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Mainframeperioden
(1950 - 1972)

Mikrocomputere
(1972 - ?)

Magnetbånd overtog hulbåndets 
rolle som fjernlagring. I dag bruges 
stadig en del magnetbånd i kasset-
ter som fjernlagring og sikkerheds- 
kopiering (se foto til højre).

Til højre ses et foto af en Hul-
båndsskriver/-læser der blev 
brugt til fjernlagring af data og 
programmer. 

Mikrocomputere opstod for at give en terminal mere intelligens. 
Den første chip til mikrocomputere blev fremstillet af Intel under navnet      
Intel 8008 i 1972.

Navnet mainframe dækker over en større serverlignende edb-struktur, hvor 
en stor computerenhed varetog alle dataprocesser.

Efter hulkortene kom Kassettebåndene 
som inddatamedie, og her ses en kasset-
tebånd-indtastningsmaskine og en ind- 
læsningsmaskine til computeren. 

Discpack fra NCR Centurion er et 
eksempel på en mainframecomputer.  
Her kunne programmer, data og styre- 
systemer kommunikere direkte med 
computeren.

En af de første mikrocomputere på 
det danske marked var SPC/1 fra 
Dansk Data Elektronik som kom i 
1975 til den fornuftige pris af 30-
50.000 kr.

Den første computer som blev solgt i 
mere end 1 million eksemplarer, er ZX81 
fra Clive Sinclair, er vist i fotoet til venstre. 

I 1981 kom IBM med deres første 
mikrocomputer, og de var de første 
som valgte at kalde det en pc (per-
sonal computer). 

Én af de første kendte producenter af    
microcomputere, som ses her til venstre, 
var Apple som startede i 1976.  Den har 
siden udviklet sig til den computer, man 
kender i dag.
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