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Zygmunt Ryznar

OD  TABULATORA DO SUPERKOMPUTERA
 (uwagi o strategii rozwojowej firmy IBM na przestrzeni 100 lat)

 Big Blue to znany symbol firmy IBM – zawsze du ej (zgodnie z logo)  nawet je li si gn  do
dalekiej przesz ci. Co  wartego uwagi musi by  w fakcie, e firma przetrwa a tak d ugo,
mimo i   wi kszo  rywalizuj cych z ni   firm  komputerowych  ju  nie istnieje -  bo albo by y
zbyt ambitne ( c za wiele na prace rozwojowe) albo nie trafi y z prognoz  rozwoju
technologii, albo te  mia y za ma o kapita u na dostosowanie si  do szybkich zmian
zachodz cych w technice obliczeniowej. Kluczow  rol  odgrywa y tutaj postaci ludzi
zarz dzaj cych  czyli popularnie mówi c “prezesów”. Kolor “niebieski”  kojarzy si  dobrze
ze “spokojnym” konserwatyzmem w strategii firmy, a u ywany by  wielorako:   do okre lenia
klientów IBM (All Blue), w tym kolorze chodzili ubrani pracownicy i na ten kolor malowane
by y komputery produkowane  w latach 60-tych  ub. stulecia.

Gdyby zada  pytanie czy IBM od pocz tku  “lubi ” komputery, to mo na z ca
pewno ci  odpowiedzie , e kiedy  nie lubi  - a w ciwie nie potrafi  doceni  ich ogromnego
przysz ciowego  znaczenia. Ale potem sta y si  jego chlub .  Wszystko to wynika o z
przywi zania do   dorobku  czyli  do w asnych korzeni..
Korzenie IBM tkwi  w wynalazkach Hermana Holleritha (1860-1929) –Amerykanina
niemieckiego pochodzenia - twórc , który zapocz tkowa  stuletni  epok  maszyn licz cych
systemu kart dziurkowanych, zwanych maszynami licz co-analitycznymii. Da  on  pocz tek
wielkiemu biznesowi w technice obliczeniowej, gdy w roku 1896 utworzy  "Tabulating
Machine Company" (TMC), która cz c si  z kilkoma innymi firmami w 1911r w
Computing Tabulating Recording Corporation (CTR)  da a pocz tek najwi kszej firmy
komputerowej w dziejach wiata -IBM, zatrudniaj cej od lat 60-tych nieprzerwanie  kilkaset
tysi cy osób.  Nazwa IBM (International Business Machines) zosta a przyj ta w roku 1924 r.
            Przywi zanie do dziecka pierworodnego, czyli do maszyn licz co-analitycznych, u
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prezesa T.  Watsona by o tak wielkie, e z dystansem spogl da  na to, co si  dzieje w
przemy le maszyn licz cych. Nawet je li co  “za bardzo nowego” wyprodukowa  (lub
sfinansowa ) to oddawa  to innym (przypadek  przeka nikowego komputera MARK I  na
uniwersytecie Harvard).

Dopiero w latach 1954-1956 IBM zacz  przestawia  produkcj  z maszyn licz co-
analitycznych na komputery, kiedy utraci  swego podstawowego u ytkownika jakim by o
ameryka skie Biuro Spisowe – Census Bureau, w którym zainstalowano pierwszy komputer
do przetwarzania danych UNIVAC wyprodukowany przez konkurenta – firm  Remington
Rand. Obie firmy mia y  te  podobn  przesz  – Remington Rand produkowal kiedy
maszyny do pisania oraz maszynki do golenia (co robi zreszt  do dzi ) a IBM (kiedy  jako
CTR) wagi przemys owe i krajalnice do sera.

