Hoofdstuk 9

9

Geschiedenis van de computer

9.1

Geschiedenis van de computer

De computer zoals wij die kennen, is het resultaat van een lange ontwikkeling die al ver
voor onze jaartelling begon met het gebruik van eenvoudige hulpmiddelen bij het werken
met getallen. De allereerste hulpmiddelen bij het tellen waren de vingers en tenen van
de mens. Het woord 'digitaal" heeft betrekking op gegevens in de vorm van cijfers, maar
verwijst ook naar vingers of tenen. Digitus is het Latijnse woord voor vinger.
Om de grote lijn vast te houden, maken we in dit hoofdstuk een indeling in:
 Rekenmachines
 De eerste computers
 Mainframes en minicomputers
 PC‟S
 Software
 Recente ontwikkelingen

1 REKENMACHINES
Zodra de getallen groter werden, gebruikte men kiezelstenen bij het rekenen. Het woord
'calculators is ontleend aan het Latijnse woord calculus (kleine steen). De oudste voorwerpen die gebruikt werden om getallen voor te stellen, zijn beenderen met inkepingen.
Later gebruikte men houten staven om bijvoorbeeld bij te houden hoeveel schulden men
had, vandaar de uitdrukking: „Veel op je kerfstok hebben‟. De hele geschiedenis door
heeft men gezocht naar mechanisch hulpmiddelen om het rekenen gemakkelijker te
maken. Een aantal van deze hulpmiddelen zullen we in dit hoofdstuk bespreken.
De abacus, een Chinese uitvinding, is een uiterst
handige telmachine die zelfs nu nog veel gebruikt wordt
in Azië. De abacus bestaat uit een raamwerk van hardhout met een aantal spijlen dat door een horizontale
balk in twee delen wordt verdeeld.
Op de verticale spijlen kunnen houten of ivoren kralen
gemakkelijk worden verplaatst. Elke kraal in het bovenste deel heeft de waarde vijf en elke kraal in het onderste deel de waarde één. De kolom kralen aan de rechterkant staat voor de eenheden, de kolom links daarvan
voor de tientallen enz. Na enige oefening kun je met een
abacus erg snel tellen.
opdracht 1 – 2
Het duurde tot het midden van de 17e eeuw voor er in West Europa een rekenmachine
werd gemaakt. Wilhelm Schickard (1592-1635), een Duitse professor, beschreef in een
brief de werking van een rekenapparaat waarmee hij door het eerste tandwiel te draaien
de waarde 1 kon overdragen op een volgend tandwiel zodra het totaal van de omwentelingen groter werd dan 9. Hij schreef dat hij hiermee kon optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Een volgende brief bevatte tekeningen van het apparaat, maar in de
derde brief schreef hij dat die in een brand verloren was gegaan. Het is de vraag of hij de
machine ook daadwerkelijk gebouwd had, omdat hij dat niet opnieuw probeerde en
omdat het grote probleem in die tijd was dat tandwielen niet nauwkeurig genoeg konden
worden gemaakt.
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Aangezien er geen exemplaren van Schickards machine bewaard zijn gebleven, wordt de
Fransman Blaise Pascal (1623-1662) de eer gegund de eerste werkende rekenmachine te
hebben gebouwd.
1.1 BLAISE PASCAL
Pascal was een briljant wiskundige, natuurkundige en, in de laatste jaren van zijn leven,
filosoof. Al op zestienjarige leeftijd ontwikkelde hij de theorie van de kegelsneden en een
paar jaar later bewees hij door middel van experimenten dat de natuurkundige hypothese over atmosferische druk klopte. Als zoon van een belastingontvanger moest hij zijn
vader helpen bij het optellen van eindeloze rijen getallen en daarom ontwierp hij in 1639
een machine om dat werk te doen. Hij bouwde 50 proefmodellen en experimenteerde
met hefbomen en grijpers om het probleem van de overdracht van de tientallen op te
lossen. Pas in 1642 kon hij de Pascaline tonen, die kon werken met getallen van zes
cijfers en twee cijfers achter de komma. Financieel gezien was de machine geen succes,
omdat werkgevers er weinig voor
voelden om hun onderbetaalde
klerken te vervangen door een
duur apparaat. Bovendien zagen
de klerken er een bedreiging in
voor hun bestaan. Teleurgesteld
keerde Pascal zich meer en meer
van de wiskunde en natuurkunde
af en hield zich voornamelijk bezig
met filosofie. Hij werd daarmee
uiteindelijk wereldberoemd.
Driehonderd jaar na zijn dood
werd een van de hogere proPascaline
grammeertalen naar hem vernoemd.
De Pascaline werd in de loop der jaren verbeterd, onder andere door de Duitse filosoof en
wetenschapper Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Hij bedacht een manier om de
rekenmachine van Pascal te laten vermenigvuldigen door herhaald optellen en te delen
door herhaald aftrekken. Volgens hem zou een
dergelijke universele rekenmachine niet alleen
boekhouders, maar ook wiskundigen aanspreken. Leibniz leverde ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de computer door
het ontwikkelen en perfectioneren van een
binaire rekenmethode.
opdracht 3 – 4

