Raport
Ocena polskiego pr.zein.ysłu ko~puterowego
w latach 1971 - 1980 oraz stanu zaspokoienia
potrzeb informatyki przez ten przemysł

Ni'niejsZY raport został opracowany w miesiącach kwiecień-maj 1981 r. na podstawie decyzji Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki or;łz Przemysłu Maszynowego przez działający pod przp.wodnictwem prof. Antoniego Kilińskiego Zespół w składzie: doc. M. Bazewicz, doc. Z. Bzymek, prof. A.
Grzywak, dr J. Gwiazda, mgr inż. A. Musielak, doc. H. Orłowski, prof. S. Paszkowski, dr W. Staniszkis,
prof. W. M. Tursld, prof. S. Węgrzyn, mgr A. Ziaja .oraz zaproszony przedstawiciel MON. Zgodnie ' z poleceniem ministrów, raport ocenia rozwój przemysłu komputerowego w Polsce ' w latach 1971-1980 oraz
stan zaspokojenia potrzeb informatyki w kraju przez ten przemysł. Osobną częścią raportu jest opis wyda·rzeń składających się na historię minikomputera K-202.

Na początek dekady 1971-1980 'przypada nasilenie zinstytucjonalizowanych prób całości{jwego sterow<rnia problemami ilnformatylki w Polsce. Próby /te, mimo .niejednokrotnie bardzo wyOO'kiej rangi, jaką nadawano przyjmowa'nym fo.rmo.m o.rganizacyj.nym, były w znacznym stopniu
irracjonaLne, gdyż w g.prawie najważniejl5zej - rozw·o ju użY'tecznyeh 'Zastosowań 'informatyki r - nie wykraczały poza pompalycwe deklar.acje.
.
, Formalnie rzecz biorąc, spra.wami iU1formatY'ki zajmowali
się kolejno:
- Pełnomocnik Rządu ds. Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - urząd działający w latach 1964-1971
- Krajowe Biuro I'nformatyki - u rząd dZ'iałający w latach 1971-1975
- Komiltet InformatY'ki - działający od 1975 .r. do chwili
obecnej, kierowany do 1980 r. przez Premiera Rządu
- Komisja Par·tyjno-Rządowa, działająca w latach 1973,.1~~

.

Dwie pierwsze mstytt.ucje (PRETO i KBI) nie miały nawet formaUinie - 'lY'Pływu na 'działalność przemysłu kO:mpU'terowego, 'Komiitet Inf<Jil'matyki był instytucją
czysto
propagandową, nie wyposażoną w żadll1ą egzekutywę, " zaś
Komisja Partyjn{j-Rządowa zajęła się głównie sprawami
pwsonalnymi i oprócz ogóltnych dekla,r acji nie wydała innych owoców.
Jakiekolwiek szanse całosciowego tra'kto.wania spraw informaty"k i wstały {jstate,c znie 'zClcprzepasz'czone wskutek ustalenia "podziału zadań" w zakresie informatydd pom' ię
dzy rÓŻlne resorty. Wyrazem 'talkiego podziału była Decyzja
Prezydium Rządu Nr 3 z 11 stycmia 1974 r., 'k 'tóra czyniła odpowiedzialnym za:
• produkcję s przętu k<lmputerowego i oprogramowania
podstawowego - MinisteTstwo Hrzemysru Maszynowego
• produkcję ·o prog.ramowania użytkowego - Ministerstwo
Nauki, SZlkolnictwa Wyższego i Techniki
• produkcję mater'iałów ekspl-oatacy}nych - M'inisterstwo
Przemys łu Chemicz;nego i Ministerstwo Leśnict~a i Przemysłu Drzewne go
• produlkcję urządzeń teleinfor:-natycznych i budowę sieci teleinformatycznej - Ministerstwo Łączności.

4.

Przy takim podz1ale, żaden organ państwowy nie b y ł
faktycznie odpowiedzialny za prawidłowość rozwoju za~,to.sowań; wedle oficjalnej doktryny miały one być pochodną działalności re'sortów produ.kcYjnych, te zaś kierował y
s ię właściwymi dla nich wsk·aźnikami gospoda.rczymi. Char.akterystyc.zną cechą wspomnianego podziału zadań było
oderwanie wytwórstwa oprogramowania ·od wytwórstwa
s pr "ętu . W rezultacie, w latach 1976-1980 w Polsce w
ogóle nie występowała podstawo.wa działalność gpspodar'cza w zakresie informatyki: dostawa systemó,w informaJtycznyeh składających się ze !:d>r~ętu i właściwego Qprogram{jwalIlia.
Przemysł 'komputewwy nie prowadząc tej cizialalności,
ani wai;nych działań pomocniczych: akwizycji i konsultacH b'ył cal<kowi.cie po·zbaw.i{jny na,tliralny'Ch bodźców rozwojowych, kształtujący,ch podobne przemysły na świecie
(nie tylko .w kraja,ch zacho.dl!1ich, ale także np. w NRD).
Rozwijał się nie w ,kieruniw wyznacz{jnym przez wypadkową dwu si'ł: postęp.u techlIlicznego i wyma'gań klienta,
lecz w kierunku wymaczonym przez mniej lub bardziej
arbitralnie ustalone wskaźniki ekonomiczne.