I tutaj warto zwrócic uwag , e UNIVAC móg  by  wytwarzany przez IBM, gdy  jego
twórcy J. W. Mauchly, J. P. Eckert (ci sami, którzy stworzyli ENIACa)  najpierw z yli
ofert  uruchomienia produkcji  prezesowi  T.Watsonowi  i zosta a ona odrzucona, a  wynika o
to podobno z tego, i  prezes  preferowa  realizacj  w asnych projektów i nie znosi  gdy
wybitni twórcy zdobywali w jego firmie wi ksze uznanie, ni  on sam. Do takiej kategorii
zaliczy  ich trzeba by o na pewno, a  przyk ady  H.Aikena, G.Amdhala (którzy odeszli z IBM
lub zrezygnowali ze wspó pracy) potwierdza y t  opini .  Swoje do wiadczenie w
zarz dzaniu wyniós  z firmy NCR, gdzie by  szefem pionu sprzeda y ( pianin i maszyn do
szycia)  i wymy li   has o MY L  (Think), które potem zawis o na sztandarze IBMu.  Ale tak
to ju  jest, e silne wybitne osobowo ci  obok istotnych walorów maj  swoje przywary i nie
mo e to przys oni  jego ogromnego zaanga owania na rzecz firmy IBM, któr  kszta towa
jako CEO przez 38 lat. Zreszt  by  to jakby rodzinny interes, gdy  sched  po nim w 1952 r
przej  syn T.Watson Jr. i w sumie obaj rz dzili przez 58 lat!  Syn by  bardziej otwarty na
nowe trendy i zach ca  ojca do wcze niejszego przestawienia si  na produkcj  komputerów.
Watsonowie mieli precyzyjn  wizj  dzia ania firmy – w stosunku do klientów  i w asnej
za ogi, a przede wszystkim  przezornie stosowali zasad  : "Im wi cej kosztuje prowadzenie
biznesu, tym mniej nale y tolerowa  marnotrawstwo”. Za odze wpajano slogan „jeste my
najlepsi na wiecie” i organizowano  imprezy integracyjne: firmowe pikniki (ale raczej bez
alkoholu, gdy  prezes Watson wprowadzi  swoist  prohibicj  w firmie)  i zawody sportowe.
Za ono te  co  w rodzaju kasy wspomagaj cej, która istnieje dzisiaj w ramach fundacji
filantropijnej i  rocznie przeznacza dla pracowników  kilkadziesi t milionów dolarów. To
by y dobre sposoby  cementowania za ogi i przyci gania dobrych fachowców. Wyrazem
ho du z onego d ugoletnim prezesom przez firm  jest nazwanie imieniem Watson jednego z
superkomputerów, specjalizuj cego si  w sztucznej inteligencji (np.  rywalizuj c  ze s ynnymi
graczami- o  miliony dolarów w telewizyjnych quizach typu  „Jeopardy” – notabene nagrody
te  id  zazwyczaj na cele charytatywne.

Mimo pewnego oporu w stosunku do nowo ci firma  IBM   od pocz tku by a blisko
naukowców. Ju  w latach 40-tych finansowa a projekty w Harvard University Howarda
Aikena, który zafascynowany XIX- wiecznymi ideami Ch.Babbage'a, zbudowa  seri
komputerów MARK opatrzon  przydomkiem Harvard.
W latach 50-tych IBM doceni  walory Johna Backusa - absolwenta matematyki w Columbia
University, który w 1957 r opracowa  pierwszy w wiecie powszechnie stosowany j zyk
wysokiego poziomu FORTRAN, a w 1959 roku wymy li  wspólnie z Naurem notacj  BNF
(Backus Naur Form) do opisu sk adni j zyków tej klasy.

Natomiast w latach 70-tych IBM zwleka  d ugo z wykorzystaniem rewelacyjnej  pracy
"A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", swojego pracownika Edgara
Franka Codda, w której ten przedstawi  model relacyjnej bazy danych. Skorzysta  na tym
Larry Ellison - twórca firmy ORACLE - który szybciej implementowa  idee Codda (w 1979 r
powsta a 1sza komercyjna relacyjna baza ORACLE, a dopiero 5 lat pó niej IBMowska baza
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DB2). Niew tpliwie wp yw na to mia  fakt, i  IBM nie chcia  os abia  pozycji swego
flagowego produktu jakim by  IMS  obs uguj cy hierarchiczne bazy danych.
Codd  nie proponowa  rzeczy bardzo z onych, lecz proste tablice sk adaj ce si  z wierszy i
kolumn, które obudowa  pewn  notacj  oraz regu ami tzw.normalizacji przeciwdzia aj cej
dublowaniu danych. . Zas ug  jego jest to, e uzna  i  w obs udze zapyta   lepiej stosowa
relacje oparte na warto ci danych, ni  popularne wówczas „ cuchowanie” danych poprzez
pointery wbudowane w  rekordy.  Chyba nie uwierzono w tak proste rozwi zanie, na
podstawie którego jednak mo na by o (przyk ad firmy ORACLE)  uruchomi  miliardowy
biznes.