1.2 JOSEPH-MARIE JACQUARD
Een nadeel van deze rekenmachines was dat er
geen mogelijkheid bestond een aantal bewerkingen achter elkaar te laten uitvoeren. De besturing, of beter gezegd de bediening, was altijd
handmatig. Daarom is de uitvinding van het
automatisch weefgetouw van de Fransman
Jacquard (1752-1834) belangrijk.
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Jacquard gebruikte een aantal met elkaar verbonden ponskaarten om de ingewikkelde
bewegingen van een weefgetouw te programmeren. Als de wever een ander patroon
nodig had, hing hij een nieuwe rij ponskaarten in het weefgetouw. Het principe van het
invoeren van instructies door middel van ponskaarten zou nog tot in de tweede helft van
de vorige eeuw worden toegepast.
1.3 CHARLES BABBAGE
Charles Babbage (1801-1871), een Britse wiskundige en uitvinder, nam het idee om
ponskaarten te gebruiken om gegevens vast te leggen over voor zijn Analytical Engine.
Dit was een zeer ambitieus project, dat nooit verder kwam dan een onvoltooid prototype.
Toch had deze machine veel kenmerken van een computer. De ingevoerde data zouden
worden bewerkt door een rekeneenheid (de „mill‟). Tussentijdse resultaten van de rekenkundige bewerkingen werden overgebracht naar een geheugen (de „store‟), dat bestond
uit een zeer groot aantal tandwielen die in kolommen waren verdeeld en drijfstangen.
Het ontwerp bevatte tevens een mechanisme dat de informatie van het ene onderdeel
naar het andere kon overbrengen (de „control unit‟). Als invoermechanisme dacht
Babbage aan de ponskaarten van Jacquard en het uitvoermechanisme zou zoiets als een
typemachine moeten worden. Het programma voor de Analytical Engine werd uitgewerkt
door Ada Lovelace, de dochter van de beroemde dichter Byron. De eerste computerprogrammeur was dus een vrouw! Deze
machine moest de opvolger worden van een
eerder project van Babbage (de Difference
Engine) waarmee hij nauwkeurige logaritmetafels wilde opstellen. Ook die machine
bestond uit een zeer grote verzameling
tandwielen die uiterst precies in elkaar
moesten grijpen. Dat was met de werktuigbouwkundige techniek in die tijd niet haalbaar en ondanks grote sommen geld die de
Britse regering als subsidie verschafte, lukte
het hem niet een werkend model te maken.
Toch zaten er in het basisontwerp geen
fouten, want een aantal jaren later lukte het
een Zweedse ingenieur wel. Ironisch genoeg
bestelde de Britse regering bij hem een
machine die in 1860 werd gebruikt in het
General Register Offíce in Londen. Men zegt
dat de computer 100 jaar eerder zou zijn
ontstaan, als Babbage de beschikking had
Deel van de Differentie Machine. In 1832 in
gehad over elektronische componenten.
opdracht van Babbage vervaardigd door
Joseph Clement.

opdracht 5 – 6

1.4 HERMAN HOLLERITH
De Amerikaan Herman Hollerith (1860-1929) maakte een ponsapparaat dat bij de volkstelling in 1890 werd gebruikt. De gegevens van alle Amerikanen werden met een toetsenbord en een stansapparaat in kaarten geponst. De ponskaarten werden daarna in een
sorteermachine op volgorde gezet en verwerkt. Dankzij Hollerith's machine was de
volkstelling al na zes weken klaar en kon hij de regering mededelen dat er iets meer dan
62 miljoen Amerikanen waren. Hollerith richtte een maatschappij op om zijn ponsapparaat aan de man te brengen. De onderneming wisselde verschillende keren van eigenaar
en kreeg in 1924 de naam 'International Business Machines', later afgekort tot IBM.
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In de dertiger en veertiger jaren waren Hollerith‟s apparaten het meest geschikt om
grote hoeveelheden data te verwerken. Dat bleef ook niet onopgemerkt door het Naziregime in Duitsland. Tussen 1933 en 1939 verschafte dit bewind aan duizenden mensen
werk door ze nationale verkiezingsgegevens op Hollerith‟s ponskaarten te laten verwerken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte de SS Hollerith‟s machines voor het
registreren van gevangenen in concentratiekampen. Deze machines werden gefabriceerd
door DEHOMAG-Deutsche Hollerith Maschinen Gesellschaft. Vanaf 1922 een dochtermaatschappij van wat later IBM werd genoemd.
1.5 GEORGE BOOLE
Naast al deze mechanische rekenmachines hebben de ideeën van de Britse wiskundige
George Boole (1815-1864) bijgedragen aan de
ontwikkeling van logische schakelingen.
Boole publiceerde in 1854 zijn algebra waarmee
je door het combineren van symbolen de regels
en wetten van de logica exact kunt uitdrukken.
De fundamentele operaties zijn
EN



OF



NIET

¬

Stel dat je een waarschuwingssysteem in een
auto wilt bouwen dat een lampje op het dashboard laat branden als je als bestuurder je autogordel nog niet hebt vastgemaakt.
Je hebt dan te maken met drie variabelen: het
lampje (L), het elektrisch contactpunt in de stoel
van de bestuurder, dat reageert op het gewicht
van de bestuurder (B) en het elektrisch contactpunt in de bevestiging van de autogordel
(A). je kunt dan gemakkelijk een aantal regels opstellen waaraan dit systeem moet
voldoen. Zo moet bijvoorbeeld het lampje gaan branden als de bestuurder op de stoel
zit, maar de gordel nog niet is vastgemaakt:
L=B  ¬A.
Het grote voordeel van het werken met Booleaanse algebra in bijvoorbeeld schakelingen
is dat die heel gemakkelijk mechanisch of elektronisch te realiseren zijn. Dat is ook wat
er in een computer gebeurt: daar worden logische poorten (elektronische schakelaars die
aan of uit gaan bij de juiste invoer) gebruikt. Denk bijvoorbeeld nog maar eens aan het
hoofdstuk over elementaire bewerkingen waarin met MMLogic logische operaties worden
gesimuleerd.
opdracht 7 – 13
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2 DE EERSTE COMPUTERS
Het heeft nog een hele tijd geduurd
voordat men bij het horen van de term
computer dacht aan het apparaat zoals
wij dat kennen. Tot ver na de Tweede
Wereldoorlog was een computer een
(meestal vrouwelijke) medewerker die
grote en ingewikkelde berekeningen
uitvoerde, bijvoorbeeld voor de luchtvaart of het leger en daarbij gebruik
maakte van mechanische of elektronische rekenmachines. In de jaren zestig
dacht men bij het woord computer niet
langer aan een mens, maar een apparaat.
Toch duurde het nog tot in de jaren
tachtig van de vorige eeuw tot de computer begon te lijken op de apparaten
waar wij nu mee werken.
2.1 ELEKTRISCHE COMPUTERS
In 1934 gebruikte de Duitser Konrad Zuse (1910-1995) als eerste elektromechanische
relais (eenvoudige flip-flop schakelaars) bij het bouwen van de Z1. Dat apparaat had al
alle kenmerken van een computer: een toetsenbord voor de invoer van data, een stel
schakelaars die fungeerden als een soort geheugen en een rij lampjes die de uitkomst
van de bewerking weergaven. De Z3 en Z4 die Zuse tijdens de Tweede Wereldoorlog
bouwde, hadden zelfs al elektronische relais en werden gebruikt bij het ontwerpen van
vliegtuigen. Al deze machines gingen echter verloren, Zuse ging ook als eerste over op
het tweetallig stelsel, wat in elk geval het rekenen aanzienlijk vereenvoudigde. Bovendien werkte hij ook aan wat we
nu programmeertalen zouden
noemen. Zijn verdiensten zijn
eigenlijk nooit erkend, omdat
hij onder het nazi-regime
diende.
Thomas Watson, de directeur
van IBM, bood in 1941 de
Amerikaanse regering aan een
computer te bouwen. Hij stelde
Howard Aiken (1900-1973),
een jonge wiskundige van de
Universiteit van Harvard, aan
als leider van het project. Mede
Replica van de Z1
dankzij de subsidies die destijds gemakkelijk werden verleend, lukte het Aiken om in 1943 de eerste elektrische
computer te bouwen, de Mark I.
Het was een enorm monster, 15 meter lang en 2,5 meter breed. De Mark I werkte net
als de Z3 en Z4 van Zuse met relais. Die waren betrouwbaar, maar in de praktijk bleken
ze te traag. Bovendien had Aiken weinig vertrouwen in het idee om het computerprogramma in de machine zelf op te slaan. Hij gaf de voorkeur aan rollen ponsband waarin
de instructies waren gestanst. Een dergelijke opzet droeg ook niet bij tot een snelle
verwerking: er konden getallen met 23 cijfers worden verwerkt, maar een vermenigvul-
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diging duurde drie seconden. De Mark l werd door de Amerikaanse marine onder andere
gebruikt voor het berekenen van de baan van projectielen.
Tijdens het werk aan de opvolger (de Mark II) stopte die machine plotseling, Toen de
technici de rollen ponspapier controleerden, vonden ze een platgedrukte mot: de eerste
„bug‟ in een computerprogramma.