Do koncepcyjnych braków ',polityki 'pań stwowej w stosunku do informatyki doszły w latach 1971-1980 dalsze,
wymienione poniżej , wywodzące się z ogólnych schorzeń
naszej s-t'l'uktury gospodarczej.
•

Partykularyzm resortów, powodujący, te resorty, branze
o większej "sile przebicia" u zyskiwały niekiedy
bardzo poważne środki na tworzenie ośrodków komputerowych w
swych urzędach centralnYCh. Do resortów o małej sile przebicia
należało, ruestety, szkolnictwo wyższe; w rezultacie wyższe uczelnie są wyposażone w środki informatyki znacznie gorzej nii urzędY centralne " l' centrale zjednoczeń, co stanowi curiOsum na
skalę światową . podobnie małą siłę przebicia miały takle dziedziny życia, jak: ochrona zdrowia, obsługa masowa lUdności, oświata itp.
przedsiębiorstwa

• Fasadowość zastosowań inform atyki; wiele wcale dobrych systemów komputerowych instalowano ze względów prestltl)wych.
bez właściwego przygotowania i bez rzetelnych analiz przydatności . Pozbawione wiarygodnych danych' źródłOWYCh I nie wy-

posnżone

w przystosowane do polsklcl:\ reall6w opNgramowanle,
5ystemy te sluiyly gł6wnle do demonstracji nowoczesnoScl I chwalenia się przed gośćmi.

problematyki zastosowań ilnformatyki w kraju, Jednocześ
nie przemysł ten coraz wyraźniej traktCllwano jako gałąź
m a jąca dofinans()wywać ,bilallls płatniczy państwa .

• Brak konsekwencji IV reallucJI przyjętych program6w gospo4arczycb powainie 2aważyl na rozwoju przemysłu k~mputerowego
(przykładowo z przyznanych Decyzją Prezydium RZ'ldu Nr 3174
11 mld złotych przemysł ten otrzymał w latach 1911-1980 zaledwic 3,5 mld; nigdy nie uruchomiono zapowiadanej produkcji magnetycznych nośników intormacjl; progrnmy produkcji element6w
elektronicznych są systematycznie op6~Dlane i nie realizowane
pod względem asortymentu i jakości).

Ogra'niczenia inwestycyj.ne, zatrudnieniowe oraz ogranlcz,enia dost!llw kooper.acY'jnych StPO<W.o<!OiWruy: nieosiągnię
cie zakładanych ,zdolności 1Pl"0dukcYjlllych, lliew.prowa<lzenie plalI10wanych "technologii, niedorozwój zaplecza naukowo~badawczego i serwisu.

Zastos()wania i,nformatyki W Polsce, poczynając od
1975 r., były świadomie hamowane przez zaliczanie sprzę
tu i.nformatycznego do .,kategoOrii dóbr ~niWestycyjnych, Od
owego czasu spada Jiczba nowoinstalowanych komputerów
krajowych i importowany{!h.
,

.

Zja.wisko zmniejszania się liczby nowych j,nstalaeji ~om
putero.wych lI1ie występuje alI1i nie występowało w żad
nym kraju lI1a świecie. Nałożenie 'n a przemysł k:OI]lputerowy wysokich 'odpisów ,akumulacyjnych {ustępują{!ych jed)'lnie odpisom akumulacyjnym gorze1nictwa) stworzyło w.
Polsce osobHwą sytuację, w której państwo de fac-to wysoko opodatko.wuje użytkowników informatyki. W więk
szości krajów przytS ługują z tegQ <tytułu ulgi poda,t kowe.
ZAPLECZE BADAWCZE I ROZWOJOWE