Nie by o to jedynie przeoczenie IBMu. Na prze omie lat 70 i 80-tych w laboratoriach
IBMu nad technologi  RISC i architektur  klient/serwer pracowa  Joel Birnbaum. Firma
jednak- zaanga owana zbytnio w technologi  mainframe'ów - zrezygnowa a ze wspó pracy z
Birnbaumem, twierdz c, e rodowisko otwarte to zabawa dla studentów. B d ten firma
naprawi a cz ciowo decyduj c si  w 1998 na wspieranie systemu Linux i potem instaluj c go
na swoich komputerach (w tym nawet na superkomputerze Roadrunner).

dy takie pope nia  nie tylko IBM. W 1976 r. kierownictwo Hewlett Packard nie
doceni o pomys u swego pracownika Steve'a Wozniaka, który skonstruowa  prototyp
komputera osobistego i zaoferowa  projekt pracodawcy. Nied ugo potem Wozniak wraz ze
Steve'em Jobsem za yli w asn  firm  -Apple Computer. B d swój HP niejako naprawi
kilka lat pó niej - namówiony przez odrzuconego w IBM twórc  technologii RISC Joela
Birnbauma - inwestuj c 1 mln USD w rozwój tej technologii, dzi ki czemu sta  si  czo owym
producentem serwerów. Na pocieszenie mo na przypuszcza , ze gdyby  IBM nie pope ni

dów, to mia by  monopol na wszystko co najlepsze, co mog oby zagrozi  – wobec braku
konkurencji - dalszemu rozwojowi informatyki.
               IBM – mimo., i  czasem nie docenia  wielkich wynalazców -  du  wag
przywi zywa  do  patentów. Tutaj zaowocowa o has o “Think”. Dzi ki patentom uzyskiwano
du e dochody (nawet 1 miliard dolarów rocznie), które u atwi y firmie przetrwanie w latach
kryzysu. IBM jest rekordzist wiatowym pod wzgl dem liczby  nowych patentów – np. w
latach 1999-2000 rocznie zg asza  ok. 3 tysi ce patentów w w Biurze Patentowym USA, z
tego prawie po owa dotyczy a technologii e-biznesu, a wi c tego co mia o najbardziej
rozwija  si  w przysz ci.  Tutaj wi c prezesi IBMu trafili w “dziesi tk ” – je li  wolno mi

 tak potocznego okre lenia. By a to jakby rehabilitacja za s ynne  nieudane  proroctwo
Thomasa Watsona  z 1943 roku :   „My , e  dla ca ego wiata wystarczy by  mo e 5
komputerów”.
               Na prze omie lat 50-60 tych na rynku komputerowym królowa a  firma Remington
Sperry Randii.. IBM wówczas zaanga owa  si  w bardzo du y projekt SAGE dla systemu
obronnego USA, dla którego pracowa o 7 tys. osób    przy produkcji  56 komputerów za
ponad 1,5 miliarda dolarów. Po zrealizowaniu projektu w kwietniu 1964 r  IBM og asza
System/360, który zapocz tkowa  now  klas  mainframe'ów (uk ady scalone, pami
wirtualna od modelu 67). To by  prawdziwy pocz tek skutecznej ekspansji IBMu, a  po
osi gni cie 70% udzia u w produkcji wszystkich komputerów w po owie lat 60-tych.
Wówczas powsta o okre lenie “IBM i siedem karze ków” ( UNIVAC, Burroughs, Scientific
Data Systems, Control Data Corporation, General Electric, RCA  i Honeywell).
 Nie  b dziemy opisywa   dalszych  etapów   IBMu, ale wa ne by o to, e firma radzi a
sobie w chwilach dobrych i gorszych. W ostatnich 20 latach XX wieku by o trudno IBMowi
odnosi  sukcesy rynkowe. Na przyk ad w latach 80-tych firmy japo skie Fujitsu i Hitachi
przypu ci y ostry atak na IBM szybciej opracowuj c nowe produkty dla serii 370. Na rynku
minikomputerów AS/400 walczy  z produktami Sun Microsystems i Hewlett-Packard.
Pogarsza a si  sytuacja IBM na rynku PC, gdzie agresywny marketing prowadzi y m.in.
Compaq i Dell. Po roku 1993, w którym poniós  powa ne straty finansowe, IBM poza
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zwolnieniami personelu wprowadzi  powa ne zmiany konstrukcyjno-technologiczne np.
zmiana uk adów ECL na CMOS, dzi ki czemu ich cena spad a i sta y si  one bardziej
konkurencyjne.
            IBM  post powa  tak samo jak inne firmy. Mi dzy innymi nie stroni  od przej  w
walce konkurencyjnej. Mia  tyle kapita u, e móg  kupic “ka dego”. Na przyk ad  dla
wzmocnienia pozycji swojej bazy danych DB2 przej   we wrze niu 2000 roku  istniej  20
lat znan  firm  bazodanow  Informix, posiadaj  100 tys. klientów i zatrudniaj  2500
pracowników. Nie by o to jedyne przej cie np. w 2007 roku przej  firm  FileNet
specjalizuj  si  w   nowoczesnych korporacyjnych systemach zarz dzania tre ci .  Z kolei
w 2005 roku pozby  si  pionu komputerów osobistych, sprzedaj c go chi skiej firmie
Lenovo.

