
De första datorerna
och deras

föregångare
Av Göran Kjellberg

En stor dataanläggning är en komplicerad apparat. Den verksamhet som 
pågår i och omkring den är inte lättöverskådlig. Men komplexiteten är av 
samma slag som i en myrstack: beståndsdelarna är enkla, deras antal är 
däremot mycket stort.

Precis samma sak kan sägas om det arbete den utför. Det består av en 
otroligt lång följd - ofta miljoner - av operationer. Men varje operation är 
enkel, och datorns repertoar av operationer är strikt begränsad.

Dessutom utför datorn - i princip - bara en operation i taget. Det är där
för inte så svårt att göra sig en riktig bild av hur den arbetar och därmed 
förstå vad en dator kan göra och vad den inte kan göra.

I den här artikeln skall jag betrakta datorns delfunktioner var och en för 
sig. De kan betecknas summariskt med slagorden beräkning, informa
tionslagring, programstyrning samt in- och utmatning. Jag ska försöka 
belysa två saker:

• vilka äldre föregångare har funnits, och vilka var deras teknologiska 
förutsättningar?

• hur utförs dessa delfunktioner i dagens datorer?

Framställningen måste med nödvändighet bli rapsodisk. På en artikels 
begränsade utrymme är det bara möjligt att ge glimtar från ett så stort 
ämne.

Många uppfin- Datorn, som den är i dag, är inte en uppfinning. Den har uppstått genom 
ningar bakom hopfogning av element från många teknologiska områden; väveriteknik, 

datorn telefoni, TV-, radio- och radarteknik samt tryckeriteknik.
Själva idén om en dator verkar först ha dykt upp hos en enda person, 

som därför mer än andra förtjänar att få heta "datorns fader", nämligen 
Charles Babbage i England. Han började arbeta på "The Analytical 
Engine" 1833 och satsade sedan under nära 40 år mycket av sin tid och 
sin förmögenhet på att försöka bygga den färdig. En beskrivning av både 
maskinen och programmeringsprinciperna publicerades 1843.
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Elektrotekniken 
gör datorn möjlig

1. "Datorns fader" engelsmannen Charles Babbage (1792-1871). Bild: lllustrated 
London News, 4 november 1871.

I dag kan vi se att hans strävan var dömd att misslyckas. De tekniska 
komponenter som skulle ha behövts för att göra en fungerande maskin 
fanns inte då Babbage levde. Inte heller nu skulle man kunna göra en an
vändbar dator helt av mekaniska komponenter, vilket var vad han för
sökte.

Närde behövliga komponenterna- mest elektrotekniska - så småningom 
utvecklats i andra sammanhang under 1900-talet, var tiden mogen. Da
torn kunde förverkligas.

Vid det laget började också själva idén om en dator att ligga i luften. 
Konstruktörerna av den första elektroniska datorn, ENIAC, "Electronic 
Numeric Integrator and Computer", var Eckert och Mauchly vid the 
Moore School of Electrical Engineering i Philadelphia. De hade också ut
format sina planer och startade sitt arbete 1942 utan vetskap om 
Babbage.
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2. Den första elektroniska datorn ENIAC - Electronic Numeric Integrator and 
Computer - konstruerades av Echert och Mauchly i USA i början av 1940-talet. 
Bi/d: Smithsonian Institution.

De kände då för övrigt inte ens till det samtidiga datorprojekt som 
drevs av Aiken vid Harvard-universitetet och IBM. Detta avslutades 1944 
med invigningen av The Automatic Sequence Calculator, även kallad 
Mark I. Aiken var däremot bekant med Babbage's arbete, och Mark I be
tecknades också av en engelsk besökare som ''Babbage's dream come 
true”. Den beskrivningen var faktiskt inte riktigt rättvisande, för Mark I var 
klart mera begränsad än Babbage's maskin. Den saknade i sitt första ut
förande bl a en viktig operation i sin repertoar, nämligen den som väljer 
mellan olika grenar av programmet beroende på tidigare resultat. Bety
delsen av en sådan funktion framhävs tydligt i beskrivningen från 1843 
av The Analytical Engine.

3. Samtidigt med konstruerandet av ENIAC (bild 2) pågick ett annat datorprojekt 
som 1944 resulterade i datorn Mark 1 - Automatic Sequence Calculator.
Bild: IBM.
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Mark I var inte elektronisk, utan elektromekanisk, och konstruktionen 
baserad på element från hålkortsmaskintekniken. ENIAC, som invigdes 
den 15 februari 1946, blev därför den första elektroniska datorn. ENIAC 
adderade 1 500 gånger fortare än Mark I, men var efter nutida begrepp 
ganska monstruös. Under tidspressen som framkallades av kriget - 
ENIAC skulle användas för att ta fram skjuttabeller för nya vapen och 
ammunitionstyper åt armén - hade man valt en konventionell uppbygg
nad och använde så långt som möjligt befintlig teknik.

När den var färdig innehöll den 18 000 elektronrör och förbrukade 140 
kilowatt. Programmeringen skedde genom uppkoppling av sladdar på ett 
antal kopplingspaneler, och den var tidskrävande och otymplig. Trots 
detta innebar ENIAC ett väldigt steg framåt och öppnade helt nya möjlig
heter för den räknande mänskligheten.

Ny epok ENIAC inledde alltså en ny epok. Lika betydelsefulla som ENIAC själv 
blev de principer som diskuterades fram och formulerades av gruppen 
bakom maskinen under åren 1944-46. Till gruppen hörde, förutom initia
tivtagarna Mauchly och Eckert, bl a matematikerna Goldstine och von 
Neumann. Principerna tog form i planerna för en ny dator, EDVAC 
("Electronic Discrete Variable Computer"), som presenterades vid en 
sommarkurs vid Moore School år 1946.

