MACINTOSH
1984. január 24-én mutatta be Steve Jobs a Macintosh-t, amely eredetileg
Apple Macintosh néven jelent meg. Már szeptemberben érkezett a négyszeres
memóriaméretre növelt (512 RAM-mal szerelt) verzió is, ezért attól kezdve az
eredeti gépet Macintosh 128K néven árulták.
Steve Jobsnak nagyon tetszett a Mac beszédszintetizátora, ezért a bemutatót
úgy szervezte, hogy az eszköz – a történelemben először – saját magát
mutassa be.
A tévénézők először két nappal korábban, 1984. január 22-én találkozhattak a
számítógéppel, a Szuper Kupa szünetében. Ez jó marketingfogásnak bizonyult,
hiszen körülbelül 96 millió ember látta a reklámot, és gyorsan központi téma
lett, sokat foglalkozott vele a sajtó is annak
ellenére vagy éppen azért, mert az emberek
véleménye megoszlott az új „jelenségről”.
Az eredeti készülék 1979-ben indult fejlesztésének célja az volt, hogy
egy kompakt, mindenki számára könnyedén használható számítógépet
dobhassanak a piacra. Sokéves munka után született meg a
Macintosh 128K, egy monitorral egybeépített számítógép. A hordozás
megkönnyítésére fogantyú került a ház tetejére. A csomaghoz tartozott
a billentyűzet és az egygombos egér is. (Eredeti gyári billentyűzete nem
tartalmazott se funkciógombokat, se numpadot, se kurzorbillentyűket.)
A számítógépet ventillátor nélkül szerelték, ezért csendes működésűnek
számított már akkor is, de ez volt az egyik gyengéje is, mert a rendszerek gyakran túlhevültek. Steve
Jobs azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a Macintosh működése csendesebb legyen a versenytársak
rendszereinél.
Kicsi volt, de a kategória élvonalát képviselte. Nyolc megahertzes Motorola processzor hajtotta, 128
kilobájt memóriával rendelkezett. Hatalmasnak számító kilenc hüvelykes (23cm), 512 x 384 pixeles (72
PPI) monokróm (fekete-fehér) képernyőt tartalmazott és egy 3,5”-os floppymeghajtót (merevlemezes
változatot csak 1987-től lehetett rendelni).
A 400 kB kapacitású floppylemezen kellet elférnie az operációs rendszernek, a
programoknak és a felhasználó dokumentumainak. Mivel az operációs rendszer
memóriából futott, lehetőség volt a lemez ideiglenes kivételére is.
A vásárlók System 1.0-ás kódnevű operációs rendszerrel kapták kézhez új gépüket,
ami mellé járt a MacPaint és a MacWrite nevű szoftver, de elérhető volt rá a Microsoft
Wordje, illetve a MacBASIC és MacPascal fejlesztőkörnyezetek is.

A Macintosh 128K számítógép a sikerét – többek között – annak köszönhette, hogy már grafikus
kezelőfelülettel rendelkezett, mely sokkal felhasználóbarátabbnak mondható, mint az addigi Microsoft
MS-DOS parancssorai, illetve hogy a cég ezt a középosztály számára is elérhető áron kínálta.

Az első Macintosh bemutatása:

Az első Macintosh reklámfilmje:

Források:
http://www.almalap.hu/200607/themac.html
http://www.almalap.hu/200402/1984.html
http://apple-history.com/128k
http://www.oldcomputers.net/macintosh.html
http://www.computerhistory.org/tdih/January/24/
http://ihungary.hu/2014/01/27/mac-30-1984-1988/
http://beszeljukmac.com/index.php/weblog/comments/25_eves_a_macintosh/

Szerző: Hajduk Zsófia

