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Dr Zygmunt Ryznar ©
O TYCH CO STWORZYLI PODSTAWY INFORMATYKI I PRZEMYS U KOMPUTEROWEGO
wersja rozszerzona 1.1.
Niniejsza praca badawcza powsta a w trybie hobbystycznym (pro publico bono) na podstawie pierwotnych materia ów ród owych a nie wtórnych typu wikipedia. Zawiera fakty oraz moje w asne opinie.
Cytowanie dozwolone z powo aniem si na ród o.

Wst p
To,co kryje si obecnie w poj ciu „informatyka” nie narodzi o si w jednym akcie.
Narasta o powoli i od staro ytno ci na kilku kontynentach (z „prehistorii” informatyki wymieni mo na takie postaci jak Pingala, Paniani, Leonardo da
Vinci, Blaise Pascal, Gottfried von Leibniz, Charles Babbage itd. ale niew tpliwie najwi kszy wk ad w jej g ównym dorobku mia o zaledwie kilka lub
najwy ej kilkana cie osób.

Teoretyczne (i w duzym stopniu praktyczne) podstawy konstrukcyjne komputerów stworzone zosta y w czasie i po II wojnie wiatowej g ównie na
uczelniach ameryka skich (von Neumann w Princeton, Atanasoff w Iowa, Eckert i Mauchly w Pensylwanii, Howard Aiken w Harvardzie). Dorobek
naukowy wch aniany by ch tnie przez przemys , cz sto wraz z lud mi (np. przej cie Eckerta i Mauchly’ego do Remington Rand da y pocz tek
dzia owi komputerów komercyjnych UNIVAC w tej firmie).
Rozwój przemys u komputerowego pocz tkowo odbywa si w du ych firmach produkuj cych przedtem inne produkty (np. maszyny analityczne
systemu kart dziurkowanych, maszyny do pisania, golarki elektryczne), a potem nabra radykalnego przy pieszenia dzi ki inwencji kilku m odych
pr nych i ambitnych osób (za ycieli firm DEC, Apple, Dell). Od lat 70-tych post p w konstrukcji komputerów zawdzi czamy ju nie tyle uczelniom,
ile takim wynalazcom-fascynatom jak Ken Olsen i Seymour Cray.

Produkcja minikomputerow i osobistych komputerów rozpocz a nowy - równoleg y do mainframe'ów - etap rozwoju przemys u komputerowego. Na
masow skal produkowane s serwery, stacje robocze i komputery biurkowe. Niektóre ga zie gospodarki (np. bankowo ) funkcjonowa mog
ca kowicie elektronicznie bez udzia u cz owieka.
Komputery osobiste wreszcie - dzi ki tanio ci - trafiaj wreszcie pod strzechy.
Obecnie mamy do czynienia z inwazj tabletów i smartfonów . Nale zarówno do telefonii jak i informatyki. Komputeryzacja ogarnia wszystko - ju
znajduje miejsce np. w nowoczesnym sprz cie AGD - gdzie mo na sobie posurfowac te w internecie.
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Herman Hollerith
(1860-1929)

Nie o wszystkich i nie o wszystkim wspomnia em, ale nie sposob pomin
Amerykanina niemieckiego pochodzenia
Hermana Holleritha –twórc , który zapocz tkowa ponad stuletni
epok
maszyn analitycznych systemu kart
dziurkowanych.
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 da a w roku 1924 pocz tek najwi kszej firmy komputerowej
w dziejach wiata -IBM, zatrudniaj cej od lat 60-tych nieprzerwanie kilkaset tysi cy osób.
By wybitnym wynalazc - mia na koncie 38 patentów, jednak e najwa niejszy w jego mniemaniu patent
pneumatycznego odczytu kart dziurkowanych nigdy nie zosta zrealizowany, gdy nawet w jego konstrukcjach
stosowano przeka nikowy odczyt elektryczny).
Maszyny licz co-analityczne d ugo opiera y si
inwazji komputerów elektronicznych. Przywi zanie do dziecka
pierworodnego, czyli do tych maszyn, u prezesa IBM 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 obecnie zamiast komputerów) a IBM -kiedy jako CTR- wagi przemys owe i
krajalnice do sera (czego ju - odpukac w ... - nie robi).