Informa t)"ka jest dziedziną wymagającą szczególnie systematycznyeh przygotowań zapl~za naukoweg·o, dydaktycznego i technologicwego.
Zasada wyprzedzeniowego r.ozwo,ju zaplecza i kadry w
stoslIDku do działalności gospodarczej (produkcji i zastosowań) w dziedzinie informatyki od początku lat 70-tych
była nie<lostatecmie przestrzegana, w czym można upatrywać jednej z głównych przyczyn niepowodzeń wielu
zastosOiWań, w tym także małej skuteczności stosowania
s przętu zakupionego w KK.
Powaimy,m,i błędami tego okresu było
posażenie wyższy-ch uczelni w
sprzęt
ich wyposażenie w sprzęt !p,rrestal~zały,

niedJO.s,t ateczne wyIkoonputerowy lub
a ' <także n·iedostatec:my rozwój z8«>lecza ba<lawczo-rozwoOjowegQ w przemyśle. Liczbo.wo, zaplecze to w Zjednoczeniu MERA wyn()Siło: 1971 T. 3150, 1975 'l'. - ' 4500, 1980 '1" • .,- 3260 osób,
łąeznie z pracownikami Zakładów Doświadczalnych. Wielu
pracowników obsługujących produkcję lub klientów zali07Jarrlo do persooelu OBR-ów, a nawet n:iektórYoCh instytutów. W rezulta·cie p.rawie !Całkowicie wstrzymano badania technologic7Jne i o.p aac()wania ap'a ra tury technologioeznej, opierając się na impo.rcie licencji .gotowy-ch urządzeń
technolog.icznych. Oclimiennie <Jd naszej :poHtylki, w innych
kraja{!h RWPG, zwłasz.cza . ;w NRD i w Bułgarii nastąpił
w tym okresi<e 'kil'kakrotny wzrost !i.c7Jbowy zClJ)lecza.
Ogólnie można stwierdzić, że zapleeze naulkowo-bada·wcze i naukowo-dydaktyczne informatyki istniejące w latach 1971-1980 było zb)'lt małe w stosunku do planowanych zamierzeń produkcyjnych i zasto\Sowań.
PRZEMYSŁ

KOMPUTEROWY

Decydująca większość krajoweg<> przemysłu k<>m:puterowego w latach 1971-1980 była zgrlWOwana w ZjednoczelI1iu MERA 'W MPM. Należy jedna.k zwrócić uwagę na .rolę, '
jaką odgrywał główny dostawca kompo,n entów dla przemysłu komputeroweg(): Zjednoczenie UNITRA w MPM.

Wskutek uprawia.nia ' przedstawionej we wstę.pie polityki w stosunIku <lo informatyki, polski przemysł komp.uterowy, .nawet w "lep$zyeh" latach 1971-1975 nie zaspokajał
znaczonej części potrzeb kraju. W latach 1976-1980 zostało zaś zagrożone jego istnienie; broniąc się przed tym zagro,żeniem przemysł komputerowy przyjął wybitnie proeksportową strategię rozwoju i proOdukICj-i. W latach 1976-1980 wielkość dos·t aw krajowych sprzętu komputerowego
limitowCl!no lI1a poziomi'e ok. 20% wartości produkcji tego
Jprzemysłu. P.rodukcja tylk,o Jla poziomie usta'l onych limitów dostaw krajowych nie Ibyłaby uzasadniona ekonomicznie.
Pogarszająca się z roku na rok proporcja pomiędzy ' eksportem a dostawami ;na kraj staja się 'Po.wodem postępu
jącego izolowania polskiego przemysłu komputerowego od

Wspomniane zmniejszenie zaplecza nauk<lwo-badawczego w ZjedlI10czeniu MERA o.raz niewielka i ograniczona
prooukcja lkomputerów uniemożliwiały p.rawidłowy postęp
tego przemysŁu w ,produ:kcji, powodując w wielu przypadkach nieopłacalność wpr·o wadzenia zmian technol'ogicz.ny-ch
oraz UJl1iemożliw,iając ·o'p racowanie w roOzsądnym ezasie wielu potrzebnych narzę<lzi programistycznych i rozwój kOoTlfigu,ra.cji. •
W latach 1976-1980 przemysł komputerowy nie otrzy'tIzgodnionyeh w lata'ch 1973-1975 (i uwzg'lędnionych
przy za'kupach licencji!) dostaw .podzespołó.w elekotronicznych wiel!1dej skali integracj{ 'W <tym pamięci .półprzewod
nikowych i mikroprocesorów. Kraj()we .podzespoły elektroniczne stos()wane w produkcji krajowego sprzętu wyznaczają poziomy jego n'Owoczesn-ości i lI1iezawoclności, zdecyd()wanie gorsze w porównaniu z lIlowoczesnym sprzętem
bud,owanym na bazie podzesPo.łów wielkiej skali ią.tegra
cji. KOInstrukcje MERY produkowane na podzespołach
wielk>iej s'kali integracji, talkie jak np. mikro.k.omputery
MERA 100, MERA 200, LX 2010, LX 2020, LX 2500, NUeON 400 i inne, nie 'były dostę.PII1e dla :uży1tkoWlI1ików krajówych w ogólę bądź były udostępniane tylko. w niewielkim zakresie, pOInieważ były IproduklowaoTle na podzespoła,ch importowanych z II slrefy jako przedmiot ek~portu
do II strefy lub dla. ootbiorcó'w krajowych za zWf'otem
wkładu dewizowe,go..
mał

