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HVAD ER EN COMPUTER OG 
HVORNÅR KOM DEN FØRSTE? 

 En computer kan programmeres! Man skal kunne lave et program 

og derefter kunne lave et andet program der får den til at lave noget 

helt andet!

 Den første computer var Sr. Charles Babages ”The analytical 

mashine” fra 1834. Den kostede 1/3 af  det engelske statsbudget og 

Charles konkluderede ”Another generation must be the judge!”



AT  H O L D E  PÅ  E N  H E M M E L I G H E D

 Frem til anden verdenskrig udviklede tyskerne krypteringssystemet 

”Enigma”. Efter stor indsats knækkede englænderne systemet med 

noget der fyldte en gymnastiksal og fik navnet computeren Collossus.

 Japanerne havde et simplere system ”Purple”.

 Amerikanerne brugte Najavaho indianere.

 Efter krigen havde man lært at kryptering kan betyde hundrede 

tusindvis af  menneskeliv!



50ERNE

 I de fleste betydende lande opfinder man computere.

 IBM som barn af  NCR står stærkt i USA.

 Danmark får DASK (Dansk Syncron Kalkulator) 13. februar 1958.

 Internettet bestilles af  det amerikanske forsvar som konsekvens af  

Sputnikken i 1957.

 De første programmeringssprog opstår.



60ERNE

 Væsentlige systemer opstår.

 Den første store virksomhed krakker fordi en programmør slettede 

debitorsystemet.

 Danmark får CPR register, A-skat og moms

 Internettets fødselsdag er den 31. august 1969 hvor 2 filer kommunikeres 

fra UCLA til Stanford universitetet med FTP protokollen.

 Minicomputeren opfindes af  Ken Olsen/digital og er den første 

serieproducerede computer.



70ERNE

 Computere breder sig til mellemstore virksomheder og mindre 

læreanstalter.

 Systemudviklingsmetoder opstår.

 Microcomputeren opfindes og Apple opstår i 1977.

 Tekstbehandling opstår som første slutbrugerprogram.

 UNIX opstår hos AT&T da en medarbejder vil lave et 

tekstbehandlingssystem og i stedet laver et operativsystem.



80ERNE

 Pceren opstår da IBM lægger navn til. I forvejen satsede resten af  branchen på 

CP/M. Microsoft leverer i stadet DOS til IBM-PCen.

 Databaseteknologi

 Slutbrugerprogrammer Visicalc er det første regneark og var anledning til begrebet 

”Killer Application”

 Systemudviklingsmetoder revideres med prototyping og Rapid Application 

Development.

 IBM prøver at genopfinde PCen og er lige ved at krakke.

 Internettet udbreder mail, newsgroups og gopher.



90ERNE

 Linux

 WorldWideWeb

 Mosaic/Netscape/Explorer

 Yahoo/AltaVista/Google



2000ERNE

 Samfundets infrastruktur

 Sociale medier

 Video breder sig på nettet

 Spil



FREMTIDEN

 IT til resten af  verden OLPC One Laptop Per Child og 

Ubunto

 Der bruges mest energi på at kode til spil og underholdning 

måske smitter det af ?

 IT krigsførelse