EDVAC skulle ha ett stort minne (2 000 "ord", ENIAC hade 20), vara 
strikt sekvensiell - dvs utföra bara en operation i taget —, använda binärt 
talsystem (dvs endast symbolerna 0 och 1) samt styras av ett program 
som skulle vara lagrat i dess eget minne. Denna sistnämnda idé var moti
verad av snabbhetskravet - datorn måste kunna matas med instruktioner 
i samma takt som den kunde utföra dem. På köpet fick man en annan för
del, rik på möjligheter, nämligen att datorn kunde bearbeta sitt eget 
program.

Principerna för EDVAC har blivit bestående. I stort sett har alla datorer 
som byggts sedan dess följt dem. Först under 70-talet har en utveckling 
inletts mot datorer i vilka ett större antal jämställda enheter arbetar paral
lellt.

Många dator- Sommarkursen vid Moore School 1946 blev startpunkten för åtskilliga 
projekt datorprojekt, t ex EDSAC vid Cambridge University i England, färdig år 

1949, och Seac vid National Bureau of Standards, Washington, år 1950.
EDVAC själv blev fördröjd i flera år då ENlAC-gruppen skingrades. 

Eckert och Mauchly startade en egen firma, som blev upphovet till 
UNIVAC, som fortfarande är en av de stora i branschen, von Neumann 
och Goldstine gick till Institute for Advanced Study. Där startade de ett 
nytt datorprojekt, som också fick stort inflytande på den fortsatta utveck
lingen.

ENlAC-gruppens arbete fick sålunda stor genomslagskraft. Gruppen 
var dock inte den enda som vid denna tid producerade datorer och idéer. 
I Tyskland hade Zuse börjat utveckling av en dator baserad på mekanik 
och reläteknik redan på 30-talet. Hans verkstad och delvis färdiga maski
ner förstördes genom bombardemang under kriget. Han återtog dock
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Självkontroll

Programlagring

Tecken som 
information

arbetena efter detta och producerade ett antal datorer, nu med utnyttjan
de av elektronik.

Mauchly hade inspirerats av en maskin som byggdes av Atanasoff vid 
lowa State University 1940—42 för lösning av lineära ekvationssystem, 
men som aldrig slutfördes.

Vid Bell Telephone Laboratories hade man sedan 1940 byggt flera specia
liserade räknande automater i reläteknik och producerade 1946 en fullt 
universell dator. Programmen lästes från hålremsor, varför maskinen ar
betade långsamt. Den innehöll emellertid en intressant nyhet: den var i 
mycket stor utsträckning självkontrollerande.

Räkningarna gjordes i decimalt system. De decimala siffrorna repre
senterades i en kod som medgav effektiv kontroll mot att inget fel in
träffat ("bi-quinär kod”).

I England byggdes redan under kriget en serie elektroniska maskiner 
för speciella uppgifter i samband med forcering av chiffer. Forskare som 
deltagit i detta arbete startade sedan datorprojekt, bl a vid Manchester 
University och vid National Physical Laboratory - det senare påbörjades 
faktiskt redan 1943. I Manchester växte projektet upp kring en ny upp
finning gjord av F C Williams 1946, som gjorde det möjligt att lagra infor
mation i form av små laddningsfläckar på skärmen i ett katodstrålerör.

Den första datorn med lagrat program torde också ha varit den experi
mentella maskin som byggdes upp där för att testa Williamsröret och 
som var i drift i juni 1948. Den hade en instruktionsrepertoar på endast 
8 inbyggda operationer. Av de aritmetiska operationerna hade man bara 
tagit med subtraktion, eftersom de övriga 3 kan programmeras som 
sviter av subtraktioner.

Från Manchester kom också en principiell nyhet, som blivit standard i 
senare maskiner, nämligen de s k indexregistren.

Bland de tidiga engelska insatserna bör man också nämna Turing's 
teoretiska arbete från 1937. Där härledde han principiella gränser för vad 
en automatisk databehandlande maskin överhuvudtaget kan utföra. 
Det gjorde han genom betraktelser av en tänkt, mycket enkel, men mycket 
universell maskin - sedermera kallad Turingmaskin. Han visade också att 
en Turingmaskin alltid kan programmeras att imitera en annan, och att 
alla Turingmaskiner sålunda kan betraktas som ekvivalenta.

Verkliga datorer är faktiskt - "i princip” - Turingmaskiner. Deras för
måga att simulera varandra kommer i praktiken ganska ofta till använd
ning.

Datorn kan handskas med ”data”, därför att "data” ära// slags informa
tion som kan representeras med tecken. Tecknen-siffror, bokstäver, plus, 
minus, skiljetecken etc - kodas som grupper av nollor och ettor. De kan 
då lättast och säkrast representeras av elektriska och magnetiska storhe
ter. (Plusspänning = 1, nollspänning = 0, magnetisering hit=1, magne- 
tisering dit = 0 ... som exempel).
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4. Det binära talsystemet

Uppbyggd av Datorns uppbyggnad och delfunktioner framgår av bild 5. 
delfunktioner

Minneskapa- Den rektangulära boxen är det som kallas ''centralenhet'' - CPU, ''Central 
citet Processing Unit''. I boxen urskiljer vi ytterligare en fundamental delfunk

tion, som förtjänar särskild beskrivning och analys, nämligen minnet: 
data registreras inuti datorn och kan åter avläsas och användas en eller 
många gånger. Sådan lagring av information ingår ju i någon liten mån i 
alla de fyra räknesätten, men den programstyrda datorn måste kunna 
lagra mycket större datamängder än så. Dels måste program finnas lag
rade och kunna avläsas instruktion för instruktion. Det måste ske lika 
snabbt som datorn kan utföra dem, dvs i en takt av minst 100 000 instruk
tioner i sekunden. Dels kräver många beräkningsuppgifter att stora 
mängder mellanresultat sparas för att användas litet längre fram i beräk
ningen. När en dator t ex beräknar utvecklingen av lufttryck och vindar 
över Skandinavien under sex timmar, måste den följa förloppet detalje
rat för att noggrannheten skall bli tillräcklig. Det innebär att den måste 
räkna fram värden för ett stort antal geografiska punkter i successiva 
tidpunkter, säg med 10 minuters intervall. Givetvis måste alla värden 
sparas från en omgång till nästa.

