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En historie i 3 kapitler, der handler om hvordan skærmen fik sin prompt (A:l) - hvordan musen
blev lænket til maskinen - om PC-folkets udfrielse fra den ,,sorte" DOS - og en kommerciel succes
der forandrer verden.
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"Skabelsen" eller "Historien om
DOS og Microsoft."

Californien vrimler med (Sillicon Valley).

"l begyndelsen skabte BillGafes himlen
og jorden. Og jorden var øde og tom, og
der var mørke over verdensdybet. Men
Bill Gates ånd svævede over skærmene."

Netop i disse dage er IBM vendt skuffede

ret er 1981, og IBM lancerer sin
første PC-Computer. Computeren er
udviklet i dybeste hemmelighed i et
datterselskab, da IBM ikke ønsker sit
nålestribede image som producent af
store computere (Mainframs) spoleret af
en useriøs "kasse", der er langsom som
en snegl og med en hukommelse på
størrelse med en grønært.
Som enhver anden computer skal IBM's
PC have et styresystem for at kunne
et
fungere. IBM henvender sig
software-firma ved navn Digital Research
(DR). DR har udviklet et styresystem til
spillemaskiner.
microcomputere
Systemet hedder CPM og kendes måske
af nogle lra de gode gamle "EDBdage".Historien fortæller, at IBM aftaler
et møde med DR's ejer - Garry Kildall,

til

og

men da IBM møder op, er "fuglen" i
bogstaveligste forstand fløjet. Garry
Kildall er fanatisk sportsflyver-entusiast

og har besluttet sig til netop denne dag at
flyve en tur i sin veteran-dobbeltdækker.
"Big Blue" må tage hjem med uforrettet
sag. Denne hændelse bliver starten på et
eventyr for en person ved navn William
staten
"Bill" Gates
Seattle
Washington i det nordvestlige hjørne af

i

fra

USA.

Den 20 årige Gates og en kammerat har
forladt skolen til fordel for en usikker
karriere som programmører. Deres første
projekt er at fremstille en Basic-fortolker,
som kan benyttes af microcomputere
bygget af fanatiske "gøt det selv
elektroniKolk", som området i det norlige

-

-

De 2 ungersvende har succes og
grundlægger virksomheden Microsoft.
hjem fra DR og Garry Kildall. IBM
henvender sig hos "garage" firmaet
Microsoft i Seattle, og Bill Gates lover at
se på sagen. Sandheden er, at Gates i
virkeligheden ikke kan tilbyde IBM et
styresystem, men udover sine evner med
en computer er Bill også et fremragende
forretningstalent, som øjner en god

forretning i samarbejdet med lBM.
Microsoft køber "skelettet" til et
styresystem hos en nabovirksomhed
"lapper" lidt her og "spartler" lidt der og
hokus pokus - IBM kan præsentere sin
PC-Computer med styresystemet PCDOS - (Microsoft sælger selv produktet

- for den undrende
offentlighed. DOS giver IBM-PC mulighed
for at håndtere det "enorme"
som MS-DOS)

hukommelsesområde på 1 024K8 (1MB),
styre en diskette station og et par andre
småting.

Dette udstyr når også Danmark omkring
1982, hvor man for den nette sum på ca.

100.000

kr. kan købe en

IBM-PC
indeholdende en 8086 CPU med en
64KB
kloKrekvens
4MHZ
sider)- en
hukommelse (ca 32
på
en
sorUhvid
360KB
diskettestation
skærm og et PC-DOS styresystem, der
end ikke kender ttÆu -"Ø" og "4". Denne
IBM-PC er startskuddet på en udvikling,
der i løbet af 10 år vil ændre verden.lBM
har med sin PC og dens enorme succes
"skudt sig selv i foden" - samt med Bill
Gates og Microsoft - lagt en "gøgeunge" i
være
reden, man helst senere
foruden.

på

A4

-

vil

Mørket over verdensdybet var blevet
oplyst af den for PC-folkef så kendte A:\
prompt. For de indviede - naturlig logik.
For de fleste - soft latin.

S
"Syndefaldet" eller "Historien om
æblet og musen."
"Men musen var træskere end alle
markens andre dyr,og den sagde til
menneske,f Spis blot af træets æbler når I spiser deraf åbnes Eders øjne, og I
skal blive som BillGafes."
lutningen på denne historie kender
de fleste. Mennesket fordrives fra
skrivemaskinen, og musen lænkes til evig
tid til maskinen - I sandhed en grum
skæbne. I 1970 skaber Xerox - "Paolo
Alto Research Center" - som har tilformål
at forske i nye metoder for behandling af
informationer. Her præsenteres i 1981 fire måneder før den første IBM-PG blev
lanceret - en maskine kaldet "Star". Et
system baseret på en,grafisk brugerflade

med ikoner, vinduer og en mus som
pegeredskab.