opdracht 14 – 15

2.2 ELEKTRONISCHE COMPUTERS
De elektronenbuis werd begin 1900 uitgevonden en eerst voornamelijk gebruikt in radio's.
Die buizen kunnen echter ook ingezet worden
om een elektrische stroom snel in en uit te
schakelen en zijn dan bruikbaar in een computer. Ze vragen echter veel energie en raken
gemakkelijk oververhit. In eerste instantie
besloot de Britse regering daarom relais te
gebruiken voor een computer die de Duitse
codeberichten moest ontcijferen. In 1943 werd
die vervangen door de Colossus-serie, die met
elektronenbuizen werkte. De Colossus kon 5000
tekens per seconde analyseren en in het diepste geheim slaagde men erin hiermee de Duitse
codes te breken.

Buizenversterker uit 1948

2.3 ALAN TURING EN DE ENIGMA
Alan Turing (1912-1954), een wiskundige aan de universiteit van Cambridge, speelde bij
de ontwikkeling van de Colossus een belangrijke rol. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werkte hij voor de afdeling van het Britse leger die belast was met het decoderen van
berichten van de vijand. Turing had als opdracht de codes van de Duitse Geheimfernschreiber te kraken. Met name de onkraakbaar geachte Enigmacode. Deze code werd
door de Duitse marine gebruikt voor de communicatie met haar U-boten. Samen met
andere wetenschappers slaagde Turing er uiteindelijk in om alle Duitse codes, waaronder
de Enigmacode, te ontcijferen. Duitse duikboten konden nu worden gelokaliseerd zonder
dat de Duitse marineleiding hiervan op de hoogte was. Er kwam snel een einde aan de
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dreiging die uitging van de Duitse onderzeeboten. Volgens sommigen is daarmee het
eind van de Tweede Wereldoorlog minstens twee jaar vervroegd.
Al in 1936 verscheen een artikel van Turing, waarin hij een abstracte machine beschreef.
Die staat nu bekend als de Turingmachine. Het apparaat leek wel iets op een automatische typemachine die symbolen gebruikte in plaats van letters voor wiskundige en
logische bewerkingen. Turing liet zien dat deze machine gebruikt zou kunnen worden als
een soort universele machine die geprogrammeerd kon worden om de functies van welke
andere machine dan ook na te bootsen. De machine was uiterst eenvoudig van opzet en
bestond in principe uit een controle-eenheid die in een eindig aantal toestanden kan
verkeren, een lees- en schrijfkop die één symbool tegelijk kan lezen of schrijven en een
oneindige band verdeeld in vakjes en beschreven met symbolen.
Het gedrag van de controleeenheid wordt bepaald door
een eindig rijtje instructies,
bijvoorbeeld: huidige toestand → gelezen symbool →
volgende toestand → te
schrijven symbool → actie.
Die actie kan dan bestaan uit
het bewegen van de leesschrijfkop, één plaats naar
links of rechts.

Controle-eenheid

Lees - schrijfkop

1

1

0

1

0

1

0

0

Turing bewees dat dergelijke
machines principiële beperkingen hebben, zelfs als ze
geen fouten maken, eeuwig door kunnen werken en een onbeperkte hoeveelheid band
tot hun beschikking hebben. De Turingmachine is een rekenaar die in duidelijk van elkaar
onderscheiden rekenstappen werkt en gebruik maakt van duidelijk van elkaar afgebakende symbolen, bijvoorbeeld enen en nullen. Daarom kunnen onze huidige supersnelle
PC's in principe niet meer dan een Turingmachine uit 1936. Er zijn problemen die ze niet
kunnen oplossen. In het onderzoek naar neurale netwerken, bijvoorbeeld, wordt gewerkt
met modellen die bestaan uit een groot aantal componenten die via verbindingen met
een bepaald „gewicht‟ met elkaar verbonden zijn. Je kunt een dergelijk model vergelijken
met een stukje zenuwweefsel. De gewichten kunnen elke reële waarde tussen 0 en 1
aannemen. Een Turingmachine kan met dergelijke waarden niets beginnen, omdat die
machine alleen maar met eindige reeksen van gehele getallen kan werken. Turings
theorieën zijn zeer belangrijk voor het vakgebied en de jaarlijks toegekende Turing
Award kun je beschouwen als een soort Nobelprijs voor informatici.
opdracht 16