Av bl a dessa skäl har den moderna datorn stor minneskapacitet. Min- 
nesteknologins utveckling har också i varje skede påverkat utformningen 
av datorerna på ett väsentligt sätt. Vi skall nu se på delfunktionerna en 
och en.
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5. En dators uppbyggnad och viktigaste delfunktioner.

Räknehju!

hålkort hålremsa terminal

Inmatningsorgan
(exempel)

Styrenhet

Central
enhet

Minne

Beräkningsenhet

Utmatnings
organ
(exempel)

radskrivaremagnetband terminal

Beräkning
De första datorerna, Mark I och ENIAC, räknade båda decimalt. Mark I 
innehöll 72 ackumulatorer, vardera bestående av 23 10-ställiga räknehjul. 
Hjulen drevs genom att de av reläer kunde kopplas till en central axel 
som roterade 200 varv/minut. Hur mycket ett hjul vred sig under en varv
tid berodde på när det kopplades ihop med axeln, och detta styrdes av 
den siffra som anlände från någon annan ackumulator för att adderas. 
Varvtiden 300 millisekunder var indelad i 16 delintervall, och en siffra 
representerades av en elektrisk puls under ett av dessa delintervall. Siff
ran 7 representerades t ex av en puls i det 7:e intervallet.

Den elektroniska ENIAC räknade faktiskt på ett ganska liknande sätt. 
Dess grundelement var ringar av tio vippor. En vippa är en kombination 
av två elektronrör eller transistorer med två möjliga tillstånd, eftersom 
den är kopplad så att antingen det/den ena är strömförande eller också 
det/den andra. I ENIAC var det givetvis elektronrör, för transistorerna var 
ännu inte uppfunna. Ringarna fungerade precis som decimala räknehjul 
i det att alltid precis en vippa var "till" och de nio andra "från”. En siffra 7 
som anlände för att adderas representerades av 7 stycken pulser efter 
varandra, varigenom den mottagande ringen stegades runt 7 steg. Den 
stora skillnaden var att ENIAC:s grundcykel var 0,2 millisekunder lång. 
ENIAC adderade därigenom precis 1 500 gånger snabbare än Mark I.
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Räknemaskiner 
på marknaden

Räknemaskiner 
på 1600-talet

Ett återkom
mande problem

Urmakarkonsten

Mekaniska och elektromekaniska föregångare till dessa räkneverk hade 
då funnits som standardartikel med betydlig spridning sedan åtminstone 
50 år; bordsräknemaskiner, comptometrar, bokföringsmaskiner, kassa
register, hålkortstabulatorer m fl. Ja, det anses att den marknadsmässiga 
utbredningen av räknemaskiner för de fyra räknesätten tog sin början 
med fransmannen Thomas' Aritmometer, konstruerad redan omkring 
1820.

En alldeles direkt föregångare till ENIAC:s ringräknare fanns också i 
Geiger-Muller-räknarna, som använts i fysiklaboratorier sedan början av 
1930-talet. I dem användes också vippor av elektronrör.

Den första dokumenterade mekaniska räknemaskinen är betydligt äldre: 
den finns beskriven i ett par brev från Wilhelm Schickard i Tubingen till 
astronomen Johann Kepler. Det första är daterat september 1623. Tyvärr 
brann maskinen upp vid en eldsvåda och Schickard's insats förblev länge 
bortglömd, tills någon år 1957 påträffade breven bland Kepler's papper.

Dessförinnan hade Blaise Pascal gällt som räknemaskinens fader. Han 
konstruerade 1642 en räknemaskin och byggde så småningom ett fem
tiotal exemplar. Minst åtta finns fortfarande kvar i museer. Hans maskin 
kunde bara addera och subtrahera, medan Schickard's kunde utföra alla 
fyra räknesätten. Den store matematikern och filosofen Leibnitz byggde 
sedan åter en maskin som utförde alla fyra räknesätten, cirka 50 år efter 
PascaTs., Han gjorde också en uppfinning, Leibnitzhjulet, som använts i 
räknemaskiner ända in i våra dagar.

Det svåraste tekniska problem dessa tidiga uppfinnare har att lösa var 
minnesöverföringen mellan sifferpositionerna. Konsekutiva minnesöver- 
föringar, som man får t ex vid addition av 1 till 999999999, måste klaras 
av utan att friktion eller glapp gjorde funktionen trög eller osäker.

Problemet är fundamentalt och har återkommit var gång en ny teknolo
gi erbjudit nya möjligheter att realisera adderande kretsar. Babbage lade 
ner stort arbete på denna detalj i The Analytical Engine och konstruerade 
ett räkneverk med "simultan carry". Det innebär att i själva additions- 
steget ingår en "förberedelse för minnesöverföring" om summasiffran 
blir en nia. Om det sedan kommer en minnesöverföring "nerifrån" styrs 
den direkt till den kolumn där den skall adderas, så att alla minnesöver- 
föringarna kan ske i ett tempo. Samma problem och motsvarande lös- 
ningsprinciper har återkommit, när datorkonstruktörerna i vår tid gjort 
adderande enheter av reläer, elektronrör, transistorer eller integrerade 
kretsar.