W historii komputerów pioniersk rol odegra niemiecki konstruktor Konrad Zuse. Mimo, i mia dyplom in yniera
budownictwa, zosta twórc pionierskich mechanicznych i przeka nikowych maszyn licz cych. Dzia
jako niezale ny
Konrad Zuse [1910 - 1995] "samotnik" dzia aj cy w oderwaniu od g ównych trendów mi dzynarodowych. W czasie II wojny wiatowej wspomaga
machin wojenn Hitlera swoimi wynalazkami - skonstruowa sterowany pocisk rakietowy Hs 293 do niszczenia okr tów,
od zastosowania którego w 1943 roku zgin o ponad 1000 ameryka skich
nierzy. Wszystko to znakomicie utrudni o
uznanie jego wynalazczych zas ug przez ameryka skich "kolegów po fachu".
W latach 1936-1938 Zuse budowa model Z1 - mechaniczno-elektryczny kalkulator pobieraj cy rozkazy z ta my
dziurkowanej. Skonstruowany w 1939 roku model Z2 mia ju z on z przeka ników jednostk arytmetyczno-logiczn .
Odno nie pamieci, konstruktor przywi zany by do cienkich p ytek blaszanych (patent 1936 r) zwanych mechanicznymi
bitami, które by y ta sze i zajmowa y mniej miejsca ni przeka niki. W 1941 r powsta ca kowicie przeka nikowy
komputer Z3 - pierwszy programowalny komputer zmiennopozycyjny binarny i pierwsza maszyna Zusego przeznaczona
do normalnej eksploatacji. W 1945 roku powstaje Z4, który po wojnie wynajmowa instytutowi ETH w Zurychu. W tym
samym roku opracowa j zyk programowania wysokiego poziomu, zwany Plankalku^l, za pomoc którego napisano
program do gry w szachy.
Ostatnim wynalazkiem Zusego by a wie a HelixPDF - elektrownia wiatrowa, która zmienia wysoko dostosowuj c si do
si y wiatru.
Podonie jak twórca ENIACa Mauchly, Zuse by biznesmanem, gdy 1 kwietnia 1941 roku za
firm
Zuse-Apparatebau, w 1949 r Zuse KG, które do 1967 wyprodukowa o 251 komputerów a potem z powodu finansowych
problemów zosta o przej te najpierw przez BBC, a pó niej przez Siemensa; w 1971 roku nazwa firmy ostatecznie
znikn a z rejestru spó ek.
Nie by wynalazc systemu binarnego gdy W 1936 roku Louis Couffignal wyst pi w Belgii o patent na maszyn licz
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w systemie dwójkowym; tak e uniwersalna maszyna Turinga by a komputerem przechowuj cym programy w pami ci, a
dzia aj cym w systemie dwójkowym.
Zuse anga owa si równie w rozwa ania teoretyczne - w 1969r wyda ksi
"Rechnender Raum", w której wyrazi
asny punkt widzenia na tzw. "calculating space" czy "celluar automata", dziedzin wiedzy zdefiniowan w latach
40-tych przez S.Ulama i Johna von Neumann w Los Alamos National Laboratory. Twierdzi . e w wszech wiat podlega
nieustannemu procesowi oblicze przez automaty komórkowe, przez co staje si zdeterminowany i w zwi zku z tym
teoria wzrostu entropii nie jest zasadna.

Atanasoff vs Mauchly
(czyli spór o to kto by pierwszy)

Foto: Atanasoff
Presper Eckert i John Mauchly (twórcy ENIACa), John Atanasoff i Clifford Berry (twórcy ABC) i John von Neumann (twórca
podstaw architektury komputerów) spotykali si i wymieniali pogl dy zwi zane z budow pierwszych komputerów. Neumann
nie przywi zywa wi kszej wagi do praw autorskich, traktuj c osiagni cia naukowe jako wspólne dobro lub dzie o zbiorowe o
licencji public domain, skoro projekt by finansowany przez rz d ameryka ski. Natomiast panowie Eckert i Mauchly jeszcze
pracuj c nad ENIACiem weszli w spór ze swoim Uniwersytetem (Pensylvania Univ.) o wy czno praw patentowych,
zwi zanych z konstrukcj tego komputera.

Foto: Mauchly
Spór zako czy si przerwaniem z ich strony prac nad ca kowicie binarnym komputerem EDVAC, odej ciem z uniwersytetu i
za eniem w asnej firmy EMCC. Ponadto zarzucali Neumannowi, e w swoich raportach wykorzystywa ich dorobek naukowy.
W ko cu zdobyli prawa patentowe, ale historia – za po rednictwem Johna Atanasoffa (twórcy w 1942 roku komputera ABC
–Atanasoff Berry Computer) rozliczy a w ciwie kwestie ich pierwsze stwa. Ignorowany przez nich wynalazca wytoczy w
1971 roku proces o prawa autorskie i po 2 latach procesowania si uzyska pe
satysfakcj – patenty zwi zane z ENIACiem
zosta y uznane za niewa ne a Atanasoff uznany zosta za wynalazc pierwszego elektronicznego cyfrowego komputera.
Niestety informacje o tym werdykcie nie zosta y nalezycie rozpropagowane i pogl d o ENIACu jako pierwszym komputerze
istnieje do tej pory nawet w ród osób jako tako zapoznanych z histori informatyki.
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John von Neumann
(1903-1957)

Po tych kontrowersjach wró my teraz do J.von Nemanna.
krótko , ale intensywnie, zajmuj c si – poza „computer
science” - wieloma dziedzinami (m.i. teori gier, fizyk nuklearn , teori kwantów, a tak e wynalazkiem bomby
wodorowej). By W grem (urodzi si w Budapeszcie), studiowa chemi w Berlinie i Zurychu, doktorat z matematyki
(teoria zbiorów) otrzyma na Uniwersytecie Budapeszte skim. Wyk ada w Berlinie i Hamburgu, a w wieku 27 lat
wyemigrowa do USA do Princeton, gdzie by jednym z za ycieli Institute for Advanced Studies.
Problemy z rozwi zywaniem nieliniowych równa ró niczkowych w hydrodynamice skierowa y go w stron oblicze
komputerowych, najpierw do komputera Mark I (autorstwa Howarda Aikena), a potem ENIACa.
wiadcz c us ugi konsultanckie dla Eckerta i Mauchleya opracowa fundamentalne zasady architektury komputerów
jak np.:
1. - program ma by
generowania nast
2. 3 podstawowe cz
bywa cz
steruj

przechowywany w pami ci i poddawany przetwarzaniu ( podobnie jak dane) np. w celu
pnych rozkazów
ci komputera to: pami (dla programu i danych), procesor (w ramach którego wydzielona
ca oraz cz
arytmetyczno-logiczna) i urz dzenia wej cia-wyj cia.