W efekeie przyjętego przez przemysł proeksportowego
·war>ia.ntu <lziałani,a, rozwinięto w lata.cl1 1976-1980 na
wielką : skalę prOldukeję urządzeń peryferyj.nyeh w .przeważają·cej mierze na eksport w ramach , przyznaJ'ly.ch PRL
specjalizacji w RWPG. Eksport urządzeń informatY'ki był
w lataeh 1971-1980 najbardziej .opłacalnym eksportem
przemy,slu elektr-omas7ynowego. W latach 1976-1980 w
przeciwieństwie do 1at 1971-1975 nie wchod'ził natomiast
w grę eksport na więks.zą skalę cały-ch konfi.gura-cji komputerowych, bowiem w tj'1ffi czasie wszy>stkie ikra.je RWPG
uruchomiły u siebie pro.dukcję 'systemów i >swoich krajowyeh użytkow.ników zaspokajały swoim sprzętem, dopuszczając na swój ryne+k import U7Jupełniający tylko w pojedynczych przy.padlkach. P'Olski przemysł komputerowy
korzystał z tych pojedynczych przypadków i kaw ego roku
wlataJCh 1976-1980 eksportował po kiJka system,ó w.
Zakup'ione w latach 1972-1976 i wdrożOlTle ~kencje podo produkcji 'kilką lI1'owoOcze's nych wyrobów, iak<i:ch jak np.: drukarki mo,zailkowe, 'terminale na
bazie aru'karki, monitory ,e kranowe, pamięci na dyskach
elastycznych, .system 'Clo ZJbierania dalI1ych i wstępnego ich
przetwarzania, m1kro'k omputerowy układ sterowania ' o.brabiapkami i centrami :obró).:>czymi. Jednakże lirrni'to·wa.nie dostaw dla użyt'kov.mików krajowych oraz falkt, że do. tyeh
nowoczesny,ch licencji trzeba było importo,wać p()drlespoły
eleiktroniczne, spowodował że krajowi uży:tk.()wnicy nie
otrzymywali tych urzą.d.zeń w Hości wystarczającej dlO zaspoko jeni·a potrzeb.
zwoliły wpro.wadzić

Postl:icencyjny rozwój tych wyrobów w la·tach 1981-1985 może 1P0zwolić ,n a produkcję nowoczesnych drukarek sterowanych mi!kroproceso.ram i, rodziny . mJ()niwrów ekran.()wych, dysków elasty·cznych o podwójnej gęstości i
specjalizowanych terminali stero.w.anych mi'kroprocesorowo ,
Licencje zakupione przez przemysł komputerowy należy
za udane. PrzylI1Dszą znaczne korzyści pro.dukcyjne,
np. octrukarka Zil1akowo-mozaikowa i pamięci na dyskach
elastycznych.
uznaĆ

Współpraca Połski z krajami socjalistye1Jl1ymi realiwwana w ramach Międzynarodowej K<Jiffiisji ds. Elelkitroniczr.ej Techniki Obliczeniowej ,(MKETO) pozwolila na podjęcie specjalizacji produkcyjnej, a tym samym na wydłużenise s'erii produkcyjnych oraz lI1a obniżenie kIosztów
wytwarzania sprzętu . Specjalizacja umożliwia koncentrację produkcji .na kil'ku wy,bramy-ch IgrlllPach asortyment.owych, oając jedn'ocześnie możliwo.ść kompletowania zestawów komputerowy·c h wg wymagań użytkowni'ków dzię-
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ki importowi iIllnych asortymentów, kup;owanych za

środ

!ki dewizowe uzyskane z eksportu. Ta potencjalna zaleta
,był-a
tIliewY'korzystywana wskutek ograniczan,ia przez Komisję Planowania limit'ó w dewizQwych w
latach 1976-1980 ll1a i111por t z KS-6w. Przy:z.nawane coroczne limity dewizowe nie wystarczały na illl!Port urzą
dzeń do kompletacji systemów 2.
polskimi ,p I1ocesorami
(brakowało .np. bułgarskich dysków, ,c zytnik6w kart z
NRD itp.).

wISpółpracy

Brak nowoczesnej 'b azy lPodzespoło,wej, 7JWłaszc~a w latach 1976-1980, o.raz bratk elemenlt6w wysokiej jakości w
całyom dziesięcioleciu, lpowod'ow.ał ,dwiJe ujemne' kOlnsekwencje:
- bar~o wys.oiką cenę sprzętu
- stoslllIlikowo ~iską jakość sys.tem6w kOffilPuterowych,
w :porównaniu z wyrobami produkowanymi przez prwdują-ce w tej dziedzilllie Ikra1
je ka'pitalistycZll1e.
W rezultacie

mieliśmy

do czynienja z

na.stęrpują-cym

sta-

nem:
• Uży>tkownicy usillinie zab'iegali o
sprzętu
grani<:ą, p'od.czas' gdy ij)e

przyd.ziały nil zakupy
z.a
same dewizy p rzezna~
czone na za1kup' "POdzespoł6w dla 'przemysłu dałyby więk
sze i.1ości do.brego sprzętu dla kraju (talk jalk to mialo.
miej'S.ce w przypadku MERA 9150, urządzenia produkowanego częściowo ze środlk6w dewjzowych ll1abywc6w).

