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1. Inleiding
Er vinden voortdurend technische innovaties plaats van nieuwe technieken en
apparatuur. Achter al die apparatuur, machines en technieken draait een non-fysieke
wereld van kennis en informatie. De focus van innovatieliteratuur ligt dan ook niet zo
zeer op de fysieke techniek, maar op de dynamica van de wereld van ervaring en
kennis erachter. Technologische ontwikkeling omvat de ontwikkeling van kennis,
zowel praktisch als wetenschappelijk (ontwikkelen van toepasbare kennis), knowhow,
methoden, procedures, ervaring met successen en missers [1]. Technologische
ontwikkeling is cumulatief, incrementeel en padafhankelijk [1][2]. Hierdoor volgt
technologie als het ware een traject, een innovatietraject. Door het volgen van
verschillende trajecten over de tijd, worden innovatiepatronen zichtbaar. Deze
innovatiepatronen kunnen herkend worden en geven inzicht in verschillende markt- en
bedrijfswerkingen. Dit onderzoek stelt het concept van innovatietrajecten centraal en
richt zich op een domein waar innovatietrajecten goed herkenbaar zijn: de
supercomputer sector en de ontwikkelingen van de quantumcomputer.
Supercomputers zijn ‘s werelds snelste en krachtigste computers. De eerste
supercomputers werden in de jaren ’70 en ’80 geïntroduceerd. Supercomputers worden
gebruikt voor zware applicaties en berekeningen, zoals automatische transactie van
banken, verwerken van astrologische data, klimaatonderzoek en simulatie voor
industriële producten. Het ontwerp en gebruik van supercomputers kent een
geschiedenis van meer dan dertig jaar. De supercomputer-markt heeft veel
verandering ondergaan en is tot op de dag van vandaag nog zeer turbulent [4].
Technologische ontwikkelingen binnen supercomputers kunnen ingedeeld worden naar
bijvoorbeeld architectuur, processor familie, besturingssysteem, leverancier, toepassing
etc. [5]. De supercomputer sector kent op verschillende technologische niveaus
innovaties over de tijd, ieder met een verschillende impact en verschillende
achtergrond.
De quantumcomputer is een technologie in ontwikkeling waarvan veel verwachtingen
de ronde doen. Voor het berekenen van beveiligingcodes bijvoorbeeld, zou een enkele
quantumchip de rekencapaciteit hebben van een enkele supercomputer. De
rekencapaciteit van een quantumcomputer neemt exponentieel toe terwijl de benodigde
rekeneenheden hiervoor lineair toenemen [6]. Door deze eigenschap wordt het
mogelijk om exponentieel groeiende vraagstukken op te lossen, zoals het simuleren
van het neurale netwerk van het menselijk brein, werkelijke artificiële intelligentie,
klimaat verwachtingen, real-time verkeersanalyse, mutatie van virussen [7]. Een
veelgehoorde verwachting is dat een bruikbare quantumcomputer al beschikbaar is in
2020, en optimistische stemmen spreken al over het volgende decennium [8].
Quantumcomputers zijn in ontwikkeling en zijn in beeld gekomen als de mogelijk
volgende stap voor supercomputers. Dit roept de vraag op onder welke condities dit
mogelijk zal zijn.
Dit onderzoek richt zich op de karakteristieken van innovatietrajecten en het
analyseren van moderne technologische ontwikkelingen. Hiervoor gebruikt dit
onderzoek literatuur uit de innovatiewetenschappen en past dit toe in een gevalsstudie
naar de super- en quantumcomputer technologieën. Dit onderzoek gebruikt een
theoretisch raamwerk dat aansluit op bestaande innovatietheorieën. Het onderzoek
brengt de innovatietrajecten van supercomputers in kaart en bepaalt de mogelijke
opties hiervoor die door de komst van de quantumcomputer open liggen
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Het concept van innovatietrajecten heeft als kern dat technologische ontwikkeling
(innovatie) cumulatief, incrementeel en padafhankelijk is en hierdoor een traject vormt
[1][2]. De richting en ontwikkeling van een innovatietraject wordt bepaald door de
innovatiestrategie die bedrijven aanhouden voor het behouden (of verkrijgen) van hun
competitievermogen. Zo beschrijven Freeman [9], Mowery en Rosenberg [10],
verschillende innovatietrajecten waarin bedrijven of sectoren zich specialiseren;
suppliers dominated, science-based etc. Een andere vorm van trajecten, genoemd in
innovatie literatuur, is het concept ‘dominant design’, waarin voor langere tijd een
standaardontwerp bepalend is voor de technologische ontwikkeling in een sector. Een
ander voorbeeld is het zogenoemde lock-in effect, wanneer een technologie standhoudt
terwijl er geschiktere technologieën voorhanden zijn [28].
In dit onderzoek wordt een traject gedefinieerd als het verloop van technologische
ontwikkeling over de tijd en de eigenschappen die aan deze ontwikkeling worden
toegeschreven. In het onderzoek naar super- en quantum computers wil ik nagaan
welke innovatietrajecten er in het verleden zijn geweest, welke bedrijven welke
technologie op de markt hebben gebracht, en welke innovaties bepalend zijn geweest
voor de richting van trajecten.

4

2. Theorie Innovatietrajecten
Binnen de innovatieliteratuur zijn diverse concepten beschikbaar die belangrijk zijn
voor het analyseren van innovatietrajecten. Kash en Rycroft bieden een integraal en
onderbouwd raamwerk voor het traceren van innovatietrajecten. Dit raamwerk omvat
veel van de genoemde concepten. Dit theoretisch raamwerk biedt een goede en brede
basis voor dit onderzoek en wordt hieronder uiteengezet [3]. De twee belangrijkste
concepten van Kash en Rycroft zijn 'complexe technologieën' en 'zelforganiserende
netwerken'. Hun centrale punt is dat moderne innovatietrajecten bepaald worden door
de co-evolutie van complexe technologieën en zelforganiserende netwerken.
Complexe technologieën zijn technologieën waarvan de kennis verspreid ligt over
meerdere actoren, zowel in ruimte als in tijd. Zij noemen een aantal voorbeelden in hun
cases: ontwikkeling van een MRI scanner in samenwerking van Philips en HP , kennis
absorptie voor de ontwikkeling van GE’s jet motoren en de ontwikkeling van
stralingtechnologie voor kankerbehandeling in het netwerk rond het bedrijf Varian.
Zelforganiserende netwerken bestaan uit die actoren, die met elkaar kennis en ervaring
delen, uitwisselen of creëren en hierdoor steeds complexere structuren (relaties)
vormen voor het innoveren van complexe technologieën. Complexe zelforganiserende
netwerken zijn een respons op de moeilijkheid in het innoveren van complexe
technologieën, die met simpelere hiërarchische organisatiestructuren en processen niet
mogelijk zijn. Netwerken geven voordelen in het beheersen van kosten, ontwikkeling
en productie tijd, overbruggen van technologische complexiteit en het verwerven van
kennis en kunde, essentieel voor innovatie [11].
Als het gaat om complexe technologieën, heeft de dynamica van het innovatietraject
een directe relatie met veranderingen in het betrokken zelforganiserende netwerk. Er
zijn volgens Kash en Rycroft vijf verweven factoren bepalend in het proces van
zelforganiserende netwerken:
1. Kerncompetenties. Dit zijn die netwerkcompetenties die het mogelijk maken om
technologische en organisatorische kennis te verzamelen, te creëren en te
gebruiken om te winnen in competitieve markten. Het zelfstandig creëren of
veranderen van kerncompetenties is voor een individuele speler zo goed als
onmogelijk en daarmee sterk afhankelijk van hun netwerk.
2. Complementaire competenties: Dit zijn aanvullende competenties op de
kerncompetenties zodat deze volledig benut kan worden, bijvoorbeeld t.b.v.
distributie of marketing. Complementaire competenties zijn te verdelen in
algemene en specifieke competenties. Specifieke competenties zijn sterk
verweven met de kerncompetenties. Organisaties werken nauw samen met als
resultaat: langere contractsduur, hoge kennisdeling, meer vertrouwen en
sterkere samenwerking in het oplossen van problemen. Algemene competenties
vragen minder specifieke kennis en zijn gemakkelijker te vervangen door
alternatieve organisaties.
3. Organisatorisch leren betekent het ontwikkelen, accumuleren, verplaatsen van
kennis en kunde en het veranderen van gedrag en structuur, voor het innoveren
van complexe technologie. Het leerproces bevat twee
samenwerkingsactiviteiten: 1. Het vinden van probleemoplossende kennis
door collectieve ervaring; samen exploreren, 2. Het experimenteren met de
gevonden kennis en hier van leren, en eventueel het loslaten van oude visies,
methode en procedures.
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4. Padafhankelijkheid: Dit is de afhankelijkheid van innovatie met strategische
keuzes uit het verleden. Dit kan zowel positief zijn, in de zin dat stappen in het
verleden de nieuwe ontwikkelingen versterken, als negatief, dat het tegenwerkt.
Daarnaast kan de padafhankelijkheid er voor zorgen dat andere technologische
mogelijkheden niet ontwikkeld worden omdat de focus beperkt is. Naast enkele
actoren ondervinden ook netwerken als geheel padafhankelijkheid.
5. De selectieomgeving. Dit is bepalend voor de innovatie van complexe
technologie en de veranderingen in zelforganiserende netwerken. De
ontwikkelingsrichting van het innovatietraject wordt mede bepaald door
interactie met diverse actoren en vanuit verschillende contexten: economisch,
sociaal, politiek, cultureel maar ook geografische invloeden. De
selectieomgeving is met name bepalend voor het wel of niet adopteren van een
innovatie. Netwerken spelen hierin een actieve rol m.n. door te onderhandelen,
te overtuigen en het aanspreken van regelgevende instanties.
De factoren zijn van elkaar afhankelijk en
zorgen voor een dynamiek in de
ontwikkeling van zelforganiserende
netwerken. Volgens Kash en Rycroft zijn
er drie identificeerbare patronen, namelijk
1. transformatie
2. transitie
3. het normale ontwikkelingspatroon.
Deze drie patronen worden hieronder
besproken [3]. Zie ook het figuur
hiernaast.
Afbeelding 1: Innovatie traject met de drie verschillende
patronen [3]

