 1955 conference in Darm-
му вiдома за межами СРСР машина stadt Lebedev’s report about BESM
була визнана найбiльш швидкодiючою caused a sensation. The machine, un-
у Європi. known outside the USSR, was recog-

Судячи зi спогадiв сучасникiв, за- nized as the most fastacting in Europe.
дум створити цифрову обчислювальну According to the references of
машину виник у вченого ще до вiйни, Lebedev’s contemporaries, the idea to
коли вiн жив у Москвi. create the digital computing machine

Професор А.В. Нетушил, який за- came to his mind before the war, when
кiнчив Московський енергетичний iн- scientist lived in Moscow.
ститут за кiлька рокiв до вiйни, згадує: Professor Anatoliy Netushyl, who
«Результатом моїх дослiджень ста- had graduated from the Moscow En-
ла кандидатська дисертацiя на тему: ergy Institute several years before the
«Аналiз тригерних елементiв швид- war, recalls: My research resulted
кодiючих лiчильникiв iмпульсiв». Як in the Ph.D. thesis “Analysis of the
вiдомо, електроннi тригери стали пi- trigger elements of fastacting impulse
знiше основними елементами цифро- counters”. It is known that later elec-
вої обчислювальної технiки. Вiд само- tronic triggers became the basic el-
го початку цiєї роботи в 1939 р. i до ements of the digital computer de-
захисту С.О. Лебедєв з увагою i схва- vices. From the very beginning of the
ленням ставився до моїх дослiджень. work in 1939 till its defense, S. Lebe-

Вiн погодився бути опонентом з dev treated my research with attention
дисертацiї, захист якої вiдбувся напри- and approval. He had agreed to serve
кiнцi 1945 р. На той час ще нiхто не пi- as opponent during the thesis defense,
дозрював, що С.О. Лебедєв виношує which took place in the end of 1945.
iдеї створення цифрових обчислюваль- At that time nobody suspected that
них машин». S. Lebedev was elaborating the idea of

Дружина вченого А. Г. Лебедєва digital computing machine creation.”
розповiдала, як восени 1941 р., коли Scientist’s wife Alice Lebedeva
Москва поринала у темряву через на- used to say that in autumn of 1941,
льоти фашистської авiацiї, чоловiк на- when attacks of fascist air forces
довго зачинявся у ваннiй кiмнатi, де plunged Moscow into the darkness, her
можна було без побоювання вмикати husband closed himself in the bath-
свiтло, i годинами писав у товстому зо- room, where he could safely switch on
шитi незрозумiлi їй кружечки i рисо- the light, and was writing for hours in
чки (нулi та одиницi, якi використову- his thick notebook some strange cir-
ються у двiйковiй системi числення). cles and sticks (zeros and ones, which

Заступник С.О. Лебедєва по ла- are used in the binary notation).
бораторiї, де створювалася «БЭСМ», Doctor of technical science Vse-
доктор технiчних наук В.В. Бардиж volod Bardyzh, who was Lebedev’s
свiдчить, що мав з учнем розмову, пiд deputy in the laboratory, where BESM
час якої Сергiй Олексiйович сказав, was created, recalls that during the
що якби не вiйна, то роботу зi ство- conversation with a student
рення цифрової електронної обчислю- S. Lebedev mentioned that, if not
вальної машини вiн розпочав би зна- the war, he would have started work-
чно ранiше. ing on the digital computer construc-

Нагадаємо, що в 1939–1947 рр. в tion much earlier.
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СРСР жодних публiкацiй про двiйкову We should be reminded that in
систему числення, методику арифме- 1939–1947 there were no publica-
тичних операцiй з двiйковими числами tions about binary notation, princi-
i структуру цифрової обчислювальної ples of arithmetic operations with bi-
машини ще не було. У вiдомих на той nary code and computer structure yet.
час релейнiй обчислювальнiй машинi Decimal notation was used in the ma-
«Марк1» (США, 1944 р.), електрон- chines known at that time, which were
нiй обчислювальнiй машинi «ЭНИАК» the relay computing machine Mark1
(США, 1946 р.) використовувалися де- (USA, 1944) and the electronic com-
сятковi системи числення. У релейних puting machine ENIAC (Electronic
машинах К.p Цузе «Z1» (Нiмеччина, Numerical Integrator and Computer,
1937 р.), «Z2» (Нiмеччина, 1938 р.), USA, 1946). Namely during the pre-
«Z3» (Нiмеччина, 1941 р.) використо- war and early postwar years S. Lebe-
вувалася двiйкова система числення, dev elaborated the principles of oper-
однак публiкацiї про цi машини з’яви- ations with binary notation and the
лися лише за кiлька рокiв пiсля Другої structure and architecture of MESM.
свiтової вiйни. Саме у довоєннi й першi Its creation was a really hard task,
повоєннi роки С.О. Лебедєв незалежно but the scientist managed to solve it
вiд закордонних вчених розробив ме- brilliantly.
тодику операцiй щодо двiйкової систе- In the archive of the Institute of
ми числення, структуру та архiтекту- Electrodynamics (formerly electrical
ру «МЭСМ». Створення її було дуже engineering), AS Ukr.SSR, there is
непростим завданням, з яким учений a folder containing documents about
блискуче впорався. MESM development. Somebody’s car-

В архiвi Iнституту електродинамi- ing hand wrote prophetic words on it:
ки (ранiше електротехнiки) АН УРСР “Store eternally.”
зберiгається папка з документами про
створення «МЭСМ». Чиясь турботли-
ва рука понад пiввiку тому написала
на нiй слова «Зберiгати довiчно». Во-
ни виявилися пророчими.

Сучасники С.О. Лебедє-
ва — пiонери комп’ютерної
технiки за кордоном
Поява наприкiнцi 40х рокiв комп’юте-
рiв iз програмою, яка зберiгається в па-

Lebedev’s contemporaries—
pioneers of the computer
engineering abroad

The rise of a programstored comput-
ers in the end of 1940s was the final

м’ятi, була завершальним i дуже ва- and very important step in the devel-
жливим кроком у розвитку цифрової opment of digital computer engineer-
обчислювальної технiки. До цього до- ing. Only few key scientists in the
сягнення причетнi у свiтi лише кiль- world were involved into this process.
ка видатних учених: у США — Джон They were John von Neumann (Hun-
фон Нейман, угорець за походженням garian by birth, 1903–1957), John
(1903–1957), Джон Мочлi (1907–1980) i W. Mauchly (1907–1980) and J. Pres-
Преспер Еккерт (1919–1975), у Велико- per Eckert (1919–1995) from the USA,
британiї — Алан Тьюринг (1912–1954), Alan Turing (1912–1954), Tom Kil-
Том Кiлбурн (нар. 1921) i Морiс Уiлкс burn (1921–2001) and Maurice V. Wil-
(нар. 1913), в СРСР — Сергiй Лебедєв kes (1913) from the United Kingdom,
(1902–1974), Iсаак Брук (1902–1974). Sergei Lebedev (1902–1974) and Isaac

Кожен з них зробив свiй внесок у Brouk (1902–1974) from the USSR.
створення перших комп’ютерiв i ста- Each of them made a contribu-
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новлення iнформацiйних технологiй. tion into creation of the first comput-
Алан Тьюринг ще в 1936 р. у стат- ers and the emerging of the Informa-
тi «Про зчисленнi числа» довiв мо- tion Technologies. Alan Turing in his
жливiсть обчислення суто механiчним 1936 article “On Computable Num-
шляхом будьякого алгоритму, який bers” proved the possibility to calcu-
має розв’язок. Запропонована ним з late mechanically any algorithm that
цiєю метою гiпотетична унiверсальна is solvable. A hypothetical universal
машина, що отримала назву «маши- machine, which he proposed for this
на Тьюринга», могла запам’ятовувати purpose, was called “Turing machine”
послiдовнiсть дiй пiд час виконання and was able to memorize the order
алгоритму. of actions during the algorithm perfor-

Джон Мочлi i Преспер Еккерт у mance.
1946 р. створили комп’ютер «ЭНИ- In 1946 John Mauchly and Pres-
АК», що керувався програмою, коман- per Eckert constructed computer
ди якої встановлювалися за допомогою ENIAC, which was operated by a pro-
механiчних перемикачiв. Це потребу- gram with commands performed by
вало дуже багато часу й обмежувало the mechanical switches. It took too
автоматизацiю обчислень. Зрозумiвши much time and limited calculations
це, вченi пiд час проектування насту- automation. The scientists realized
пного комп’ютера «ЭДВАК» передба- it and implemented stored program,
чили зберiгання програми в оператив- while projecting the next computer
нiй пам’ятi. На етапi завершення робiт EDVAC. A famous scientist John von
з «ЭНИАК» i проектування «ЭДВАК» Neumann started collaborating with
з ними почав спiвпрацювати вiдомий them at the final stage of ENIAC con-
учений Джон фон Нейман, який на struction and EDVAC projecting. At
той час брав участь у Манхетенському that time Neumann participated in the
проектi зi створення атомної бомби i Manhattan project on atomic bomb
був зацiкавлений у розробцi ефектив- creation and was interested in elabo-
ної обчислювальної технiки для вико- rating effective computer device for his
нання своїх розрахункiв. calculations.