Neumann otrzyma 7 doktoratów honorowych i w 1956 roku nagrod im.Enrico Fermiego.
W gronie wynalazców komputera nie mo na pomin Howarda Aikena i jego wspó pracownicy Grace Hopper.
Opracowywali oni komputery MARK na uniwersytecie Harvard. Zbudowany na przeka nikach i uruchomiony w 1944 r.
MARK I, znany równie pod nazw ASCC -Automatic Sequence Controlled Computer, by pierwszym automatem licz cym
w USA sterowanym przez program, prawdopodobnie wzorowanym na maszynie analitycznej Babbage'a. Wa
co najmniej
5 ton; dwie liczby dziesi ciocyfrowe mno
w 10 sekund.Wykorzystywano go do oblicze balistycznych w US Navy do
roku 1959. Uruchomiony w 1951 roku MARK III oprócz 2000 przeka ników, mia ju 5000 lamp elektronowych i 1300
diod.
Howard Aiken (1900-1973) by z wykszta cenia in ynierem elektrykiem i fizykiem. W 1937 roku rozpocz prac nad
komputerem MARK I, a w 1939 roku uzyska tytu doktora. Prace badawcze nad komputerem zacz a finansowa firma
IBM i Aiken stan na czele 3-osobowego zespo u, w sk ad którego wchodzi a G.Hopper. W 1947 rok Aiken utworzy
Harvard Computation Laboratory, a potem w asn firm Aiken Industries.
By zakochany w komputerach, ale nie przeczuwa ich pó niejszego szerokiego rozprzestrzenienia. Uwa a si , e do niego
nale y powiedzenie z 1947 roku: „Tylko sze elektronicznych cyfrowych komputerów wystarczy do zaspokojenia potrzeb
obliczeniowych ca ych Stanów Zjednoczonych.” Notabene podobne proroctwo z 1943 roku dotyczy Thomasa Watsona (
wówczas prezesa IBM) - „ My , e dla ca ego wiata wystarczy by mo e 5 komputerów”.
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Grace Brewster Murray
Hopper (1906-1992)

By a jedyn do tej pory kobiet w gronie znacz cych twórców informatyki oczywi cie nie licz c legendarnej córki
poety Byrona Ady Byron - Lady Lovelace - wielbicielki maszyny Babbage’a, która opracowuj c dla niego procedur
obliczania liczb Bernouliego uchodzi za pierwsz programistk .
G.Hopper w cywilu by a profesorem matematyki, a podczas wojny w 1943 roku na w asne yczenie zosta a
pracownikiem marynarki (w Naval Reserve). Wspó prac z Aikenem rozpocz a w 1944 roku w ko cowej fazie budowy
komputera Mark I , niew tpliwie w zwi zku z tym, e g ównym u ytkownikiem tego komputera mia a by marynarka.
Hopper by a odpowiedzialna za testowanie komputera i wy apywanie b dów . To ona w nie jest autorem terminu
„debug” (odpluskwiania).
W 1949 roku rozpocz a prac nad kompilatorem j zyka symbolicznego dla firmy EMCC (Eckert-Mauchly Computer
Corporation), a nast pnie w Remington Rand/Sperry Rand by a wiod cym cz onkiem zespo u, który dla komputera
Univac opracowa Flow-Matic jeden z pierwszych j zyków programowania rozpoznaj cy komendy s owne (nie
symboliczne) w j zyku angielskim.
Nast pnie opracowa a j zyk APT i by a odpowiedzialna za weryfikacj j zyka COBOL, którego wspó autorem by a
Betty Holberton.
Uhonorowano j w 1969 roku po raz pierwszy wprowadzon nagrod „Posta Roku - Man of the Year" w dziedzinie
computer science. Pod koniec ycia w 1991 roku otrzyma a medal „National Medal of Technology”. S
bowy kontakt z
marynark utrzymywa a prawie do ko ca ycia – mimo i by a od dawna w wojskowym wieku emerytalnym (najpierw
zgodnie z prawem przymusowo skierowano j na emerytur , a potem przyjmowano z powrotem gdy by a
niezast piona). Mi dzy innymi uznano j za niezb dn do wdra ania j zyka COBOL i standaryzacji oprogramowania
w marynarce.
W 1983 roku Prezydent USA mianowa j komandorem, a dwa lata pó niej w wieku 79 lat (!) zosta a pierwsz kobiet
admira em. W 1986 roku po 43 latach s by w marynarce przesz a wreszcie uroczy cie na emerytur . Nie zerwa a
jednak z informatyk , gdy przez ostatnie lata ycia by a konsultantem w Digital Equipment Corporation. Jej ycie
by o pi kn wzorcowo zapisan kart , jakiej mo na yczy ka demu informatykowi.