1. Er is sprake van een transformatie wanneer er een nieuw traject ontstaat uit de
co-evolutie van een nieuw netwerk met nieuwe technologie. Transformaties
ontstaan door: het vinden van nieuwe winstgevende technologieën, vanuit het
oplossen van problemen, door het samenvloeien van verschillende
technologieën of soms bij toeval. Doordat het om nieuwe technologie en een
nieuw netwerk gaat, is er sprake van een hoogst risicovolle en onzekere
situatie.
2. Een transitie is de overgang naar een nieuw traject, vanuit een bestaand
netwerk en bestaande technologie. Een transitie kan ontstaan doordat er geen
mogelijkheid is voor incrementele innovatie en er wel vraag is naar
vernieuwing. Tevens als er ontwikkelingen in een generieke technologie vragen
om een redesign, of als er een nieuw netwerk met nieuwe kerncompetenties in
de markt stapt. Daarnaast kan een transitie ontstaan wanneer er een grote
verandering in de selectie-omgeving plaatsvindt. Transities brengen een grote
verandering in de prestatie en design van een technologie en vaak onverwacht.
De basistechnologie blijft hetzelfde, maar net als bij een transformatie, komen
verschillende technologieën bij elkaar. Om dit te bereiken is het vormen van
een nieuw netwerk of het vinden van aanvullende partners essentieel.
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3. Het normale patroon is de co-evolutie van een bestaand netwerk en technologie
over een bestaand traject. Binnen het netwerk bestaat er consensus over de
volgende stap in innovatie, met bekende prestatie criteria. Er kunnen zich
discontinuïteiten voordoen, door bv. de selectie omgeving. Deze worden echter
verholpen binnen het huidige probleemoplossend kader. Innovatie gaat stap
voor stap en heeft een stuk minder risico. De grootste economische winst wordt
in dit patroon behaald. Het gaat vooral om product- en procesinnovatie,
sneller/beter en goedkoper, zonder elementaire veranderingen.
De theorie van Kash en Rycroft lijkt een aantrekkelijk en omvattend kader te bieden
voor ons begrip van innovatietrajecten. De theorie is echter nog weinig toegepast en op
de proef gesteld. Daarnaast roept het de vraag op hoe voorspellend deze theorie kan
zijn. Op deze twee vragen wil dit onderzoek ingaan.
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3. Methode
Onderzoeksvraag
In dit onderzoek wordt onderzocht wat innovatietrajecten zijn, zowel theoretisch als
empirisch. Aan de hand van een theoretisch raamwerk worden innovatietrajecten
zichtbaar gemaakt van supercomputers en quantumcomputers. Hieruit kan worden
geleerd hoe het concept van innovatietrajecten zinnig gebruikt kan worden en hoe
innovatiepatronen en technologie ontwikkelingen geanalyseerd kunnen worden. De
volgende onderzoeksvraag is geformuleerd voor dit onderzoek:
“Hoe ontwikkelen innovatietrajecten zich in het geval van supercomputers en
quantumcomputers?”
Relevantie
Vernieuwend aan dit onderzoek is de toepassing en mogelijke aanpassing van de
innovatietheorie voor het analyseren van innovatietrajecten. Het doel is om de
complexe dynamica van innovatie achter technologieontwikkelingen te analyseren,
zowel in termen van de geschiedenis van trajecten als de mogelijke toekomstige
ontwikkelingen van trajecten.
Daarnaast is er ook een meer praktische relevantie van dit onderzoek: de
verwachtingen over quantumcomputers zijn hooggespannen en de supercomputermarkt
is zeer turbulent. Het onderzoek geeft helderheid in de dynamica van de technologische
ontwikkelingen in de sector en in wat we kunnen verwachten in het innovatietraject
van supercomputers en quantumcomputers. Met name de verwachtingen van
quantumcomputers zijn erg hoog. Dit onderzoek wil helderheid verschaffen of deze
aannemelijk zijn. Organisaties en instanties die strategische beslissingen moeten
nemen in en rondom deze innovatietrajecten kunnen profijt hebben van deze kennis.
Methode
Het onderzoek is in drie delen opgesplitst. Het eerste deel is een analyse van
innovatietrajecten binnen supercomputers, het tweede deel is een analyse van de
ontwikkeling van de quantumcomputer en het derde deel onderzoekt de dynamica van
achterliggende innovatietrajecten. Deze drie delen worden volgens onderstaande
stappen uitgevoerd:
1. Identificeren van innovaties binnen supercomputers.
2. Identificeren van de vijf factoren van Kash & Rycroft omtrent supercomputers.
3. Identificeren van ontwikkelingen in quantumcomputer, en mogelijke
toekomstige scenario’s.
4. Identificeren van de vijf factoren van Kash & Rycroft omtrent
quantumcomputers.
5. Analyseren van de dynamica van innovatietrajecten en patronen.
Stap 1; Overzicht van innovaties in supercomputers
Aangezien innovatietrajecten gevormd worden door een reeks van innovaties, wil ik
beginnen met het identificeren van zoveel mogelijk substantiële innovaties in de tijd
over de periode 1975 en 2005. Om deze innovaties te categoriseren en een goed beeld
van de situatie te scheppen, wil ik gebruik maken van een model van Henderson en
Clark [12]. Zij maken een verdeling van innovatie in verandering van
kerninnovatieconcepten en de verbinding tussen kenniselementen. (Zie afbeelding 2
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hiernaast). Met hun model is het
mogelijk om inzicht te krijgen in de
impact en reikwijdte van innovatie.
Dit kan een indicator zijn voor de
gebeurtenissen in, en rondom,
trajecten [3]. In het artikel van
Henderson en Clark wordt er
onderscheid gemaakt in
technologische elementen en hoe
deze als architectuur gecombineerd
zijn. Innovatie kan plaatsvinden in
Afbeelding 2: Vier type innovatie volgens Henderson en Clark [15]
de elementen maar ook in de
architectuur, of het geval van
radicale innovatie, in beiden. Henderson en Clark identificeren vier type innovaties:
incrementele, modulaire (b.v. van analoge naar digitale telefonie), radicale en
architectuele innovatie (b.v. energiebesparing). In architectuele en radicale innovatie
verandert de architectuur. De technische elementen veranderen in incrementele,
modulaire en radicale innovatie.
Het kader van Henderson en Clark om innovaties te categoriseren sluit aan op de
theorie van Kash en Rycroft. Zo volgt een innovatietraject een patroon van een
opeenvolging van incrementele innovatie [3]. Wanneer er sprake is van een
trajectverandering gaat het om discontinue ofwel radicale innovatie [3]. Waar de
indeling van Henderson en Clark vooral de technische ontwikkeling vastlegt, nemen
Kash en Rycroft ook de verandering in zelforganiserende netwerken mee. Met beide
theorieën is het mogelijk om een innovatietraject van technologie zichtbaar te maken
(begin en einde van een traject). Henderson en Clark bieden een framework om
innovaties te classificeren en zetten de technologie hierin centraal. Kash en Rycroft
leggen de aandacht meer op de verandering in het achterliggende netwerk die samen
gaat met technologische innovatie. Voor de eerste stap in het onderzoek, wordt vooral
de technologisch veranderingen vastgelegd en niet de context waarin deze plaatsvindt.
Hiervoor is de indeling van Henderson en Clark geschikter. De volgende verbanden
kunnen tussen de indeling van Henderson & Clark en de theorie van Kash & Rycroft
liggen voor de hand: :
• Incrementele innovatie is vooral te verwachten in het normale
ontwikkelingspatroon.
• Een verandering in de architectuur en een nieuwe combinatie van verschillende
technologieën is vooral te verwachten in een transitie.
• Wanneer er sprake is van een verandering in kerncompetenties en dit samengaat
met de komst van een nieuwe technologie, komt discontinue innovatie overeen
met een transformatie proces.
• Modulaire innovatie is niet direct te koppelen aan één van de patronen van
Kash & Rycroft. Dit hangt sterk af van de verandering in het betrokken
netwerk.
De volgende informatiebronnen worden gebruikt voor de eerste stap in het onderzoek:
20 Years of Supercomputer market analysis
Dit is een artikel van Erich Strohmaier, een bekende naam binnen de
supercomputer sector. Dit artikel is een uitgebreide analyse van de
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supercomputermarkt van de afgelopen 20 jaar. Dit document bevat veel nuttige
informatie. [4]
Top 500 Supercomputers gegevens
De Top 500 is een organisatie die verantwoordelijk is voor het benchmarken
van alle supercomputers. Het concept supercomputer is door deze organisatie
ontwikkeld. De Top500 biedt statistische gegevens van supercomputers met
betrekking tot prestatie en technologie over de afgelopen 25 jaar. De best
presterende belanden in de top 500 van krachtigste computers van het moment.
Deze informatie is zeer geschikt voor het volgen van trajecten en de
technologische ontwikkelingen in de sector. [5]
Aanvullende artikelen en achtergrond informatie.
Wanneer de innovatie in kaart is gebracht kan het nodig zijn om meer
specifieke informatie op te zoeken. Hiervoor kunnen extra bronnen
ingeschakeld worden. Ook als het gaat het krijgen van inzicht in de huidige
ontwikkelingen of inzicht in de technologie zelf.
De methode omvat het analyseren, reduceren en categoriseren van data naar een
theoretisch raamwerk. Naar aanleiding van het model van Henderson en Clark [1990]
kan de volgende operationalisatie gebruikt worden. Dit moet resulteren in een
overzicht van verschillende geproduceerde supercomputers met A. een specificatie van
gebruikte technologieën B. de prestaties en functionaliteiten en C. het type innovatie
dat die supercomputer met zich mee brengt.
Tabel 1: Conceptueel raamwerk Henderson en Clark

Concept

Dimensie

Definitie

Innovatie

Incrementele innovatie

Verbetering van producten
en processen

• Verbeterde prestatie
• Verbeterde productie
• Hogere kwaliteit
• Verbeterde specificaties
• Vernieuwde onderdelen

Modulaire innovatie

Verandering van elementen
zonder dat de algehele
architectuur veranderd

• Algeheel verbeterde onderdelen
(nieuwe generatie)
• Nieuwe technieken, nieuwe
onderdelen, zelfde functie
(algehele substitutie)

Discontinue innovatie

Verandering buiten de
lopende trajecten, buiten de
regels van het spel

• Nieuwe technologie, nieuwe
architectuur
• Nieuwe markt
• Komst van een dominant
ontwerp

(Nieuwe of
verbeterde
technologie)

Indicatoren
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Architecturale
innovatie

Herzien van het ontwerp
met betrekking tot alle
technische elementen

• Impact van verandering onder
invloed van een enkel
technische element op de
gehele architectuur
• Herzien van architectuur t.b.v.
van innovatie (alle elementen
worden hier in betrokken)

Stap 2; Analyse volgens Kash en Rycroft
In deze stap wordt achterhaald hoe de kennis en kunde achter de innovaties door de
organisaties en instanties in de supercomputersector is ontwikkeld. Hiervoor wordt,
aan de hand van het model van Kash en Rycroft, de dynamica achter de innovaties
onderzocht. Hieruit kunnen patronen van belangrijke thema’s en spelers over de tijd
gevolgd worden en moet het duidelijk worden hoe de verschillende innovaties tot stand
zijn gekomen. Van het volgende theoretisch raamwerk wordt in het onderzoek gebruik
gemaakt.
Tabel 2: Conceptueel raamwerk 5 factoren K&R

Concept

Definitie

Dimensies

Indicatoren

Zelf-organiserende
netwerken

Groep actoren met een
uniek adaptief vermogen
om kennis en kunde bij
elkaar te brengen,
essentieel voor innovatie.

n.v.t.

n.v.t.