Denne nyhed kommer Steve Jobs for øre.
Steve Jobs har netop sammen- med en
kainmerat grundlagt
mindre
virksomhed Sillicon Valley "Apple
Computer". Jobs
vennen er
kampfæller fra ungdomsoprøret og har

en

i

-

og
det hellige mål at bygge
microcomputer,

en

der formidler viden til

folket på en let tilgængelig måde. Efter
flere forgæves forsøg lanceres i 1984 en
maskine ved navn "Macintosh", som med
det samme får stor succes blandt unge
mennesker - på universiteter og i kreative
miljøer. Maskinen betjenes ved hjælp af
en mus og er langt mere intuitiv at bruge
end IBM-PC.

På dette tidspunkt har Microsoft netop
udsendt DOS V.2, som understøtter

harddiske

og et

træstruktureret
påvirkning
af
katalogsystem.Under
Apples succes begynder Microsoft at
udvikle en grafisk brugerflade til IBM-PC.
Problemerne er store, da en typisk IBM-

PC

i

disse dage kun indeholder 2
diskettestationer, 64KB RAM, og en
8088/8086 CPU der "klokker" ved 4Mhz.
Et team af softwareudviklere bliver samlet
- heriblandt flere medlemmer fra "Paolo

EVANGELIET"
Alto Research Center" samt folk, der har
erfaring med udvikling af applikationer til

Apples Machintosh. 11985 kan det
færdige resultat præsenteres. Version
1.01 af Windows er designet til at køre
på en maskine med 2 floppydrev og en
lntel 8086 CPU med 256K8 RAM, (dette

er kun 9 år siden).

Windows

1.01

indlæses i maskinens hukommelse oven
på DOS og er kun stand til at vise
vinduer "side om side". Systemet vinder
kun fodfæste blandt en lille flok 'Treaks"
den
bliver totalt ignoreret
etablerede, nålestribede EDB-verden.
Enkelte vittige hoveder kommenterer dog
vinduernes system-menu, som ligner en
ventilatorrist - "det må være her systemet
luft". Windows 1.01 er
laaaaangsom ud over alle grænser. Den
næste udgave af Windows ser dagens
her de første
lys 1987, (det
på)
"almindelige" PG-brugere
at
er
i
stand
til
at
Windows
2.0
Udover
vise "overlappede vinduer" - er der også
udnytte
indbygget muligheder for
hukommelse over 1024 KB (XMS/EMS) hvis man da ellers har råd til dette. (56000
for et EMS-kort med 1MB).
Disse nye muligheder skaber en spirende
interesse hos programudviklere, og nye
spændende applikationer ser dagens lys
-'Aldus PageMaker" - "Microsoft Excel" "Micrografix Designer" osv. Begrebet
"Desk Top Publishing" bliver en del af
PC-folkets hemmelige "latin". I de højere
luftlag knejser de nålestribede EDBchefer hånligt, når talen falder på
Windows.

i

af

og

får frisk
i

er

står

at

kr.

Langt større opmærksomhed får man fra
disse herrer, hvis talen falder på det nye

"dyr"iåbenbaringen-OS/2

nr. 2), som er IBM's
for DOS. Både hos IBM og

(Operativststem

afløser

man klar over
DOS styresystemet
og fuunget af det faktum, at lntel
Microsoft er

begrænsningerne

i

(fabrikant af CPU til IBM-PC) har lanceret
en langt kraftigere CPU nemlig 80286 der
giver mulighed
adressere
hukommelse på op til 16 MB. (Husk lige

for at

på at DOS kun kan nå 1MB).lBM's nye
PC kaldes IBM-PC-AT og indeholder
denne nye stærke CPU. Samtidig har
IBM på baggrund af IBM-PC's uventede
udbredelse udtænkt en strategi, der har
til formål at skabe et operativsystem, der
kan bruges på alle maskiner - lige fra den

til

den mindste
hjemmecomputer. Denne strategi kaldes
"System Application Architecture" eller
"SAA". IBM tager igen kontakt til Bill
to
Gates hos Microsoft,
virksomheder enes om et samarbejde,
største mainframe

og de

der har til formål at udvikle OS/2

&

Presentation Manager som afløseren for
DOS.

Dette Produkt er klar

til salg

i

l9SS.Dommedagsbasunerne lyder over
DosM/indows. IBM og Microsoft har set
mulighederne iApple's Macintosh og den
grafiske brugerflade med musen og
sætter nu det afgørende "stød" ind på at
bemægtige sig det enorme marked al
potentielle PC-brugere. Alle venter
spændt på dette nye vidundersystem alle på nær musen, for som der står
skrevet:

"Jeg sætter fjendskab mellem dig og
mennesket, og til evig tid skal du være
bundet til maskinen med en ledning på
ca.7 m."

I

""Exodos" eller "Historien om
Pc-folkets udfrielse fra den
"sortg" DOS".
"Bill Gates falfe drsse ord og sagde: Jeg
er WINDOWS din Gud, som førte dig ud
af DOS - af trællehuset."