Wynalazca minikomputerów i kreator du ej firmy

Kenneth H. Olsen Ken Olsen ju od wczesnej m odo ci mia poci g do elektroniki. Jako ch opiec naprawia w piwnicy radioodbiorniki, po wojnie
(1926-2011)
studiowa w MIT (1952 – M.S.), a nast pnie pracowa na tej uczelni w Lincoln Laboratory, gdzie skonstruowa kilka uk adów do
wczesnotranzystorowych mainframów TX-0 i TX-2. W latach 60-tych uzyska kilka patentów wynalazczych (m.in. na pami
ferrytow , bufor drukarki wierszowej, uk ad diodowej bramki transformatorowej itp.).
W 1957 roku za 70 tys. dolarów otrzymanych od genera a Doriot z American Research and Development Corporation za
wraz z Harlanem Andersonem (z którym razem opu cili Lincoln Laboratory) firm Digital Equipment Corporation (DEC), która
rozpocz a dzia alno od wytwarzania uk adów logicznych do testowania urz dze elektronicznych.
Olsen szybko doszed do wniosku, e wiele zada realizowanych przez mainfraimy mo na wykona na mniejszych komputerach i
jego firma z w asnych uk adów skonstruowa a w 1960 roku pierwszy minikomputer PDP-1 (Programmed Data Processor).
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W ten sposób wprowadzi firm na drog pe
sukcesów (sta a si drug na wiecie po IBMie firm komputerow wycenian na
14 mld dolarów) i zbudowa podstaw swojej 35-letniej kariery przedsi biorcy.
Minikomputery kosztowa y wielokrotnie mniej ni mainframe’y i zdoby y (m.i. dzi ki promocjom ze strony DEC) mocn pozycj
na uczelniach ameryka skich. Pozycja DECa wydawa a si by niezagro ona i zbyt nieograniczony. Na przyk ad minikomputer
PDP-11 (pierwszy 16-bitowy komputer) produkowany by od roku 1970 nieprzerwanie przez 20 lat mimo trwaj cego post pu
technicznego. Nast pc jego by y 32-bitowe VAXy, a w latach 90-tych 64-bitowe ALPHy. DEC zawsze znajdowa si w czo ówce
technologicznej.
W 1986 roku magazyn Fortune uzna go za najlepszego przedsi biorc w historii ameryka skiego biznesu. Olsen stosowa w
swojej korporacji nowoczesne metody zarz dzania (m.i. wprowadzi macierzowe struktury zarz dzania, polegaj ce g ównie na
podziale firmy na wspó pracuj ce ze sob niezale ne dzia y), lecz nie przewidzia tego, e przysz
przemys u komputerowego
tkwi w stacjach roboczych i komputerach osobistych.
To on by autorem niefortunnej wypowiedzi w 1977 roku, e nie widzi przyczyny, dla której ludzie mieli by mie komputery w
domach (pó niej wyja nia , e chodzi o mu o to aby komputer nie ingerowa zbytnio w ycie domowe).
opoty w DEC zacz y si pod koniec lat 80-tych, kiedy Sun Microsystems zacz zdobywa rynek swoimi stacjami roboczymi
opartymi na Unixie. Powsta a w 1982 firma umia a trafi w trendy rozwojowe (architektura RISC, symetryczne
wieloprzetwarzanie, technologia Javy) i znalaz a dla siebie miejsce – swoj nisz rynkow – produkuj c komputery dzia aj ce
pod UNIXem (z w asnym systemem operacyjnym Solaris) w rodowisku sieciowym (stacje Sparc).
SUN umia równie nawi za alianse partnerskie z czo owymi producentami oprogramowania bazodanowego ( Informix, Ingres,
Oracle, Sybase) poszerzaj c w ten sposób potencja zastosowa swoich komputerów. SUN produkowa sprz t oraz nie
zrezygnowa z prac rozwojowych. Mo na powiedzie , e dzi ki otwarto ci na to co dzieje si w wiecie informatyki, SUNowi
uda o si to, na czym potkn si Digital. Mo na wi c wyrazi uznanie dla czwórki za ycieli tej firmy (Scott McNealy, Vinod
Khosla, Bill Joy, Andy Bechtolsheim).
Od 1992 roku firma Digital zacz a ponosi powa ne straty np. w 1994 roku 2 mld dolarów. Prawdopodobnie nak ady na prace
rozwojowe by y za du e (np. na unixowy system Ultrix) w stosunku do stara o zdobycie rynku. Zarz d - sk adaj cy si g ównie
z "m odych wilków" - widzia konieczno gruntownych zmian i poprosi Olsena o rezygnacj .
Tak oto zako czy a si jego kariera przedsi biorcy i wynalazcy, za yciela i CEO korporacji. Po odej ciu Olsen nie wzi rozbratu
z informatyk i poprowadzi ma 40-osobow firm informatyczn , zajmuj
si konsultingiem i dostaw sprzetu
komputerowego.
d strategiczny Olsena zawa
fatalnie na firmie, mimo i od pocz tku k adziono w niej nacisk na prace rozwojowe, zarówno
w konstrukcji komputerów jak i oprogramowaniu, przyczyniaj c si w znacznym stopniu do rozwoju systemów operacyjnych (w
tym do Unixa - poza w asnym systemem OpenVMS) i takich urz dze jak router, klastry komputerów oraz protokó ethernetu. W
1995 roku zanosi o si na to, e firma wychodzi z do ka dzi ki rozpocz ciu produkcji procesorów ALPHA, gdy zdo a
wygospodarowa zysk 122 ml $. Ale kiedy w Digitalu zacz to produkowa komputery osobiste, wyst pi ogólno wiatowa
tendencja spadku op acalno ci produkcji tych komputerów. Nie pomog a wyprzeda ró nych dzia ów, w tym sprzedanie Intelowi
sztandarowych procesorów Alpha. W 1998 roku Digital zosta przej ty przez Compaqa – firm powsta dopiero w 1982 roku i
produkuj
to, czego nie chcia kiedy Olsen, czyli komputery osobiste. Rozwojem przemys u komputerowego zacz y rz dzi
jednak twarde prawa rynkowo-kapita owe. Przekona si o tym sam Compaq wch oni ty nied ugo potem (w 2001r) przez
Hewlett-Packard.
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Dwóch Stevów (Jobs,Woz)
Zaczynali w gara u i konsekwentnie trzymali si w asnej koncepcji rozwojowej
Foto:Wozniak
W 1976 roku dwóch Steve’ów – Wozniak (Woz) - polskiego pochodzenia) i Jobs – oraz Ronald Wayne (pracowa tylko
przez krótki okres w Apple) w gara u wyprodukowali swój pierwszy komputer Apple I. Poniewa zatrudniaj ca Woza
firma Hewlett Packard nie zainteresowa a si maszyn , na której mo na by o uruchamia BASIC, za yli 3 stycznia
1977 roku firm Apple. W ci gu roku sprzedali 200 egzemplarzy i rozpocz li wytwarzanie Apple II. Wtedy na rynku
mikrokomputerów królowa a firma Commodore (4 milionów u ytkowników w 1984 r.). Woz zademonstrowa jej prototyp
Apple II , lecz firma Commodore nie wykaza a adnego zainteresowania (!). Na sukces pocz tkowy firmy Apple
zapracowali obaj – in ynieryjne umiej tno ci Wo niaka i marketingowe zdolno ci Jobsa (który ju mia pewne
do wiadczenie komputerowe z firmy Atari). Nie mo na pomin Mike’a Markkula, który na pocz tku zainwestowa w
firm prawie 100 tysi cy dolarów. Los nie oszcz dza Woza. Jego zmys wynalazcy nie ko czy si nigdy.W 1981 roku
rozbi si pilotowany przez niego samolot. Po hospitalizacji wyci gn z tego praktyczne wnioski i zabra si
samodzielnie do projektowania automatycznego pilota. W Apple ust pi pole Jobsowi, staj c si pracownikiem z
niewielkim wynagrodzeniem. By raczej indywidualist (chcia robi przede wszystkim to, co chcia sam) i praca w
du ym zespole hamowa a jego twórcze pomys y. Coraz mniej pracuj c w Apple, coraz bardziej anga owa si w
dzia alno charytatywn - za
w San Jose fundacj Electronic Frontier Foundation, ufundowa tak e muzeum Tech
Museum of Innovation, wspiera finansowo budow sieci komputerowej dla szkó . W roku 2001 za
firm Wheel of
Zeus, której zadaniem by a popularyzacja platformy satelitarnego pozycjonowania GPS.