Kerncompetentie

Dat wat het netwerk
competitief maakt.

• Organisatorisch
• Technologisch

• Nieuwe technologische
golven
• Wetenschappelijke
doorbraken
• Technologie van een
andere sector
• Nieuwe spelers in het
netwerk
• Vernieuwde relaties met
een netwerk (nauwe
samenwerking /
overname/ fuseren)

Complementaire
competenties

Aanvullende
eigenschappen

• Algemeen
• Specifiek

• Relatie met
kerncompetentie
• Contractsvorm
• Betrokkenheid in
innovatie
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Organisatorisch leren

Pad afhankelijkheid

Ontwikkelen,
accumuleren en
overbrengen van kennis
en kunde

• Kennis ontwikkelen
• Experimenteren

Geschiedenis

• Positief
• Negatief

• Samenwerking tussen
spelers in het netwerk
• Creëren van gedeelde
kennis
• Opgebouwde ervaring
• Beperkte innovatie focus

Selectie

Selectieomgeving

• Markt factoren
• Niet-Markt factoren

• Concurrentie
• Productie
• Vraag / Aanbod
•
•
•
•

Sociale invloeden
Politieke invloeden
Culturele invloeden
Geografische invloeden

Stap 3 en 4; Quantumcomputers.
De quantumcomputer is in ontwikkeling en heeft raakvlak met supercomputers. In dit
onderzoek wordt ingegaan op de huidige ontwikkeling van quantumcomputers en wat
de technologische mogelijkheden in de toekomst kunnen zijn. In tegenstelling tot
supercomputers, waarin teruggekeken wordt in de geschiedenis van het
innovatietraject, wordt quantumcomputer onderzocht als innovatietraject en het
mogelijke verloop hiervan in de toekomst. Voor de analyse van quantumcomputers
wordt ook het raamwerk van Kash en Rycroft gebruikt. Hiervoor zijn de volgende
stappen ondernomen;
1. Het analyseren van huidige ontwikkelingen in quantumcomputers.
2. Het identificeren van mogelijke scenario’s voor toekomstige ontwikkeling van het
quantumcomputer innovatietraject.
Omdat een quantumcomputer nog een technologie in ontwikkeling is en weinig
geschiedenis heeft in termen van modellen en producten, zal er andere data gebruikt
moeten worden dan die van de supercomputer analyse. Er zijn vrijwel geen
specificaties beschikbaar over prestaties. Omdat het om een technologie in
ontwikkeling gaat zijn er wel verwachtingen van onderzoekers en analisten
beschikbaar. Deze zullen gebruikt worden om na te gaan hoe het traject zich zal
ontwikkelen en hoe het mogelijk gevolgen zal hebben voor het supercomputer traject.
Deze informatie voor dit deel van het onderzoek moet voortkomen uit verschillende
artikelen en rapporten. O.a. ARDA Quantum Computation Roadmap, nieuws archief
van sciencedaily.com, Nature, Science. Ook hier zullen we de vijf factoren van Kash
en Rycroft weer gebruiken om de zelforganiserende netwerken te karakteriseren.
Stap 5; Innovatietrajecten en patronen
Wanneer de innovaties en de netwerken zijn geanalyseerd volgens de vijf factoren is
het mogelijk om innovatie patronen te identificeren. Kash en Rycroft [3]
identificeerden drie patronen. Veranderingen in een traject kan een mogelijk
transformatie of transitie betekenen. Het raamwerk op de volgende bladzijde wordt
hiervoor gebruikt, zie tabel 3.
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Tabel 3: Conceptueel raamwerk Innovatiepatronen

Concept

Dimensies

Definitie

Indicatoren

Innovatie patroon
(De ontwikkeling en
dynamica van innovatie
trajecten)

Transitie

co-evolutie naar een nieuw
traject met een bestaand
netwerk en technologie

• Grote verschillen in prestatie
• Kwalitatieve veranderingen in het
design
• Gaat verder dan voorgesteld had
kunnen worden
• Combinatie van voorheen zelfstandige
technologieën
• Nieuw netwerk, nieuwe competenties

Transformatie

Een nieuw traject door een
nieuw co-evoluerend
netwerk en technologie

• Ontwikkelen van nieuwe
kernmogelijkheden
• Aansluiten op technologisch grote
golven
• Nieuwe complementaire competenties
• Open netwerk
• Beperkte marktvraag (nieuw)

Normaal

Co-evolutie van bestaand
netwerken en technologieën

• algemene acceptatie van innovatie
• eigen project, eigen gemeenschap
• behouden van competitief voordeel
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4. Innovaties en netwerken van supercomputers
De behoefte naar supercomputers ontstaat uit de noodzaak om rekenkundige
vraagstukken op te lossen waarvoor een zeer grote rekencapaciteit nodig is. Innovatie
van supercomputers kan gezien worden, als het vergroten van deze rekencapaciteit, de
kosten voor deze rekencapaciteit en de mogelijkheid om deze rekenkracht te benutten.
Een supercomputer is een complexe technologie, in die zin dat er vele technische
elementen in terug te vinden zijn die door verschillende bedrijven worden aangeboden.
Een computer is een machine die informatie kan opslaan en kan bewerken. In het
geheugen wordt informatie opgeslagen; met processoren worden er rekenkundige
bewerkingen op deze informatie uitgevoerd en wordt deze weer teruggeplaatst in het
geheugen. Een computer is niets anders dan een groot informatie systeem, waar
informatie van de ene plek naar de andere plek verplaatst wordt. Voor sommige
vraagstukken is de informatie zo enorm hoog dat er speciale architecturen worden
bedacht om grote hoeveelheid data te verwerken. Dit zijn supercomputers. Een
supercomputer doet dit o.a. door gebruik van state-of-the-art chip technologie,
parallelle informatie verwerkingen en informatie spreiding (clustering). Zo kan er in
een supercomputer niet een enkele processor voorkomen (zoals in de personal
computer), maar honderden. Over de tijd zijn er verschillende supercomputers
ontwikkeld met ieder verschillende technieken en architecturen om deze enorme
rekenkracht te realiseren.
Overzicht van innovaties in supercomputers
Om de verschillende innovaties in het verleden zichtbaar te maken wordt in het
onderzoek in eerste instantie het raamwerk van Henderson en Clark gebruikt.
Met dit raamwerk worden de innovaties omtrent het vergroten van de rekencapaciteit,
de prestaties, en de kosten hiervoor geanalyseerd. Het benutten van technologie is een
kwalitatieve meting, en wordt opgenomen in de tweede stap van het onderzoek, een
analyse met het raamwerk van Kash en Rycroft. In deze stap van het onderzoek zal
gekeken worden naar verandering in prestatie en daarmee de veranderingen in
technische elementen. De volgende indicatoren worden gebruikt voor de analyse, zie
ook het raamwerk in Bijlage I:
Incrementele innovatie:
Modulaire innovatie:
Discontinue innovatie:
Architecturale innovatie:

Verbeterde prestatie
Sprong in prestatie, algeheel verbeterde onderdelen,
nieuwe technieken.
Sprong in prestatie, nieuwe technologie, nieuwe
architectuur, komst van een dominant ontwerp.
Sprong in prestatie, nieuwe elementen die de gehele
architectuur veranderen, herzien van de architectuur
m.b.t. alle technische elementen.

Tabel 4: Geoperationaliseerd conceptueel raamwerk, 4 type innovatie

Incrementele innovaties:
Volgens Dr. E. Strohmeier, hoofd van de “Future Technology Group” bij het Lawrence
Berkeley National Laboratorium en mede oprichter van Top500, ontdekte een
ontwikkelingslijn die de supercomputer sector volgt over de tijd [4]. Deze lijkt op de
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ontwikkelingslijn zoals die van transistoren, de wet van Moore. De snelheid van
supercomputers en zoals de Wet van Moore, hebben een constante factor waarmee ze
in prestatie over de tijd groeien. De factor van supercomputer is een versnelling van
1,9 maal per jaar . De Wet van Moore impliceert een vergroting van 1,6 maal per jaar.
Deze wet gaat op voor zowel supercomputer bovenaan de Top500 als onderaan.
In afbeelding 3 is de ontwikkeling voor het top segment te zien. In afbeelding 4 zien
we een splitsing van de ontwikkelingen in hogere en lagere segmenten. Uit deze
afbeeldingen kan afgeleid worden dat er een constante innovatie gaande is en de
algehele verandering in prestatie binnen de supercomputer sector een voorspelbare lijn
volgt. Dit geldt voor de sector in zijn geheel (zie afbeelding 4). Het netwerk hierachter,
die verantwoordelijk is voor innovatie, kan over de tijd verschillen. Het verschil tussen
de factoren van de Wet van Moore en supercomputers, is te verklaren door constante
groei in het aantal processoren dat gebruikt wordt in supercomputers. De constante
ontwikkelingslijn wordt in dit onderzoek gezien als de incrementele innovatie die de
sector normaliter volgt.