Блискуче освiчений учений, ви- Being a brilliantly educated sci-
датний математик зумiв узагальни- entist, an outstanding mathematician
ти досвiд, отриманий пiд час розроб- managed to summarize the experience,
ки машин, i виклав його у виглядi accumulated during the machine elab-
основних принципiв побудови цифро- oration process. He described it as the
вих електронних обчислювальних ма- main principles of computer architec-
шин у звiтi, складеному в 1945 р. i ture in the 1945 report introduced to
розповсюдженому Г. Голдстайном. Цi the public by Herman H. Goldstine.
принципи були застосованi для побу- These principles were used to build the
дови машини «ДЖОНИАК» (названа computer IAC under the direction of
на честь Джона фон Неймана). Ма- von Neumann. Materials of the report
терiали звiту не друкувалися у вiд- hadn’t been published in press until
критiй пресi до кiнця 50х рокiв, але the end of 1950s, but they were trans-
їх передали ряду фiрм США та Ве- mitted to several companies in the US
ликобританiї. Популярнiсть фон Не- and Great Britain. The principles and
ймана як видатного вченого вiдiграла structure of the computer were called
свою роль — викладенi ним принципи i after von Neumann, though Mauchly
структура комп’ютера отримали назву and Eckert were the real inventors and
нейманiвських, хоча їхнiми спiвавто- S. Lebedev realized the same princi-
рами були також Мочлi та Еккерт, а ples in his MESM independently from
С.О. Лебедєв незалежно вiд цих уче- these scientists. That happened due
них реалiзував такi самi принципи у to von Neumann’s popularity. At that
«МЭСМ». На той час «МЭСМ» зали- time MECM still remained classified
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шалася засекреченою i блискуче до- and the western scientists were not
сягнення С.О. Лебедєва не було вiдо- aware of the brilliant achievement of
ме захiдним ученим. Слiд зазначити, Lebedev. It should be mentioned, that
що машина «ДЖОНИАК», створена Neuman’s machine IAC started work-
пiд керiвництвом фон Неймана, поча- ing a year after MESM creation.
ла працювати через рiк пiсля появи In 1948 University of Manchester
«МЭСМ». scientists Frederic C. Williams and

Вченi унiверситету в Манчестерi Tom Kilburn constructed a primitive
Фредерiк Вiльямс i Том Кiлбурн у computer called Baby. They used
1948 р. створили примiтивний комп’ю- CRT (Cathode Ray Tube) for data
тер пiд назвою «Baby» (дитина). Для and problem solving program record-
запису даних i програми розв’язання ing. The scientists were the first to
задачi вони використали електронно- prove that it was possible to store data
променеву трубку i першими довели and programs in the machine’s com-
можливiсть зберiгати числа та програ- mon memory. A year later Maurice
ми у загальнiй пам’ятi машини. Через Wilkes, who worked at the Cambridge
рiк Морiс Уiлкс, який працював в унi- University and attended lectures of
верситетi в Кембриджi й прослухав у Mauchly and Eckert in 1946, managed
1946 р. лекцiї Мочлi та Еккерта, зумiв to leave his teachers behind. In 1949
випередити своїх учителiв: у 1949 р. he created the first computer EDSAC
вiн створив перший у свiтi комп’ютер with a stored program memory capac-
«ЭДСАК» з програмою, яка зберiгає- ity, which, in contrast to “Baby”, was
ться в пам’ятi, здатну, на вiдмiну вiд able to solve more then just test tasks.
«Baby», розв’язувати не лише тестовi The work of Lebedev during those
задачi. years is described above. In 1950–1952

Про те, що було зроблено С.О. Ле- I. Brouk created the first computer M1
бедєвим у тi роки, сказано вище. in Russia.
I. С. Брук у 1950–1952 рр. створив The later fate of “magnificent
першу в Росiйскiй Федерацiї цифро- seven” was different. During the Sec-
ву електронну обчислювальну машину ond World War Alan Turing partici-
«М1». pated in construction of the “Colos-

Подальша творча доля «чудової sus” computer, which was used to de-
сiмки» склалася порiзному. Алан Тью- cipher the radiograms of the German
ринг у роки Другої свiтової вiйни брав Wehrmacht. One of his colleagues
участь у створеннi комп’ютера «Ко- noted: “Of course it was not Tur-
лосс», призначеного для розшифру- ing who won the war. But we could
вання радiограм нiмецького вермахту. have lost it without him”. His early
«Не Тьюринг, звiсно, виграв вiйну, але death disabled this genius scientist
без нього ми могли б її програти», — from complete realization of his in-
пiдкреслив один iз його соратникiв tentions.
зi створення машини. Рання смерть John von Neumann had a similar
не дала можливостi цьому генiально- fate. He died at the age of 53 without
му вченому повною мiрою реалiзувати seeing the second computer, projected
свої намiри. under his direction. The computer was

Долю Тьюринга роздiлив фон Не- called “JOHNIAC” after the scientist.
йман: вiн помер на 54му роцi життя, John Mauchly and Presper Eck-
так i не побачивши другу, спроекто- ert went on working on the computer
вану пiд його керiвництвом машину design. In 1951 they managed to cre-
«ДЖОНИАК». ate the first serial computer UNIVAC

ДжонМочлi i Проспер Еккерт про- (UNIVersal Automatic Computer) in
довжили роботи зi створення комп’ю- the USA. In 1952 they finished work-
терiв. У 1951 р. їм вдалося розробити ing on EDVAC (Electronic Discrete
першу в США серiйну машину «УНИ- Variable Automatic Computer). Later
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ВАК», а в 1952 р. — завершити ро- they headed computer companies they
боти з «ЭДВАК». Згодом вони стали founded.
керiвниками заснованих ними комп’ю- Tom Kilburn and Maurice Wilkes
терних фiрм. brilliantly succeeded in their scientific

Том Кiлбурн i Морiс Уiлкс дося- efforts. In 1953 the first model com-
гли блискучих успiхiв у своїй подаль- puter on point transistors elaborated
шiй науковiй дiяльностi. У 1953 р. за- by Kilburn was tested. The work was
працював макет першої у свiтi обчи- finished in 1955. There were 200 tran-
слювальної машини на точкових тран- sistors and 1300 germanium diodes
зисторах, розробленої Кiлбурном. Ро- used in the machine. In 1960s there
бота була завершена в 1955 р. У маши- was created the quite perfect computer
нi використовувалися 200 транзисторiв ATLAS under the direction of Tom
i 1300 германiєвих дiодiв. У 60тi роки Kilburn. Virtual memory and multi-
пiд керiвництвом Тома Кiлбурна було ple program usage in the machine had
створено досить досконалу обчислю- a great response among the computer
вальну машину «АТЛАС» на транзи- designers.
сторах. Використання у нiй вiртуаль- Maurice Wilkes became an out-
ної пам’ятi i мультипрограмної робо- standing scientist. Another vacuum
ти мало великий резонанс серед роз- tube computer “EDSAC2” with mi-
робникiв комп’ютерiв. croprogramming control was created

Морiс Уiлкс став визначним уче- under his direction and presented in
ним. Пiд його керiвництвом було ство- 1951. Later on he worked in the field
рено ще одну лампову машину «ЭД- of programming and computer con-
САК2» з мiкропрограмним керуван- struction automation. He laid the
ням, уперше запропонованим вченим basis for multiprogrammed function-
у 1951 р. У подальшому вiн працю- ing of the computers, consulted many
вав у галузi програмування, автома- projects and obtained the recognition
тизацiї проектування комп’ютерiв, за- as a prominent scientist of the present.
клав основи мультипрограмної робо- Today ninetyyearold Maurice Wilkes
ти електронних обчислювальних ма- is the honorary professor in Cambridge
шин, консультував багато проектiв i and a consultant of the one of the
отримав свiтове визнання як вида- biggest American companies (ITT).
тний учений сучасностi. Сьогоднi Мо- Presidium of the Ukrainian Academy
рiс Уiлкс — почесний професор унi- of Science granted him the rank of
верситету в Кембриджi i консультант honorable doctor of the Academy in
однiєї з найбiльших американських 1998.
фiрм (IТТ). Президiя НАН України
присвоїла йому звання почесного до-
ктора (1998).

Становлення вiтчизняного
комп’ютеробудування
Навiть на тлi цих видатних досягнень
захiдних учених результати науко-

Emerging of the national
computer building

Taking to the account these outstand-
ing achievements of the western sci-

вої дiяльностi С.О. Лебедєва в га- entists, the scientific outcome and the
лузi комп’ютеробудування у насту- magnitude of Lebedev’s activity in the
пнi двадцять рокiв (пiсля створення field of computer building during the
«МЭСМ» i «БЭСМ») вражають сво- next 20 years (after MESM and BESM
їми масштабами. Пiд його керiвни- creation) still impresses anyone. He
цтвом i за безпосередньої участi було participated in and directed the con-
створено ще 18 (!) комп’ютерiв, при- struction of 18 (!) more computers,



Перший комп’ютер в континентальнiй Європi був створений у Києвi
The first computer in the continental Europe was created in Kiev 93

чому 15 з них випускалися великими and 15 of them were produced in big
серiями. I це за технологiчної вiдста- lots, despite of moderate technologi-
лостi СРСР (тодi ще невеликої). Не cal backwardness of the USSR at that
випадково учень Сергiя Олексiйовича time. Lebedev’s disciple, academician
академiк В.А. Мельников пiдкреслю- V. Melnikov stressed out that:
вав: «Генiальнiсть С.О. Лебедєва по- “Lebedev’s genius laid in his ability
лягала саме в тому, що вiн визначав to set up the aim, taking into account
мету з урахуванням перспективи роз- the prospects of future machine struc-
витку структури майбутньої машини, ture development, being able to choose
вмiв правильно обрати засоби для її the methods correctly to achieve the
реалiзацiї вiдповiдно до можливостей aim in conformity with national indus-
вiтчизняної промисловостi» (журнал trial potential.” (cited according to
«УСиМ», 1976, №6). Пiд керiвництвом the “USM” journal, 1976, 6). S. Lebe-
С.О. Лебедєва було розроблено супер- dev directed construction of the su-
комп’ютери для обчислювальних цен- percomputers for computer facilities,
трiв, комп’ютери для протиракетних computers for the antimissile systems
систем i для ракет, якi використовува- and the antiairplane rocket weapons.
лись у системах протиповiтряної обо- Lebedev’s interest in the digital
рони. computer engineering was not acciden-

