Computerens historie.

Et væsentligt grundlag for udviklingen af regnemaskiner og senere computere er 10-tals systemet. Hvor og hvornår det er opstået er usikkert.

Tanken om at bruge et instrument til at manipulere tal er ikke ny. Kuglerammen havde været i brug i næsten 5.000 år i Asien, inden der skete noget nyt.

I 1642 konsturerede den 19 årige franskmand Blaise Pascal den første maskine, der kunne regne. Maskinen var en form for tælleapparat, der kunne lægge sammen og trække fra.

Ca. 30 år senere forbedrede tyskeren Gottfried Wilhelm Leibniz regnemaskinen. Han konstruerede en ”trinvis beregner” , der kunne multiplicere, dividere og uddrage kvadratrødder. Omkring 1700 tallet opfandt han det binære talsystem. Uden denne opfindelse ville computere næppe være opfundet, da det er hele idégrundlaget. Alligevel går der over 100 år, før der sker mere i udviklingen af computere.

Ca. 1825 skabte englænderen Charles Babbage idégrundlaget for opbygningen af logikken i datamaskiner. Han forestillede sig en analytisk maskine, der styredes af på forhånd fastlagte instruktioner, som udførte indviklede beregninger uden menneskets indgriben. Informationerne skulle først konverteres til tal. Han kaldte det, vi i dag kalder for cpu´en for ”møllen” og hukommelsen for ”lagerett”. Han forudså, hvordan datamaskinen skulle kunne følge skiftende instruktioner og  på den måde tjene forskellige funktioner. ( Det der senere er blevet essensen i al Software).

Ca. samtidig opfandt franskmanden Joseph Maie Jaquard en væv, som var i stand til at foretage vævning af mønstrede stoffer, ud fra en styring af instruktioner, der var indlagt som hulkombinationer i pladerr.

Indtil ca. 1850 beskæftigede man sig mest med de kendte regneoperationer, nemlig + - * / = < >. Men så kom englænderen George Bool med teorien om ”enten / eller”-princippet, som er en vigtig del af princippet i computere ( enten 1 eller 0).

Omkring 1890 rådede man over elektriske maskiner, som kunne bearbejde data. Det førte til, at amerikaneren Herman Hollerith videreudviklede hulkortsystemet, som første gang blev brugt til folketælling i USA i 1890. Det tog ca. 2½ år før end resultatet forelå. Men det var ca. 4½ år hurtigere end tidligere, så det var et stort fremskridt.

Denne type hulkort blev brugt i stor udstrækning i hulkortanlæg i 1950´erne og som inddata til edb-systemer i 1960´erne og 1970´erne.

Den første elektroniske datamaskine ENIAC.

Den første datamaskine (ENIAC – Electronical Numeric Integrator And Calculator) der benytter hulkort og elektroniske relæer som inddata og uddata kommer under 2. verdenskrig. Den blev selvfølgelig brugt til militære formål bl.a. til brug ved affyring af kanoner. Datamaskinen brugte radiorør, som var store, udviklede megen vasrme og lys og ofte skulle udskiftes. Når alle radiorør fungerede, kunne en stab af teknikkere få ENIAC til at løse et problem ved i stor travlhed att tilslutte 6.000 kabler med håndkraft. En anden funktion krævede omstilling af kabelføringe. På dettte tidspunkt kunne datamaskiner foretage op til 5.000 beregninger pr. sekund og det fik flere eksperter til at udtale: ”Ganske få af sådanne datamaskiner vil være tilstrækkelig til at dække hele verdens behov for beregninger”. I dag kan de største datamater klare over 1 milliard beregninger pr. sekund.

I 1945 udvikler amerikaneren John von Neumann teorien om lagring af instruktioner dvs. programmer, som datamaskinen skal arbejde effter. Han forestillede sig program og data lagret i samme lagerenhed (hukommelse). Dette løste problemet med omstilling af kabelføring og blev fødslen af den moderne computer.

Nogenlundt samtidig skaber amerikaneren Claude Elwood Shannon det endelige grundlag for at bygge datamaskiner. Han påviste, at elektroniske kredsløb opfører sig, så de kan benyttes til at udtrykke det, der indeholdt i det binære talsystem og teorien om ”enten / eller”.

I 1949 kom den første datamaskine med lagring af program og data i et og samme indre lager. Og derfra er det gået stærkt. I Danmark bliver computere taget i brug til administrative opgaver i begyndelsen af 1960´erne.

Gier – den første danske datamaskine.

I 1959  - 61 udvikles den første danske computer Gier (  Geodæisk Instituts Elektroniske Regnemaskine). Den havde 5 KB Ram, en harddisk på 64 KB og en hastighed på 0,5 Mhz. Til gengæld vejede den 436 kg, fyldte det meste af et værelse og kostede ca. 1 million kr.. I perioden fra 1961 til 1969 solgtes den i 38 eksemplarer.

I begyndelsen af 60´erne bliver radiorør erstattet af transistorer. De kræver mindre energi og udvikler mindre varme og kræver mindre plads. De chips vi bruger i dag er integrerede kredsløb, der rummer, hvad der svarer til millioner af transistorer på mindre end 6 cm2 silicium.

Fra 1970 bliver der direkte tilgang til lagrene og samtidig får vi dataskærmene. Det betyder, at data nu ikke længere behandles bundtvis men tidstro.

Bundtvis betyder: Samlet indlæsning af store mængder data, lagring af data på magnetbånd, databehandling ved periodeafslutninger, sagsbehandling på grundlag af uskrevne lister og forsinket sagsbehandling og måske ikke på helt aktuelle data.

Tidstro betyder: Enkeltvis indlæsning af data, lagring af data på magnet pladelagre og disketter, databehandling her og nu, sagsbehandling på grundlag af svar på en dataskærm og sagsbehandling straks ud fra aktuelle data. (Data i et kartotek er til enhver tid i overensstemmelse med de faktiske forhold). Tidstro kan kun fungere ordentligt, hvis ooplysninger tastes direkte ind og f.eks. ikke ligger og venter en uges tid på et stykke papir.



Den første PC til hjemmebrug.

I 1975 startes Microsoft og de skriver den første BASIC-fortolker til en mikrodatamat. Fortolkeren fylder under 4 KB. I 1976 lanceres den første pc´er ttil hjemmebrug (Altair8800 fra firmaet MITS og baseret på Intels processor 8080). Den havde 256 Byte Ram, (kunne udbygges til 4 KB) men køstede kun 397$. Maskinen var i byggesæt.

I 1983 udsender IBM sin PC/XT, som er IBM´s første personlige computer med en harddisk på 10 MB og DOS version 2.0 (version 1.0 blev skrevet i 1981). I 1984 kom den første MacIntosh.

Fra midten af firserne begyndte PC´en at vinde indpas i de danske husstande. I 1987 har 8% af alle danske husstande en PC`er, mens tallet er steget til 27% i 1993. I dag har ca. 50% af alle husstande en PC´er.

I 1965 forudsagde Gordon Moore, som senere grundlagde Intel, at kapaciteten for en computerchip ville fordobles for hvert år. Siden Intels 8080 processor kom i 1974 er antallet af transistorer fordoblet ca. hvert 1½ år.