Bland de teknologiska förutsättningar, som möjliggjorde de första räkne
maskinerna, finns bl a urmakarkonsten med sitt know-how om kugghjul 
och andra komponenter i klockorna. De första fickuren tillverkades redan 
på 1500-talet i Nurnberg. Men det finns också en icke-materiell förutsätt
ning som vi inte får glömma, nämligen talsystemet.
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Lättare med 
arabiska siffror

Två siffror för 
alla ta!

Grind kombi
nerar

De arabiska siffrorna, och därmed det renodlade positionssystemet med 
basen = 10, hade ganska nyligen trängt undan de romerska siffrorna i 
allmänt bruk. Det finns arkiv bevarade från slutet av 1400-talet som visar 
att de romerska siffrorna användes vid presentationen av bokslut och 
balansräkningar, fastän man redan under första hälften av 1400-talet bör
jat använda de arabiska siffrorna i själva räkningarna. Den viktigaste för
delen med ett positionssystem är alt algoritmerna för de fyra räknesätten 
blir enklare, mera systematiska och lättare mekaniserbara. (En algoritm 
är en fullständig arbetsbeskrivning för hur man utför en viss beräkning. 
Algoritmen för multiplikation utgörs av den uppställning och de räkne- 
steg vi lärde oss göra i småskolan).

En anledning till att de romerska siffrorna höll sig kvar så länge är san
nolikt att de passade bra till räkningar på kulram eller abacus. Abacus är 
för övrigt också en föregångare till datorernas räkneenhet. Dess asiatiska 
motsvarighet, kulramen Soroban, är fortfarande i flitigt bruk i Östasien.

Som sagts ovan användes i de första fungerande datorerna decimalt tal
system, men redan i nästa skede övergick man till att använda det binära 
talsystemet inuti maskinen. Det innebär att alla tal uttrycks med bara två 
olika siffror, 0 och 1, se bild 4.

Ett räknehjul med bara två lägen behöver inte ens vara runt, och den 
elektroniska motsvarigheten är just en vippa. Man kan bygga ihop en rad 
vippor till en ackumulator, som adderar precis som en rad räknehjul: en 
vippa stegas av en puls från 0 till 1; när nästa puls kommer går den från 
1 till 0, och en minnesöverföringspuls skickas vidare till nästa vippa. I all
mänhet har det dock visat sig mera effektivt att använda s k kombinato- 
riska nät av grindar för att utföra de grundläggande räknefunktionerna. 
Samma typ av nät används för att översätta programmens instruktioner 
till verkställande signaler, för att välja rätt cell - se sidan 95 - i arbets
minnet och överhuvudtaget för all manipulation och transformation av 
information inuti datorn.

En grind är i sin enklaste form en anordning som kombinerar två signa
ler till en tredje. Använder man som i datorn binär talrepresentation och 
binär logik, så har vardera signalen bara två möjliga värden. En grinds 
funktion kan därför beskrivas av en liten tabell, se bild 6.

Grindarnas funktion kan också enkelt beskrivas med termer ur den ele
mentära logiken. En ”och-grind” ger utsignalen 1 om insignal 1 och in
signal 2 båda är= 1. En "eller-grind" ger utsignalen 1 om insignal 1 eller 
insignal 2 är=1. Man talar därför också om logikkretsar, bland vilka de 
kombinatoriska näten utgör en viktig underavdelning.

En grind kan utgöras av ett telefonrelä, ett elektronrör eller en transis
tor. Även andra element har använts: numera är transistorn, respektive 
transistorelementet i en integrerad krets, den vanligaste grinden. Man 
kan säga att datorns funktion utförs av grindar och minneselement (se 
nästa avsnitt), övriga ingående komponenter kan betraktas som ''hjälp
krafter'' (för strömförsörjning, balansering, störskydd etc). Grindar och 
minneselement är barren i myrstacken.
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Datorn minns

Minnet inte nytt

■var signal har tva möjliga värden. De kan betecknas med 0 och 1. 
Då finns bara fyra möjliga kombinationer av x och y:

z är en funktion av x och y. Man kan göra 
en grind som realiserar vilken funktion 
som helst av x och y - det finns faktiskt 
bara 10 st. olika, om vi utesluter dem som 
inte är beroende av båda variablerna
x och y.

6. Principer för hur en grind fungerar.

Informationslagring
Arbetsminnet i datorn spelar samma roll som arbetspappret för den 
som räknar för hand, med hjälp av en bordsräknemaskin eller en fick
kalkylator; det är där man skriver ner mellanresultat som skall användas 
längre fram. Den enda skillnaden är att den manuelle räknaren inte sud
dar ut det han har skrivit för att få plats med ett nytt värde (om han inte 
har mycket ont om papper). Ett skrivpapper räknar vi här inte som en 
minnesenhet, eftersom det behövs en människa för att avläsa det - åt
minstone om handstilen är som de flestas - men det finns ett stort antal 
fysikaliska anordningar som kan sägas ha minne.

Själva minnesfunktionen är så enkel och i vissa sammanhang själv
klar att det är lätt att förbise den. I räknehjulen i den mekaniska räkne
maskinen, och i kulramens kulor, finns den med "på köpet”. Är ett räkne
hjul ställt i läge 7 så står det kvar tills någon vrider det. Så länge det inte 
skett är siffran 7 lagrad i det "decimala minneselement” som hjulet ut
gör. I datorterminologi säger man att 7 skrivs in i minneselementet, då 
hjulet ställs i läge 7; då hjulets läge senare påverkar det fortsatta skeen
det/äses informationen som lagrats.