Iнтерес С.О. Лебедєва до цифрової tal. During the first 20 years of his
обчислювальної технiки не був випад- creative career (until 1946) Lebedev
ковим. Вiн стимулювався тим, що пер- worked in the field of power engineer-
шi двадцять рокiв своєї творчої дiяль- ing and he constantly faced the neces-
ностi (до 1946 р.), працюючи в галу- sity to do complex calculations. He
зi енергетики, вчений постiйно стикав- successfully tried to automate them
ся з необхiднiстю складних розрахун- using analog devices, but quickly re-
кiв i намагався автоматизувати їх на alized that the abilities of these tech-
базi засобiв аналогової обчислювальної niques were limited.
технiки, в чому досяг чималих успiхiв, His scientific work started with
але переконався в обмежених можли- the vacuum tube machines that car-
востях цього напряму технiки. ried out ten thousands operations. At

Дiяльнiсть ученого пiсля переїзду the time they were supercomputers.
в Москву почалася з лампових машин, Computers M40 and M50, created in
якi виконували десятки тисяч опера- 1958 and 1959, were the most fastact-
цiй. На той час це були суперкомп’юте- ing computers in the world. With the
ри. Створенi в 1958 i 1959 роках «М40» advent of semiconductors and mag-
i «М50» виявилися найбiльш швидко- netic elements
дiючими в свiтi. З появою напiвпро- S. Lebedev switched to the elabo-
вiдникових i магнiтних елементiв Сер- ration of the second generation super-
гiй Олексiйович перейшов до розробки computers. The 1967 BESM6, with a
суперкомп’ютерiв другого поколiння. million of operations per second effi-
Створена в 1967 р. «БЭСМ6» з про- ciency, was manufactured for 17 years.
дуктивнiстю мiльйон операцiй на се- The best computer facilities in the
кунду випускалася 17 рокiв. Нею бу- USSR were equipped with this ma-
ли оснащенi кращi обчислювальнi цен- chine. The BESM6 took a worthy
три СРСР. «БЭСМ6» посiла гiдне мi- place in the world computer building.
сце у свiтовому комп’ютеробудуван- In 1972 London Museum of Science
нi: недарма Лондонський музей нау- bought the machine to save it for the
ки в 1972 р. придбав цю машину, щоб history. Lebedev’s bright scientific ca-
зберегти її для iсторiї. Завершенням reer was concluded with construction
яскравої наукової дiяльностi С.О. Ле- of the supercomputers based on in-
бедєва стало створення суперкомп’ю- tegrated circuits (microchip) devices
терiв на iнтегральних схемах проду- that managed millions operations per
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ктивнiстю мiльйони операцiй на секун- second. Two of them after update are
ду. Два з них пiсля модернiзацiї досi still in use in antimissile and antiair-
використовуються в системах проти- plane defense systems. Every com-
ракетної i протилiтакової оборони. Ко- puter was a new step in computer en-
жний комп’ютер був новим словом в gineering. Every next one was more
обчислювальнiй технiцi — бiльш про- productive, more reliable and suitable
дуктивний, бiльш надiйний i зручний in exploitation. The main principle
в експлуатацiї. Головним принципом of machines construction was paral-
побудови всiх машин стало розпара- leling of the calculation process. In
лелювання обчислювального процесу. MESM and BESM they used arith-
У «МЭСМ» i «БЭСМ» iз цiєю метою metic parallel devices for this purpose.
використовувалися арифметичнi при- In M20, M40 and M50 external de-
строї паралельної дiї. У «М20», «М40», vices worked in parallel with a pro-
«М50» додалася можливiсть роботи cessor. Conveyer calculation method
зовнiшнiх пристроїв паралельно з про- (Lebedev called it waterpipe) was in-
цесором. У «БЭСМ6» з’явився конве- troduced into BECM6. In the follow-
єрний (або «водопровiдний», як назвав ing computer models they used mul-
його Лебедєв) спосiб виконання обчи- tiple processors and other improve-
слень. У наступних комп’ютерах вико- ments. All the machines projected un-
ристовувалася багатопроцесорнiсть та der Lebedev’s direction were on big se-
iншi вдосконалення. Всi машини, роз- rial production in the USSR.
робленi пiд керiвництвом С.О. Лебедє- The pioneering work of Lebedev
ва, випускалися промисловiстю СРСР contributed into the formation of pow-
великими серiями. erful computer industry. The Insti-

«Вмiти дати напрямок — ознака tute of Precision Mechanics and Com-
генiальностi», — цю фразу Ф. Нiцше puter Engineering Academy of Science
цiлком можна вiднести до С.О. Лебе- of the USSR, headed by Lebedev, be-
дєва. came the leading one in the country.

Новаторська творча дiяльнiсть уче- In 1950s–1970s its achievements were
ного сприяла створенню потужної ком- as significant as ones of the American
п’ютерної промисловостi, а керований company IBM.
ним Iнститут точної механiки та об- Characterizing scientific attain-
числювальної технiки АН СРСР став ments of
провiдним у СРСР. У 50–70тi роки за S. Lebedev, the President of Na-
рiвнем своїх досягнень вiн не поступав- tional Academy of Science of Ukraine
ся вiдомiй американськiй фiрмi «IBM». Boris Paton stressed out: “We would

Характеризуючи науковi здобутки always be proud that in our very
С.О. Лебедєва, президент НАН Укра- Academy of Science of Ukraine, in
їни академiк Б.Є. Патон пiдкреслив: our beloved Kiev, the Lebedev’s tal-
«Ми завжди будемо пишатися тим, що ent unfolded to become a prominent
саме в Академiї наук України, у на- scientist in the field of computer en-
шому рiдному Києвi, розкрився талан- gineering and mathematics, and the
та С.О. Лебедєва як видатного вчено- largest computerbased systems. He
го в галузi обчислювальної технiки i founded the famous school of thought
математики, а також найбiльших авто- in the field of computer science in
матизованих систем. Вiн започаткував Kiev. V. Glushkov carried on his work.
створення в Києвi вiдомої школи в га- And now we have productive

лузi iнформатики. Його естафету пiд- V. Glushkov Institute of Cyber-
хопив В.М. Глушков. I тепер у нас плi- netics, NASU, one among the largest
дно працює Iнститут кiбернетики iменi in the world.
В.М. Глушкова — одна з найбiльших у One of Lebedev’s wonderful qual-
свiтi установ цього профiлю. ities was his care of and trust to the
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Чудовою рисою С.О. Лебедєва бу- youth. He put them in charge of solv-
ла його турбота про молодь, довiра до ing the most difficult problems. He
неї. Молодим вiн доручав розв’язання possessed an outstanding pedagogical
найскладнiших задач. Цьому сприяв talent. A lot of his disciples became
неабиякий педагогiчний талант Сергiя prominent scientists. They developed
Олексiйовича. Багато його учнiв стали their own scientific schools.
видатними вченими i розвивають свої His whole life is a heroic example
науковi школи. of the devotion to science and to his

Усе життя С.О. Лебедєва — це ге- people. He always aspired to combine
роїчний приклад служiння науцi, сво- noble science with practice and engi-
єму народовi. Вiн завжди прагнув по- neering tasks.
єднувати найвищу науку з практикою, He lived and worked in the period
з iнженерними завданнями. of stormy development of electronics,

Вiн жив i працював у перiод бур- computer engineering, rocket produc-
хливого розвитку електронiки, обчи- tion, space exploration and atomic en-
слювальної технiки, ракетобудування, ergy. Being a patriot of his country,
освоєння космосу та атомної енергiї. Lebedev participated in the biggest
Будучи патрiотом своєї країни, Сергiй projects of I. Kurchatov, S. Korolyov
Олексiйович брав участь у найбiльших and M. Keldysh, who created a reli-
проектах I. В. Курчатова, С.П. Коро- able shield for the Motherland. In all
льова, М.В. Келдиша, якi забезпечили these works the computers constructed
створення надiйного щита Батькiвщи- by Lebedev played a special role.
ни. В усiх цих роботах особлива роль His prominent works will enrich
належала електронним обчислюваль- the treasury of the world science and
ним машинам, створеним С.О. Лебе- technology, and his name will stand to-
дєвим. gether with the names of the greatest

Його видатнi працi назавжди ввiй- scientists forever.”
дуть до скарбницi свiтової науки i те- Due to the Lebedev’s extraordi-
хнiки, а його iм’я стоятиме поряд з iме- nary modesty and classified nature of
нами цих великих учених». the significant part of his works, it is