Afbeelding 3: Incrementele ontwikkeling supercomputers [4]

Afbeelding 4: Incrementele ontwikkeling supercomputers gedetailleerd [4]
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Buitengewone prestaties:
Modulaire, discontinue en architecturele innovaties kenmerken zich allemaal door een
sprong in prestaties (zie tabel 4). De technische veranderingen die de sprong in
prestaties mogelijk maakt is echter verschillend. In afbeelding 4 is al zichtbaar dat de
ontwikkelinglijn een aantal “sprongen” heeft. De innovaties die buiten het
incrementele ontwikkelingspad vallen (de ontwikkelingslijn met een vaste groeifactor)
kunnen als buitengewone innovatie geïdentificeerd worden. Om wat voor innovatie het
gaat (modulair, discontinue of architectureel) moet duidelijk worden door onderzoek
naar de veranderingen in technische elementen. Omdat het om ‘buitengewone’
sprongen in prestatie gaat, wordt het top-segment onderzocht. De keuze hiervoor wordt
ook ondersteund door afbeelding 4 (zie de stabiele ontwikkelingslijn van andere
segmenten in de sector).
Een overzicht van de supercomputers in jaren 1976 t/m 1993,
wordt weergeven in tabel 5. Deze zijn gebaseerd op Mannheim
gegevens, deels uit de top500 (voor die supercomputers die
Vector computers
jaren later ook nog krachtig genoeg waren), informatie van
zijn computers, die
Japanse en Amerikaanse computermuseums en van de
met een instructie,
leveranciers zelf.
Afbeelding 5 geeft een overzicht van de top prestaties van
een reeks van
supercomputer in de periode van 1993 t/m 2008. Deze is in zijn
gegevens kunnen
geheel gebaseerd op Top500 statistieken. Hierin zijn de cirkels
verwerken, in
ingekleurd van de supercomputers die ten opzichte van
tegenstelling tot
voorgaande supercomputers, een grote sprong in prestaties
‘normale’ scalare
maken.
computers, die met
De supercomputer markt ontstond in de begin jaren ‘70.
De vectorcomputers zijn de eerste computers die onder de term
een enkel gegeven
‘supercomputer’ vallen, zij onderscheiden zich van andere
werken.
computertechnologie met een nieuwe architectuur en daarmee
volgen zij hun eigen innovatietraject. CDC leverde twee vector
computers, Star 100 (beschikbaar in 1974, waarvan 5 verkocht)
en de Cyber 205 (beschikbaar in 1982, waarvan 30 verkocht). In 1986 waren er in
totaal 189 supercomputers wereldwijd geïnstalleerd waarvan 118 (60%) door Cray en
30 (16%) door CDC, de overige 24% door Japanse leveranciers. Hiervan is de Cray 1
de grootste innovatie en konden andere leveranciers qua prestaties hier niet tegen op.
Alleen de CDC-ETA was een uitschieter en 10 maal sneller dan de Cray 1. Een
overzicht van de verschillende innovaties die ongewone verhoging van prestaties
hebben t.o.v. het normale ontwikkeling patroon staat in tabel 6. Voor deze
supercomputers zal worden nagegaan hoe de verschillende technische elementen zijn
veranderd en wordt bepaald om wat voor innovatie het gaat.
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Tabel 5: Overzicht supercomputers 1976 t/m 1993 [5][13][14][15][16]
Jaar

Bedrijf

Model

1976
1982
1982
1982
1983
1985
1985
1985
1985
1986
1987
1987
1988
1988
1990
1990
1990
1990
1991

Cray Research
Fujitsu
Fujitsu
CDC
Cray Research
TMC
Cray Research
Intel
Convex
NEC
CDC-ETA
TMC
Convex
Cray Research
Intel
Maspar
Fujitsu
NEC
Intel

1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1993
1993

Cray Research
Kendalle Square
Convex
Cray
Cray
Maspar
TMC
Cray Research
IBM

Cray 1
VP100
VP200
Cyber 205
Cray X-MP
CM-1
Cray-2
iPSC/1
C1
SX-2
ETA-10
CM-2
C2
Cray Y-MP
iPSC/860
MP-1
VP2600
SX-3
Touchstone
Delta
C-90
KSR1
C3
Cray Y-MP
Cray-3
MP-2
CM-5
T3D
SP1

Snelheid
(GFlops/sec)
0,16
0,25
0.47
0,4
1,1
1
2
0,003
0,04
1,3
10
5
0,1
2.3
0,2
1,3
5
26
14

Techniek
Vector
Vector
Vector
Vector
Vector MP
MPP
Vector
MPP
Vector
Vector
Vector
MPP
Vector
Vector
MPP
MPP
Vector MP
Vector MP
MPP

16
2
0,8
14
15
1,6
60
20
8

Vector
MPP
Vector MP
Vector MP
Vector
MPP
MPP
MPP
MPP

Tabel 6: Overzicht van belangrijke supercomputer die een sprong maken in prestatie

Bedrijf

Supercomputer

Land

Jaar

Snelheid

Tech.

Markt

Vector
Vector MP
Vector MP
Vector MP
MPP
MPP
MPP
MPP
MPP

Vendor
Research
Research
Research
Research
Research

(Gflops/s)

Cray
Cray
CDC-ETA
NEC
TMC
Intel
IBM
NEC
IBM

Cray 1
Cray X-MP
ETA-10
SX-3
CM-5
ASCI Red
ASCI White
Earth-Simulator
eServer Blue Gene

United States
United States
United States
Japan
United States
United States
United States
Japan
United States

1976
1983
1987
1990
1992
1997
2000
2002
2005

0.2
1,1
10
26
60
1068
4938
35860
136800
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Afbeelding 5: Overzicht van de 5 snelste supercomputers over de periode 1993 t/m 2008

Tabel 6 geeft dus een overzicht van de belangrijkste innovaties die allemaal een grote
sprong in prestatie leverde t.o.v. van het normale ontwikkelingspatroon van
supercomputers. Hieronder worden deze veranderingen van deze innovatieve
supercomputers in technische elementen en architectuur uiteengezet zodat het helder
wordt om wat voor innovaties het gaat. Hieruit kan vervolgens het raamwerk van
Henderson en Clark op toegepast worden.
Cray, Cray 1, 1976
•
2,5 keer sneller dan de STAR 100, 2 keer sneller dan CDC 7600
•
Verbeterde architectuur; gebruik van registers, integraal systeem
ontwerp (C-shape, innovatieve koeling)
•
Goede Fortran Compiler, die direct het potentieel van het systeem
aanspreekt (zeer tijdbesparend voor software ontwikkelaars)
•
Gebruik van kleine en betrouwbare chips
•
Snelle verbinding tussen CPU en geheugen
•
Lage cycletime (hoge kloksnelheid).
Cray, Cray X-MP, 1983
•
2 keer sneller dan zijn voorgangers
•
Nieuwe architectuur, gebruik van meerdere processors.
•
Eerste supercomputer met parallelle architectuur, grondlegger voor
parallelle programmeer paradigma, dat tot op heden kenmerkend is
voor de supercomputers.
•
Gebaseerd op technologie van de Cray 1.

In een SMP
supercomputer,
wordt er gebruik
gemaakt van
meerdere procesoren
die samen een enkel
geheugen delen.

CDC ETA-10, 1987
•
10x sneller dan concurrentie
•
Gebruik van nieuwe CMOS technologie (voor lage cycletimes en chips konden dicht bij elkaar)
•
Ingewikkeld koelingsysteem
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•
•

Meerdere processors (8)
Opvolger Cyber 205

NEC SX-3, 1990
•
5 x tot 10x sneller dan concurrentie
•
Zeer snelle chip technologie (Ultra-LSI)
•
Multi processor systeem, met zeer snelle processors (4)
•
Hoge design dichtheid
•
Opvolger SX-2
TMC CM-5, 1992
•
5x sneller dan concurrentie
•
Nieuwe architectuur, Massive Parallel Processing (MPP), deze
architectuur is al terug te vinden in zijn voorganger de CM-2
•
Grotere compatibiliteit (ondersteund paralelle data programming
model)
•
Andere processor: Sun Sparc
•
1024 nodes met ieder 1 processor

Een Massive Parallel
Computer (MPP) is
een netwerk van
nodes. Elke node
bevat geheugen en
processors. De nodes
vormen samen een
supercomputer.

Intel ASCI Red, juni 1997:
•
2.9 keer sneller dan 1# daarvoor
•
2 tot 3 keer zoveel processors
•
Andere processor: Intel IA-32
•
(vanaf juni 1994 in de top500)
•
MPP architectuur
•
Gebruik van “commodity” elementen
•
4500 nodes (2 processors per node)
IBM ASCI White, november 2000:
•
2.1 keer sneller dan 1# daarvoor
•
Andere Processor: Power 3 (vanaf juni 1999 in de top500)
Grotere schaalbaarheid, meer bandbreedte
•
Gebaseerd op Workstation technologie (IBM RS/6000)
•
512 nodes (16 processors per node)
NEC Earth Simulator, juni 2002:
•
5.0 keer sneller dan 1# daarvoor
•
Andere Processor: NEC vector processors
•
Andere Architectuur, MPP en Vector.
•
640 nodes (8 vector processors per node)
IBM Blue Gene, juni 2005:
•
2 tot 4 keer sneller dan eerste drie supercomputer van het voorgaande jaar
•
Onderdelen met een laag energie verbruik en mindere prestatie. Hierdoor extra schaalbaar.
•
13x meer processoren als Earth Simulator (4x sneller)
6,5x meer processoren als eerst concurrerend model (SGI Altix) (2,7x sneller)

Als aanvulling op de bovenstaande gegevens, is het volgende bekend over een aantal
supercomputers. Zo hebben de ETA10 en de CM-5 zeer indrukwekkende prestatie.
Echter in de praktijk blijken deze systemen zeer moeilijk in gebruik en hebben deze
een zeer beperkte efficiency [4]. Een te grote sprong in techniek en daardoor een
slechte adoptie, betekende voor beide bedrijven hun faillissement. Een belangrijk
supercomputer met een zeer hoge efficiency die ook niet mag ontbreken, de Origin
2000 van SGI, uit 1996 [17]. Dit systeem, haalde een efficiency van 80%, terwijl
andere MPP systemen van die tijd een efficiency behaalde van 20%. Daarnaast was dit
een MPP die zich voordeed als een SMP (shared memory). Deze supercomputer laat
helaas geen buitengewone sprong zien in de statistieken. Deze lijst met belangrijke
supercomputers werd bevestigd in een interview met een supercomputer expert
genaamd Aad van der Steen [17]
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Identificeren van Innovaties
De negen supercomputers zullen worden geïdentificeerd naar verschillende innovatie
typen. De volgende drie blokken geven respectievelijk discontinue, modulaire en
architectuele innovatie weer. Ook worden de indicatoren voor de verschillende
innovatie typen genoemd. Deze conclusies zullen verderop in het onderzoek gebruikt
worden voor het identificeren van trajecten.