2.4 DE ENIAC
De Amerikanen Mauchly (1907- 1980) en Eckert (1919-1995) ontwierpen een buizencomputer, die in 1946 gebouwd werd en ENIAC (Electronic Numerical Integrator And
Calculator) werd genoemd. Deze werd gebruikt voor het berekenen van de baan van
projectielen en bij het Manhattan project, het fabriceren van de eerste atoombom. De
ENIAC was nog groter dan de Mark I: 5,5 meter hoog en 24 meter lang en bevatte
ongeveer 18.000 elektronenbuizen. Hoewel de machine door een airconditioninginstallatie met een capaciteit voor tien woningen werd gekoeld, liep de temperatuur soms op tot
50 °C. De ENIAC was veel sneller dan zijn voorganger en hoewel hij met decimale getallen werkte,
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kon hij 5000 maal per
seconde getallen van vijf
cijfers optellen. Voor het
invoeren van een nieuw
programma moesten honderden draden en stekkers
volgens nauwkeurige
voorschriften in- en
uitgeplugd worden. Dat
duurde soms meer dan
een dag.

2.5 JOHN VON NEUMANN
De van oorsprong Hongaarse wiskundige John
von Neumann (19031957) realiseerde zich dat
de moeilijkheden bij het
opnieuw programmeren het gebruik van computers belemmerde en kwam met een
briljante oplossing: het programma moest als gecodeerde instructies in het geheugen
van een computer worden opgeslagen.
Van Neumann stelde dat elke computer vijf basiscomponenten nodig
heeft: een processor, een programma, een geheugen, en een in- en
uitvoereenheid. De eerste computer
die volgens die principes werkte, was
de Manchester Mark I, die in 1948 in
Engeland in bedrijf werd gesteld, het
jaar daarop gevolgd door de EDSAC,
die in Cambridge gebouwd werd. Al
deze computers werden ontwikkeld
voor wetenschappelijke en militaire
doeleinden, maar in 1948 bouwden
Mauchly en Eckert de eerste commerciële computer: de UNIVAC
(Universal Automatic Computer). Die
werd niet met ponskaarten of ponsbanden geprogrammeerd, maar met
instructies op een magneetband.
opdracht 17 – 20
Het probleem van de enorme omvang van computers en de koeling van elektronenbuizen
werd opgelost met de uitvinding van de transistor in 1948. Deze werd ontwikkeld bij
Bell Telephone Laboratories door de Amerikanen Walter Houser Brattain, John Bardeen
en William Bradford Shockley. Transistors hadden dezelfde functie als elektronenbuizen,
maar ze waren sneller, betrouwbaarder, vroegen veel minder energie en namen veel
minder ruimte in. Voor deze uitvinding kregen de drie in 1956 gezamenlijk de Nobelprijs
voor Natuurkunde. De TX-o, gebouwd door het M.I.T. in 1956, was de eerste computer
waarin elektronenbuizen geheel vervangen waren door transistors. Voortaan werden alle
computers van de tweede generatie op die manier gebouwd. Nederland was in die jaren
een vooraanstaand land op het gebied van de informatica: Electrologica ontwikkelde de
volledig getransistoriseerde EXL1 en het Mathematisch Centrum was een „kweekplaats‟
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voor talent. Eind jaren vijftig zagen de eerste programmeertalen FORTRAN, COBOL en
Algol60 het licht, maar veel programmeurs produceerden 'spaghetti code'. De internationaal vermaarde Edsger W. Dijkstra van het Mathematisch Centrum publiceerde in 1968
een artikel waarin hij het belang van gestructureerd programmeren benadrukte.
De transistor was de eerste stap in de miniaturisatie van computers. Transistors moesten nog steeds
via draden verbonden worden met de andere onderdelen. Daarom was de uitvinding van de geïntegreerde schakeling (IC) in 1958 door Jack Kilby
(1923-2001) van groot belang. Hij bouwde één
geheel van weerstanden, condensators en transistors op een montageplaat. Dit idee werd verder
uitgewerkt door Robert Noyce die bij het produceren
van een dergelijke schakeling gebruik maakte van
geleidend metaal om de onderdelen onderling te
verbinden.
In de jaren zestig en zeventig werd de geïntegreerde schakeling verder ontwikkeld tot
LSI (Large Scale Integration). Met behulp van die techniek kon men mainframes en
minicomputers bouwen. Een volgende stap was VLSI (Very Large Scale lntegration)van
essentiële componenten op een chip.
Op de eerste chips konden 30 componenten op een oppervlakte van slechts 5 mm2
geplaatst worden. Tien jaar later was het aantal componenten duizend maal zo groot en
dat is blijven toenemen. Een belangrijke rol bij die ontwikkeling werd gespeeld door de
firma Intel (Integrated Electronics), opgericht in 1968 door Robert Noyce en Gordon
Moore.
opdracht 21 – 32

3 MAINFRAMES EN MINICOMPUTERS
In 1969 werd in de American Heritage Dictionary een computer beschreven als: “een
elektronische machine die met grote snelheid mathematische of logische berekeningen
uitvoert.” Die definitie klopte, want de grote systemen die in de jaren zestig door marktleider IBM werden geleverd, waren machines die bijvoorbeeld gebruikt werden voor het
berekenen van satellietbanen en de administratie van zeer grote ondernemingen.
Vooral de IBM/360 serie was erg
populair, omdat door de uniforme
architectuur van deze mainframe een
bedrijf kon groeien van heel klein
naar heel groot en men dezelfde
applicaties kon blijven gebruiken.
3.1 MAINFRAMES
Mainframes waren miljoenen kostende machines die een hele zaal in
beslag namen en om de dure processortijd efficiënt te gebruiken, nam
men zijn toevlucht tot multiprogramming: het gelijktijdig uitvoeren
van twee of meer programma's en
multiprocessing: het verdelen van
een taak over meerdere processors.
Een processor is veel sneller dan de

