Kort om John Steed
John Steed er uddannet fra University of Michigan (1976) og
Wayne State Law School (1979). Og begyndte at arbejde med
computere i 1975, hvor starten på programmering af et slægtsforskningsprogram begyndte i 1982.
John Steed fortæller baggrunden for hvorfor han kom i gang
med at programmere Brothers Keeper?
Når jeg som barn skulle med til familiesammenkomster, var jeg altid meget interesseret
i hvordan og hvorledes de enkelte relationer var til de andre familiemedlemmer. Når
mine forældre eller min bedstemor ville forklare hvordan en familierelation for mig, var
det i noget i denne retning, "Nå hans mor er fætter til din far, så er han din gradfætter."
Hvilket jeg ikke helt forstod.
Forud for vores familiefest i 1984, besluttede jeg at programmere et program, der kunne
beregne familierelationerne, og jeg gav hver person til familiefesten en udskrift der viste, hvordan han eller hun var relateret til alle de andre.
Senere gennemførte jeg ændringer i programmet, og begyndte at sprede den rundt som
shareware med håb om at tjene nogle penge. Resultatet var meget lille, men jeg fik nogle forslag fra folk, der havde prøvet programmet. Jeg forsatte udviklingsarbejdet ud fra
de forslag der kom, hvorefter jeg sendte en nye version rundt og modtage endnu flere
forslag. Jeg er ikke slægtsforsker, men jeg lyttede til de råd, anbefalinger og ideer fra de
mennesker, der skrev til mig. De efterfølgende tre år arbejdede jeg med programmet
næsten hver aften, før der var succes nok for mig til at overveje, at holde op med min
"almindelige" job.
Jeg blev medlem af Association of Shareware Professionals i 1989 og siden har det været et fuldtidsjob at opgradere og støtte programmet.
Programmet blev kaldt FAMILY fra starten af, så version 1.0 var FAMILY. Jeg uploadet programmet til Compuserve, hvor der kom flere tilbagemeldinger fra brugerne, hvor
jeg forsatte udviklingen af programmet og frigav FAMILY version 2.0 efter et par år.
I forbindelse med opgraderingen til version 3, ændrede jeg navnet til FAMILY3. Årsagen var, at der var flere programmer der brugte navnet FAMILIE eller noget lignende
som Family Edge, Family Tree, Family Tree, Family History System eller Family Tree
Maker.
Derfor besluttede jeg, at ændre navnet igen, men således at mit program ikke kunne
forveksles med andre slægtsprogrammer. Så med opgraderingen til version 4, blev navnet til Brothers Keeper. Version 4 var også den første version der blev oversat til andre
sprog. Siden er kommet version 5, først i en DOS version og efterfølgende i en Windows version, og i 2001 kom version 6, og som i dag er oversat til 23 sprog.