Discontinue innovatie:
(Nieuwe technologie, nieuwe architectuur, nieuwe markt, komst van een dominant design)

•
•

Cray 1, nieuwe architectuur (vector), nieuwe markt (supercomputermarkt).
TMC CM-5 eerste MPP (nieuwe architectuur) met duidelijk hogere
prestatie dan vector techniek (dominant design)

Modulaire innovatie:
(Algeheel verbeterde onderdelen (nieuwe generatie), Nieuwe technieken, nieuwe onderdelen, zelfde functie)

Overeenkomend hebben deze systemen een zelfde architectuur dan hun
voorgangers. Vernieuwing zit in het gebruik van nieuwe chiptechnologie
(waaronder procesoren), het grootschaliger toepassen van de gebruikte techniek en
het verbeteren van bestaande technieken (nieuwe techniek maar zelfde functie).
• CDC-ETA ETA-10
• NEC SX-3
• Intel ASCI Red
• IBM ASCI White

Architectuele innovatie:
(Impact van verandering onder invloed van een enkel technisch element op de gehele architectuur, herzien van
architectuur t.b.v. innovatie (alle elementen worden hierin betrokken)

Overeenkomend hebben deze twee innovatieve supercomputers is dat zij de
supercomputer in zijn geheel, tegen het dominant design in, hebben verandert.
• Cray X-MP, eerste computer met meerdere processoren.
• IBM eServer Blue Gene, kiest voor energie zuinig, beperkte prestaties van
technische elementen, maar creëert daardoor een enorme schaalbaarheid.
• NEC Earth-Simulator, kiest voor een oudere techniek in een nieuw jasje,
combineert vector systeem in een MPP architectuur en weet hier een enorme
prestatie winst uit te halen.
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Kosten
Binnen de supercomputermarkt is er maar een enkele bron
Een cluster is een
beschikbaar betreffende de kosten van supercomputers
netwerk van
[18]. Deze geeft een weergave van de kosten, zie
afbeelding 6 hieronder. Echter in de supercomputermarkt
computers, waarvan
kan de aankoop en de ontwikkeling van een product,
iedere computer zijn
hand in hand gaan; hierdoor zijn de kosten niet direct
eigen besturingsbepalend voor de concurrentie en daarmee het succes van
systeem heeft.
spelers in de markt. De meeste innovaties die hiervoor
Berekeningen worden
geïdentificeerd zijn behoren niet tot de goedkopere
verdeelt over de
supercomputers. Een uitzondering is de Cray 1, deze
staat wel bekend als een zeer goede prijs/prestatie
verschillende
verhouding. Ook de ASCI Red valt op in de tabel (te
computers en vormen
verklaren door het gebruik van commodity elementen
zo een supercomputer
zoals eerder vermeld). In het begin van de
supercomputermarkt is er een beperkte concurrentie. Pas
met de komst van MPP en clusters en daarmee
aansluiting op technologie uit andere markten (Personal
Computer, Workstation en Mainframe markten) kan er
een relatie getrokken worden tussen de kosten en de
gevolgen hiervan voor de competitie in de supercomputer sector. Dit zal duidelijk
worden in de volgende stappen van het onderzoek. Met name de kostenbesparing van
cluster architectuur heeft een grote impact. Clusters behoren bijvoorbeeld niet tot de
innovaties die tot grote sprongen in prestaties zorgde, maar neemt het wel in het
verloop van de tijd een heel groot marktaandeel in. Voor innovatie met betrekking tot
de kosten, zoals proces innovatie, schaalvoordeel of goedkopere technische elementen,
kan door beperkte bronnen geen kwantitatief bewijs geleverd worden.

Afbeelding 6: Overzicht van de kosten van supercomputers [18]
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Analyse volgens Kash en Rycroft
In deze stap wordt er dieper ingegaan op
de dynamica en ontwikkelingen in de
supercomputermarkt. Kash en Rycroft
gebruiken het concept
innovatietrajecten. De analyse in de
vorige stap kan gezien worden als
momentopnamen van verschillende
innovaties. Echter in de praktijk komt er
meer kijken bij innovatie. Innovatie is
padafhankelijk en daarmee ligt er een
oorzaak achter verschillende innovaties
(een leertraject) en hebben deze
gevolgen voor de betrokken spelers in
de markt.
Om een beeld te krijgen hoe de
dynamica over de tijd in de sector
verloopt zijn de volgende figuren
opgesteld. Afbeelding 7 geeft de
veranderingen van architecturen weer,
Afbeelding 7: Architecturen over de tijd weergeven, 1993 t/m 2008
deze gaan gepaard met technologische
innovatie. Hierin worden de verschillende bedrijven gekleurd die gebruik maken van
de betreffende architectuur. Verandering in architectuur is de grootste technische
verandering die in de supercomputer mogelijk is (hogere technische niveaus zijn er
niet). Deze informatie overlapt een periode van 1993 t/m 2008. Afbeelding 8, over
dezelfde periode, geeft inzicht in welke markten de afnemers zich bevinden.
Afbeelding 10, geeft inzicht in het Top500 aandeel van verschillende bedrijven over
dezelfde periode. Afbeelding 9, geeft het marktaandeel weer van bedrijven over de
periode 1986 t/m 1992. Voor de periode van 1975 t/m 1986 is er geen expliciete
tijdsverloop beschikbaar. In deze periode is de supercomputer markt gegroeid van de
eerste Cray 1 computer, naar een totaal van 189 supercomputers. Hierin had Cray een
aandeel van 60%, en is CDC uit de markt gestapt. Het overige marktaandeel werd
bezet door Japan. Er was
kennis- overdracht tussen de
Japanse en Amerikaanse
supercomputers sector. Echter
beide landen hadden hun eigen
markt en de concurrentie was
beperkt. Alleen op de Europese
markt (20%) werd er
geconcurreerd. De totale markt
is vanaf 1986 doorgeroeid tot
ongeveer 500 supercomputers
in 1993. [5] De data verwerkt
in de afbeeldingen is afkomstig
van de Top500 (1993 t/m 2008)
[5] en de Mannheim
statistieken (1986 t/m 1992)
[16].

Afbeelding 8: Architecturen verdeel over verschillende markten van
supercomputers
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Afbeelding 9: Verschillende bedrijven en hun aandeel in de supercomputer sector van 1993 t/m 2008
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Afbeelding 10: Aandeel van bedrijven in de supercomputer sector van 1986 t/m
1992

Om het tijdscomponent verder te onderzoeken en de oorzaken achter de dynamica,
ontwikkelingen en innovaties te achterhalen, is er een overzicht van zoveel mogelijk
gebeurtenissen in de supercomputermarkt verzameld. Een lijst met deze ‘events’ is
terug te vinden in bijlage II, waar ook de bronnen vermeld staan. Deze events zijn
gekenmerkt met een jaartal of tijdsperiode en met de indicatoren uit het raamwerk van
Kash en Rycroft.
Op het hoogste niveau zijn er drie technologische golven te identificeren, zie o.a.
afbeelding 7. Het ontstaan van supercomputers (~1975), de komst van MPP
architectuur (~1990) en de komst van cluster techniek (~2000). Voor de overige
genoemde architecturen in afbeelding 7 worden niet geïdentificeerd als technologisch
golven. SMP ligt in het zelfde technologische traject als ‘Single Processor’ systemen
met dit verschil dat er gebruik gemaakt wordt van meerdere processoren; dit wordt
gezien als een architecturele innovatie (de Cray X-MP). De Single Processor techniek
in begin 90 werd nog alleen toegepast in vector computers van Fujitsu en NEC. Een
‘constellation’ is een (klein) cluster van SMP en ligt in het technologische traject van
cluster techniek. SIMD is een techniek in supercomputers en werd als label gebruikt in
de top500 voor de eerste MPP computers van TMC en Maspar. Deze drie
technologische golven worden geanalyseerd met de vijf factoren van Kash en Rycroft.
Dit moet leiden tot het kunnen identificeren van verschillende trajecten en
transformaties of transities in de volgende stap. Deze drie golven worden ieder in een
tabel uitgewerkt. De genoemde nummers in deze tabellen verwijzen naar de events in
Bijlage II.

24

Eerste technologische golf: Ontstaan van Supercomputer sector
1976-1999
Kerncompetenties
(1979) Cray Research wordt opgericht [23][28]
(1982) Convex wordt opgericht [43]
(1983) Eerste Japanse supercomputer (NEC, Fujitsu en
Hitachi) [45]
(1983) CDC maakt spin-off van supercomputer afdeling
genaamd ETA. [47]
(1985-1990) Opkomst van bedrijven die minisupercomputers verkopen (Convex, Alliant, Multiflow)[53]
(1989) ETA wordt gesloten [47]
(1990) Cray koopt het bedrijf Supercomputer. [75]
(1990-1995) Komst van CMOS technologie in de
supercomputer sector, dit maakt zelfontwikkelde
chiptechnologie overbodig. [35][73]
Complementaire
competenties