• Przemysł podJejlffiował produlocję sprzęw ' dla zastos'owań
w systemach czasu rzeczywistego, a w szczeg6lności dla
układ6w sterowania procesami, jedynie w takim zaikresie,
w jakim mógł liczyć ll1a import podzespołów z :KI<:. Zdawał sobie Ibowiem sprawę, że jakość !Sprzętu produkowanego z elementów kra.j'owy-ch nie 1;lyłaby dQ ty.ch celów
wystar.cz,ająca. Trzeba pod!kreślić, że porównania w zakresie cen i ja!kości ;wypadają nega,t ywnie w por6wnall1iu .z rwyrobami z II stJ:efy pŁatniczej, mlltooniast w por6rwlllaniu z wyrobami z kraj6w RWPG wypadają zdecydowanie na korzyść naszego przemy słu.
Poo:niimo wymienionych ograniczeń, w efekcie realizowanej przez przemysł komputerowy p'o Htyki proeksportowej, rozwinął .on produkcję 'w latach 1971-1980, co ilustrują liczby przedstawiOlfle w ta,belach.
'
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Znacz ńa w liatach 1971-1978 przewaga l.mp.ortu kooperacyjnego ·z II obszaru nad eksportem do rtego obszaru
wynikała ,po częś<:i z 'w.drażania licencji', ale gł6wnie z
op6źniania uruchamialnia w Zjednoczeniu UNITRA produkcji podzespoł6w. W roku 1980 osiqg,nięto dodatni bilans w rozliczenioach z II obszarem.

Mimo og6lnie trudny,c h warunków i dostaw generalnie
'uży,tkownika kraj,owego, w przemyśle '
komputerowym uzyskano w de'kadzie lat 1971-1980 konkretne osiągnięcia przedmi<lwwe, na przykład:
niezadowalających

stworzenie możliwości produkcyjnych MERA-ELWRO tlo rozmiaru 300 komputerów rocznie .
- opracowanie i produkcja seryjna pamięci operacyjnych ferrytowych dla maszyn JS i SM EMC
- opracowanie i wdrożenie do prOdukcji minikomputera MERA GO
- system sterowania procesem ' f1otacji na MERA GO, sterowanie
mikrokomputerowe maszynami włókienniczymi na MERA SO
L. system sterowania ruchem załogi w
kopałnl Slersza na MERA
400
- systemy baz danych dła ma szyn JS EMC: SAD oraz KWINTET
- opracowanie minikomputera MERA 400
- system operacyjny SOM-5
- opracówanie i wdrożenie do prOdukcji pamięci taśmowych
- opracowanie i wdrożenie do produkcji drukarek
- szereg systemów automatyki i pomiarów dostarczonYCh użytkownikom w tzw. dostawie pod klucz, np. dla Huty Łabędy, MERA-ELZAB, Akademia Medyczna w Katowicach.