7 of 12

2014-05-03 16:21

Foto:Jobs
Steve Jobs (1955-2011):"Prostota mo e by trudniejsza od komplikacji: trzeba si ci ko napracowa nad wydobyciem
czystej my li, która pozwala na prostot ." W 1985 Jobs odszed z Apple, zak adaj c now firm – NeXT, która zosta a
przej ta przez Apple w 1996 roku, sprowadzaj c Jobsa z powrotem do macierzystej firmy, która zreszt zacz a
podupada finansowo. Jobs odmieni sytuacj dzi ki wprowadzeniu na rynek komputera iMac, a nast pnie odtwarzacza
iPod i internetowego sklepu muzycznego iTunes Store. By wizjonerem i biznesmenem równocze nie. Pozostanie ikon
firmy Apple na zawsze.
Apple mia znaczne zas ugi w tworzeniu podstaw komputerów osobistych – to ta firma wprowadzi a w 1984 roku po raz
pierwszy GUI (graphical user interface), uwalniaj c u ytkowników od ubogiej komunikacji znakowej znanej z DOSa.
Osi gni cie to by o w 1988 roku przedmiotem sporu z Microsoftem a proces trwa a do 1997 roku i zako czy si
niczym ( adna ze stron nie by a w stanie udowodni racji).

Seymour CRAY
(1925-1996)
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Wynalazca ci gle poszukuj cy lepszych rozwi za technicznych i biznesowych – przyk ad „autorskiej” drogi innowacyjnej w
przemy le komputerowym. Karier zaczyna w 1950 roku jako in ynier w Engineering Research Associates (ERA), gdzie
pracowa nad komputerem ERA 1101 przeznaczonym dla rz du ameryka skiego a potem nad innymi modelami. W 1957 roku
wraz z kilkoma kolegami z ERY za
firm CDC (Control Data Corporation) i tam by wiod cym konstruktorem kilku
wówczas najwi kszych pod wzgl dem mocy obliczeniowej komputerów ogólnego przeznaczenia (np. ch odzonego freonem
CDC 6600). Przedmiotem jego zainteresowania by y nie tylko rozwi zania hardware’owe - opracowa np. zestaw instrukcji
programowych, które pó niej okre lano jako RISC. By uwa any za „geniusza do szybkich komputerów”. Wyprzedza
mo liwo ci przemys u komputerowego - to on skonstruowa pierwszy superkomputer wielow tkowy i wieloprocesorowy
CDC8600, którego nie uda o si doko czy z powodu zbyt du ych nak adów. Do jego osi gni nale y Cray T3E-1200E, który
jako pierwszy osi gn moc obliczeniow 1 teraflop/sek. mo e dlatego za
w 1972 roku firm Cray Research, Inc. (w
latach 1989-1995 Cray Computer Corp.), w której w 1976 roku wyprodukowa superkomputer Cray-1. Piastowa tam prawie
wszystkie mo liwe stanowiska kierownicze (dyrektora wykonawczego CEO i prezesa). W 1981 roku zrezygnowa ze
wszystkich stanowisk i po wi ci si pracy nad superkomputerem Cray-2 (o 10ciokrotnie wi kszej szybko ci ni jego
poprzednik) i nowymi technologiami (gallium arsenic technology). Skonstruowa jeszcze Craya-3, jednak e z powodu
trudno ci technologicznych, opó nie i braku sukcesów komercyjnych opu ci firm . Wp yw na to mia a zapewne chwila kiedy
wiadomi sobie potencja mikroprocesorów i ich niski koszt w stosunku do procesorów projektowanych indywidualnie. O
warto ci mikroprocesorów przekona si ju wcze niej, kiedy u ywa komputerów Apple do symulowania superkomputera
Cray-3. W celu wykorzystania tej technologii za
nast pn firm autorsk SRC Computers, Niestety nie zd
zrealizowa nast pnego pomys u, gdy zmar w wieku 71 lat w wyniku obra
odniesionych w wypadku samochodowym w
1996 r w Colorado Springs.
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Edgar Frank Codd
(1923-2003)