Sl2

&

Presentation Manager V.1

blev et flop af rang. Arsagerne hertil
var mange. OS/2 V.1 var fejlbehæftet perifere
der manglede "drivere"
enheder, man kunne praktisk talt ikke
printe data ud på papir - der fandtes
ingen applikationer (tekstbehandling
regneark osv), og software-udviklerne

til

stod ikke ligefrem i kø for at udvikle nye
applikationer til OS/2. Hvad, der var langt
værre, var, at lntel efter kun et år havde
droppet fremstillingen af den CPU, som
OS/2 var udviklet til. Afløseren til 80286
hedder 80386 og indeholder mange nye
stærke faciliteter. Da røgen har lagt sig,
sidder IBM og Bill Gates tilbage med

ører. Nu er gode råd dyre. De
nålestribede er vendt tilbage til de gamle
systemer (UNIX) og er nu omend endnu
mere kritiske over for de "små PCknallerter".lBM og Microsoft ser kun en
mulighed - tilbage til udviklingsarbejdet.
OS/2 V.2 annonceres - dette skal være et
operativsystem, der udnytter den nye
80386 CPU - alt hvad OS/2 V.1 skulle
have været plus meget mere.

øde

Men Bill Gates
hemmelig plan.

og Microsoft har en
Ud fra devisen: "man
skal ikke begå den samme fejl 2 gange",
ny
iværksættes udviklingen
dette

af en
Windows version. I

udviklingsarbejde "lånes" elementer fra

OS/2. På et tidspunkt sætter IBM
Microsoft kniven på struben og beder
"gøgeungen" om at holde sig til den
fælles samarbejdsaftale. Dette er de
første tegn på et kommende brud mellem

disse næsten siamesiske

fuillinger.
først efter at

Bruddet kommer, men
Microsoft i en gigantisk flodbølge al
amerikansk PR i maj måned 1990 frigiver
Windows 3.0. I løbet af de næste 6 uger
sælges Windows 3.0 i over 500.000
kopier. Dette er for meget for lBM, som
mener, at Microsoft har "underløbet" de
fælles aftaler om at skabe det ultimative
operativsystem, og man enes om en

skilsmisse.

En skilsmisse

hvor
og
Microsoft mulighed for at kikke hinanden i
kortene, hvad angår videre udvikling af
Windows og OS/2 frem til 1993. Herefter
skal bruddet være definitivt. Windows 3.0
indeholder så stærke faciliteter, at selv
de nålestribede bliver nødt til at tage
systemet alvorligt (der tales i de kredse
"downsizing").
intuitiv
brugerflade - hukommelses

konditionerne giver både IBM

om

En flot

håndtering

der definitivt bryder

med
1O24KB grænsen og meget mere. Langt
vigtigere er det dog, at mange store
softwarehuse motiveret af de første ugers
salgssucces - øjner $. Skidt være med at

nålestribede rynker på næsen af
DOSM/indows, hvad, det drejer sig om,
er penge, og pengene ligger i det brede
marked. Der er pludselig mange penge i
at udvikle programmer til Windows. Bill
Gates' snebold triller i rasende fart ned
af bakken og bliver større og større. Nye
DOS versioner kommer på gaden
svæklingen fra PC-middelqlderen har via
Windows fået nyt liv. Priserne på IBM-PC
eller kompatible falder drastisk - PCfolket bliver større og større, det samme
gør Microsofts pengetank. Windows har
gjort Bill Gates til verdens rigeste mand
og specielt i USA, hvor forietningstalent
kan få folket til at bøje sig dybt i støvet, er
hans status guddommelig, og når han

de

viser sig offentligt ved

computerud-

stillihger og lign. for at fortælle om sin
vision om "en computer i et hvert hjem",
sker det i en andægtig stemning.-

Hvad nu med den svigtede part i det
tidligere ægteskab -.- lBM. IBM har
såmænd søgt trøst hos Apple Computer,
med hvem man samarbejder om at lave
et nyt system kaldet "Pink"(Talligent).

Hvordan det går med dette system med
den socialdemokratiske farve vides ikke i
medens alt
skrivende stund. IBM har

Windows postyret

-

har stået

på

egenhændigt færdiggjort OS/2, som er
blevet lanceret med begrænset succes
(på trods af at systemet på alle punkter er
DOSM/indows overlegent). Microsoft
frigav i 1993 et nyt 32 bits operativsystem
- Windows NT - som er en pendant til
OS/2 og har planer om i 1995 at frigive
afløseren til DOsM/indows - et system
man kalder Windows 95 - der skal gøre
endeligt op med DOS operativsystemets
begrænsninger. Konklusion : giganternes
kamp er udkæmpet, og tilbage sidder vi
alle og glor ind i et vindue, som er
udtænkt af en smart forretningsmand - 2
skridt frem(OS/2) og et tilbage(Windows).
"Så brød PC-brugerne op fra den "sotte"
DOS - henved 30.000.000 mand til fods
foruden kvinder og børn. Desuden fulgte
en stor hob nålestribede - Iykkeriddere -

stratenrøvere

og konsulenter. Den

PC-folket havde levet

i

tid,

trældom ved
år. Netop på den

tastaturet, udgjorde I
dag da de 9 år var til ende, drog alle Bill
Gafes' hærskarere ud af den "sorte"
DOS.
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