Organisatorisch
leren

(1983) Fujitsu distribueert in Europa en US in
samenwerking met Siemens en Amdahl. NEC had geen
partners en was daardoor minder succesvol. [46][60][61]
(1984) UNIX op Cray, maakt het gemakkelijk om software
te converteren. Daardoor een enorm succes in de industrie
[48]
(1985-1990) Mini-supercomputers zijn een derde van de
prestatie maar een tiende goedkoper dan volwaardige
supercomputers.
(1985) Japanners komen met kosteneffectieve en IBM
compatible supercomputers op de markt [34][51]
(1986) Vector computers zijn volwassen: goede compilers
brede software ondersteuning waardoor interessant voor
academies en industrie [59]
(1990) Door aankoop van het bedrijf Supercomputer wilt
Cray concurreren op lagere segmenten [75]
(1994-1999) Workstation fabrikanten kunnen voor een
goede prijs SMP supercomputers afleveren. Door de
aansluiting op hun technologie traject en overlapping van
prestaties van chiptechnologie en computerdesign.
(<1975) Seymour Cray werkte bij al in de jaren 70 bij
CDC, die de voorlopers van supercomputers ontwikkelde.
Deze kennis neemt hij mee [11]
(<1975<)De ontwikkeling van supercomputer bij CDC en
Cray wordt voornamelijk gesponsord door de overheid.
[21][30]
(1970-1980) Door initatief van Japanse overheid in het
sponsoren van semiconducter bedrijven, zorgt voor begin
internationale concurrentie [25]
(1970-1980) Japan organiseert campagne in het achterhalen
van IBM’s mainframe technologie, dit zorgt later voor een
complementaire competentie [26]
(1980) Volgende stap voor Cray innovatie is het
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ontwikkelen van multi processor systemen [31]
(1980) Japanse overheid start twee projecten om henzelf
vooraan te zetten in de supercomputer markt [33]
(1994-1999) SMP is een zeer volwassen technologie
geworden en workstation fabrikanten vinden aansluiting op
deze techniek.
(1989) ETA vergeet het belang van standaard
besturingssysteem en ontwikkelingtools en verliest
daardoor klanten en moet zich terug trekken uit de markt
[47]
(1985) Japanners blijven op het zelfde technologietraject
terwijl de US zich begint te richten op de ontwikkeling van
MPP systemen[11]
(1982) Convex dekt gat in de markt met minisupercomputer (verkocht meer dan 500 systemen) [43]
(1982) CDC Cyber 205 is concurrentie voor Cray (30
verkocht)
(1976-1984) De Cray 1 wordt uiteindelijk 65x verkocht
[30]
(1976-1984) Cray 1 wordt later populair bij
wetenschappelijk instanties [30]
(1983-1989) Klanten van ETA gaan naar Convex [47]
(1980) Afspraken worden gemaakt voor verkoop van
Amerikaanse supercomputer in hoogdrempelige Japanse
markt [17]
(1994-1999) SGI, Digital en SUN profiteren van de
industriële vraag naar SMP supercomputers. [87]

Samenvatting eerste traject:
• Voorafgaande aan het ontstaan van het traject is er sprake van een discontinue
innovatie.
• Er zijn twee belangrijke netwerken, de Japanse en Amerikaanse. Deze
ondervinden alleen buiten hun eigen grenzen enkel concurrentie. Het
Amerikaanse netwerk wordt zowel in radicale als incrementele innovatie
gedragen door Cray. Het Japanse netwerk volgt en leert van de Amerikaanse
ontwikkelingen, maar maakt zijn eigen technologische ontwikkelingen door.
• Belangrijkste investeerders zijn de overheden.
• De ETA-10 was een grote innovatie in prestatie maar bleek achteraf gezien
geen goede aansluiting te vinden bij klanten, waardoor ETA het technologische
traject moest verlaten.
• Japanse overheid investeert in de doorontwikkeling van hun technieken,
hierdoor halen ze later in het innovatie traject, over het geheel gezien, betere
prestaties dan de US en hebben zij ook de eerste CMOS vector computer.
• In het Amerikaanse netwerk ontstaat een niche naar mini-supercomputers, dit
gat wordt gevuld door nieuwe toetreders. Deze hebben geen bijdragen in de
innovatie van het traject.
• Laatste 5 jaar van het traject wordt de markt opgenomen in een technologisch
golf van CMOS chiptechnology waardoor bedrijven uit andere computer
markten kunnen profiteren van de supercomputer markt. Cray verliest hier
grotendeels zijn aandeel in de Top500 omdat deze te laat reageert op de CMOS
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golf. Het traject leeft vervolgens nog 5 jaar door het gebruik van SMP
computers in clusters maar verdwijnt daarna langzaam helemaal.
Tweede technologische golf: Opkomst van Massive Parallel Computers
1985-heden
Kerncompetenties
(1971) Intel levert zijn eerste singlechip computer
processor uit, dit zou later de hele industrie gaan
veranderen. [27]
(1985) De MPP techniek is een simplistische architectuur
waardoor deze zeer toegankelijk werd voor nieuwe
toetreders (ongeveer 12 nieuwe bedrijven).[52][78]
(1989) Cray verlaat Cray Research en start Cray Computer.
[65]
(1991) Cray koopt FPS voor MPP kennis [77]
(1990-1995) Prestatie verschil tussen ECL en CMOS chips
verdwijnt [73]
(1994) Management fouten doet KSR stoppen [84]
(1994) TMC maakt te complexe technologie en heeft te
weinig markt en gaat failliet. [85]
(1994) HP koopt Convex [86]
(1996) Intel besluit uit de supercomputer markt te stappen.
[89]
(1996) SGI koopt Cray Research [91]
(1990-2000) Meeste Amerikaanse supercomputer bedrijven
zijn failliet, uiteindelijk blijven er vijf over: Cray, IBM,
SGI, Sun, HP (DEC/Compaq en Convex).[68][95]
Complementaire
(1990) Komst van parallele en vector compilers voor MPP
competenties
machines waardoor derde partijen software kunnen
ontwikkelen.[69]
(1990) Compatible maken van belangrijke software, zodat
de markt voor MPP verbreed werd (belangrijke
engineering- en wetenschap-software). [70]
(1990-1995)Verschil tussen technologie van Workstation,
Mainframe en Supercomputer markten vervagen waardoor
er gebruik gemaakt kan worden van ‘commodity’
onderdelen.[74]
(1995) Kleinere chips maken het mogelijk om meer
daarvan in een node te verwerken, waardoor krachtigere
computers gebouwd kunnen worden [88]
Organisatorisch
(1985) Eerste MPP systemen op de markt (Intel en TMC),
leren
deze zijn nog sterk expirimenteel.[49][55]
(1980-1995) Amerikaanse overheid start onderleiding van
het DARPA het SCI project, voor het ontwikkelen van
MPP architectuur.[41]
(1980-1990) SCI verschuigt focus en vind een balans
tussen MPP hardware en software ontwikkeling.
(1980-1990) Veel geleerd van SCI over de prestaties van
nodes en de interconnectie hiertussen [38][39]
(1980-1990) Veel bedrijven falliet gegaan maar kennis
dragers zijn weer terecht gekomen bij succesvollere
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bedrijven. [39]
(1990) DARPA richt zich op algemene chips en niet op
‘custommade’.[67]
(1990-1992) Succes van TMC zet Maspar er aan toe om
ook MPP systemen te gaan leveren [71].
(1980) Huidige architectuur zou te beperkt zijn voor de
toekomstige vraag, SCI is hier een reactie op [41]
(1980-1990) NSF simuleert het gebruik van UNIX [37]
(1980-1995) Cray richt zich op ECL chiptechnology terwijl
Japanse markt al op CMOS over is. [40]
(1985-1995) Laat in de ’80 reageert Cray op de keuze van
DARPA in de ontwikkeling van MPP technieken en het
gebruik van CMOS technology, de T3D supercomputer in
1993 is het resultaat hiervan. [56]
(1993) IBM brengt supercomputer op de markt gebaseerd
op workstation technologie. [82]
(2005) De high-end markt groeit niet sterk genoeg omdat
bedrijven zich richten op algemene (commidity)
technologie. Dit zorgt voor een slechte ondersteuning van
de ontwikkeling van gespecialiseerde technologie. [104]
(1987) TMC CM-2 is de eerste MPP die supercomputers
met de vorige architectuur op prestaties uitdaagt. [63]
(1988) Sterke vraag naar supercomputers in Duitsland door
automotive industrie, zij kochten met name Cray’s
XMP.[64]
(1990) Amerikaanse anti-dump maatregel tegen Japanse
toetreders tot 2003.[66]
(1990-1995) Verschil tussen technologie van Workstation,
Mainframe en Supercomputer markten vervagen waardoor
er nieuwe concurrentie bijkomt (denk aan IBM) [74]

Samenvatting tweede traject:
• Nieuwe architectuur neemt duidelijk de overhand, met buitengewone prestaties,
de CM-5 als discontinue innovatie. En op langer termijn gevolgd door
modulaire en architecturele innovaties.
• TMC is zeer innoverend en zeer initiërend voor het traject maar weet
uiteindelijk net zoals ETA niet goed aan te sluiten op de markt en gaat failliet.
• Japanse markt is nog steeds gescheiden van Amerikaanse markt. De spelers in
het Japanse netwerk blijven hetzelfde. Amerikaanse netwerk gaat op de kop.
Eerste Japanse MPP systemen duiken op in 1993 [5], tegenover de eerste
Amerikaanse in 1985. De Japanners lijken weer te volgen, dit kan echter niet
duidelijk uit de events geconcludeerd worden.
• Overheid is de grote investeerder in de ontwikkeling en stimulering van de
nieuwe MPP architectuur en daarmee het initiëren van innovatie binnen de
supercomputer sector.
• Voorgaande aan concrete innovaties is een lang leerproces doorlopen (7 jaar).
• Technologie wordt minder specialistisch en vindt aansluiting op andere
computermarkten. Hierdoor vervagen de grenzen van de supercomputer markt.
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Doordat de grenzen vervagen konden nieuwe bedrijven toetreden. En
uiteindelijk is er nieuw netwerk van spelers in de supercomputer markt
gekomen.
Doordat de grenzen vervagen, is de overheid de grip kwijt op de sector.
Daarmee is innovatie sterker afhankelijk van de marktwerking. Hierdoor is de
overheid bezorgd over innovatie van supercomputers dat van belang is voor
nationale ontwikkeling en kan er een lock-in situatie ontstaan.
Desondanks zijn er vrij recent twee architecturele innovatie voortgekomen. De
Earth Simulator in Japan, en het BlueGene concept in Amerika.
Vanaf 2000 krimpt het aandeel van MPP in de Top500 zeer sterk door de
opkomst van Cluster techniek. Het topsegment blijft echter weggelegd voor de
MPP architectuur.