ZASPOKOJENIE POTRZEB POLSKIEJ
PRZEZ PRZEMYSŁ KOMPUTEROWY

INFORMATYKI

Zgodnie z przyjętymi cel!1tralnie ustaleniami przemysł
komputerowy był <ldpowiedzialrry za dostawy sprzętu, 0programowal!1ia podstawIOIWego i serwis tych komputerów.
Rocjonaln.e byłlo tzałlożell1ie, że w kJraJlU o w1łellrości BoIsk.i nie moż,na uruchoonić produ~cji pełnego asortymentu
sprzętu poltrze'hnego informatY'Ce i dlatego należało w ramach RWPG ,dOIkonać specjaliza.cji i wymiany. Od'powiednie ustalel!1ia zabezpieczające potTZeby polSlkiej inoormatyki zostały ddkonane na f-orum MKETO. Niestety, przemysły komputerowe kraj6w zrzeszonych ,w MKETO osiągnęły
rezultaty gorsze ,od naszego przemysłu komputerowego w
zakresie terminów 'uruchamiania p roouk.cji nowych wyrob6w, ich ceny i - w szeregu przypadk6w - ' ja'kości. Odbilo się to szczeg6lnie n.iekorzys.tnie Illa pamięciach dyskowych o duiej pojemności i urzą.dzeniach grafiki komputerowej.
W rez uhacie, a :także z 'uwagi na ,obow,iązujące w Pols.ce limiłowal!1ie zakupów oddzielnie z pooz.czeg6lnych krajów RWPG, nie było możliwe kompletoIw anie system6w,
w tym czasu rzeczywistego, według .potrzeb użytkowni
k6w.
W lia.ta,c h 1976-1980 ,wp'rowaozon<> limitowanie przez K07
sprzętu 'k.omputerowego dla ujako ,tzw. d.ostaw inwestycyj·nych. Limitowano podwójnie: sumę d-ostaw liczoną w zlotówkach oraz zatwierdzając w Komisjii Plimowania imienny rozdzielnik od'bioo,r ców komp.uter6w ll1a !każdy rok. Doprowadził.o to do tego, że .Zjedin'oczooie MERA realizując
imienny dyrektywny rozdzielnik maszyn d!la użylIkowni
k6w 'ktajowy,ch, musiało zmieścić 'się w wielkości sumy
dQstaw na danych Tok, a w efekcie 'b raku korelacji między
. ,!kw otą dostaw a liczbą odlbi<>r.c6w - dostarczało ikonfigU!l'acje nie spełniające potrzeb użytkown'ik6w. Z tych samych wzg;l~dÓ\W ll1ie można było prowadzić z.godnie z potrzehami uŻY'tkownik6w rozbudowy 'Wcześniej dostarczonych kOll1fig'llracj.i.
misję Planow,ania dostaw
żytko.wlllików ' krajowy<:h

Kliooci, mając dlO !wyboru - albo kupować kadŁubowe
ktoIJiigura.cje, al!bo w <>g6le wypaść z rozd-ziel1nika dostaw
Komisji Plan.owania, decydowali lSię na to pierwsze. W rezuItUjCie liczba komputer6w zainstalowiUnych w kraju liczona w ,,sztukach" rosła, ale prz.yrost mo.żliwości obliczeniowy.ch !był niewspółmiernie mały IW ,stosunku do ponoszonych na/kład6w.
Należy zauważyć, że dostarczane !przez przemysł k.onfigu'racje nie były dostosowane ll1ie tylko do ,potrzeb syste mów użytlk'o;wych, ale tatkże do Wymagań i 1l1l0,żliw.ości 0programąwania.
'
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Zahamowanie in,w tlstycji w przemyśle komputerowym
w la,t ach 1976-1980 spow,odowało zatrzymanie bazy technicznej serwisu na poziomie 1975 r., co przy wzroście

sprzętu instalowanegc u użytkownik6.w dopro.wadziŁo do
znacznego 'Pogorszenia .się, już po.przednio il1iewystar<c zają
cej, obsługi 1Se1'wisowej . -;Jakość d-ys'p a,n o,w anej bazy elementowej, stały lIliecLosta tek 'Podzes.połów ora.z · stosowane
technologie, mimo znacznych ,wysiłków ,przemysłu komputerowego (głównie ELWRO) w kierunku podniesienia niezawooności sprzętu; nie IPrzyniosły -odczuwalnych ·p rzez użytkowników rezultatów.

