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Tabela niniejsza powsta a na zako czenie mojej serii zestawie  historycznych rozwoju
informatyki wiatowej. Na zawarto  tablicy systemów liczenia istotny wp yw mia a lista
dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), w której
szczególny wk ad w w tku "systemy liczenia" posiadali M.Sys o, J.Zalewski, B.Czerniejewski,
L.Janczewski, W.Garstka.
W tabeli odnotowano te  alfabety liczbowe oraz manualne systemy liczenia o ró nych
podstawach, maj ce zwolenników w XVIII-XIX wiekach! Nie omawia si  w niej charakterystyk
reprezentacji liczbowej (formy sta o- i zmiennoprzecinkowe).
Mia em drobne problemy terminologiczne, np. "dziesi tny" czy "dziesi tkowy". Ze wzgl du na
znaczenie podstawy oblicze  "dziesi tka" (liczba 100 sklada si  z 10-ciu dziesi tek - "S ownik
Poprawnej Polszczyzny") lub "sze dziesi t" u ywa em terminu "dziesi tkowy" lub
"sze dziesi tkowy", nie wykluczaj c terminów "dziesi tny", "sze dziesi tny". S dz , e
sprawa ta mog aby by  rozstrzygni ta przez j zykoznawców.

  Data   
  

   Wyszczególnienie   

3000 p.n.e.    W Chinach stosowano alfabet liczbowy, w którym cyfry i liczby oznaczano za pomoc  znaków
alfabetu. W czasach nowo ytnych od Chi czyków metod  t  zapo yczyli Japo czycy.

1.

p.n.e.   Alfabetem liczbowym pos ugiwali si  równie ydzi (do numerowania stron i wersetów Starego
Testamentu).

2.

1750 p.n.e.   W Babilonii zacz to u ywa  sze dziesi tkowy system liczbowy zapo yczony od Sumerów.
Arabscy astronomowie u ywali w atlasach i tabelach zapisu (przej tego od Ptolemeusza) opartego na

amkach o podstawie sze dziesi t. Uk ad sze dziesi tkowy obecnie jest u ywany w jednostkach czasu
(godz.-60 minut, minuta- 60 sekund) oraz w miarach k towych (szeroko ci i d ugo ci geograficznej).

3.

500 p.n.e   Hinduski matematyk Pingala po raz pierwszy opisuje binarny system liczenia.4.
500 p.n.e. Rzymianie przej li i zmodyfikowali cyfry pochodzenia etruskiego, tworz c rzymski niepozycyjny
system zapisu, niewygodny do dzia  arytmetycznych i nie pozwalaj cy na zapis u amków. Jednostkami w tym
systemie s  1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 i 100000, które s  oznaczane odpowiednio symbolami I, V,
X, L, C, D, M, ((I)) i (((I))). Liczb  w tym systemie reprezentuje si  w postaci cucha symboli o warto ci
malej cej od lewej strony.

5.

400-300 p.ne.   W staro ytnych Chinach znane by y tangramy (trigramy i hexagramy),w których linie ci gle i
przerywane s y do prezentacjii 3 i 6 "bitowych" liczb.

6.

300 p.ne.  Abacus - liczyd o (deska z wy obionymi rowkami, które symbolizowa y kolejne pot gi dziesi ciu)
[Babilonia]

7.

820-825 Matematyk arabski pochodzenia uzbeckiego Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Chorezmi
[al-Khwarizmi] czyli "Muhammad syn Musy z Chorezmu", opisa  w pracy "On the Calculation with Hindu
Numerals" (ang. tytu  - praca w j z.arabskim) pozycyjny dziesi tkowy system liczbowy. System ten dotar  do
Europy z Indii za po rednictwem Arabów m.i. z Kordoby na pó wyspie Pirenejskim. Jednym z pierwszych, który

ywa  i popularyzowa  system dziesi tny w Europie by  Gerbert z Aurillac (ok.955–1003?), który zosta
papie em Sylwestrem II.

8.

XVI w.   Matematyk i mechanik Szymon Stevin z Bruges proponuje zamieni  system dziesi tkowy systemem
dwunastkowym, zwanym te  tuzinowym (uzasadniaj c to tym, e rok ma 12 miesi cy, dzie  i noc po 12 godzin,
upowszechniony system liczenia przedmiotów na tuziny)

9.