Виняткова скромнiсть С.О. Лебе- very little known in the western coun-
дєва, секретнiсть значної частини його tries about this genius scientists. Until
робiт призвели до того, що в захiдних the end of 1990s there were almost no
країнах про генiального вченого мало substantial publications. In the 1995
що вiдомо: до кiнця 90х рокiв ХХ ст. book “Computer Pioneers” by John
змiстовних публiкацiй там практично Lee, which contains over 200 biogra-
не було. У книзi американського iсто- phies of the scientists, Lebedev’s name
рика Джона Лi «Комп’ютернi пiонери» is not mentioned.
(1995), де вмiщено понад 200 бiографiй Only on 95th birthday anniver-
учених, iменi С.О. Лебедєва не знайти. sary his achievements were recog-

Лише у 95ту рiчницю вiд дня на- nized abroad. He was recognized as
родження С.О. Лебедєва його заслуги a pioneer of computer engineering
визнали i за кордоном. Як пiонер об- with a medal from the International
числювальної технiки вiн був вiдзна- Computer Society. Its legend states:
чений медаллю Мiжнародного комп’ю- “Sergei Alekseyevich Lebedev 1902–
терного товариства з написом: «Сергiй 1074. Developer and designer of the
Олексiйович Лебедєв. 1902–1974. Роз- first computer in the USSR. Founder
робник i конструктор першого комп’ю- of the Soviet computer building”.
тера в Радянському Союзi. Засновник
радянського комп’ютеробудування».
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Випередив час
«Я хочу сказати ще i ще раз, i буду все
життя повторювати, що Вiктор Ми-

He was ahead of time

“I want to say again and again, and
will repeat all my life that Victor

хайлович Глушков — надзвичайно та- Mikhaylovich Glushkov is annormally
лановита людина, а в деяких сферах, talented man, and in some fields,
чисто наукових, на мiй погляд — генi- purely scientific, by my opinion, is a
альна людина, яка зробила величезний genius, who made an incredible contri-
вклад у нашу науку, технiку, у наше bution to the science, technics, com-
громадське життя, i переоцiнити ва- munity life of our country. it is im-
жливiсть цього внеску для нашої кра- possible to overstimate this.” (From
їни просто неможливо.» (Iз iнтерв’ю Boris Paton’s interview for a television
Бориса Євгеновича Патона для те- movie about V.G. Glushkov. “New
лефiльму про В.М. Глушкова. «Нова studio”, a documentary serial “Secrets
студiя», документальний цикл «Та- of Ukraine”. Kiev, 2007)
ємницi України». Київ, 2007 р.) The significance of scientist’s work

Сучасникам не завжди вдається is not always recognized fully by con-
повною мiрою збагнути значення дi- temporaries. Real evaluation appears
яльностi того чи iншого вченого. Справ- much later, when the scientific results
жня оцiнка часто з’являється значно and the expressed ideas are verified by
пiзнiше, коли науковi результати i ви- the time. The prominent contribution
словленi iдеї вже перевiренi часом. Ви- of Victor Glushkov (1923–1982) into
датний внесок Вiктора Михайловича mathematics, cybernetics and com-
Глушкова (1923–1982) у математику, puter engineering was highly appreci-
кiбернетику та обчислювальну технi- ated when he was still alive. But with
ку був високо оцiнений ще за життя the time passing by, it became evi-
вченого. Але чим далi, тим очевиднi- dent that in the process of his creative
шим стає те, що в процесi своєї творчої activity he managed to stay ahead of
дiяльностi вiн зумiв випередити час, time and oriented his Institute of Cy-
зорiєнтувавши створений ним у 1962 bernetics of the Academy of Science of
р. Iнститут кiберне тики АН УРСР на the Ukrainian SSR, which he founded
перехiд вiд обчислюваль ної технiки and supervised, for the transition from
до iнформатики, а далi — до iнформа- computer engineering to computer sci-
цiйних технологiй. В.М. Глушков став ence, and then—to information tech-
фундатором цього надзвичайно важ nologies (IT).
ливого напряму розвитку науки i те- Glushkov became a founder of this
хнiки в Українi i колишньому Радян- incredibly important field of science
ському Союзi. Пiдготувавши необхiднi and technologies in Ukraine and in the
кадри фахiвцiв, вiн створив могутню former USSR. He have trained the nec-
наукову школу з цього напряму. essary cohort of experts and created a

Поняття «iнформацiйнi техноло- powerful scientific school in this field.
гiї» з’явилося в науцi в останнi роки The term “information technolo-
ХХ ст. Доти вживали термiни «iнфор- gies” appeared in science in the last
матика» або «комп’ютерна наука», а years of XX century. Earlier the terms
ще ранiше — «обчислювальна технi- “informatics” or “computer engineer-
ка», що визначали вужче коло про- ing” were used, that defined narrower
блем. Iнформацiйнi технологiї, буду- problem circle. Being high technolo-
чи високими технологiями, охоплю- gies, information technologies cover
ють широкий спектр наукових, кон- wide range of scientific, design, tech-
структорських, технологiчних i виро- nological and industrial directions:
бничих напрямiв: проектування та ви- design and construction of comput-
робництво комп’ютерiв, периферiйних ers, periphery devices, elemental base,
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пристроїв, елементної бази, мережево- network equipment, system software,
го устаткування, системного програм- elaboration and creation of automated
ного забезпечення, розробку i створе- and automatic numeric systems of dif-
ння автоматизованих та автоматичних ferent destination and their applica-
цифрових систем рiзного призначення tion software. All these directions
i прикладного програмного забезпече- have been developed since 196070s
ння до них. Усi цi напрями почали роз- in the Institute of Cybernetics of the
виватися ще в 60–70х роках в Iнститутi Academy of Science of the Ukrainian
кiбернетики АН УРСР. SSR, created in 1962 by V. Glushkov.

Видатнi досягнення наукової шко- Outstanding scientific achieve-
ли В.М. Глушкова в галузi iнформа- ments of Glushkov’s school in the
цiйних технологiй стали фундаментом field of IT became the foundation for
для подальшого становлення в Iнсти- the further development of scientific
тутi наукових шкiл його учнiв i послi- schools in the Institute under the di-
довникiв по ряду напрямiв iнформа- rection of his followers. They devel-
цiйних технологiй. У цiй книзi вiдобра- oped diverse directions of IT. History
жено, в основному, iсторiю розвитку of main directions of digital, analog
основних напрямiв у галузi комп’юте- and cybernetic computer devices is re-
робудування. flected in this book.

Ламповий комп’ютер «Ки-
ев» з «адресною мовою»
програмування
Пiсля вiд’їзду С.О. Лебедєва до Мо-
скви його учнi в Києвi — Л.Н. Дашев-

Vacuum tubes Computer
“Kiev” with “address pro-
gramming language”

After S. Lebedev left for Moscow, his
colleagues in Kiev, among whom were

ський, К.О. Шкабара, С.Б. Погребин- L. Dashevsky, E. Shkabara, S. Pogre-
ський та iншi — пiд керiвництвом ака- binsky and others, under the supervi-
демiка Б.В. Гнєденка, директора Iн- sion of academician B. Gnedenko, di-
ституту математики АН УРСР, куди rector of the Institute of Mathemat-
передали лабораторiю С.О. Лебедєва, ics, AS Ukr.SSR, where Lebedev’s lab-
розпочали розробку комп’ютера «Ки- oratory was placed, started to elabo-
ев» на електронних лампах iз пам’ят- rate computer “Kiev” with electronic
тю на магнiтних осердях. Машина хоч tubes on magnetic cores. The machine
i поступалася за характеристиками но- “Kiev” yielded to the characteristics
вому комп’ютеру «М20», розроблено- of new Lebedev’s computer M20, but
му пiд керiвництвом С.О. Лебедєва в was surely uptodate. They used for
АН СРСР, але цiлком вiдповiдала ви- the first time the “address program-
могам того часу. В нiй уперше викори- ming language”, which simplified the
стали «адресну мову», запропоновану programming.
К.О. Ющенко та В.С. Королюком, що In 1956 V. Glushkov took the for-
суттєво спрощувало програмування. mer laboratory of Lebedev. Under

Коли в 1956 р. колишню лаборато- his supervision the elaboration of com-
рiю С.О. Лебедєва очолив В.М. Глу- puter “Kiev” was successfully finished.
шков, пiд його керiвництвом розроб- This computer was in long use in the
ку комп’ютера «Киев» було успiшно Computer Center of the Academy of
завершено. Вiн тривалий час викори- Science of Ukraine, created on the base
стовувався в Обчислювальному центрi of the laboratory. The second machine
АН УРСР, створеному на базi лабора- of such kind was bought by the United
торiї в 1957 р. Другу таку машину при- Institute of Nuclear Investigations in
дбав Об’єднаний iнститут ядерних до- Dubna, where it was exploited for a
слiджень у Дубнi, де вона також дов- while. In 1962 the Computer Center
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го експлуатувалася. Директором Об- was transformed into the Institute of
числювального центру АН УРСР було Cybernetics, which is now called after
призначено В.М. Глушкова. its founder academician V. Glushkov.

