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Les vetllades d’en Charles Babbage

• Charles Babbage (1791-1871)
Matemàtic anglès

• Va dissenyar i va construir -en
part- un ordinador mecànic.

• El problema a resoldre era evitar
els errors a les taules nàutiques

•



La màquina de diferències 1, 1832

Va aconseguir construir
una part d’aquest
ordinador i era l’atracció
de les vetllades socials
que ell organitzava



Però, en algun moment del 1840 ...

• L’ordinador va deixar de ser el
centre únic i principal d’atenció
(i això que entre els habituals
més entusiastes hi havia Lady
Lovelace, Ada Byron, la única
filla del poeta.)

• L’atracció tampoc no era ella.

• Era un gravat que en Babbage
havia aconseguit després de
sentir-ne parlar molt.
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Un gravat ... ep! un gravat?



Però, què tenia de rellevant aquell gravat?

• El protagonista? (Força
malcarat, per cert)



Però, què tenia de rellevant aquell quadre?

• Doncs no,
l’interès
estava en un
segon pla a
l’esquerra de
la pintura.

• Una maqueta
d’un teler.

• Un teler que
anava amb
targes
perforades.
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Una maqueta ... del teler de Jacquard

• El senyor malcarat és
Jacques Marie Jacquard
(1752-1834), l’inventor
del teler que porta el seu
nom.

• El teler empra targes
perforades per teixir
dibuixos més sofisticats
que fins aleshores.

• El quadre (teixit de seda)
havia estat fet per retre-li
homenatge. (24.000
fitxes).



El teler de Jacquard

• Primera màquina que fa
servir targes perforades
per a controlar una
seqüència d’operacions.

• Un seguit de targes amb
forats múltiples que
determinen quins fils de la
trama s’alcen en cada pas
i quins no.

• Feia possible canviar els
dibuixos a teixir canviant
simplement les targes.



Babbage i les targes perforades

• Babbage havia sentit parlar de la
màquina i del teixit que semblava
un gravat i en va aconseguir dos
exemplars a través del seu amic
Francis Arago.

• Visionari com era, Babbage va
entendre immediatament que el
teler de Jacquard era una màquina
programable.

• I que les fitxes perforades també
podien ser emprades per a dir-li a
una màquina de calcular
programable quins eren els càlculs
que calia fer



Però, qui era Jacquard?

• Fill d’un mestre teixidor de
Lyon, especialitzat en brocats.

• Treballava en el taller i estava
familiaritzat amb els telers i
d’altres eines pròpies de l’ofici

• A partir de la mort del seu pare
no se li coneix d’altre ofici que
arrüınar el negoci i l’herència del
pare.

• La Revolució Francesa el va
salvar de la fallida. Primer va
ser contrarevolucionari i,
desprès, es va enrolar en
l’exèrcit revolucionari.



Però, qui era Jacquard?

• Cap el 1798 deixa
l’exèrcit, torna a
Lyon i comença fer
feinetes, com per
exemple, arreglar
telers.

• I aqúı va ser quan
va començar a
estudiar com
funcionaven de
debò els telers del
moment,
especialment el
telers automàtics de
Vaucanson.



Vaucanson

• Jacques de Vaucanson,
1709-1782.

• Enginyer avant la lettre i
inventor

• Va construir
automatismes força
notables: flautista, ànec,
timbaler...

• Va inventar el primer teler
completament automàtic.



Vaucanson, encara

• El govern francès li va
encomanar (1739) la
reorganització de la
industria de la seda.

• Confrontació entre el seu
talent com inventor i la
realitat social i
econòmica.

• Precursor de
l’estandardització.



El primer teler automàtic

• Vaucanson va acabar
d’automatitzar el teler
semiautomàtic de Basile
Bouchon.

• Rebuig dels treballadors.



Basile Bouchon (i Jean Baptiste Falcon)

• Bouchon, fill d’un fabricant
d’orgues, inventa el 1725 el
primer teler semiautomàtic que
fa servir una cinta perforada.

• Falcon, un ajudant de Bouchon,
millora la idea d’aquest darrer,
canviant la cinta perforada per
tot un seguit de fitxes
perforades.

• Vaucanson adapta el disseny de
Bouchon

• Jacquard canvia la cinta del
teler de Vaucanson per les
targes perforades de Falcon ...
et voilà!



El teler de Bouchon (semiautomàtic)



Tot plegat



Napoleó i Jacquard

• Napoleó estava fascinat per la seda i per la indústria de la
seda.

• Va considerar una victòria de la tecnologia francesa sobre la
britànica.

• Va declarar (1815) el teler de Jacquard propietat pública,
ensems que establia una considerable pensió anual per
l’inventor, aix́ı com un royalty -durant sis anys- per cada un
que es fabriqués.

• El 1818 li va ser atorgada la legió d’honor, entre d’altres
condecoracions.



Hollerith i el big data

• El problema del cens
americà.

• Un enginyer, d’origen
alemany, Hermann
Hollerith (1860-1929) va
encarar el repte
d’aconseguir un sistema
eficient per a gestionar les
dades del cens.

• Un cunyat seu estava en
el negoci dels teixits de
seda i, sembla que, més
d’un cop havien parlat
sobre com funcionaven els
telers de Jacquard.



Teixir informació per comptes de seda



Teixir informació per comptes de seda



El sistema de Hollerith

Les tabuladores de
Hollerith, basades en
targes perforades, van
fer possible, per primera
vegada, a governs i
grans corporacions
tractar grans quantitats
de dades d’una manera
eficient i a temps, abans
que esdevinguessin
història antiga.



El naixement d’IBM

• Hollerith no tenia gaire visió comercial.

• El 1896 va fundar la Tabulating Machine Company.

• Es va encaparrar en vendre -o llogar- les seves màquines
tabuladores a governs, tot ignorant el món dels negocis.

• És aix́ı que va anar perdent posicions i no va desaparèixer
gràcies a la superioritat de la seva tecnologia.

• Finalment, no li va quedar més remei que fusionar, el 1911, la
seva empresa amb altres tres empreses del sector per fundar la
CTR Company.

• El 1924, CTR va canviar el seu nom pel d’IBM.



Roda el món ...



La innovació i el negoci

• Qualsevol invent que tingui èxit, genera versions millorades
(Hollerith va començar amb una cinta perforada).

• Aquestes versions millorades, poden generar una indústria
(sempre i quan l’inventor vagi acompanyat d’un emprenedor o
emprenedors que li doni sortida comercial)

• Cal, per consegüent, una combinació del geni de l’inventor i
de la visió comercial necessària per assegurar la sortida de
l’invent.



Per acabar ...

• El teler de Jacquard il·lustra un principi important de les grans
invencions (o innovacions): poques vegades surten d’idees
agafades de l’aire, ans el contrari, més sovint del que pensem,
les grans invencions estan basades en intents previs, en la seva
major part, fallits.

• És aix́ı que els de Vaucanson, Bouchon i Falcon, són fracassos
que van obrir el caḿı per l’èxit de Jacquard amb el seu teler.

• Tot i el seu fracàs, Babbage va dissenyar el primer teler
d’equacions i nombres, inspirat en el de Jacquard.

• Hollerith va construir el primer teler d’informació. I tot
plegat ens va portar a les actuals tecnologies digitals.



Sense fracàs no hi ha innovació

• Winston Churchill assegurava que l’èxit consisteix en anar de
fracàs en fracàs sense perdre l’entusiasme.

• Samuel Becket ens instava a provar, a fracassar, tornar a
provar, fracassar millor.

• En definitiva, si algú vol propiciar la innovació, el primer que
hauria de fer és acollir el fracàs.