Een Honeywell-Bull DPS 7 mainframe. Foto genomen door Ian Dunster in maart 1990
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randapparatuur (het beeldscherm, de magneetbanden en de printer) en heeft daarom
tijd en verwerkingskracht genoeg om tussen het in- en uitvoerproces een aantal problemen tegelijk op te lossen. De gebruikers, vooral programmeurs, merkten daar allemaal
weinig van. Zij leverden hun jobs in bij de balie en kregen de resultaten (meestal foutmeldingen) uren later terug. Een variant van multiprogramming was timesharing
waarbij elk programma gedurende een korte tijd de processor kon gebruiken. Dit maakte
het mogelijk via „terminals‟ direct en interactief aan de machine te werken. Immers door
de timesharing werd de illusie gewekt dat alle programma's gelijkmatig en gelijktijdig
werkten. In UNIX- of Linuxsystemen wordt deze techniek nog steeds gebruikt.
opdracht 33 – 36

3.2 MINICOMPUTERS
De term minicomputers komt nu enigszins vreemd over, maar je moet ze uiteraard
vergelijken met de kolossale mainframes uit die tijd. Een van de eerste minicomputers
die eind jaren zestig een commercieel succes bleek, was de PDP-8, geleverd door Digital
Equipment Corp. Deze minicomputer kostte $18.000, veel minder dan bijvoorbeeld een
IBM 360 mainframe. Daarom werden de PDP-8 en andere mini‟s ingezet in een groot
aantal fabrieken, kleinere bedrijven en laboratoria. Minicomputers kun je (met uitzondering van hun afmeting) vergelijken met moderne computers vanwege componenten zoals
achtergrondgeheugen, werkgeheugen, besturingssysteem en in het werkgeheugen
opgeslagen programma's. Een minicomputer kon bijvoorbeeld gebruikt worden om een
hele serie facturen te printen en een paar minuten later om salarissen te berekenen.
Dankzij technieken zoals timesharing hadden gebruikers rechtstreeks toegang tot mainframes en minicomputers. Ze kregen nu binnen enkele tientallen seconden of vrijwel
direct hun resultaten binnen en dat veranderde de manier van werken totaal. Dit effende
de weg voor CAD/CAM, grootschalige statistische gegevensverwerking, reserveringssystemen bij luchtvaartmaatschappijen enz.
Bovendien werden minicomputers niet alleen
aangesloten op een of meer terminals, maar
vaak gekoppeld tot een netwerk, zodat de
gegevensverwerking verdeeld kon worden en
de resultaten centraal konden worden opgeslagen. Op die manier waren ze voor alle
gebruikers beschikbaar en was een back-up
snel gemaakt. Voor een foutloze communicatie binnen het netwerk waren protocollen
nodig en daarmee kon je niet alleen een
aantal minicomputers op een universiteits- of
bedrijfsterrein bereiken, maar ook daarbuiten.
Dat legde de basis voor internet.
Het besturingssysteem voor de latere minicomputers van Digital was VMS (Virtual
Memory System), maar dat kon alleen op dat
type minicomputers gebruikt worden.
Daarom stapte Digital begin jaren tachtig over
op UNIX. Dat was een slimme zet, omdat
UNIX op allerlei types computers van minicomputers tot microcomputers gebruikt kon
worden. Bovendien kon Digital hiermee de
concurrentie aangaan met SUN en andere
computerleveranciers die systemen verkochten met dit besturingssysteem.

PDP-8

opdracht 37 – 45
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4 PC’S
De uitvinding van de geïntegreerde schakeling in 1958 was slechts een eerste stap op de
weg naar microprocessors. Pas toen men er een aantal jaren later in slaagde transistors langs fotografische weg te etsen in een plakje silicium en onderling te verbinden,
konden de eerste chips worden gemaakt. In 1971 introduceerde de firma Intel de 4004,
de eerste microprocessor op een chip met 2300 transistors op een oppervlakte van 3 bij
4 mm. De 4004 bevatte alle algebraïsche, logische en sturende schakelingen die nodig
zijn voor de centrale verwerkingseenheid van een computer. In de daaropvolgende jaren
verdubbelde het aantal transistors op de chip elke 18 maanden: de „wet‟ van Moore.
4.1 DE EERSTE PC’S
De Intel 8080 uit 1974 was een 8 bit
microprocessor die gebruikt werd in de
MITS Altair 8800, de eerste Personal
Computer (PC). Die werd zo genoemd,
omdat je niet meer werkte aan een
terminal die verbonden was met een
mainframe, maar je eigen computer op
je bureau had staan. Toch zag de Altair
er niet fraai uit: je schafte die aan als
bouwpakket voor $395,- en na een
tijdje knutselen had je een rechthoekige doos zonder scherm of toetsenbord.
Op de voorkant zat een rij schakelaars waarmee je kon programmeren. Daarboven zat
een rij lampjes die het resultaat van je programma als een patroon van knipperende
lichtjes weergaven. Toch werd de Altair vlot verkocht: in drie maanden meer dan 4000.
Samen met zijn vriend Paul Allen ontwikkelde Bill Gates voor deze computer een variant
van BASIC. Ze hadden daarmee zoveel succes dat ze een eigen software bedrijf begonnen onder de naam Microsoft.
opdracht 46 – 49