Vetenskapsmännen har knappast haft anledning att fundera över hur 
fundamental minnesfunktionen egentligen är förrän datorerna ställde 
krav på stora minneskapaciteter, som det bara var möjligt att realisera 
med specialiserade enheter innehållande ett stort antal minneselement.

Det är också svårt att peka på några direkta tidiga föregångare till datorer
nas minnen, men att minnesfunktionen inte är ny illustreras t ex av tornur 
som slår timmarna. För att slagverket skall kunna göra detta måste det 
"komma ihåg” hur många slag det slog förra gången. Ett sådant ur fanns 
redan på 1300-talet i katedralen i Salisbury. (Se Sigvard Strandhs artikel i 
Daedalus 1965).
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Tvä inställningar

Kvicksilver
minnen

Bildröret som 
minne

Ett fullt utbildat datorminne fanns i Babbage's Analytical Engine, som 
skulle ha en "Store" med plats för 1 000 50-siffriga tal, uppbyggd av räk
nehjul. Detta var en specialiserad minnesenhet, ty beräkningarna skulle 
göras i en annan del av maskinen, benämnd "The Mill". Som synes gick 
Babbage's vision även på denna punkt längre än det som realiserades 
i de första datorerna.

Ett decimalt minneselement måste ha 10 olika möjliga inställningar eller 
tillstånd; ett binärt minneselement har bara två. Därför är det också be
tydligt lättare att konstruera binära minneslement än decimala. Detta har 
i sin mån bidragit till att det blivit det binära talsystemet som används i 
datorerna.

Under 1900-talet gjordes minneskonstruktioner inom telefonin, där relä
er och väljare i automatiska telefonstationer lagrar både sifferinformation 
och kopplingsvägar. Inom radartekniken utvecklades en annan typ av 
minne som fick betydelse för den första generationens datorer, nämligen 
"kvicksilvertankarna", eller med en mera precis term: de akustiska för- 
dröjningslinjerna.

En ultraljudpuls sändes in i ett 1,5 m långt rör fyllt med kvicksilver och 
kom fram till andra änden efter cirka 1 millisekund. Där avlästes pulsen, 
omvandlades till en elektrisk puls som fördes tillbaka till ingångsändan 
där den alstrade en ny ljudpuls; 1 000 pulser kunde på detta sätt hållas 
cirkulerande, och avläsas i varje varv. (Skillnaden mellan 0 och 1 kunde 
bestå i olika pulsform, eller så kunde 1 vara = puls, 0 vara = ingen puls).

I radarn användes den akustiska fördröjningslinjen för att fördröja ett 
eko precis en pulsperiod. Man bildade skillnaden mellan ekona från två 
successiva utsända pulser. För stillastående mål tog ekona ut varandra 
precis, så att endast ekon från mål som rörde sig presenterades på skär
men (MTI-radar). Kvicksilverminnet blev det minne som kom att använ
das i datorerna "av EDVAC-typ".

En annan komponent från teletekniken som kom till användning som 
minnesenhet i de tidigaste datorerna var bildröret, utvecklat för använd
ning i mätteknik - oscillografer - television och radar. En elektronstråle 
som belyser en punkt på skärmen i ett sådant rör och sedan släcks efter
lämnar en liten fläck av elektrisk laddning. Man kan styra strålens rörelse 
så att de fläckar den lämnar får olika utseende — ett som får representera 
0 och ett som får representera 1.

En framgångsrik konstruktion som utnyttjade denna effekt var det förut 
nämnda Williamsröret, som kom till användning i ganska många datorer 
under första hälften av 50-talet, bl a i den svenska Besk (färdig 1953). 
Informationen i Williamsminnet måste kontinuerligt regenereras, dvs av
läsas och återinskrivas, eftersom de små laddningarna läcker ut på kort 
tid. Arbetsrytmen för en "Williammaskin" gick därför i fyrtakt:

• läs en instruktion
• regenerera en cell
• utför instruktionen
• regenerera en cell
• osv
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Kärnminne

7. / den svenskbyggda datorn Besk, som var färdig 
1954, användes elektrostatiskt minne, det s k Williams
minnet. Elektronstrålen i ett bildrör markerade på 
skärmen datorspråket 0 och 1.

Cirkel-
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UitodstnSlerönets
galler

förstärkarens
utgång

Kvicksilvertankarna och Williamsminnena efterträddes vid mitten av 50- 
talet av ferritminnena. En ferritkärna är en liten ring - diameter 1 å 2 milli
meter - gjord av ferritmaterial, som innehåller järnoxid och som kan 
magnetiseras, men den är inte ledande för elektrisk ström. Ringarna 
monteras på ett plant rutnät av horisontella och vertikala ledningstrådar 
så att en horisontell och en vertikal tråd passerar genom varje ring. Dess
utom dras en avläsningstråd genom alla ringarna i nätet. Ett sådant nät 
brukar kallas en matris; vanliga storlekar är 32 x 32 eller 64 x 64 kärnor. 
Information skrivs in genom att en ''halvpuls'' sänds på en vertikal och en 
horisontell tråd; den kärna där trådarna korsar varandra får då totalt en 
''helpuls'' igenom sig och magnetiseras i önskad riktning. Observera att 
anordningen av två korsande trådar och en kärna också har en grindfunk
tion! övriga kärnor ändras inte då en halvpuls är otillräcklig för att mag- 
netisera dem.

Avläsning av en kärna görs på samma sätt, men nu känner man också 
av om magnetiseringen alstrar en puls på lästråden. Om den gör det var 
kärnan förut magnetiserad åt motsatt håll mot halvpulsarna. Läsningen 
avslutas då med att kärnans förra tillstånd återställes med ett nytt par 
halvpulsar.
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8. Detalj av ett ferritminne, som dominerade datorernas kärnminne från mitten 
av 1950-talet. BUd: HWA-foto.