Twórca teorii relacyjnych baz danych z niespe nionymi nadziejami. Tak jak S.Cray by pionierem w konstruowaniu
superkomputerów, to zas ug E.F.Codda by o stworzenie podstaw relacyjnych baz danych, które sta y si si nap dow
obecnego du ego biznesu (kilkunastu miliardowego-licz c w dolarach), skoncentrowanego na danych. Ale nie przysz o mu
atwo. Jego teorie na prze omie lat 60/70 tych za bardzo wyprzedza y ówczesn technologi , kiedy królowa y sieciowe (np.
typu DBTG Codasyl) i hierarchiczne bazy danych (np. IMS firmy IBM). A przecie 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. Po prostu nie
uwierzono w tak proste rozwi zanie. Stworzenie pojemnych pami ci operacyjnych i dyskowych umo liwi o efektywn
realizacj tej technologii.
Studiowa matematyk i chemi na uniwersytecie w Oksfordzie. W czasie II wojny wiatowej s
jako pilot w si ach
powietrznych Wielkiej Brytanii. Po wojnie przeniós si do USA. Pracowa na pocz tku jako programista w IBM. Na
uniwersytecie stanu Michigan w Ann Arbor jako stypendysta IBMu uzyska tytu doktora „computer-science”, a nast pnie
zamieszka , w Kalifornii, gdzie ponownie podj prac dla IBM.
W 1970 wyda prac "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", w której przedstawi relacyjny model
zarz dzania bazami danych. Pracodawca jego – IBM – nie przyj z entuzjazmem jego pracy i nie kwapi si z jej
praktycznym wykorzystaniem, kieruj c si prawdopodobnie interesem dotychczasowej sztandarowej bazy danych IMS. IBM
nawet odsun Codda od prac nad Systemem R i nie wykorzysta jego relacyjnego j zyka Alpha, lecz opracowywa j zyk
Sequel. Codd uwa
ten j zyk za niezgodny ze swoj teori , co w efekcie zaowocowa o odej ciem z IBM i za eniem
(wspólnie z Chrisem Date) firmy consultingowej. W latach 90-tych z powodu pogorszenia stanu zdrowia przestaje
pracowa .
Teoria relacyjnych baz danych czeka a prawie 10 lat na komercyjn realizacj . W 1979 roku Larry Ellison – za yciel firmy
Relational Software (przemianowanej 6 lat pó niej na ORACLE) na bazie teorii Codda –stworzy Larry Ellison ( wraz z
Bobem Minerem i Edem Oatesem) pierwsz komercyjn relacyjn baz ORACLE. IBM pracowa nad eksperymentalnym
Systemem R i j zykiem Sequel, a dopiero w 1983 roku og osi opracowanie DB/2. Jednym z g ównych o rodków
badawczych nad relacyjnymi bazami danych by Uniwersytet Berkeley (Ingres i j zyk Quel) i to jego naukowcy utworzyli
firm Relational Technology, promuj
Ingres. Quel si nie przyj (cho by bardziej strukturalny), a Sequel (Structure
English Query Language) z praktycznych wzgl dów zosta przemianowany na prostsz nazw SQL.
Codd ma te powa ne zas ugi w innej dziedzinie bazodanowej, dotycz cej hurtowni danych, a wi c technologii
wielowymiarowych danych To on w 1993 roku uku termin OLAP (online analytical processing) i sformu owa dwana cie
regu tej technologii. Jednak e za twórc koncepcji hurtowni danych uwa any jest Bill Inmon, w latach 90-tych twórca firm
Prism Solutions i Pine Cone Systems tworz cych software do administrowania danymi w rodowisku hurtowni danych.
Sformu owa on takie cechy hurtowni danych jak zorientowanie na podmioty (np. produkty, klienci) uwzgl dnienie wymiaru
czasu, nieulotno i integralno danych, ukierunkowanie u ytkownika ko cowego na wspomaganie decyzji nie za na
obs ug transakcyjn . Przy okazji warto doda , e podstawy teorii wielowymiarowych baz zapocz tkowali w 1972 r Jay
Wurtz i Rick Karrash, wówczas studenci Sloan Management School, a potem twórcy pakietu Express, pierwszego produktu
pracuj cego tak naprawd na technologii olapowej (cho ten termin jeszcze wówczas nie istnia ). Wprowadzenie OLAPu
zmodernizowa o relacyjne bazy danych o schematy gwiazdy (star) i nie ynki (snowflake), s
ce do tworzenia tzw.
kostek wielowymiarowych.
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Linus Benedict Torvalds
(ur.1969)