4.2 APPLE
De InteI 8080 processor kostte $370,- en daarom
kochten Stephen Wozniak en Steve Jobs in 1975
een MOS 6502 processor voor $20.- Daarmee
bouwden ze de Apple l, die nog vlotter verkocht
werd dan de Altair en door velen werd ingeruild
voor het volgende model de Apple II.
Die was een stuk sneller, had een betere resolutie
en je kon er het programma Visicalc (Visual Calculator) op gebruiken. Dat eerste spreadsheet was
een voorbeeld van een „killer application‟: een
programma waardoor veel mensen het gevoel
kregen dat ze die computer wel moesten aanschaffen. Dankzij Visicalc werd de Apple II al snel in de
zakelijke markt geaccepteerd, Toen de firma Apple
De Apple II
in 1980 naar de beurs ging, leverde dat Wozniak
en Jobs meer dan 400 miljoen dollar op! IBM stond
lange tijd wantrouwend tegenover PC‟s en was overtuigd dat ze hoogstens een onderge-
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schikte rol zouden spelen. Het succes van Apple bracht ze echter op andere gedachten en
in 1981 introduceerden ze de IBM PC.
In tegenstelling tot de productie van mainframes en minicomputers gebruikte IBM bij de
fabricage van de PC standaard componenten van verschillende leveranciers. Als CPU koos
IBM voor de 8088 van Intel en als besturingssysteem MS-DOS van Microsoft.
Dankzij slimme marketing werd de IBM PC al na korte tijd de nieuwe industriestandaard.
Elke fabrikant kon dezelfde componenten gebruiken als IBM en bij Microsoft een licentie
nemen op het besturingssysteem. Het resultaat was een groot aantal 'klonen' van firm‟s
als Compaq en Dell. Alle leveranciers van klonen probeerden uiteraard compatibel te zijn
met de IBM PC. Daardoor ontstond een grote markt voor allerlei software-ontwikkelaars
en werd Apple als voornaamste speler langzamerhand van het toneel verdrongen.
opdracht 50 – 54
In 1984 probeerde Apple terug te staan met de introductie van de Macintosh. De Mac
was vanaf het begin vooral een succes in de grafische industrie en daarbij
speelden vier dingen een rol:
 het Mac OS
 PostScript, een universele taal om allerlei soorten printers aan te sturen, ontwikkeld
door Adobe
 de LaserWriter, de eerste betaalbare laserprinter van Canon
 PageMaker, een opmaakprogramma van de firma Aldus.
Met deze vier kon iedereen gemakkelijk zijn eigen netwerk maken: desktop publishing.
Je maakte een proefdruk op de LaserWriter en leverde daarna de bestanden aan een
belichter. Die maakte dan precies dezelfde afdruk, maar in een veel hogere resolutie.
Vergeleken met MS-DOS waarbij je allerlei commando's
moest intypen om met de
computer te kunnen werken,
had de Mac een uiterst gebruiksvriendelijk besturingssysteem met vensters en pictogrammen op een bureaublad,
die met een muis konden
worden aangeklikt.
Het idee van een bureaublad
werd erg letterlijk genomen,
want er was zelfs een prullenmand voor bestanden die
werden verwijderd. In elke
toepassing werd gewerkt met
Mac OS 1984
pull-down menu's waaruit met
de muis keuzes konden worden gemaakt. Oorspronkelijk was het idee van een dergelijk
GUI (Graphical User Interface) ontwikkeld door een research team van Xerox (een
fabrikant van kopieermachines) in Palo Alto, maar Wozniak en Jobs waren de eersten die
de waarde ervan beseften voor een PC. Naast het besturingssysteem waren ook de
applicaties erg gebruikersvriendelijk. Op de Mac werd standaard MacWrite meegeleverd
en deze tekstverwerker toonde voor het eerst het principe WYSIWYG (What You See Is
What You Get).
Voor de Mac werd ook een eigen programmeertaal- HyperTalk- ontwikkeld door William
Atkinson. HyperTalk was bedoeld voor het ontwerpen van interactieve HyperCard programma's waarbij programmeurs 'stacks' (stapels kaarten) bouwden met hypertext links
tussen de verschillende schermen, In zijn simpelste vorm was een HyperCard stack een
Copyright © 2007 - 2011
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soort diashow, maar met de programmeertaal HyperTalk waren ingewikkelder koppelingen mogelijk. Vooral voor het onderwijs werden veel Hyper-Card programma's gemaakt.
In tegenstelling tot IBM was Apple niet van plan andere fabrikanten Apple 'klonen' te
laten maken, De Mac werkte met een processor van Motorola, de 68000 en ook in latere
types Macintosh werden processors van deze fabrikant gebruikt. Er kon ook geen licentie
worden genomen op het Mac OS, dus het was onmogelijk om een kloon te produceren.
Vergeleken met de grote aantallen PC"s die jaarlijks werden verkocht, bleef het marktaandeel van de Mac schommelen rond de tien procent.
opdracht 55 – 56
4.3 ANDERE ONTWIKKELINGEN
In de jaren zeventig en tachtig werden niet alleen de eerste PC's geïntroduceerd,
maar bouwde men ook supercomputers. Dat zijn eigenlijk reeksen computers die
parallel zijn geschakeld.
De Cray 1 uit 1976 werd vooral gebruikt voor de berekening van satellietbanen en was gebouwd als een letter
C. Die vorm verminderde de lengte van
de bedrading en zorgde voor een snel
transport van signalen. Ondanks het
feit dat supercomputers geheel met
transistors waren uitgerust, moesten ze
watergekoeld worden vanwege de hitte
die ze produceerden.
In april 1981 stond in het populaire
computertijdschrift Byte een bespreking van de Osborne 1. De eerste
draagbare computer. Het was een
compact apparaat dat precies onder
een vliegtuigstoel paste en 12 kilo (!)
woog. De Osborne I had 64 kB geheugen, twee 5,25 inch diskette stations,
een modem en werd compleet met
software geleverd voor $1800.- Het
enige minpunt volgens Byte was het
kleine beeldscherm met een doorsnede van 5 inch. Niet lang daarna kwam IBM met een
eigen versie met een monochroom scherm.

4.4 DE IBM PC
De verschillende generaties Intel
processors volgden elkaar in snel
tempo op. In 1984 bracht IBM de PCAT op de markt voor $4,000.- met
een Intel 286 processor. Deze werd in
1987 opgevolgd door de PS/2 met een
lntel 386 processor, een 3,5 inch
diskette station en een VGA monitor.
De PS/2 was zo succesvol dat IBM er
tegen het eind van het eerste jaar
meer dan een miljoen van had verkocht. Voor deze computer werd ook
een nieuw grafisch besturingssysteem
ontwikkeld: 0S/2, waardoor op een