1671  Gottfried von Leibniz opublikowa  prac , w której starannie zbada  binarny system liczenia (w tym 4
podstawowe dzia ania arytmetyczne). System binarny stanowi  cz  jego zamiaru, jakim mia o by
opracowanie uniwersalnego j zyka "lingua characteristica".

10.

XVIII w.   Król Szwedzki Karol XII by  zdecydowany (nie zd , bo m odo zmar ) wprowadzi  system
dwunastkowy ze wzgl du na atwo  operowania u amkami w tym systemie (podzielniki 2,3,4,6).

11.

1847    George Boole publikuje pierwsze prace w dziedzinie logiki symbolicznej. W 1854 roku sformu owa
system logiczny (nazwany potem algebr  boole'owsk ), który stanowi  wsparcie binarnego systemu liczenia.

12.

1885   Vittorio Grünwald publikuje [Giornale di matematiche di Battaglini] opis systemów z negatywn
podstaw  wraz z algorytmem wykonywania 4 dzia  arytmetycznych.

13.

XIX w.   Filozof August Comte propagowa  system dwunastkowy ze wzgl du na to, i  wygodniej by o w tym
systemie liczy  na palcach (ka dy z 4 palców - prócz wielkiego - sk ada si  z 3 cz onów, co cznie odpowiada
liczbie 12). Matematyk Wernerburg napisa  podr cznik do liczenia w systemie dwunastkowym.

14.

XIX w.   Proponowano system 60-tkowy (podzielne 2,3,4,5,6,12,15,20,30) gdy atwo jest wtedy bra
podzielne cz ci przy sprzeda y towarów.

15.

XIX w.    Proponowano te  systemy 4 (czwórkowy), 8 (ósemkowy-oktalny) i 16 (szestnastkowy-heksalny) ze
wzgl du na atw  podzielno  na po owy 2 kolejnych cz ci. W po owie XIX w. opublikowano kilka arytmetyk
liczenia w systemie ósemkowym.

16.
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1917   Jan ukasiewicz wprowadza trójwarto ciow  (tak,nie,niewiadoma) logik  (three-valued propositional
calculus)

17.

1936   Konrad Zuse zg asza patent mechanicznego komputera pracuj cego w arytmetyce zero jedynkowej
czyli binarnej. Zuse jest te  pomys odawc  idei operacji zmiennoprzecinkowych oraz arytmometru
ósemkowego. W 1938 roku ko czy prace nad pierwszym mechanicznym komputerem cyfrowym -Z1,
operuj cym na binarnym systemie liczb i stosuj cym rachunek zmiennopozycyjny.

18.

1936   Louis Pierre Couffignal we Francuskiej Akademii Nauk publikuje notatk  na temat u ycia notacji binarnej
w maszynach licz cych. Opracowuje schemat dzia ania mechanicznej maszyny binarnej.

19.

1936   John von Neumann niezale nie od Francuza L.Couffignala proponuje u ycie dwójkowego binarnego
systemu liczenia w maszynach licz cych. Dopiero kilkana cie lat pó niej zbudowano binarne komputery EDSAC
(1949) i EDVAC (1952) wg raportu von Neumanna.

20.

1937    Praca C.Shannona n/t budowy uk adów cyfrowych w oparciu o algebr  boole'wsk  i system binarny21.
1937   George Stibitz buduje przeka nikowy komputer "Model K" ( "Kitchen" - w kuchni go montowa ), w
którym obliczenia wykonywane by y za pomoc  binarnych dodawa .

22.

1946    J. W.Mauchly, J. P. Eckert wraz z zespo em ko cz  prace nad elektronicznym komputerem ENIAC
licz cym w tradycyjnym systemie dziesi tkowym (popularnie zwanym "dziesi tny").

23.

1958   Na Uniwesytecie Moskiewskim zbudowano komputer SETUN oparty na logice trójwarto ciowej i
pozycyjnym systemie trójkowym o warto ciach -1,0,1.

24.

1959  Z.Pawlak opisuje minus dwójkowy (negabinarny) system liczenia i nast pnie proponuje jego
zastosowanie w UMC-1.

25.

1969  D.E.Knuth w pracy "The Art of computer programming" (tom 2) omawia systemy liczenia z negatywn
podstaw  (negative base computing systems)         

26.
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