Kerncompetenties

Complementaire
competenties
Organisatorisch
leren

Derde technologische golf: Cluster techniek
1999-heden
(1990-2000) Clusters worden interessant omdat deze zeer
kosteneffectief zijn. [76]
(2000-2005) Intel brengt de Pentium III en 4 uit, deze zijn
zeer geschikt voor supercomputing, en met een goede
prijs/prestatie verhouding. De markt verschuift dan ook
bijna in zijn geheel naar deze processors.
(2001) Tera wordt distributeur voor NEC supercomputers.
[103]
(2005) Supercomputers is niet meer een niche maar bestaat
uit verticaal geïntegreerde bedrijven die supercomputers
van elk formaat ontwerpen. Dezelfde technische elementen
komen terug in PC, Workstations, Mainframes en
Supercomputers.
(1993) Beowulf (cluster techniek) project geïnitieerd door
NASA [10]
(1993) Beowulf is gebaseerd op jarenlang experimenteren
met parallelle samenwerking van computers.
(1990-2000) De ontwikkeling van software tools om
software te ontwikkelen komen zeer langzaam opgang.
Compilers, performance tools, en debuggers laten lang op
zich wachten.
(1990-2000) Er komen nieuwe programmeer modellen
opgang zoals OpenMP.
(2000-2005) Clusters hebben geleid tot nieuwe
programmeer modellen echter zijn deze nog adequaat. Dit
heeft het DARPA tot geleid om een project op te zetten
genaamd HPCS. Dit moet leiden tot hoge prestatie en
productiviteit.
Onverwachte binnenkomst van de Earth Simulator en
totaal verschillende innovatie strategie van Japan zet
Amerika aan tot een NRC onderzoek naar de toekomst van
supercomputers.
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(2005) HPCS moet leiden tot radicaal nieuwe architecturen
[106]
(2005) De high-end markt groeit niet sterk genoeg omdat
bedrijven zich richten op algemene (commodity)
technologie. Dit zorgt voor een slechte ondersteuning van
de ontwikkeling van gespecialiseerde technologie. [104]
(2000-2005) Clusters worden populair omdat software
steeds minder zware eisen stelde aan communicatie tussen
de computers in een cluster. Clusters zijn in die gevallen
stukken goedkoper.
(2000-2005) Markt splitst zich in capability computing en
capacity computing. De eerste wordt gedomineerd door
MPP en de tweede door Clusters. [101]

Samenvatting derde traject:
• Cluster techniek komt beschikbaar door minder strengere eisen aan
communicatie tussen rekeneenheden (nodes) en de schaalbaarheid is enorm.
• Clusters zijn goedkoper dan MPP machines.
• Cluster techniek moet nog groeien en ontwikkelen, wil het interessant zijn voor
het topsegment (capability computing), de efficiency is te laag.
• Door beperkingen van de techniek, lopen er nu twee technologie trajecten naast
elkaar, ‘capacity computing’ en ‘capability computing’. Innovatiestrategieën
worden hierdoor bemoeilijkt.
• Daarnaast is de clustertechnologie niet gebonden aan de supercomputer markt
en daarmee is de richting van het innovatietraject verbonden aan andere
sectoren. Dit kan nadelige effecten hebben voor de vraag binnen de
supercomputer sector.
• De innovatiestrategie van Amerika is diffuus. Terwijl Japan met de Earth
Stimulator het tegenovergestelde laat zien. Dit was een lange termijn
investering, en ook sterk gefocust op een enkele techniek. Uiteindelijk bleek
deze ook nog succesvol te zijn. Amerika is bang zijn koppositie te verliezen.
Huidige situatie van supercomputer
Op dit moment bestaan er dus twee innovatietrajecten, een innovatietraject van MPP
systemen en een traject van clusters.
Clusters zijn ontstaan vanuit het idee om van enkele PCs (personal computers zoals wij
deze van ons bureau kennen) te bundelen tot een grote krachtige supercomputer. Het
concept MPP is gebaseerd op het idee om kleine speciale nodes (procesor(s) en
geheugen) parallel aan elkaar te koppelen om een zo groot mogelijke rekencapaciteit te
verkrijgen. Deze twee concepten zijn langzamerhand in het afgelopen decennium naar
elkaar toe gegroeid.
Het probleem met SMP supercomputers was, dat met de groei van het aantal
procesoren (wat nodig is voor marktbehoefte aan steeds grotere rekenkracht), de
communicatie dermate groeide, dat het niet meer mogelijk was en het ook kostbaar
werd, om alle procesoren en al het geheugen met elkaar te laten communiceren en
synchroon te laten lopen (zonder wachttijden). Dit is o.a. de oorzaak voor de overgang
van SMP naar MPP, van gedeeld geheugen (shared memory), naar verdeeld geheugen
(distributed memory) en het gebruik van cluster technieken. MPP lijkt op een cluster
omdat het meerdere nodes met elkaar verbonden worden via een netwerk (zoals de
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computers in een cluster verbonden worden in een netwerk). Echter het netwerk waar
deze nodes/computers met elkaar verbonden worden verschild. De nodes zelf vormen
geen volwaardige computer.
Clusters zijn alle supercomputers die van kleine computers een supercomputer maken.
Het uitgangspunt is om rekentaken efficiënt te verdelen over de verschillende kleine
computers. MPPs zijn supercomputers die alles parallel uitvoeren en een integraal
systeem vormen. Het uitgangspunt is om rekentaken parallel over de nodes te
verspreiden. In het design komt naar voren dat clusters allemaal losse computers zijn in
gestandaardiseerde formaten en kasten, waarbij de grote van de supercomputer sterk
flexibel is. Bij MPP komt dit naar voren als een vast/geheel eindproduct, waarvan de
afstand tussen nodes zo kort en snel mogelijk is gehouden, wat de communicatie ten
goede komt. De communicatie technieken die gebruikt worden, genaamd
“interconnect”, verschillen dan ook duidelijk met clusters, constellations en MPPs, zie
afbeelding 11. Clusters gebruiken voor het grootste deel Gigabit Ethernet. Voor MPP
is het kenmerkend dat bedrijven eigen interconnect systemen aanbieden (Proprietary in
de afbeelding). Dezelfde type procesoren en geheugen kunnen zowel in MPP als in
clusters voorkomen. Naast de komst van clusters van gewone computers, is cluster
techniek ook toegepast in het verbinden van enkele SMP, dit zijn de constellations.
Deze supercomputers zijn geclusterd en voeren verdeeld, parallelle taken uit.
Afhankelijk van de toepassing is het mogelijk om een passend systeem te kiezen.
Bepalend daarin is de mate van afhankelijkheid in de communicatie tussen de delen
van een rekentaak. Clusters kunnen gebruikt worden voor minder communicatieve
afhankelijke rekentaken (capacity computing), MPP voor sterk afhankelijke (capability
computing). Echter door de behoefte naar steeds krachtigere en grotere supercomputers
wordt zowel voor clusters als voor MPP’s, communicatie de bottleneck. Dit heeft
effect op de efficiency en de productiviteit. Hoe meer er gecommuniceerd moet
worden en hoe langer dit duurt (door fysieke afstand en aantal verbindingen), des te
trager het systeem wordt. Dit probleem brengt clusters en MPP dichter bij elkaar.
De verschillen tussen MPP en clusters wordt steeds kleiner doordat er nieuwe
standaarden ontwikkeld zijn op het gebied van rekenen over verschillende
rekeneenheden (cluster/nodes). Er is een standaard voor communicatie tussen
verschillende rekeneenheden ontwikkeld, genaamd MPI, bedrijven integreren deze op
hun eigen manier. Deze standaard wordt zowel voor clusters als voor MPPs gebruikt
om de programma’s over de verschillende nodes/clusters te verdelen. De eerste
implementatie van MPI begonnen vanaf 1995. Echter pas vanaf 2002 is het mogelijk
om parallele operatie uit te voeren. Deze standaardisering is geïnitieerd door alle grote
partijen uit die tijd; Convex, Cray, IBM, Intel, Meiko, nCUBE, NEC and Thinking
Machines. [19]
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Afbeelding 11: Overzicht van communicatietechnologie voor verschillende architecturen van 1993 t/m 2008

