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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ: ЦИФРОВА РЕВОЛЮЦІЯ
Людство тривалий час розвивалося. Спочатку людство займалося
мисливством та збиранням їжі. Земля не мала ніякої ваги, крім території, де
були їхні поселення. Згодом людей ставало все більше і почали звертати уваги
на землю. Попавши в землю зерно проростало і давало урожай, що
унеможливлювало смерть тогочасних людей від голоду. Населення розуміло,
що де найкраща родюча земля, там буде їх достаток.
У аграрну епоху земля відігравала важливу роль у сім’ї, культурі.
Найголовнішим завданням було прогодувати себе. Ф. Бродель у книзі
«Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм» писав про аграрний період:
«Так між VI та XVIII століттями світ представляв все ще велику аграрну країну,
де з 80 до 90% людей живують плодами землі, і не тільки ними. Ритм, якість,
недостатність врожаю визначалась як все матеріальне життя. 60 або може 70 %
всієї продукції Средземноморя ніколи не поступало на ринок». Це формувало
для більшості людей спосіб життя на місці, особливо не виїжджаючи із власних
поселень. Побутове життя було таким, що люди жили у великих сім’ях разом з
родичами, мали примітивні обов’язки і потреби, що визначалося сезонами.
Одноманітність життя призводила до того, що в людей не було потреб
навчатися чомусь новому, живучи у своєму ритмі. На зміну аграрної епохи
приходить індустріальна. Характерним для цієї епохи була поява нових
тогочасних заводів і фабрик. В ті часи коли стався розподіл між споживачами
та виробниками для товарів та послуг і в це й же час почав працювати ринок.
який почав знищувати самодостатність великих латифундистів.
Для того, щоб досягти сучасних показників, які на сьогодні людство має
передусім потрібно пройти ряд еволюційних перетворень: від аграрного до
індустріального суспільства. 1840-1870 рр знаменується як перша індустріальна
революція характерним у цей період було те, що сільські товариства стають
промисловими та міськими; з розвитком парового двигуна розвивається залізна
рудна, металургійна, а також і текстильна промисловість. 1870-1914 рр це друга
промислова революція: період існуючих галузей та розширення нових,
використання електроенергії для створення масового виробництва товарів,
основні технологічні досягнення: телефон, електролампочки, фонограф та
двигун внутрішнього згоряння. Третя індустріальна промислова революція
(1950-1970рр.) прогрес технології від аналогових електронних та механічних
пристроїв до цифрових технологій, доступних сьогодні; такі досягнення, як
персональні комп’ютери та засоби комунікації. Що в свою чергу призвело, до
того інформаційної прориву.
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У кожної епохи були технології, що змінювали світ такі як: колесо,
дукарська машинка, паровий та дизельний дигун, засоби комунікації пошта та
телеграф, телефон, залізниця та автомобіль, електро- та радіолампи, комп’ютер,
інернет. З 80-х років ХХ і по 20-ті роки ХХІ століття головними технічними
інноваціями є: персональний комп’ютер та Інтернет. Розвиток персональних
комп’ютерів відбувався у декілька етапів, слід виділити періоди у розвитку
обчислювальних засобів: докомпютерний та комп’ютерний період.
Цифрову революція слід розглядати два паралельних етапи, які найбільш
яскраво відбувалися у другій половині ХХ століття, що змінюють світ на
початку ХХІ століття, такі як: еволюція засобів обчислення (комп’ютерна
революція) та доступність до текстової та відеоінформації (інформаційна
революція) (рис. 1).

Рисунок 1 – Розвиток обчислювальної техніки
На сучасний вигляд персонального комп’ютера вплинули: теоретичні
розробки (булева алгебра), науковці Лейбніц, Бебідж, які розробили аналітичну
машину, Дж. фон Нейман архітектуру персонального комп’ютера У другій
половині ХХ століття, особливо розвинулися: засоби вводу та виводу;
застосування мов програмування Foetian як першої та Basic, що стала основою
для розвитку MS DOS та операційної системи Windows 1.0; еволюція
процесорів, наприклад Intel 4004 з характеристиками до Intel Core i9;
транзисторів та інтегральних мікросхем; жорсткий накопичувач; переноcні
накопичувачі (дискети CD та DVD компакт-диски, що замінилися на флешнакопичувачі (Transfleshed 256 GB)). Винайдення комп’ютерної миші, мови
програмування, графічного інтерфейсу, друкарський пристрої призвело для
появи персонального комп’ютера.
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Починаючи з 1974 року комп’ютери набули масового поширення. Головна
корпорація IBM 70-x р. у сегменті комп’ютерного устаткування наприкінці
90-х р. ХХ століття витіснила Apple. Цей період характерний тим, що згідно
закону Мура покращувалися показники продуктивності. З цього періоду
покращилася продуктивність персональних комп’ютерів. Наприклад, Apple I [2]
має наступні характеристики: MOS 6502 (8 біт) на частоті 1 МГц; оперативну
пам’ять ОЗУ 4 кб, можливе збільшення до 8 або 48 КБ платами розширення чи
суперкомп’ютер Cray-1 [3-4] з характеристиками: процесор 64 біт з частотою
80 МГц: оперативна пам’ять 8 мб. Сучасний же комп’ютер Summit [5] має
характеристики: процесор 22 ядерний IBM Power 9, оперативна пам’ять
512 Гб DDR 4.
Починаючи з 1974 р. процесори збільшують свою продуктивність.
Приблизно з середини двотисячних років відбувся перехід від одноядерних до
двох і більш ядерних процесорів, збільшується об`єм оперативної памяті та
жорсткого диску.
Цей період слід відмітити тим, що з персональним комп’ютером
розвивалися супутні інновації: графічний та користувацький інтерфейс,
операційна система, мови програмування, програмні продукти та їх пакети,
офісні принтери (HP Deskjet 20 млн продано [6]).
Паралельно з розвитком комп’ютерів розвивався новий спосіб з’єднання їх
між собою. Таким способом з’явився Інтернет. Комп’ютер у процесі еволюції
опрацьовувався як калькулятор для операцій не менш важливим завданням
було з’єднати між собою комп’ютери для обміну інформації.
Отже, індустріальний еволюційний розвиток та накоплення знань
слугувало для розвитку обчислювальної техніки.
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