Halvledarminne Ferritminnena har varit det mest använda minnesmediet i 20 år, men i de 
tar över datorer som produceras i dag ersätts de alltmer av halvledarminnen.

Dessa kan göras mindre, snabbare, billigare och minst lika driftsäkra. 
Halvledarminnen tillverkas som integrerade kretsar, vilket gör det möjligt 
att placera ett minne med 128 x 128 binära minneselement på en kiselyta 
med storleken 3x5 millimeter. Lagringsprincipen är återigen elektrosta- 
tisk — en liten elektrisk laddning lagras i ett kondensatorelement och är 
åtkomlig via en egen transistorgrind. Grinden öppnas eller stängs av en 
horisontell och en vertikal signalledning analogt med ferritkärnan. Lik
som Williamsminnet måste detta minne regenereras, då laddningen i 
motsats till ferritkärnans magnetisering läcker bort på kort tid.

Siffror i grupp Vid normala beräkningar har man inte anledning att manipulera de en
skilda nollorna och ettorna. De väljande kretsarna i ett datorminne inrät
tas därför så att man alltid samtidigt skriver eller läser en hel grupp av bi
nära siffror. En sådan grupp kallas eXXord, och i regel brukar alla ord i en 
viss dator innehålla lika många binärsiffror. Detta antal kallas datorns 
ordlängd, och typiska värden är 16, 24, 32, 36, 40. Ordlängden är vald så 
att ett eller två ord kan rymma ett tal med den precision man anser att da
torn behöver ha. I en del av minnet där ett program finns lagrat är orden i 
regel inte tal utan instruktioner.

Den grupp av minneselement som lagrar ett ord brukar kallas en cell, 
och det nummer i en instruktion som anger vilken cell som nu skall ut
väljas för läsning eller skrivning kallas cellens adress.
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Snabbt i alla 
celler

Bubbelminnen
kommer

Ingen begräns
ning

I vissa datorer används den kortare enheten "tecken" (byte, character) 
som minsta adresserbara enhet; den kan bestå av 6, 7 eller 8 binära siff
ror.

På arbetsminnet i datorn ställs kraven: skrivning och läsning skall kunna 
ske i vilken cell som helst med minsta möjliga tidsåtgång, accesstid. 
Att uppfylla sådana krav kostar, och man gör därför inte arbetsminnena 
större än nödvändigt. Behov av ytterligare minneskapacitet tillgodoses av 
sekundärminnen med större kapacitet och lägre kostnad för själva lag
ringen, men i gengäld med längre accesstider. Typiska enheter med den
na funktion är skivminnen och trumminnen, samt magnetband. Skiv
minnen och trumminnen roterar, data är registrerade som magnetisera- 
de fläckar i ett ytskikt, avläsning eller skrivning kan ske då fläcken passe
rar under e\Xläs/skrivhuvud (i princip en liten elektromagnet).

Medan accesstiderna för ett ferritkärnminne är av storleksordningen 
0.1-10 mikrosekunder har skivminnen och trumminnen accesstider i 
storleksordningen 5-100 millisekunder. För att få en balanserad hante
ring överför man därför inte enstaka ord mellan arbetsminnet och sekun
därminnet utan större grupper, poster e\\er block.

Även dessa minnestyper är numera beprövade trotjänare. Trumminnen 
byggdes redan 1948 och skivminnen och magnetband kom på markna
den ungefär 10 år senare. Även de kan inom en nära framtid komma att 
konkurreras ut av mikroelektronik. Med s k "bubbelminnen” räknar man 
med att kunna lagra 1 miljon tecken i ett tunt magnetiserbart skikt med 
några kvadratmillimeters yta, med en accesstid på cirka 10 mikro
sekunder.

Programstyrning
En av de mest karakteristiska egenskaperna hos en modern dator är dess 
universalitet. Den är praktiskt taget obegränsat programmerbar och kan 
fås att simulera alla tänkbara förlopp; dess program kan ju göras hur 
långt som helst.

Märkligt nog finns en föregångare till datorn, om vilken något liknande 
kan sägas, nämligen Jacquardvävstolen. Den styrs av ett ändlöst band av 
sammanfogade hålkort, som direkt påverkar lyftningen av varptrådarna 
mellan skyttelkasten, så att det avsedda mönstret uppstår. Bandet kan 
liksom datorns program - "i princip" - göras hur långt som helst. 
Jacquard konstruerade sin vävstol omkring år 1800; själva hålkorten 
hade införts av andra franska vävare redan omkring år 1725. Jacquard- 
vävstolarna blev snabbt mycket spridda och det torde därför ha varit 
ganska naturligt för Babbage att välja Jacquard-kort för att styra the 
Analytic Engine.
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Differensmaski
ner föregångare

9. 1801 fick Joseph Marie Jacquard (1762-1834) bronsmedalj i Paris för en första 
version av hålkortstyrd vävmaskin. 1804 hade han utvecklat den färdigt och 
hålkortens mönster styrde automatiskt mönstren vid vävningen. Det var en 
gamma! dröm som därmed uppfylldes. 1812 fanns ca 11 000 hålkortstyrda 
vävmaskiner i bruk i Frankrike.