OPROGRAMOWANIE
W wymienionej ona w,gtępie Decyzji nr 3 Prezydium Rzą
du bezzasadnie wykluczono. z zakresu dziaŁania przemysłu
produkowanie .oprogramowania. Ponadto .obowiązujący u)tłąd wskaźników ekonomic7Jnych 'stanowił skuteczny antybodziec do 'Podjęcia tego typu działalności. Ponieważ
raport dotyoezy ' jedynie 'Przemysłu, podrozdział niniejszy
omawia wyłącznie oprogramowanie podstawowe.
Zaleta akceoptowania iPrzez sprzęt krajowy .o.programowania lI'enomowanYlCh firm św.iatowych, n:ie wstała /Wykox Z'ystan~a w pełni, il1i,e podjęto w SIka'! i całego kraju w
sposób zorganizowany O<praccwywa,nia programów przez
poszczególne ,ośrodki oblkzeniOlWe i następnie - zorganizowanej wymiany programów międ·zy ośrodlkami. Opracowywanie ,programów, w sposób on'iezorganizowany poza
przemy,słem tkomrputerowym, ,przez niektóre ośrodki obliczen~ow.e, nie zmienia stanu fa'k ty-cznego.
ProdUikcja kOIlliPuter6.w ODRA 1300 oraz R-32 sP.OiWodowała, że producent 'kOlID!Puterów nie musiał podejm.awać
samodzielnych prac nad zupełnie nowym oprogramowaniem lPo.ds'tawowym. QProgramowanie dla ODRA 1300
pl'7Jejęto z komputerów ICL 1900, a daa R-32 z komputerów IBM 360/370 lub IZ kra,jów socjalistycznych. Przemysł,
działający IW 6wczeSlI1ych waruIllkach ekonomicznych ~które
uznawały za pxa:cę ,beZipośrednio produk-cyjną tylko produkcję sp,rz.ęIt!u, a ,p race nad .OJprogramo.waniem za' narzult) drastycznie ,ogralJiczył IPrace nad oprogJramowanierri.
Tymczasem wykorzystując kompatybhliność własneg'o sprzę
tu ze !Sprzętem renomcw.anych firm zagranic:t.nych, po
przejęciu przy7Jwoitego .opr-ogramowania w chwilI i rozpoczęcia IProdukJcji, należało ' ,prowadlZić własne pra<:e programistyczne. Ootyczy to zwła9Zcza kom'Puter6w R-32. .Jak
powszechnie wiadomo, .opr.ogramowanie fiormy IBM dla
k01nPluterÓlW' 360 i 370 ma; wiele .zalet, ale i tę .podstawową wadę, Źle do efekltywnej pracy wymaga r07JbudO!Wanego
sprzętu, w szczególności dużYlch
pamięci
.operacyjnych.
Tymczasem zes tawy sprzę'towe dostarczane użyltkQWIllikom
zar6wno p.rzez IPI'zemysł krajowy jalk i z. importu, z uwagI na bralki materiałowe ,były IbaT<lzo -skromrie. Stąd
oprogramowanie adli!PtowatnJe z firmy IBM pracowało na
nich znaeznie mniej efekltywnie niż .mogqoby pracować 0pro.gramb.wanie ,podstawowe ,w yk.onane w kraju - n:ad
czym .pracowano tylik:o w bardzo ograniczoll1y;m zakresie.
Przemysł, chcąJc za,pełnić lukę na ryruku minik.omputerowym spowod,owaną ' tym, ie minikomputery K-202 nie
weszły 00 produkcji .seryjnej, wprowadził d.o sprzedaży
miuik()lllljpUltery MERA 300, zall1i1m IPrzygoto,wano dla nich
dostateczne oprogramowanie. Nim 'Przemysł or~z uży,tko
:wnicy to oproOgramowanie przygotowali, MERA 300 okazała się talk przes'tar'zała, że słusznie zall1iechano jej produkcji.
W Ojpro.gramqwaniu pod'stawowym \MERY 400 nie zapewniono tego rodzajlU kOnljpa'tybilności 'POmiędzy koliejnymi
systemami operacyjnymi, aby dotyoehczasOlWe -oprogramowanie mogło ;pracować p-od no.wymi, lepszymi systemami
opera,cyjnymi. StltJut!kiem tego jest ,fakt, że duży , '2'Jestaw
pr.ogram6w bibliotecznych 'i translatory opracowane dla
systemu Oiperacyjnego SOM-3, nie mogą być wy'korzystane pod znac:zmie 'b ardziej efektyw.nym systemem operacy'} nym SOM-5 f CROOK.
WNIOSKI
Zast.os·o wania komputerów są nie7Jbędnym i strategicznym elementem ,r acjonalneg·o f,u.nkcjOiltowania g ospoda r'ki
lIla'rodowej. Niezbę.dne są do obsługi i!nformacyjnej ·s.poł·e
czeństwa, s.terO'Wania procesami technologicmymi, wspomagania zarządzania, zad,;l.ń o.bnmnych, · badań naukowych,
k5'.Żtałcenia Jtp. Większ,ość u-rządzeń technic1ll1ych musi być
w nied.alekiJej przys.złości ,wy;posażona w s,t erowanie oparte o mikro.procesory.
• Niezbędl\C jest zap'ewnie~e przede wszystklim {oobudowy i doposażenia istmejących zestawów komputerlOwych i
minikomputerowych, tak w sprzęt, jak i w opl'\o&,ramowa-