twórca - wystarczy chcie i móc – czyli o narodzinach linuxa. wczesnych lat mia „sk onno ci” do komputerów. Najpierw
by to dziadkowy Commodore Vic 20, a w wieku 18 lat kupuje za oszcz dno ci 32-bitowy Sinclair QL z procesorem
Motorola 68008, 7MHz, 128KB pami ci. Ch doskonalenia systemu operacyjnego w Sinclairze nie mog a zosta
zrealizowana, bo ten by wbudowany w ROM. W 1988 roku wst puje na Uniwersytet Helsi ski i tutaj w 1990 roku uczy
si j zyka C, w którym wkrótce rozpoczyna pisa swój system operacyjny wzorowany na Unixie i MINIXie ( ma y klon
UNIXA opracowany przez Andrew Tanenbauma w Holandii do nauki studentów). Do DOSu Linus zrazi si wystarczaj co
po zakupie komputera osobistego typu IBM. Tworzy w swoim wolnym czasie przy u yciu w asnego sprz tu i nawet robi
sobie przerw w studiach aby skoncentrowa si na zadaniu. Ju w 1991 roku ukazuje si j dro systemu. Torvalds
pocz tkowo nazwa system Freax (Free uniX) ale za sugesti przyjaciela Ari Lemmke nazwa zosta a zmieniona na Linux
(LINUs uniX ).
Linux szybko zyskiwa popularno . W 1997 roku u ywany by ju na ponad 3 milionach komputerów, a dwa lata pó niej
by o ich ju 7 ml. W tym e roku Linus Torvals – po 10 latach pobytu na Uniwersytecie w Helsinkach jako student i
wyk adowca – zdecydowa si na wyjazd wraz z rodzin do doliny krzemowej. W Santa Clara w firmie Trameta pracowa
za przeci tn p ac programisty przy interfejsie pomi dzy systemami operacyjnymi (ale nie Linuxem) i mikroprocesorami
tej firmy. Porozumienie z pracodawc gwarantowa o mu mo liwo zajmowania si te Linuxem w celach nie zwi zanych z
firm . Pewnym impulsem do wyjazdu by a konieczno zarobkowania dla utrzymywania rodziny.
Praca Torvaldsa uzyska a przychylno nie tylko ze strony szerokiej szerzy wspó pracuj cych wolontariuszy programistów,
lecz te niektórych ludzi biznesu, jak np. Paula Allena wspó za yciela Microsoftu, który udzieli mu wsparcia
finansowego. Sam napisa decyduj ce 2% kodu j dra, co jest zrozumia e, gdy ca
jest ogromna – wynosi ok.80MB,
nie licz c wielu programów (takich jak GCC, edytor vi, XWindow System i KDE) opracowywanych poza cis ym projektem
Linuxa, lecz koordynowanych wspólnie.
Jego sytuacja finansowa radykalnie polepszy a si w 1999 roku – zosta milionerem - kiedy firmy Red Hat i VA Linux ( VA
Software), buduj cy lini Linuxa dla du ych przedsi biorstw w dowód zas ug podarowa y mu akcje o ówczesnej warto ci
20 ml dolarów.
Obecnie Torvalds pracuje na pe nym etacie w OSDL (Open Source Development Lab), za onym w 2000r i finansowanym
przez konsorcjum firm komputerowych (m.in. IBM rocznie wyk ada ok. 2 miliardy dolarów) oraz takie firmy software’owe
jak Oracle, Intel, Netscape i Corel. Jest to oznak , e Linux zosta doceniony jako system innowacyjny i nale y go
rozwin do obs ugi du ych firm, co przek ada si m.in. na mo liwo ci zarz dzania bardzo obci onymi serwerami ( Linux
mo e pochwali si sukcesem w postaci serwerów webowych Apache) . W ramach OSDL Torwalds podejmuje decyzje
ko cowe odno nie zg aszanych modyfikacji i uzupe nie , deleguj c pewne uprawnienia takim wspó pracownikom jak Alan
Cox, Andrew Morton i Marcelo Tosatti. Do niego nale y marka Linux, aczkolwiek samo oprogramowanie jest
licencjonowane jako otwarte (GPL), co nie zabrania sprzedawania go dla zysku.
Linus T. wyznawa zasad wolnego kodu ród owego, nie obwarowanego patentami i licencjami oraz dost pnego do
modyfikacji. Ju wczesn wersj udost pni na serwerze FTP w katalogu Linux). Na zarzut przedstawiciela Microsoftu
Craiga Mundiego, e „open-source” niszczy w asno intelektualn , odpowiedzia nast puj co:
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"Zastanawiam si , czy Mundie s ysza kiedykolwiek o Izaaku Newtonie. Jest on s awny nie tylko ze wzgl du na utworzenie
podstaw mechaniki (i pocz tki teorii grawitacji, o czym pami ta wi kszo ludzi, cznie z histori o jab ku), ale równie z
powodu stwierdzenia: Je li by em w stanie spojrze dalej, to tylko dlatego, e sta em na ramionach olbrzymów’.
Jestem sk onny s ucha raczej Newtona ni Mundiego. Cho umar prawie trzysta lat temu, mniej zasmradza pokój."Linus
Torvalds nie jest starszym cz owiekiem, ale uhonorowany zosta ju wieloma wyró nieniami:
w 1996 roku asteroida 9793 zosta a nazwana jego imieniem
w 1998 roku otrzymuje nagrod EFF Pioneer
w 1999 roku uzyskuje doktorat honorowy Uniwersytetu w Sztokholmie (warto doda , e pochodzi ze
szwedzkoj zycznej rodziny fi skiej), a w roku nast pnym Uniwersytetu w Helsinkach
w 2004 roku uplasowa si na 16 miejscu na li cie 100 najs ynniejszych Finów wszechczasów
w 2006 roku Time Magazine nazwa go jednym z najbardziej znacz cych (revolutionary) bohaterów 60-lecia.