Apparater med inbyggd styrning, mer eller mindre begränsad, finns det 
många exempel på från tidigare sekel - se t ex artikeln i Daedalus 1965 
av Sigvard Strandh. Vi inskränker oss här till att nämna differensmaskin
erna, som är direkta föregångare till datorn. En differensmaskin utnyttjar 
det förhållandet att matematiska tabellverk i stor utsträckning kan räknas 
fram genom additioner av successiva differenser. Sedan man matat in ett 
funktionsvärde, en förstadifferens, en andradifferens, en tredjedifferens, 
... en sjättedifferens (t ex) kunde den producera en lång svit nya 
funktionsvärden.
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Babbage var pionjären även här, och demonstrerade 1822 en prototyp 
som räknade med första- och andra-differenser. Det finns dock ett ännu 
tidigare förslag till en differensmaskin, av Muller i Tyskland, publicerat 
1786. Babbage fick trots stora ansträngningar inte sin differensmaskin 
färdig och koncentrerade senare sina ansträngningar på the Analytical 
Engine. I stället byggde Pehr Georg och Edvard Scheutz i Stockholm en, 
som ställdes ut i Paris och London 1853 och inköptes av observatoriet i 
Albany i USA. En kopia gjordes även i England och användes vid beräk
ning av livförsäkringspremier.

Martin Wiberg i Stockholm byggde också en maskin som beräknade 
och satte typerna för tabellsidorna. Logaritm- och andra tabeller fram
ställda av denna maskin utgavs av Martin Wiberg omkring 1875.

10. Svensken Martin Wiberg byggde på 1870-talet en maskin som kunde beräkna 
logaritmiska och andra matematiska tabeller.

Differensmaskinerna fann inte någon större marknad, och endast ett 
par till byggdes. På 1900-talet förlorade de sitt separata existensberätti
gande. Då hade det kommit fram bokföringsmaskiner, som kunde pro
grammeras med korta program, och som därigenom också kunde använ
das för att producera matematiska tabeller med differenser.
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Apparater för 
in- och utmat

ning

Snabb utveckling 
sedan 50-talet

Exotiska minnen 
i 1 :a

generationen

In- och utmatning
På 1940-talet fanns en ganska rik flora av apparatur som kunde användas 
för in- och utmatning till en dator: hålkortsmaskiner, hålremseutrustning, 
fjärrskrivare, elektriskt drivna skrivmaskiner. De första datorerna kunde 
alltså förses med sådana organ utan större utvecklingsarbete. Det be
fanns dock snart att mycket högre kapacitet för in- och utmatning behöv
des om datorerna skulle kunna användas för det vi nu kallar administra
tiv databehandling. Ett mycket intensivt utvecklingsarbete sattes också 
in och resulterade så småningom i driftsäker magnetbandsutrustning 
och i snabba radskrivare för utmatningen.

Magnetbanden spelade tidigare en viktig roll även som sekundär
minnen, men är numera framför allt ett medium för kortare eller längre 
arkivering av data och för kommunikation mellan datorer. De svenska 
giro- och löneutbetalningssystemen fungerar till stor del med hjälp av 
magnetband. Dessa skrivs av de enskilda företagens datorer och behand
las vid girocentralerna, postverket eller bankerna för bokföring och utbe
talning. Denna överföring via bud eller postverk är kanske fortfarande 
billigare än datatransmission.

Vi lämnar härmed in- och utmatningen utan att fördjupa oss i historik 
eller analys. De är viktiga, men inte lika centrala för förståelsen av dato
rernas egenart som föregående avsnitt.

De första åren av 50-talet var 10-20 datorprojekt på gång i hela världen 
och färdigställandet av en ny dator var en uppmärksammad händelse. 
År 1975 uppskattades det att det fanns över 300 000 datorer i drift. 
Av dessa var cirka hälften universella, den andra hälften var mer 
eller mindre specialiserade - i bokningssystem, processtyrning och lik
nande. Sedan dess har mikroprocessorerna - en hel centralenhet på en 
"chip" - kommit fram på bred front, och det står klart att en ny revolutio
nerande utveckling har inletts. Det är utanför ramen för denna artikel att 
försöka skildra hela denna utveckling, men jag skall göra ett försök att ur
skilja några etapper och karakterisera 1 :a, 2:a, 3:e ... generationens dato
rer med helt subjektivt valda slagord.

l:a generationen 1950-1958, karakteriseras av "exotiska minnen", Wil- 
liamsrör, kvicksilvertankar eller magnetiska trummor. Många maskiner 
byggdes vid universitets- eller liknande institutioner. De kommersiella - 
Univac, IBM 650, IBM 701, Ferranti Mark I m fl -tillverkades i korta serier. 
Datorerna hade oftast in- och utmatning med låg kapacitet och krävde 
mycken och kvalificerad teknisk tillsyn för att fungera bra. De fick därför 
inte något definitivt insteg i "vanliga" firmor för administrativ databe
handling. Expansionen var emellertid mycket snabb. Mot slutet av 50- 
talet fanns ett stort antal firmor, de flesta nybildade, som konstruerade 
och saluförde datorer.

I Sverige tillkom under denna tid Bark (relämaskin, färdig 1950, chefs
konstruktör Gösta Neovius), Besk (elektronisk, färdig 1953, chefskonstruk
tör Erik Stemme), Sara (byggd vid Saab, utnyttjande konstruktioner från 
Besk, färdig cirka 1955) och Smil (universitetet i Lund, färdig 1956, chefs
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designer Carl-Erik Fröberg). Smil utnyttjade också konstruktioner från 
Besk. Den första kommersiella svenska datorn. Facit EDB, kom också till 
världen, 1957.

Driftsäkra 
komponenter 

i 2:a
generationen

2:a generationen, 1959-1964, karakteriseras av driftsäkra komponen
ter. Det fanns nu transistorer, ferritkärnor, magnetband och radskrivare. 
Tiden var mogen för datorns kommersiella genombrott. Den första dator 
som spreds i massupplaga - över 10 000 - var IBM 1401. Den var inte 
bara byggd med de nya driftsäkra komponenterna, utan var också väl an
passad även till mindre firmors möjligheter och behov. Den kunde kom
ma in som en naturlig efterträdare till en hålkortsanläggning.