nie, zapewnienie im leP,sze&,o ~e~wisu i dostaw częAcl zamiennych, nawet kosztem nieprodukowania n'o wych instalacji komputerowych w najbliższych kilku latach.
• Należy położyć Szczeg6lny nacisk na zastos'owllnie mi ..
.ni- i mikrolcomp'u terów, ,porueważ dla ich ,zastosowań nakłady są, niżS2le, a czas wdro/Żenia jest lnótki.
• Jako prefero:wMie linie dalsze&,o rozwoju systemów komputer.o wych w Polsce w najbliższych latach 'n,ależy widzi~ć
zmodertllizowane maszyny JS EMC, SM i mikrokomputery.
Jest to zarówno zgodne z przesłankami ekonGmidLnymi, ustaleniami w ramach RWPG, jak i z·. 'dużym doświadcze
niem n1a.gr,omalhon-ym w kraju przez użytkowników systemów oryginalnych oraz przez przemysł. Dla tych rodzin
komputerów należy rO/Lwijać wła.sne oprogramowanie optymalnie wykorzystujące możliwości nas'Iego sprzętu i aktualny stan wied;y M świecie.
o W celu właściwego wykorzystania posiadaJl,cgo w kraju
potencjału systemów ODRA 1300 niezbędne jest w ciągu
najbliższych 10 lat zapewnianie użytkownikom części i urządzeń dla pracy w optymalnych konfi&,uracJach.
• Na świecie przemysł komputellowy jest jednym z najbardziej efektywnych (mJn. małe ~użycie surowców i energii, duży wkład pracy intelektualnej w pl'oduldy tego
przemysłu) i dlatego ~owilJien być w na.seym kraju rozwijany, stając się jedną ze 'specjalności eksp·ortowych.
• Najbardziej opłacalny jest ekspQrt usług komputerowych, oprogramowania i !Specjalizowanych systemów' informatycznych "pod klucz"; nie odgrywał on dotychczas
roli odpowiadającej potencjałowi kraju i lPowinien być
zintensyfikowany.
• Spec,jalizacja ekspol1towa przemysłu kiomputerowego nie
może pozbawić użytkowników krajowych możliwości zasPlOkojenia ich potrzeb.
• Niezbędnym warunldem rozwoju produkcji przemysłu
komputerowego i odpowiedniej niezawodności jego wyrobów jest za.pewnienie dostępu do nowo~es,nych elementów i podzespołów elektronicznych o wielkim i bardzo
wielkim stopniu integracji. .
• Warunkiem koniecznym powodzenia za.stos1,owań krajowych i eksportu systemów kompute~wych jest właściwe
zaplecze bada.wcze, dostatek części izamieIU:l<ych, a także dobrźe zorganizowan'a i ,wy~os'ażona Ibaza szkoleniowa zarówno db użytkownik6w, jak i serwisantów.
• Hamulcem rozwoju r.a'Cjtllialnego stos,ow:wJ\ia i produkcji
sprzętu komputerowego jest między innymi n;admierna i
nieuzasadnion'a akumulacja nałożona na s'przęt i usługi
ko.IDputerowe.
• Nowy i ~awoca:esny sPxtLęt komputerowy ppwilllien. z o'd powiednim wypr,z edzemem tr:afić do wyższych uczelni,
ab.y :Dapewnić, by n'owe ,~oJqolenie pracowników gOll~odarki
umiało efektywnie budować systemy informatyczne i z
nich korzystać oraz aby za.pewnić badanie i qJzwijan,ie 7;astooowań nowo prpdukowanych wyrobów.
- Dla uniknięcia w 'Pl'ZyszłOści niedomagań, ja,kie w latach 1971-80 <lO/tknęły p01ską intormaty'kę '.i prz~mysł
komputerowy należy iprrestrzegać następujących 'Zasad postęipowania. '
• Przyznawane środki muszą być adekwa.tne do wyznaczonych celów. Jeżeli środki są mniejsze, trzeba zmienić cele. Zasady "jakoś to będzie" i "radź sobie sam" powodują marnotrawstwo, ja. nie osiągnięcie celów.
• Z punktu widzenia potrzeb ~ołecznych i wykorzystania dokonanych in)westy(cji istotna jest funkcjonalność dostarczo,tiych systemów, a nie Ilość wyp,rodukowa'ne&,o "że
la.za". Stąd szkodliwe jest ograniczanie w :przemyśle zatrudnienia. w sferze Obsługi klienta, pr.o'oiektant6w, programistów, na rzecz pracrowników przetwarzających materiały i energię.
.
• Istotna jest nie liczba sztuk zai~talowa,n,ych zestawów
komputer,owych, a'le ich niezawodność i kompletność w
.stosunku do potrzeb użytkowników i zastospwanego oprogramowania (nie ·chodzi zatem bynajmniej o tworzenie
zestawów "ma,ksymalnychl')
• Muszą być Wypl1a.CiOwane takie mechanizmy ekonomiczne, aby koop,cracja na r,zecz l)roducenta (ek$!ortowa) wyrobów finalnych była dla PIloducerita komponentów bardziej opłacalna niż bezpośrednia sprzedaż (eksport). Inaczej nie rozwinie się 'produkcja (eks~ort) systemów, która jest szczegół nie opłacalna.
.
• Dokonywane ustalenia muszą być w całości p,rzestrzegane, zwłaszcza gdy dot'yczą różnych orgariiza;cji gosp,odarczych. Nie można tolerować sytuacji, gdy np. MPM
akceptowało wniosek o zakup licencji przez MERĘ, którego elementem było uzgodl}ienie dos~aw z UNITRY, a
na.stępme zmieniało plany UNITRY.
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