Напiвпровiдникова керую-
ча машина широкого при-
значення «Днепр»
Наступною пiсля комп’ютера «Ки-
ев» в Обчислювальному центрi АН

Transistor based control
computer of broad appli-
cation “Dnepr”

Following computer “Kiev” first in
Ukraine (and in the USSR) transis-

УРСР було розроблено першу в Укра- tor based control computer “Dnepr”
їнi (i в СРСР) напiвпровiдникову ке- was developed at the Computer Cen-
руючу машину широкого призначення ter of the AS Ukr.SSR. The idea of its
«Днепр». Iдея її створення належить creation belongs to Victor Glushkov.
В.М. Глушкову, головний констру- Boris Malinovsky (author of this book)
ктор — Б.М. Малиновський. «Днепр» was the chief designer of the machine.
виготовили за рекордно короткий час: The machine was manufactured in
усього за три роки, i в липнi 1961 р. record short time, only in three years,
дослiднi зразки встановили на рядi ви- and in July 1961 it was installed at
робництв. Цей результат тодi був свi- the selected factories. At that time
товим рекордом швидкостi розробки this result was the world speed record
i впровадження подiбних машин. По- of elaboration and implementation of
яснюючи фактори успiху, В.М. Глу- the control machine. Explaining the
шков згадував: «Паралельно зi ство- factors of success, V. Glushkov re-
ренням «Днепра» ми провели за уча- called: “In parallel with “Dnepr” cre-
стю ряду пiдприємств України вели- ation we had carried out a serious
ку пiдготовчу роботу щодо застосува- preparatory work on the machine uti-
ння машини для керування складни- lization to control difficult technolog-
ми технологiчними процесами. Разом ical processes together with several
iз спiвробiтниками Металургiйного за- Ukrainian companies. Together with
воду iм. Дзержинського (Днiпродзер- the employees of the Dzerzhinsky Met-
жинськ) дослiджували питання керу- allurgical plant (Dneprodzerjynsk) we
вання процесом виплавки сталi у бе- investigated control process over steel
семерiвських конверторах, iз спiвробi- smelting in Bessemer converters, to-
тниками содового заводу в Слов’ян- gether with the workers of Soda plant
ську — колоною карбонiзацiї тощо. Як in Slovyansk worked on carbonization
експеримент уперше в Європi за моєю column etc. I initiated the first ex-
iнiцiативою було здiйснено дистанцiй- periment in Europe on remote control
не керування бесемерiвським процесом over Bessemer process, that lasted for
протягом кiлькох дiб поспiль у режимi several days in the regime of Master
порадника майстра. Машина «Днепр» consultant.
використовувалася для автоматизацiї The “Dnepr” machine was used
плазових робiт на Миколаївському за- to automate ship projecting works
водi iм. 61 комунара. Згодом з’ясувало- at Nikolaev “61 Communards” plant.
ся, що американцi дещо ранiше вiд нас Later we found out that the Americans
розпочали роботи зi створення унiвер- had started earlier working on univer-
сальної керуючої напiвпровiдникової sal transistor control machine RW300,
машини «RW300», аналогiчної «Дне- which was similar to “Dnepr”, but put
пру», але запустили її у виробництво it into production in June 1961, at
в червнi 1961 р., водночас з нами. Це the same time with us. It was that
був саме той момент, коли нам вдалося very moment when we managed to
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скоротити до нуля розрив мiж рiвнем reduce to zero the gap between the
нашої та американської технiки, нехай level of American technology devel-
лише в одному, але дуже важливому opment and ours in one very impor-
напрямi. До того ж «Днепр» був пер- tant field. Besides, our computer was
шою вiтчизняною напiвпровiдниковою the first national transistor machine
машиною (якщо не брати до уваги спе- (if not to take into account specialized
цмашини). Згодом з’ясувалося, що во- machines).
на чудово витримує рiзнi клiматичнi Later it was verified that the ma-
умови, вiбрацiю тощо. Коли пiд час chine beautifully tolerates different
спiльного космiчного польоту «СоюзА- climatic conditions, vibration, etc.
поллон» треба було впорядкувати де- When during the joint space mis-
монстрацiйний зал у Центрi керування sion “Soyuz–Apollo” it was necessary
польотами, то пiсля тривалого вибору to equip the showroom in the Space
всетаки зупинилися на «Днепре». Двi flights operational center, after long
такi машини керували великим екра- discussions computer “Dnepr” was
ном, на якому вiдтворювався полiт i chosen. Two machines operated the
стикування космiчних кораблiв». big screen, on which the flight and

Ця перша запущена в серiйне ви- docking was reproduced.”
робництво напiвпровiдникова керуюча This first serial transistor control
машина побила й iнший рекорд — про- machine also broke the record of indus-
мислового довголiття, оскiльки випу- trial longevity, as it was in production
скали її впродовж десяти рокiв (1961– for ten years (1961–1971). In other
1971), тодi як зазвичай через п’я- cases serious modernization was usu-
тьшiсть рокiв потрiбна вже серйозна ally needed after fivesix years.
модернiзацiя. “Dnepr” machines were used in

Машини «Днепр» використовува- many industrial processes pioneering
лися в багатьох пiонерських цифро- digital control systems, complicated
вих системах керування виробничими physical experiments, during the new
процесами, складними фiзичними екс- sophisticated technology testings. The
периментами, пiд час випробовувань machines were supplied not only to
складних об’єктiв нової технiки та не national users, but were exported to
лише постачалися вiтчизняним спожи- many states of Council for Mutual
вачам, а й експортувалися до багатьох Economic Assistance (CMEA or Com-
країн Ради Економiчної Взаємодопо- con).
моги (РЕВ). It should be mentioned, that

Слiд зауважити, що семирiчним the specialized plant construction in
планом розвитку СРСР (1958–1965) Ukraine was not included into the
будiвництво приладобудiвних заводiв USSR sevenyear plan (1958–1965).
в Українi не передбачалося. Першi The first “Dnepr” computers were pro-
машини «Днепр» випускав Київський duced by the Kiev plant “Radiopri-
завод «Радiоприлад». З iнiцiативи bor”. V. Glushkov promoted con-
В.М. Глушкова, пiдтриманої урядом, struction of the plant for computers
одночасно з розробкою машини and digital control machines assem-
«Днепр» у Києвi розпочали спорудже- bly (“Electronmash” now) in Kiev at
ння заводу обчислювальних i керую- the same time with “Dnepr” develop-
чих машин — нинi «Електронмаш». ment. Government supported this ini-
Отже, розробка «Днепра» стимулюва- tiative. Thus, “Dnepr” creation stim-
ла будiвництво великого заводу з ви- ulated the construction of a big com-
робництва комп’ютерiв. puter plant.

Колектив творцiв машини «Днепр» The creators of the digital con-
i керуючих систем на її базi (керiв- trol machine “Dnepr” and the control
ник роботи Б.М. Малиновський, уча- systems on its basis (B. Malinovsky—
сники М.З. Котляревський (вiд заво- principal investigator and chief ex-
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ду обчислювальних i керуючих ма- ecutive officer, participants M. Kotl-
шин), Г.О. Михайлов, М.М. Павлов, yarevsky, G. Mykhaylov, N. Pavlov,
А.Г. Кухарчук, Л.О. Коритна,Ю.Т. Ми- A. Kukharchuk, Y. Mitulinsky and
тулiнський, I.Д. Войтович, Ф.Н. Зи- others) were nominated for a Lenin
ков, В.С. Каленчук та iн.) був пред- prize. However, work was so innova-
ставлений на Ленiнську премiю. Однак tive, that its meaning were not com-
роботи набагато випередили час. Нова- prehended by authorities, and the
торiв не зрозумiли i представлення на nomination was called off in the same
премiю вiдхилили, так само, як щодо way it was done with MESM in 1952.
«МЭСМ» у 1952 р. In 1968 the Institute of Cyber-

У 1968 р. Iнститут кiбернетики netics in collaboration with the Kiev
АН УРСР разом iз Київським заво- computers and control machines plant
дом обчислювальних та керуючих ма- elaborated and produced a small se-
шин розробив i випустив малою серiєю ries of transistor computer “Dnepr2”.
напiвпровiдникову машину «Днепр2», It was designed to solve a wide range
призначену для розв’язання широко- of problems, such as planning, eco-
го кола завдань: плановоекономiчних, nomic, controling over industrial pro-
керування виробничими процесами i cesses and difficult physical experi-
складними фiзичними експеримента- ments. V. Glushkov and A. Stogniy
ми. Керували роботами В.М. Глу- led the project; A. Kukharchuk was a
шков i А.О. Стогнiй, головним кон- principal designer. The machine con-
структором був А. Г. Кухарчук. Ма- sisted of a computing part “Dnepr21”
шина складалася з обчислювальної and a control complex “Dnepr22”.
частини «Днепр21» i керуючого ком- B. Malinovsky supervised works on
плексу «Днепр22». Науковим керiв- “Dnepr22”. The machine “Dnepr2”
ником робiт зi створення «Днепр22» had comprehensive software that was
був Б.М. Малиновський, головним supplied to the customer. Unfor-
конструктором — В.М. Єгипко. Ма- tunately, “Dnepr2” production was
шина «Днепр2» мала розвинуте ма- soon stopped with the resolution of
тематичне забезпечення, що постача- Ministry of Instrumentmaking of the
лося замовниковi. На жаль, випуск USSR.
«Днепр2» за рiшенням Мiнiстерства
приладобудування СРСР невдовзi бу-
ло припинено.