W sumie utrwalony zosta   wizerunek firmy IBM jako g ównego producenta du ych
komputerów (mainframes serii 360, 370, 390, z10) oraz superkomputerów.  Firma ta znana
jest te  z tego, e w 1955 r wyprodukowa a pierwszy na wiecie  dysk  (o pojemno ci 5MB) i
w 1980 r wypu ci a na rynek pierwsze komputery osobiste, daj c komputerom szans
zagoszczenuia w ka dym domu za miesznie ma e pieni dze ( “normalne” –du e- komputery
kosztowa y kiedy  kilkaset tysi cy dolarów a czasem par  milionówiii).. O wielko ci firmy
IBM wiadczy nie tylko kapita  (ponad 300 zwi zków kapita owych i 20000 spó ek, dochody
z bardzo du ej liczby patentów), ale i stan zatrudnienia wahaj cy si  od  300 000 do pó
miliona osób, rozlokowanych prawie we wszystkich pa stwach (w my l zasady, e trzeba by
blisko klienta).

Zas ugi IBM na pewno s  ogromne. Na etapie wczesnego rozwoju przemys u
komputerowego w latach 50-60 tych ub.stulecia, kiedy raz po raz dokonywano kolejnych
wynalazków (pami ci ferrytowe, uk ady scalone, ta my magnetyczne, dyski itp.) prym wiod y
firmy posiadaj ce kapita , pocz tkowo powi zane z o rodkami badawczymi na uczelniach, a
potem same ce na prace rozwojowe (np. IBM rocznie wydawa  5-6 mld dolarów).
Wszystko by o wówczas w powijakach: brak wydajnych systemów operacyjnych,
oprogramowania narz dziowego i odpowiednich j zyków programowania. Na przyk ad,
opracowanie komputerów serii 360 kosztowa o IBM 5 mld dolarów. Nie by o wówczas
jeszcze standardów mi dzynarodowych. Ka da seria komputerów " a w swoim w asnym
wiecie. Nie by o internetu – g ówn  form  komunikowania si  by y konferencje

sponsorowane przez du e firmy.
IBM koncentruje si  nie tylko na produkcji komputerów i gad etów z nimi

zwi zanych, ale uczestniczy równie  w dzia alno ci filantropijnej  np. na rzecz walki z
odem (finansuje badania  nad zwi kszeniem wydajno ci pól  ry owych) i  zapewnieniem

dost pno ci  internetu  w  Kenii.     Prowadzi   misj   zwan  "World  Community  Grid",
polegaj  na nieodp atnym udost pnianiu mocy obliczeniowej prywatnych komputerów
osobistych (niewykorzystywanych np. w porze snu)  dla   prac badawczych, co daje
niewyobra aln  moc wiatowego wirtualnego komputera.

Na zako czenie
Tytu  “od tabulatora do superkomputera” jest nieco pokr tny, bo nie by o w nim zbyt wiele
tekstu o maszynach licz cych. Jest w pewnym sensie metafor  superszybkiego postepu
technologicznego i trudno ci dostosowania do nich filozofii zarz dzania firm . Jest te
troszk  przekorny, bo na stole z okazji jubileuszu firmy dla odczucia pe nego smaku na
podniebieniu podano nie tylko smako yki, lecz  te  odrobin  dziegciu. Przez 100 lat bywa o na
nim wiele da . Z braku dostatecznego  miejsca na obszerniejsz  publikacj , zaj li my  si
tylko  tzw. deserem.
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i H.Hollerith tytu  doktora otrzyma  w Columbia Univ. za skonstruowanie  tabulatora, czyli najwa niejszej
maszyny licz co-analitycznej. Zasady kablowego programowania  (za pomoc  tzw. wireboards) tabulatora
zosta y wykorzystane m.i. w  ENIACu (jednym z pierwszych   komputerów na wiecie).
ii Dla uproszczenia podaj  tak  nazw , bo firma w  wyniku fuzji  najpierw nazywa a si  Remington Rand a
potem Sperry Rand,  Univac (a w ko cu Unisys)
iii Jeden  komputer dla systemu obronnego SAGE  - budowanego dla Air Force kosztowa  w latach 60-tych
ok.30 ml dolarów