De IBM model P70 386 uit 1985
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IBM PC voor het eerst een muis gebruikt kon worden.
De Intel 486 werd uitgebracht in 1989. Deze processor bevatte meer dan een miljoen
transistors en een cache geheugen. Dankzij een verbeterde bus interface was de 486
dubbel zo snel als zijn voorganger bij dezelfde kloksnelheid. De 486 was de laatste
processor met een getal als naam. De volgende generatie processors van Intel werd om
marketingtechnische redenen aangeduid met een woord, bijvoorbeeld Pentium en Pentium Pro. Deze processors hebben een 32 bit bus en konden maximaal 4 GB aan werkgeheugen adresseren. Voor minder veeleisende gebruikers en applicaties ontwikkelde Intel
verschillende versies van de zogenoemde Celeron processor.
Eind 1981 bracht IBM een computer op de markt die draaide onder het besturingssysteem PC-DOS 1.0. Dit besturingssysteem (operating system) was ontwikkeld door Microsoft. Midden jaren tachtig maakte IBM, aanvankelijk in samenwerking met Microsoft, een
eigen besturingssysteem. OS/2 werd commercieel gezien echter geen groot succes.
Datzelfde gold ook voor de allereerste versies van MS windows, het grafisch besturingssysteem van Microsoft. In 1990 bracht Microsoft versie 3.0 op de markt. Dat leek verdacht veel op het besturingssysteem van de Macintosh. Windows 3.0 was compatible met
oudere MS-DOS applicaties, maar kon ook zwaardere grafische toepassingen zoals Word
en Excel ondersteunen. Op een computer met een Intel 386 processor kon je met meer
dan één programma tegelijk werken en de computer was snel genoegvoor veeleisende
gebruikers. Dankzij een marketing budget van tien miljoen dollar werd Windows 3.0 een
doorslaand succes en was het een van de redenen dat de PC de daaropvolgende jaren
nog populairder werd.
opdracht 57 – 62

4.5 PDA
Eind jaren negentig verschenen de eerste
PDA’s (Personal Digital Assistants) op de
markt. PDA‟s zijn zakcomputertjes die
oorspronkelijk ontworpen waren als een
soort persoonlijke organiser. Ze waren
bedoeld om te worden gebruikt met een
touchscreen, maar bleken in de praktijk te
traag en de handschriftherkenning zorgde
voor veel hilariteit. Deze pocket computers
konden in combinatie met een mobiele
telefoon gebruikt konden worden. Daardoor
werd het mogelijk om e-mail op te halen of
zelfs een webpagina bekijken. Nu, bijna 10
jaar later, zijn PDA en mobile telefoon één
geworden. Met de smartphone wordt de
functionaliteit van een mobiele telefoon
gecombineerd met die van een pocket computer.

De MC 218 van Ericsson

opdracht 63 - 80

5 SOFTWARE
Een computer zonder software is vergelijkbaar met een auto zonder benzine. In beide
gevallen is het onmogelijk om van deze machines gebruik te maken. Het is juist de
combinatie van hard- en software waarin de kracht van de computer schuilt. Aandacht
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voor de ontwikkeling van software is ons inziens dan ook terecht in een historisch overzicht van de computer.
In de zestiger jaren, de tijd van de mainframes, schreven programmeurs veelaf software
die alleen geschikt was voor een bepaald merk computer. Computers werden voornamelijk gebruikt voor het uitvoeren van rekenopdrachten. Dat is allang niet meer zo. Denk
maar eens aan de impact die de ontwikkeling van games heeft gehad en nog steeds
heeft op het terrein van programmatuur.

5.1 SOFTWARE NADER BEKEKEN
Software wordt altijd voorzien van een versienummer. Dat nummer wordt gebruikt om
verschillende versies van hetzelfde product van elkaar te kunnen onderscheiden.
Voor en tijdens het op de markt brengen van de software werken ontwikkelaars constant
aan een verbetering van het product. Het is daarom gebruikelijk om in aanvulling op het
versienummer met een aantal
aanduidingen aan te geven in welk
stadium van ontwikkeling een
programma is. De aanduiding
alpha duidt op software waarin
nog niet alle functionaliteit is
verwerkt. Bij een bètaversie is
sprake van een volledig werkend
programma, maar daar kunnen
nog zoveel fouten inzitten dat het
programma nog niet algemeen
gebruikt kan worden. Een release
candidate tot slot, is een programma waarvan de makers
vinden dat het klaar is voor de
markt. Gebruikers worden expliWindows versie 1.02
ciet verzocht dit programma
stevig te testen.
Het zal niemand verbazen dat, gezien de stormachtige ontwikkelingen op het terrein van
de hardware, er ook bij het vervaardigen en het gebruik van software veel is veranderd.
Programma‟s zijn complexer en omvangrijker geworden. De rekenkracht van de huidige
generatie pc‟s biedt uitstekende mogelijkheden voor bijvoorbeeld het ontwerpen van
games. Maar ook de tijd dat een programma nog op één of meerdere diskettes paste, ligt
inmiddels al ver achter ons.
Begin jaren negentig was WordPerfect (WP) wereldwijd het populairste tekstverwerkingsprogramma voor pc‟s die MS-DOS als besturingssysteem hadden. MS-DOS had in die tijd
een command-line interface. Om WordPerfect te starten, moest de gebruiker van dit
programma op een zwart scherm een aantal commando‟s intypen.
We illustreren dit even aan de hand van een
voorbeeld. Op een pc is WordPerfect versie 5.1
op de harde schijf (C:) in de directory WP51
geïnstalleerd. Het Engelse woordje directory
betekent inhoudsopgave. Wij gebruiken er nu het
woord map voor. Voordat met dit programma gewerkt kon worden, moest de gebruiker
allereerst naar de directory WP51 te gaan. Dat deed hij/zij door achter de prompt het
commando cd wp51 te typen en daarna op de enter-toets te drukken. Het commando cd
stond voor change directory (verander van directory). Vervolgens kon het tekstverwerkingsprogramma geopend worden door achter de pompt wp in te typen en wederom op
de enter-toets te drukken. Het programma WP.EXE werd dan van de harde schijf gelezen.
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Als WordPerfect was opgestart, kreeg de gebruiker een scherm te zien dat bijna helemaal
leeg was. De cursor gaf de plaats aan waar met typen begonnen kon worden. De applicatie maakte veelvuldig gebruik van de functietoetsen op het toetsenbord. Voor het onderstrepen van woorden werd F8 gebruikt. Voor vette tekst was F6 nodig. Tekst centreren
kon door de shift-toets in combinatie met functietoets F6 te gebruiken. Veel programma‟s
hadden in die tijd hun eigen set functietoetsen. De logica daarin was ver te zoeken. Anno
2007 zien tekstverwerkingsprogramma‟s er heel anders uit. Kijk daarvoor maar eens
naar de allerlaatste versie van Word dat nog niet zo lang geleden op de markt werd
gebracht.