Аналогова обчислювальна
технiка
У 1959 р. колектив Обчислювального
центру АН УРСР поповнився вiддiлом

Analog Engineering

In 1959 a new department of mathe-
matical modeling was created in the

математичного моделювання. Його ке- AS Ukr.SSR Computing Center. Its
рiвником став талановитий 43лiтнiй chief was a talented 43yearsold scien-
учений професор Георгiй Євгенович tist, professor Georgiy Pukhov. Ear-
Пухов. Ранiше вiн працював (з 1957 lier (since 1957) he served as chair-
р.) завiдувачем кафедри теоретичної man for the department of theoreti-
i загальної електротехнiки Київсько- cal and general electrical engineering
го iнституту цивiльної авiацiї i зали- at the Institute of Civil Aviation in
шився на цiй посадi за сумiсництвом. Kiev. He retained this post as adjunct
Г.Є. Пухов зумiв зiбрати у вiддiл своїх chairman. G. Pukhov managed to at-
кращих учнiв — колишнiх студентiв i tract the best students and former em-
спiвробiтникiв ка федри й розгорнув ployees to the department. He devel-
великi та глибокi до слiдження в галу- oped broad and profound research in
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зi аналогової i квазiана логової технi- the field of analog and quasi analogue
ки спочатку в Обчислюваль ному цен- technology at the Computing Center,
трi, а потiм в Iнститутi кiбернети ки and then—at the Institute of Cyber-
АН УРСР, створивши наукову шко- netics, established the scientific school.
лу. Усього через рiк вiддiл розробив After just a year the department elab-
спецiалiзовану машину «ЭМСС7» для orated its first specialized machine
розрахунку рiзних будiвельних кон- EMSS7 for different building con-
струкцiй (Є.А. Проскурiн та iн.), по- structions calculations (E. Proskurin
тiм машину «ЭМСС7М» (В.В. Васи- and others), and then—a machine
льєв та iн.), «ЭМСС8 Альфа» (А.Є. EMSS7M (V. Vasiliev and others),
Степанов та iн.). Пiзнiше були ство- later—EMSS8 Alfa (A. Stepanov and
ренi машини: «Итератор» для розв’я- others). Later the following machines
зання систем лiнiйних диференцiаль- were built: “Iterator” to solve systems
них рiвнянь з лiнiйними граничними of linear differential equations with lin-
умовами (Г. I. Грездов та iн.); «Ар- ear boundary data (G. Grezdov and
кус» — для розв’язання лiнiйних i нелi- others), “Arkus” to solve linear and
нiйних диференцiальних рiвнянь з лi- nonlinear differential equations with
нiйними i нелiнiйними крайовими умо- linear and nonlinear boundary data
вами (Г. I. Грездов); «Оптимум2» для (G. Grezdov); “Omtimum2” to solve
розв’язання транспортної задачi лiнiй- transportation problem of linear pro-
ного програмування (В.В. Васильєв); gramming (V. Vasiliev); “Asor1” to
«Асор1» для розв’язання задач сiтко- solve the problems of net planning
вого планування (В.В. Васильєв та (V. Vasiliev and others); USM1 to
iн.); «УСМ1» для розв’язання дифе- solve differential equations in partial
ренцiальних рiвнянь у частинних похi- derivatives of elliptic and parabolic
дних елiптичного i параболiчного типу types (G. Pukhov and others).
(Г. Є. Пухов та iн.). All the machines, elaborated at

Усi машини, розробленi у вiддiлi the Pukhov’s department, were manu-
Г.Є. Пухова, випускалися малими се- factured in small lots by the Ukrainian
рiями на заводах України. plants.

У 1961 р. Г.Є. Пухова обрали чле- In 1961 G. Pukhov was elected
номкореспондентом АН УРСР. У 1966 a Corresponding Member of the AS
р. Георгiя Євгеновича було призна- Ukr.SSR. In 1966 he was appointed
чено першим заступником директора the first deputy director of the Insti-
Iнституту кiбернетики АН УРСР. У tute if Cybernetics, AS Ukr.SSR. At
цей час з iнiцiативи В.М. Глушкова that time V. Glushkov initiated the
численнi вiддiли Iнституту було згру- process of merger of the numerous In-
повано в чотири вiддiлення — тео- stitute departments into four sections:
ретичної й економiчної кiбернетики, theoretical and economic cybernetics;
кiбернетичної технiки, технiчної кi- cybernetic technologies; technical cy-
бернетики, медичної i бiологiчної кi- bernetics; medical and biological cy-
бернетики, а також обчислювальний bernetics; and also Computing Cen-
центр. Вiддiлення мали велику само- ter. The sections were independent
стiйнiсть. Ними керували провiднi вче- and headed by prominent scientists
нi: О.О. Бакаєв, Г.Є. Пухов, О. I. Ку- A. Bakaev, G. Pukhov, A. Kukhtenko
хтенко, М.М. Амосов. Це давало змогу and N. Amosov.
В.М. Глушкову майже не втручатися V. Glushkov did not interfere
в роботу вiддiлень, придiляючи основ- much with the work of sections and
ний час на рiшення дуже важливих could spend most of time to solve very
задач зi зв’язку Iнституту з керiвними important tasks on governmental af-
органами країни, пiдключення Iнсти- fairs, on the state cooperation with the
туту до постанов уряду, що забезпечу- institute, its relevance to the govern-
вало подальший розвиток матерiаль- ment decisions. It ensured the further
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ної, науковотехнiчної i кадрової бази development of the material, scientific,
Iнституту. technical and cadre basis of the insti-

Г.Є. Пухову було доручено керiв- tute, and also his own department of
ництво вiддiленням кiбернетичної те- digital automation.
хнiки Iнституту. Своїм заступником G. Pukhov was entrusted to lead
вiн призначив Б.М. Малиновського i the section of cybernetic technology of
дав йому доручення координувати ро- the institute. He appointed B. Ma-
боту технiчних вiддiлiв: керуючих ма- linovsky his deputy in charge of co-
шин (Б.М.Малиновського), арифме- ordination of the following technical
тичних i запам’ятовуючих пристроїв departments: department of opera-
обчислювальних машин (Г.О. Михай- tional machines (B. Malinovsky); de-
лова), теорiї цифрових обчислюваль- partment of computer arithmetic and
них машин (З.Л. Рабiновича), фiзи- storage devices (G. Mikhaylov); de-
чних i технологiчних основ цифрових partment of computer theory (Z. Ra-
обчислювальних машин (В.П. Дерка- binovich); department of physical and
ча), перетворювачiв форми iнформацiї technological computer foundations
(А. I. Кондалєва), передачi iнформа- (A. Kondalev); department of infor-
цiї (А.М. Лучука), теорiї i розрахунку mation transfer (A. Luchuk); depart-
електромагнiтних пристроїв (О.В. То- ment of theory and development of
зонi), медичної кiбернетичної технiки electromagnetic devices (O. Tozoni);
(Л.С. Алєєва). department of medical computer de-

Мiж «цифровиками» i «аналого- vices (L. Aleev).
виками» йшло негласне (але добре!) There was an unpublicized (how-
змагання. Пiк успiхiв колективу вiддi- ever a positive!) competition between
лу Г.Є. Пухова припав на 60тi роки. the “digital” and “analog” scientists.
Творчий внесок самого Г.Є. Пухова The peak of success of Pukhov’s sec-
важко переоцiнити. Але стрiмкий роз- tion took place in 1960s. The per-
виток цифрової технiки призвiв, пра- sonal contribution of G. Pukhov was
ктично, до згортання дослiджень в га- enormous. But the speedy develop-
лузi аналогової i квазiаналогової технi- ment of digital engineering brought to
ки. У 1971 р. Г.Є. Пухов разом зi сво- the end research in the field of ana-
їм вiддiлом перейшов з Iнституту кi- log and quasianalog technology. In
бернетики АН УРСР до Iнституту еле- 1971 G. Pukhov moved his section
ктродинамiки АН УРСР. Пiзнiше вiн from the Institute of Cybernetics to
створив Iнститут проблем моделюван- the Institute of Electrodynamics, AS
ня в енергетицi АН УРСР. Ukr.SSR. Later he created the Insti-

У 1971 р., пiсля переходу Г.Є. Пу- tute of Modeling Problems in Ener-
хова до iншого iнституту, керiвником getic, AS Ukr.SSR.
вiддiлення кiбернетичної технiки став In 1971 after G. Pukhov’s depar-
Б.М. Малиновський (на громадських ture to another institute, B. Mali-
засадах), залишаючись завiдувачем novsky became the head of the cyber-
вiддiлу керуючих машин. netic technology section (on a volun-

tary basis), maintaining supervisory
position in the control machines de-
partment.

Попередники персональ-
них комп’ютерiв
Ще в 1959 р. у В.М. Глушкова виникла
iдея створити машину для iнженерних

Predecessors of personal
computers

In 1959 V. Glushkov decided to create
the machine for engineering calcula-

розрахункiв. У 1963 р. пiд його нау- tions. Such machine called “Promin”
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ковим керiвництвом було розроблено i was elaborated in the Institute of
запущено в серiйне виробництво ство- Cybernetics and its SDB. In 1963
рену в Iнститутi разом зi Спецiальним its serial production was started at
конструкторським бюро (СКБ) маши- the Severodonetsk computer plant.