Wiliam (Bill) H.Gates (ur. w 1955 r) Najwi kszy biznesmen i filantrop – cz owiek któremu si powiod o
Mo na powiedzie , e o ile Linus Torvalds pisa Linux dla przyjemno ci (powiedzia : „I did it all just for fun"), to Bill Gates
dzia
przede wszystkim dla biznesu.
Nale y do najbogatszych ludzi w wiecie. Warto jego maj tku waha a si w zale no ci od notowa gie dowych Microsoftu
(posiada tam kilkana cie procent akcji) od 43 do ponad 59 miliardów dolarów.. By za ycielem Microsoftu, od pocz tku jej
szefem, a potem prezesem Rady Nadzorczej i G ównym Architektem Oprogramowania.
W 1973 roku rozpocz studia w Harvardzie, które przerwa 2 lata pó niej, rozpoczynaj c partnerski biznes Micro-Soft z
koleg ze studiów Paulem Allenem. Ju wcze niej zreszt obaj za yli firm Traf-O-Data, do oblicze dla potrzeb
zarz dzania ruchem drogowym, wykorzystuj c interpreter Basica, który opracowywali na komputer Altair jeszcze podczas
studiów dla firmy MITS. Interpreter Basica by pierwszym masowym produktem dostarczanym w ci gu nast pnych paru lat
dla prawie wszystkich mikrokomputerów ameryka skich i japo skich.
Los sprzyja Gatesowi. Nied ugo potem IBM og osi planowan premier PC i pilnie potrzebowa dla niego systemu
operacyjnego. Microsoft podj si realizacji zadania, wykupuj c od firmy Seattle Computer Products prawa do QDOSa (
Quick'n'Dirty Operating System ) i zatrudni jego autora Tima Pattersona. QDOS zosta udoskonalony i jako MS-DOS
przekazany firmie IBM do testowania. W lutym 1981 system zosta uruchomiony na prototypie IBM PC i w listopadzie
ostatecznie zaakceptowany jako podstawowy system operacyjny dla nowych komputerów W nast pnych latach czo ow rol
w biznesie komputerowym zacz y odgrywa serwery. I tutaj Microsoft znalaz rozwi zanie. W 1988 r. zatrudni Dave'a
Cutlera, który opracowywa systemy operacyjne VAX/VMS i RSX-11M dla Digitala, a w Cutler zaj si 32-bitowym Windows
NT. Innym produktem nap dowym sta si pakiet biurowy MS Office i nast pne wersje systemu Windows. Firma jest te
producentem encyklopedii Encarta, symulatora lotu MS Flight Simulator, a nawet klawiatur czy myszek komputerowych oraz
konsoli do gier (Xbox). Tyle w skrócie o dzia alno ci Microsoftu i tylko tyle, ile potrzeba by o aby zilustrowac mechanizmy
nap dowe firmy. A teraz o drugiej stronie medalu, czyli dzia alno ci charytatywnej pa stwa Melindy i Billa Gatesów. Od
czerwca 2008 roku Bill chce po wi ci si ca kowicie pracy w Bill & Melinda Gates Foundation nad popraw stanu zdrowia i
edukacji w wiecie. Fundacja ta zosta a przez ma
stwo Gatesów za ona w styczniu 2005 roku z wk adem prawie 29
miliardów dolarów, a wi c wielokrotnie wi kszym ni zaanga owanie dotychczasowego najwi kszego ameryka skiego
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filantropa Johna D. Rockefellera. 10 miliardów $ przeznaczy na finansowanie tworzenia skutecznych leków na gru lic i
malari .
Jego twierdzenia: "640 kilobajtów pami ci powinno wystarczy ka demu " (wypowiedziane w 1981 roku) oraz pó niej o Javie
"Ktokolwiek my li, e ma y, sk adaj cy si z 9000 linii program, który na dodatek jest rozprowadzany za darmo i mo e by
sklonowany przez ka dego, zmieni cokolwiek, co robimy w Microsofcie, musi mie pomieszane w g owie" . Wizjonerem dobrym
wi c nie by , ale wszystko za co si bra w yciu ko czy sukcesem.

Wnioski
1. Trudno by prorokiem we w asnym domu (czytaj: w asnym biznesie) - Przepowiednie najwi kszych postaci informatyki (5-6 komputerów
zaspokoi wiat, a 640 KB pami ci zaspokoi ka dego) zamiast strza u w dziesi tk , by y kul w p ot.
2. Tam gdzie s du e pieni dze czasem pozostaje troch serca (w tek filantropijny - Woz, Gates)
3. Trudno do ko ca pozosta na piedestale, nawet jak si stworzy o wszystko od pocz tku (przypadek Kena Olsena w firmie DEC-Digital), gdy
interes pozostaje interesem.
4. Czasem bezinteresowno staje si „op acalna” (przypadek Linusa Torvaldsa)
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