Under denna period fullkomnades också skivminnen och började ta 
över som sekundärminnen i stället för magnetband.

Operativsystem 
och multikörning 

i 3:e
generationen

3:e generationen, 1964-, karakteriseras av de "kompatibla maskinserier
na", med operativsystem och multikörning. 1:a och 2:a generationens 
maskiner var "rena", dvs den som körde maskinen hade att göra med en 
dator med ett i princip tomt minne. Han utnyttjade ensam hela maskinen 
tills hans jobb var klart och en annan användare fick komma in. Det nya 
var nu ett operativsystem - dvs ett program som ständigt låg i maskinen, 
och som tog kontrollen, när en användares program kom till punkt eller 
blev avbrutet av division med 0 eller annat fel.

Operativsystemet har flera viktiga roller:

• Det kan ta hand om skillnaderna mellan datorer i samma datorserie, så 
att både de små och de stora datorerna i serien kan köras med samma 
program. Operationer som finns inbyggda i de större datorerna, utförs 
i de små av delprogram i operativsystemet.

• Det kan fördela resurserna mellan olika program, och låta program nr 2 
utnyttja en resurs som program nr 1 för ögonblicket inte behöver. Ty
pisk situation är att program 1 väntar på data från skivminne. Under de 
kanske 50 millisekunder som detta tar, kan program 2 få låna central
enheten och hinna utföra 25 000 operationer. Flera program kan därför 
ligga i maskinen samtidigt.

En mångfald andra uppgifter ligger numera på operativsystemen, men 
dessa två är typiska. Den viktigaste tekniska förutsättningen för 3:e gene
rationens datorer var utan tvivel att skivminnena nu nått en sådan tek
nisk nivå, och ett så överkomligt pris, att de kunde ingå som normal in
grediens i alla anläggningar utom de minsta. Först med sådana "direct- 
access"-minnen kunde man till fullo utnyttja operativsystemens möjlig
heter.

Begreppet "directaccess" som kännetecknar bl a skrivminnet betyder 
att man kan direkt adressera sig fram till det område man vill läsa av 
eller skriva. Detta skiljer dem från de s V. sekvensiella minnena, typ mag
netband, där data måste läsas i den ordning de tidigae skrivits. Arbets
minnena har dock ännu bättre åtkomlighet. Direkt åtkomst av vart enskilt 
ord kallas "random".
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Ersätts de! Tredje generationens datorer har blivit ganska långlivade, icke så att
för de! samma datorer finns kvar, men de ersätts nu del för del i stället för helt

och hållet. Grundstrukturen och det gemensamma språket bibehålls 
inom serien, medan de enskilda komponenterna i datorerna förnyas tek
niskt.

Man kan alltså byta centralenhet, lika väl som man kan byta enbart ar
betsminnet eller skivminnena. Den mest kända datorn av 3:e generatio
nen är IBM 360-serien, senare efterträdd av den med 360 kompatibla 
370-serien. De flesta större datortillverkare har presenterat kompatibla 
serier, t ex ICL (1900-serien), Univac (9000-serien) och General Electric, 
sedermera Honeywell (400- och 600-serierna).

11. Elektroniken har gått mot en allt snabbare miniatyrisering. 1940- och 1950- 
talens elektronrör byttes under 1960-talet ut mot halvledare (transistorer etc) 
och under 1970-talet har med stor snabbhet de s k integrerade kretsarna 
utvecklats. På en några kvadratmillimeter stor kiselplatta trängs idag hundra
tusentals transistorer ihop. Där ryms en mindre dator. Bild: IBM.
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Många o/ika 
riktningar

Krav på 
samma språk hos 

gamma! och ny 
dator

Att iäsa mera

En enhetlig4.e generation är svår att urskilja, ty utvecklingen har numera 
förgrenat sig i många olika riktningar. Det finns minidatorer, det finns dia
logsystem där 500 användare samtidigt använder datorn från var sin 
terminal, det finns databassystem, det finns datornät m m. En markant 
och genomgående trend är dock införandet av terminaler, som är förena
de med datorn via datatransmissionsledningar. Ur användarens syn
punkt har man återfått en av de tilltalande miljöfaktorerna hos 1 :a gene
rationens datorer, nämligen känslan att man hade hela datorn för sig 
själv.

Begreppet kompatibilitet innebär att ett program kan köras på vilken 
maskin som helst inom serien; dessa datorer förstår samma språk. Kom
patibilitet är numera också ett tungt vägande önskemål när en användare 
vill skaffa sig en modernare dator. Investeringarna i färdiga program är 
hos de flesta användare flera gånger större än vad som investerats i 
maskinutrustningen, och det skulle bli mycket dyrt och tidsödande att 
översätta dessa program till en annan maskins språk. En datortillverkare 
som kommer ut med en ny maskin möter därför kravet att den nya maski
nen måste kunna köra de befintliga programmen, ett krav som ibland kan 
tillgodoses genom "mikroprogrammering''. Detta innebär att den nya 
datorns "inbyggda" instruktionsrepertoar i själva verket inte är inbyggd 
utan programmerad på en inre nivå. Genom att mata in ett annat mikro
program, kan man få den att i stället ha den gamla datorns instruktions
repertoar och uppträda som den.

Detta må bli ett avslutande exempel på datorns oerhörda flexibilitet 
och rikedom på möjligheter. Samtidigt får det tjänstgöra som en "pekare" 
(fackterm bland programmerare) på betydelsen av programvaran, "Soft
ware". En riktig översikt över datorernas utveckling måste ägna lika myc
ket plats åt den rika utveckling som ägt rum inom programmering samti
digt med den teknologiska. Det föll dock utanför denna artikels ram. 
Programvarusidan beaktas också i Dahlquist-Fröbergs nedan citerade 
artikel.
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