ну «Промiнь». Її почав випускати Сє- The computer “Promin” was a break-
веродонецький завод обчислювальних through in the world practice. It in-
машин. «Промiнь» була, по сутi, но- cluded many technical innovations,
вим словом у свiтовiй практицi, мала у particularly memory on metallic cards.
технiчному планi цiлу низку нововве- But the main thing was that it was the
день, зокрема пам’ять на металiзова- first machine with a socalled piggy-
них картах. Але найголовнiше — це бу- back firmware control (later V. Glush-
ла перша машина з так званим ступiн- kov received an author’s certificate for
частим мiкропрограмним керуванням it).
(на яке В.М. Глушков пiзнiше одержав Some time later firmware control
авторське свiдоцтво). was used in the machine for engi-

Згодом ступiнчасте мiкропрограм- neering calculations MIR1, which was
не керування використали в машинi created after the “Promin” computer
для iнженерних розрахункiв, скоро- (1965). In 1967 MIR1 was exhibited
чено — «МИР1», створенiй слiдом за in London where it was bought by the
«Промiнь» (1965). У 1967 р. на ви- American company IBM—the largest
ставцi в Лондонi, де демонструвала- in the USA supplier of about 80% of all
ся «МИР1», її придбала американська computer technique for the capitalist
фiрма «IBM» — найбiльша у США, world. It was the first and unfortu-
яка постачала майже 80% обчислю- nately the last time when the Amer-
вальної технiки для всього капiталi- ican company bought a Soviet com-
стичного свiту. Це був перший (i, на puter.
жаль, останнiй) випадок купiвлi ра- MIR1 creators were awarded with
дянської електронної машини амери- the USSR State prize (V. Glushkov,
канською компанiєю. Y. Blagoveshensky, A. Letichevsky,

Розробники «МИР1» отримали V. Losev, I. Molchanov, S. Pogrebin-
Державну премiю СРСР (В.М. Глу- sky, and A. Stogniy). In 1969 im-
шков,Ю.В. Благовещенський, О.А. Ле- proved computer MIR2, then—MIR3
тичевський, В.Д. Лосєв, I.М. Молча- were manufactured. These machines
нов, С.Б. Погребинський, А.О. Сто- had no competitors for the speed of an-
гнiй). У 1969 р. прийняли до виро- alytic conversion. For example, MIR2
бництва нову, досконалiшу «МИР2», successfully competed with universal
а потiм — «МИР3». За швидкiстю computers of ordinary structure that
виконання аналiтичних перетворень rated many times higher in speed and
цим машинам не було конкурентiв. memory capacity. Namely, on this ma-
«МИР2», наприклад, успiшно змага- chine for the first time in the history
лася з унiверсальними машинами зви- of national machinebuilding, they re-
чайної структури, якi перевищували alized the dialog mode of work, where
ї ї за номiнальною швидкодiєю та об- they used display with light pen. Each
сягами пам’ятi у багато разiв. На цiй of these machines was a step for-
машинi вперше у практицi вiтчизня- ward creation of an intellectual ma-
ного математичного машинобудуван- chine, along a strategic direction in
ня було реалiзовано дiалоговий режим computer development proposed by
роботи, де використовувався дисплей V. Glushkov.
зi свiтловим пером. Кожна з цих ма- At that time it was considered
шин стала кроком уперед на шляху that machine language should be as
побудови розумної машини — страте- simple as possible, and the rest would
гiчного напряму в розвитку комп’ю- be done by programs. “Address lan-
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терiв, запропонованого В.М. Глушко- guage” for the “Kiev” computer de-
вим. signed by V. Korolyuk and E. Yuschen-

На той час у свiтi панувала дум- ko was of such kind.
ка, що машинна мова має бути яко- Designing machines MIR, V. Glush-
мога простiшою, а все iнше зроблять kov set another aim—create machine
програми. Такою була «адресна мова» language similar to the human one
для комп’ютера «Киев», розроблена (meaning the mathematic, not the
В.С. Королюком i К.Л. Ющенко. spoken language). Such language

Проектуючи машини «МИР», В.М. “Analitic” was created by O. Letichev-
Глушков ставив iнше завдання — зро- sky and supported by the original in-
бити машинну мову якомога ближчою ternal system of interpretation. MIR
до людської (мається на увазi мате- machines were used in all parts of the
матична, а не розмовна мова). I та- USSR.
ка мова — «Аналiтик» — була ство-
рена (О.А. Летичевський) i пiдтри-
мана оригiнальною внутрiшньомашин-
ною системою її iнтерпретацiї. Маши-
ни «МИР» використовувалися в усiх
куточках Радянського Союзу. Голов-
ним конструктором комп’ютерiв «Про-
мiнь» та «МИР» був С.Б. Погребин-
ський.

Кiбернетична технiка
Термiн «кiбернетична технiка» з iнiцi-
ативи Б.М. Малиновського затвердив-

Cybernetic techniques

The term “cybernetic technique” pro-
posed by B. Malinovsky was estab-

ся в 1978 р. У «Енциклопедiї кiберне- lished in 1978. In the “Encyclope-
тики» (головний редактор В.М. Глу- dia of Cybernetics” (1976, editor—
шков), виданiй у 1976 р., цей термiн V. Glushkov) this term is not men-
ще не згадувався. На вiдмiну вiд обчи- tioned. Unlike the computational
слювальної, кiбернетична технiка ста- techniques, cybernetic technique be-
ла важливим напрямом у науцi та те- came an important direction of sci-
хнiцi, пов’язаним iз завданням зi ство- ence, connected with the task of fa-
рення технiчних засобiв для побудо- cilities creation for control, measur-
ви керуючих, вимiрювальних, контро- ing, automatic and automated systems
люючих, автоматичних i автоматизо- and devices with a use of computers.
ваних систем i приладiв з використан- Its predecessor—technical cybernet-

ням комп’ютерiв. Її попередниця технi- ics, was aimed to elaborate the the-
чна кiбернетика була спрямована не на ory of control systems, first of all the
створення технiчних засобiв, а на роз- scientific basis for automatic control,
робку теорiї систем керування, у пер- but not to create technical facilities to
шу чергу наукових основ автоматично- make them.
го керування. Creation and numerous usage of

Виникненню кiбернетичної технi- the machine “Dnepr” positively in-
ки послужили створення i численнi fluenced the emerging of cybernetic
застосування керуючого комп’ютера technique. Later on, the Section of
«Днепр». Надалi вiддiлення кiберне- Cybernetic Techniques began to elab-
тичної технiки почало займатися роз- orate not only the control comput-
робкою не тiльки керуючих обчислю- ers and specialized computing devices,
вальних машин i спецiалiзованих об- but also information transmission me-
числювальних пристроїв, а й засобiв dia, communication facilities for the
передачi iнформацiї, засобiв спiлкува- control systems operators, and the is-



Перший комп’ютер в континентальнiй Європi був створений у Києвi
The first computer in the continental Europe was created in Kiev 105

ння оператора iз системами керування, sues of their usage to control different
а також питаннями їхнього застосува- processes, automation of difficult ex-
ння для керування рiзними процесами, periments and measuring devices.
автоматизацiї складних експериментiв The appearance of cybernetic
i вимiрювальних приладiв. technique was fairly caused by increas-

Поява кiбернетичної технiки була ing demand for the automated facili-
об’єктивно обумовлена швидким зро- ties, by aspiration for having the effec-
станням потреб в засобах автоматиза- tive, cheap, reliable, easytouse techni-
цiї, прагненням мати ефективнi, ма- cal devices to construct the automatic
ксимально дешевi, надiйнi, зручнi в and automated systems in different
експлуатацiї технiчнi засоби для побу- fields of economy, science and tech-
дови автоматичних i автоматизованих nology, in the military service, in the
систем у рiзних галузях народного го- instrumentmaking industry. These de-
сподарства, науки i технiки, у вiйсько- vices would solve the problems differ-
вiй справi, у приладобудуваннi, що ви- ent from ones, which are usually solved
рiшує задачi, дуже далекi вiд тих, ко- by ordinary computers in the comput-
трi вирiшуються звичайною обчислю- ing centers or with the help of personal
вальною технiкою в обчислювальних or other calculators. The foundation
центрах або за допомогою персональ- of cybernetic technique, which first
них та iнших обчислювальних засобiв. came out from the computing tech-
Основою кiбернетичної технiки, поро- niques, was also automation, teleme-
дженої в надрах обчислювальної технi- chanics, automatic control, measuring
ки, стала також автоматика, телемеха- technique. On their basis cybernetic
нiка, автоматичне керування, вимiрю- technique acquired independence.
вальна технiка — на їхнiй базi кiберне- A growing demand for various cal-
тична технiка здобула самостiйнiсть. culations in science and technology

Рушiйною силою розвитку обчи- became the driving force in comput-
слювальної технiки стала потреба, що ing technique development. The im-
дедалi зростала, в обчисленнях (най- provement of computing technique de-
рiзноманiтнiших) у науцi та технiцi. vices developed into two directions:
Звiдси й удосконалення засобiв обчи- creation of the powerful universal
слювальної технiки пiшло по лiнiї ство- computers, computers for technical
рення могутнiх унiверсальних машин, and engineering calculations, terminal
машин для iнженернотехнiчних роз- computers for the shared computation
рахункiв, термiнальних комп’ютерiв systems; and also into development of
для обчислювальних систем колектив- computer technique for personal use
ного користування, а також по лiнiї by engineers, students, schoolchildren,
розвитку обчислювальної технiки для administrators etc. The main require-
iндивiдуального користування iнжене- ments to the computing technique de-
рами, студентами, школярами, адмi- vices were highest productivity, usabil-
нiстраторами й iн. Основнi вимоги до ity, comfortable service for both col-
засобiв обчислювальної технiки — це lective and individual users, simplic-
якнайвища продуктивнiсть, зручнiсть ity in communication between human
в обслуговуваннi як великих колекти- and machine. As we know, comput-
вiв — споживачiв обчислювальної те- ing technique is created to provide a
хнiки, так i окремих користувачiв, про- powerful calculation and intellectual
стота спiлкування людини з маши- activity automation means to the peo-
ною. Обчислювальна технiка, як вiдо- ple.
мо, створюється для використання її The driving force for cybernetic
людиною в якостi могутнього обчислю- technique development was the inten-
вального iнструмента i засобу автома- tion to automate different technologi-
тизацiї iнтелектуальної дiяльностi. cal and measuring processes, daytoday