opdracht 81 - 84

6 RECENTE ONTWIKKELINGEN
“Ik denk dat er een wereldmarkt is voor ongeveer vijf computers” (Thomas Watson,
directeur IBM, 1943). “Computers wegen in de toekomst misschien niet meer dan 1.5
ton” (Popular Mechanics 1949). “Maar waar is het goed voor?” (IBM ingenieur bij het zien
van de microchip in 1968). “Er is geen enkele reden voor een individu om een computer
thuis te hebben” (Ken Olson, directeur van Digital Equipment Corporation, 1977). “640 K
moet genoeg zijn voor iedereen” (Bill Gates, 1981). Uit deze citaten blijkt wel hoe moeilijk het is om voorspellingen te doen. Achteraf gezien zijn deze uitspraken van zeker niet
de eerste de beste insiders misschien lachwekkend, maar alleen achteraf gezien.
opdracht 85 - 89
We hebben in de vorige paragrafen gezien hoe de computer zich ontwikkelde van een
rekenmachine tot de PC en als we terugkijken over de afgelopen 25 jaar, zien we hoe
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snel de PC veranderde en de maatschappij heeft beïnvloed. Eén ding is zeker: we staan
nog maar aan het begin van het computertijdperk. ICT is een technologie waar een
nieuwe ontwikkeling de bestaande situatie in korte tijd totaal kan veranderen.
Welke veranderingen gaan we tegemoet? Daarover valt met zekerheid niets te zeggen.
In dit hoofdstuk constateren we slechts dat er anno 2007 een paar trends zijn die van
grote invloed zijn op de ontwikkeling van technologie.
6.1 EEN SAMENLEVING IN BEWEGING
Onze moderne Westerse samenleving is voortdurend aan verandering onderhevig. Een
opmerkelijk gegeven hierbij is dat mensen in toenemende mate meer te besteden hebben. Een steeds groter wordend deel van het inkomen is niet langer nodig om te voorzien
in de noodzakelijke basisbehoeften zoals huisvesting, voedsel en kleding. Deze trend
heeft directe gevolgen voor het bestedingspatroon van mensen. Investeringen in welzijn
en persoonlijke leefstijl vallen daarbij op.
De markt speelt handig in op dit gegeven.
Op tv verschijnen tal van programma‟s
over bijvoorbeeld interieurverzorging,
buitenlandse vakanties, auto‟s, koken,
maar ook over plastische chirurgie. En
denk eens aan de lifestyle-bladen die
overal te koop liggen.
Dan is er nog het gegeven dat mensen
zich steeds bewuster zijn geworden van
een gezonde levensstijl. Sportscholen en
fitnesscentra doen goede zaken, de
boekhandel ligt vol met boeken over
gezond eten en er is volop aandacht voor
het letten op de lijn. Mensen worden ook
steeds ouder. Hoe gaan we in de toekomst met de problemen van de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande kosten van de gezondheidszorg om? Ouderen zullen
langer zelfstandig moeten blijven wonen. Een plek in een verzorging- of verpleeghuis is
immers niet meer vanzelfsprekend. Technologische ontwikkelingen zullen moeten worden
afgestemd op de beschreven maatschappelijke veranderingen.

6.2 TECHNIEK EN DE TOEKOMST
Op technologisch vlak zijn er ook enkele belangrijke trends waarneembaar. Een ervan is
dat we in de toekomst steeds meer met diensten te maken krijgen die niet gebonden zijn
aan het soort apparaat waarmee de dienst wordt verleend. Nu al zien we dat door het
toenemen van de bandbreedte en een toename van de rekenkracht van verschillende
apparaten toepassingen mogelijk worden die voorheen ondenkbaar werden geacht. In de
toekomst maakt het niet meer uit van welk apparaat je gebruik maakt. Je kunt er dezelfde dingen mee doen. TV kanalen kunnen bekeken worden via een mobiele telefoon, een
pc of via je tv. Bellen doe je met een mobiele telefoon, met je pc of met je PDA. Diezelfde PDA gebruik je niet alleen als organiser, maar ook als afstandsbediening voor verschillende andere apparaten en als basisstation om hands free te bellen.
Netwerken worden in de toekomst homogeen. Het maakt ook niet meer uit waar je bent
om van bepaalde diensten gebruik te maken. Het apparaat past zich vanzelf aan een
veranderende infrastructuur aan. Stel je belt mobiel en loopt richting je geparkeerde
auto. Vanuit de auto wordt via Bluetooth je mobiel gedetecteerd. Het telefoongesprek
wordt vervolgens via de speakers van je auto weergegeven. Nieuwe apparaten zullen in
staat zijn om te communiceren met andere apparaten. Maar het wordt ook mogelijk dat
andere applicaties vanaf willekeurige plekken gebruik kunnen maken van hetzelfde
apparaat.
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Een andere trend is dat we geconfronteerd zullen worden met netwerkonafhankelijke
diensten. Daar is nu al sprake van. Denk maar aan de concurrentiestrijd die er is tussen
aanbieders van voice-over-IP en de traditionele manier van bellen.
Wat we ook gaan zien, is dat de aangeboden diensten in toenemende mate afgestemd
zullen worden op de gebruiker. Diensten worden als het ware gepersonaliseerd. Een
belangrijke rol hierin speelt het gebruik van sensoren. Sensoren meten en geven data
door. Door het analyseren van die data kan een dienst beter op de gebruiker worden
afgesteld. Een sensor verwerkt in kleding meet of je gezond bent. Wat is je lichaamstemperatuur? Is je hartslag in orde en hoe zit het met je bloeddruk? Op afstand wordt
onafhankelijk waar je bent op je gelet. Bedenk maar eens wat dat kan betekenen voor
het op afstand monitoren van dementerende mensen. En wat te denken van een consument die voor een etalage van een winkel staat te kijken. De winkelier wil zijn producten
verkopen. De klant is natuurlijk niet in alles geïnteresseerd. Als de winkelier weet wat
voor klant er voor zijn winkel staat, kan hij gericht artikelen aanbieden die voor die klant
interessant zijn. Een illusie? De toekomst zal het leren.
opdracht 90 - 93
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