Розвиток кiбернетичної технiки industrial management, control over
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був обумовлений прагненням автома- energy, transport and other objects,
тизувати рiзнi технологiчнi i вимiрю- including ones in the field of arma-
вальнi процеси, оперативне керуван- ment and space exploration (recogni-
ня виробництвом, керування енергети- tion processes) with the aim to elimi-
чними, транспортними й iншими об’є- nate human from the control and man-
ктами, у тому числi в сферi озброєння agement over these processes. For
й у космосi (процеси розпiзнавання i т. such purpose calculation is only a
д.) з метою вилучення людини з галузi part of the whole complex of infor-
контролю i керування цими процеса- mation processes, which are to be au-
ми. У таких застосуваннях виконання tomated. In such a view the comput-
обчислень є лише частиною загально- ers are not a unique means for their
го комплексу iнформацiйних процесiв, construction, though they play a role
що пiдлягають автоматизацiї. У зв’яз- of a central intellectual part of the
ку з цим комп’ютери, хоча i викону- systems. Besides, for these purposes
ють роль центральної iнтелектуальної there should be means of automatic in-
частини систем, але вже не є єдиним formation exchange between the com-
засобом для їхньої побудови. Для цьо- puter and other objects, distant in-
го потрiбнi також засоби автоматично- formation transmission (both digital
го обмiну iнформацiєю мiж об’єкта- and analog), report on processes to the
ми й комп’ютерами, передачi iнфор- operator’s display, operator’s interfer-
мацiї (як цифрової, так i аналогової) ence with the processes, etc. Thus,
на вiдстань, вiдображення ходу про- the composition of cybernetic facili-
цесу оператору, втручання оператора ties was much broader than ones of
в процеси й iн. Таким чином, склад computing techniques. In some appli-
засобiв кiбернетичної технiки виявив- cations, for instance, in the facilities
ся значно ширшим, нiж засобiв власне for communications with object, the
обчислювальної технiки. Для деяких part of computing technique devices
застосувань частка засобiв останньої was minimal compared with the great
виявилася взагалi незначною порiвня- range of other equipment.
но з великим обсягом iншої апаратури, Besides, there appeared special
такої, наприклад, як засоби зв’язку з demands for the computing devices,
об’єктом. which are to be included into the cy-

Крiм того, до обчислювальних за- bernetic technique. The high speed of
собiв, що входять до складу засобiв calculation operations was no longer
кiбернетичної технiки, виникли свої, the main criteria of their qualities in
особливi вимоги. Висока швидкiсть ви- some cases. If it was hallmarked, it
конання обчислювальних операцiй у was usually compiled with other de-
рядi випадкiв перестала бути основ- mands for processor efficiency, cost,
ним критерiєм їхньої якостi. Якщо вiн size of device, reliability, etc. There
i задавався, то, як правило, доповню- were special demands for organization
вався цiлою низкою iнших вимог з опе- of the computing process. Among
ративностi обробки, вартостi, розмiрiв them: information processing in a
апаратури, надiйностi й iн. З’явилися real time scale, cyclic repetition of the
особливi вимоги до органiзацiї обчи- same programs but with different ini-
слювального процесу. Головними стали tial conditions, selection of computing
вимога обробки iнформацiї в реально- devices toward definite classes of cal-
му масштабi часу, циклiчне повторен- culations, etc. The opportunity to ap-
ня тих самих програм, тiльки з рiзни- ply extreme speed of calculations for
ми початковими умовами, орiєнтацiя definite groups of applications. It is
обчислювальних засобiв на визначенi often needed to disperse the comput-
класи обчислень та iн. Можливi випад- ing devices in the cybernetic systems,
ки, що вимагають надвисокої швид- according to the process specificity,
костi обчислень для визначених груп which should be automated. That also



Перший комп’ютер в континентальнiй Європi був створений у Києвi
The first computer in the continental Europe was created in Kiev 107

застосувань тощо. Обчислювальнi за- brings necessity to build the parted
соби в кiбернетичних системах часто hierarchic, homogenous, circular and
потрiбно розосередити, залежно вiд other computing structures. In ad-
специфiки процесу, який автоматизує- dition to algorithmic universality (in
ться, при цьому виникає необхiднiсть fixed limits, caused by the applica-
у побудовi розподiлених, iєрархiчних, tion classes), there should be system
однорiдних, кiльцевих та iнших обчи- universality on behalf of computing
слювальних структур. Крiм алгори- devices that were part of cybernetic
тмiчної унiверсальностi (у визначених technique (within the limits of planned
межах, обумовлених класами застосу- applications), which brought peculiar-
вань), вiд обчислювальних засобiв, що ities into the principles of its construc-
входять до складу кiбернетичної те- tion (modularity, interfaces to link
хнiки, потребували системної унiвер- with object communication devices,
сальностi (у рамках намiчених засто- etc.)
сувань), що внесло свої особливостi в Mathematical foundation of the
принципи її побудови (модульнiсть, iн- cybernetic technique also has its own
терфейси для пiдключення пристроїв peculiarities (standard programs and
зв’язку з об’єктом та iн.). languages oriented on application fields,

Математичне забезпечення засобiв hardware programs, programs prepa-
кiбернетичної технiки також має певнi ration on universal computers, circuit
особливостi (стандартнi програми i мо- programs implementation, truncated
ви, орiєнтованi на областi застосувань, operating system, etc.)
жорсткi програми, пiдготовка програм A significant contribution into the
на унiверсальних машинах, схемна ре- research was made by the technical de-
алiзацiя програм, усiчена операцiйна partments of the Computing Center of
система й iн.). the AS Ukr.SSR and by the Section of

Значний внесок у проведенi дослi- Cybernetic Techniques of the Institute
дження зробили технiчнi вiддiли Об- of Cybernetics, AS Ukr.SSR, whose
числювального центру АН УРСР i вiд- staff increased to 500 scientists, engi-
дiлення кiбернетичної технiки Iнститу- neers, laboratory assistants and tech-
ту кiбернетики АН УРСР, що виросло nicians in 20 years (1962–1982).
за двадцять рокiв — з 1962 по 1982 — Following profound works can
до 500 наукових спiвробiтникiв, iнже- serve as an examples: creation and
нерiв, лаборантiв i технiкiв. wide use of several hundreds of “Dnepr”

Прикладами можуть бути такi machines at the industrial enterprises
масштабнi роботи, як створення i ши- and many research organizations of
роке використання на промислових the Soviet Union; development and
пiдприємствах i в багатьох науководо- production of the first Soviet family
слiдних органiзацiях Радянського Со- of universal microcomputers “Elec-
юзу декiлькох сотень керуючих машин tronica S5” (together with scientific
«Днепр»; розробка i промисловий ви- production association “Svetlana”,
пуск разом iз Наукововиробничим об’- StPetersburg, Russia); development
єднанням «Светлана» (м. Ленiнград) (in collaboration with Kiev S. Korolev
першого в СРСР сiмейства мiкроком- Production association) and wide us-
п’ютерiв широкого призначення «Эле- age of control machines SOU1 and
ктроника С5»; розробка разом з Ви- SOU2, of microprocessorbased com-
робничим об’єднанням iм. С.П. Коро- plex facilities, including a profession-
льова в iнтересах цiлої галузi проми- ally oriented PC “Neuron”, modular
словостi засобiв зв’язку СРСР керу- set of microprocessorbased tuning de-
ючих комп’ютерiв «СОУ1» i «СОУ2», vices SO01—SO04 for the benefit of
комплексу мiкропроцесорних засобiв, the whole communication facilities in-
у тому числi професiйно орiєнтовано- dustry of the USSR; elaboration of the
го персонального комп’ютера «Ней- professionallyoriented PC ES1841 (to-
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рон», модульного набору засобiв на- gether with the research institute of
лагодження мiкропроцесорної технi- Radioprom of the USSR), creation of
ки «СО01» — «СО04»; розробка про- signal digital processing, devices super
фесiйно орiєнтованого персонального productive facilities for pattern recog-
комп’ютера «ЕС1841» (разом iз Нау- nition, digital specialized devices for
ководослiдним iнститутом керуючих control over highspeed physical pro-
обчислювальних машин Радiопрому cesses, videocomputer terminals, sys-
СРСР), створення процесорiв цифро- tems of engineering works automa-
вої обробки сигналiв, суперпродуктив- tion, knowledgeoriented intellectual
них спецiалiзованих засобiв розпiзна- systems, powerful clustered comput-
вання образiв, цифрових спецiалiзова- ing complexes, systems of scientific
них пристроїв контролю i керування experiments automation for the orga-
швидкоплинучими фiзичними проце- nizations of the Academy of Science
сами, вiдеокомп’ютерних термiналiв, Ukr.SSR, unique control systems of
систем автоматизацiї iнженерної працi, different applications, including mili-
знанняорiєнтованих iнтелектуальних tary, etc.
систем, могутнiх кластерних обчислю- Great collective efforts of the Sec-
вальних комплексiв, систем автомати- tion of the cybernetic technique staff
зацiї наукових експериментiв в устано- furthered the formation and successful
вах Академiї наук УРСР, унiкальних work of the scientific school in this in-
керуючих систем рiзного, в тому числi credibly important field of knowledge.
оборонного призначення й iн.

У пiдсумку загальнi зусилля ко-
лективу вiддiлення кiбернетичної те-
хнiки сприяли становленню й успiшнiй
роботi наукової школи в цiй дуже ва-
жливiй галузi знань.