Een andere standaard is ontstaan voor communicatie systemen, die zowel voor clusters,
MPP als constellations wordt gebruikt, namelijk Infiniband (zie afbeelding 11).
Infiniband is ontwikkeld door Compaq, IBM, Hewlett Packerd, Intel, Microsoft en Sun
en als standaard uitgebracht in 1999. Deze is in het verloop van de tijd uitgewerkt en
heeft zijn opmars gemaakt in de supercomputer sector.
Een ander element dat clusters en MPP dichter bij elkaar brengt is de ontwikkeling van
meerdere kernen in een processor. Deze processorkernen lopen ook parallel aan elkaar
en moeten zodanig aangestuurd als nodes in een MPP’s. Door deze overeenkomsten,
worden de marktstandaarden steeds universeler.
Terugkomend op de twee segmenten in de
supercomputer sector. Het lagere segment wordt
Levenscyclus van een
gedomineerd door gestandaardiseerde
supercomputer.
supercomputer systemen. Hierin is de industrie
Uitzoeken en testen en
de grote afnemer en zijn clusters het populairst.
beslissen: 1,5 jaar.
Daarnaast is er een hoger segment, waarin
Installeren: 1,5 maand.
gespecialiseerde en sterk geïntegreerde
Echte gebruik: 3-4 jaar
supercomputer systemen worden aangeboden, de
Formule 1. Hierin is dus MPP populair. Zie ook
[17]
afbeelding 8. Deze twee segmenten komen
respectievelijk overeen met de eerder genoemde ‘capacity’ en ‘capability’
supercomputers. Innovatie in supercomputers vindt met name plaats in het topsegment
(MPP’s). In het lagere segment is er alleen sprake van innovatie door het absorberen
van proven-technology uit het top-segment of uit de mainframe/workstation sector. De
industrie, de commerciële markt, is afwachtend en absorbeert techniek. De
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wetenschappelijke (academia en onderzoeksinstellingen) markt in de supercomputer
sector zijn de technologiedragers en zorgen voor innovatie binnen de sector. [17]
Over de tijd is innovatie in de supercomputer wereld veranderd. In de beginperiode
was innovatie afhankelijk van enkele goede architecten zoals Cray. Tegenwoordig is
innovatie lastiger omdat de technologie complexer is geworden. Door de complexiteit
zijn alleen grote bedrijven nog instaat om de sector te innoveren.
De toetredingsdrempel ligt hierdoor ook zeer hoog, wat nieuwe spelers buitensluit. Zo
zijn de kosten voor het ontwikkelen van een nieuwe processor zo gigantisch, dat
niemand hierop kan concurreren. Daarnaast is de behoefte naar snelheid zo hoog, dat je
als bedrijf alleen nog kunt innoveren door de supercomputer in zijn geheel te
verbeteren. Dit kunnen ook alleen grote bedrijven.
Door de complexiteit van de technieken zijn de innovatie problemen dermate groot en
de huidige technieken te beperkt, dat de spelers in de sector genoodzaakt zijn om
samen te werken. Het is dan ook voor het eerst dat er internationaal een project wordt
gestart met alle grote spelers, waarin de opschaling van parallelle systemen integraal
(op alle vlakken) geïnnoveerd wordt. [17].
Nieuwe ontwikkelingen, hybride technologie
Er is nieuwe ontwikkeling gaande binnen de supercomputer markt. Het betreft het
opnemen van aanvullende processors in de computer architectuur. Dit betekend dat er
naast de standaard processors, aanvullende rekenchips/cores gebruikt worden om
rekenkracht te verhogen. Er zijn drie soorten rekenversneller: grafische kaarten,
algemene rekenversnellers en FPGA [17]. Er zijn al reeds eerste implementaties. De
huidige nummer 1 in de top500, de Roadrunner, gebruikt een processor die uit
meerdere kernen bestaat, de Cell-processor. De verschillende kernen hebben hun eigen
rekenkundige specialisaties [20].
Door gebruik van rekenversnellers, kunnen geheel of delen van programma’s met een
factor 10 tot 100 versneld worden. De verwachting is dat in de komende jaren het
gebruik hiervan explosief gaat toenemen. Reden hiervoor is dat huidige processors hun
grenzen beginnen te naderen, daarnaast blijkt het gebruik van aanvullende
rekenversneller een stuk energiezuiniger te zijn. Een nadeel van deze rekenversnellers
is dat het een lastige taak is voor de programmeurs om deze aan te spreken en toe te
passen in hun programmatuur. Hiervoor zijn echter al initiatieven genomen om
methodes te standaardiseren en ook te implementeren in ontwikkelingssoftware. Dit is
echter nog volop in ontwikkeling. [17]
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5. Innovaties en netwerken van quantumcomputers
Wat is een quantumcomputer?
De quantumcomputer is in ontwikkeling en er zijn geen commerciële systemen
beschikbaar. Echter de functies en eigenschappen van de quantumcomputer zijn al
algemeen gedefinieerd. Een quantumcomputer, zo is de dominante gedachte, is een
computer die eigenschappen van de quantummechanica (natuurkunde) integreert in een
computer systeem en op een quantummechanische manier rekent. Het concept van een
quantum berekening is al wiskundig aangetoond zonder dat er werkelijk een computer
is ontwikkeld. Dus vanuit een wiskundig perspectief bestaat de quantumcomputer al en
zijn er ook al toepassingen ontwikkeld. Een fysieke computer die dit hardwarematig uit
kan voeren is echter nog in ontwikkeling.
Een quantumcomputer maakt gebruikt van waarschijnlijkheden (probability) van bits.
Een bit heeft de kans om 1 te zijn en 0 te zijn ( bij een gewone computer is een bit of 1
of 0, voor 100%). Daarnaast zijn een serie bits met elkaar verbonden (entanglement)
waardoor een data, waarschijnlijkheden heeft van verschillende waardes. Een 4 bit
quantumgeheugen heeft bijvoorbeeld 50% kans dat het ‘1010’ en 50% kans dat het
‘0101’ is (superpositioning). Echter zolang je op het niveau van waarschijnlijkheid
blijft werken, is er niets aan de hand, maar op het moment dat je data wilt uitlezen, is
het alleen mogelijk om een enkele waarde uit te lezen, wat de waarschijnlijkheid dus
op 100% brengt. Hiermee vervallen de andere waardes. Zolang je in het
waarschijnlijkheidsniveau blijft, is het mogelijk om rekenkundige bewerkingen te doen
over alle waardes maar met een kans. Bijvoorbeeld een vermenigvuldiging van een
factor drie op een quantumgeheugen met twee waardes, een met de waarde van 4 met
een kans van 50% en de waarde 2 met een kans van 50%, wordt het antwoord 12 met
een kans van 50% en 6 met een kans van 50%. De truc ligt hem in het berekenen op
het niveau van waarschijnlijkheid, en zorgen dat het juiste antwoord uiteindelijk de
grootste kans krijgt en vrijgegeven wordt. Hier zijn verschillende wiskundige
oplossingen en toepassingen voor bedacht. Door deze manier van rekenen, is het
gebruiken van een quantumcomputer anders dan normale computersystemen.
Huidige ontwikkelingen in quantumcomputers
Volgens de roadmap van ARDA, zijn er acht quantumcomputer technologieën in
ontwikkeling, namelijk NMR, Trapped Ion, Neutral Atom, Cavity QED, Optical, Solid
State, Superconducting en Unique Qubits. Deze roadmap is de meest uitgebreide markt
analyse die ik heb kunnen vinden. In deze analyse staat ook een uitgebreid overzicht
van alle spelers van de betreffende technologieën. Dit zijn met name universiteiten en
onderzoeksinstituten. IBM en NEC worden ook genoemd; het percentage bedrijven is
echter nihil. Het is duidelijk dat op dit moment de quantumcomputer in de
ontwikkelingsfase zit. Het is al wel gelukt om een mini quantumcomputer te maken
van enkele bits [21] maar het is nog niemand gelukt om een nuttige en toepasbare
quantumcomputer te realiseren.
Di Vincenzo, medewerker van IBM, zette een aantal criteria uit waar een werkende
quantumcomputer aan moet voldoen [22]. Deze criteria worden over het algemeen
gebruikt als het gaat om het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen. Hieronder is
een grafiek weergeven die aangeeft in hoeverre de verschillende technieken aan de
criteria voldoen in het jaar 2004.
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Afbeelding 12: Ontwikkeling van de technologieën van de quantumcomputer en hun voortgang [23]

De verwachting van deze roadmap is dat in 2012 quantumcomputers zover zijn
ontwikkeld dat deze systemen een prototype vormen om architecturale en
algoritmische problemen te verkennen [23]. Dit betekent dat een quantumcomputer
van 50 fysieke qubits gebruikt wordt om enkelen werkende logische qubits te
genereren (nodig voor error correctie ivm. het verval van qubits). Daarnaast
verwachten ze een ‘full-scale’ quantumcomputer te simuleren op een klassieke
computer. Als de roadmap uitkomt, levert dit een Ghz systeem van 3 logische qubits
op in 2012. Voor een werkende quantumcomputer moet dit 10 tot 100 qubits worden.
Elke quantumcomputer technologie voldoet aan verschillende criteria. Wat de ene
techniek heeft, heeft de andere niet (schaalbaarheid, snelheid, foutpercentage). Het is
niet te zeggen welke techniek dominant gaat worden, ook is het niet uitgesloten dat er
nog technologieën bijkomen [23].
De schaalbaarheid is echter een groot probleem en geen enkele quantumcomputer
technologie heeft hiervoor een bewezen methode geleverd. Daarnaast is het zeer
moeilijk om het hele systeem stabiel en foutvrij te houden [23].
Verwachtingen
Op dit moment is er geen quantumcomputer die met de huidige supercomputers kan
concurreren. De vraag in hoeverre quantumcomputers aansluiten op supercomputers is
de vraag wat de mogelijkheden van toekomstige ontwikkelde quantumcomputers
zouden kunnen zijn en hoe deze in lijn lopen met de toekomstige ontwikkeling van het
supercomputer sector.
Een analyse naar publicaties in wetenschappelijke nieuwsberichten geeft het volgende
beeld van de toekomstige quantumcomputer (zie bijlage III voor een overzicht van de
berichtgeving). Hierin is gezocht naar statements direct gerelateerd aan het woord
“quantumcomputer”. De nummers tussen de haakjes staat voor een genummerde
berichtgeving, deze zijn te vinden in de bijlage waar ook de bronvermelding genoemd
wordt. De berichten zijn gepubliceerd in de periode van 1998 tot 2009. Deze
statements zijn afkomstig van universiteiten, technologisch instituten en eenmalig van
IBM en eenmalig van NEC. Deze zijn verzameld door de nieuwssite Sciencedaily [24].
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De verschillende statements konden ondergebracht worden tot een aantal algemene
statements. Deze zijn naar boven gesorteerd naar welke het meest genoemd wordt.
• Quantumcomputers heeft impact op encryptie technologie
(1,2,3,5,11,12,14,17,18,20,23,27,29,32,41,44,47,48,49,51,52,53,54)
• Quantumcomputers worden veel sneller dan huidige (super) computer
technologie door gebruik van quantum technieken
(1,7,9,11,13,15,19,22,24,26,27,28,30,33,35,40) maar voor specifieke
berekeningen (1,16,25,31,41)
• Quantumcomputers zijn nog geen realiteit
(12,21,22,24,29,31,39,42,46,55)
• Quantumcomputers heeft impact op database technologie
(4,12,17,20,29,39,47,52)
• Quantumcomputers berekenen problemen die huidige computers niet kunnen
(4,6,10,28,43,46,52,53,55)
• Quantumcomputers kunnen gebruikt worden voor toekomstige rekenproblemen
(14,19,20,29,52)
• Quantumcomputers kunnen gebruikt worden voor berekeningen in scheikunde
en biologie (17,23,45,51,53)
• Quantumcomputers kunnen gebruikt worden voor berekening in quantum
fysica (8,15,23,39,50)
• Quantumcomputers hebben algemeen een grote impact (36,37,38)
Deze statements, zijn ergens op gebaseerd. Bij verder onderzoek worden er een aantal
zaken helder.
Supercomputers en ook quantumcomputers worden gebruikt voor het uitvoeren van
algoritmes. Een algoritme is een formule die op een reeks data wordt toegepast, een
rekenkundige operatie. Ieder toepassingsgebied heeft zijn eigen algoritmes (denk aan
een algoritme voor een zoekopdracht in google, die door een database zoekt, een
algoritme die van bestanden een zip file maakt, of een algoritme die een mp3 bestand
decodeert, of een algoritme om priem getallen te zoeken en een algoritme om fractals
te tekenen). Supercomputers worden gebruikt voor hun capaciteit om algoritmes uit te
voeren voor complexe rekenkundige bewerkingen. De quantumcomputer kwam in het
licht te staan doordat P. Shor [25] een algoritme ontdekte die quantumcomputer
architectuur kan gebruiken om getallen te factoriseren. Dit kwam sterk in het nieuws
omdat de hedendaagse top beveiligingssystemen (RSA) gebruik maken van encryptie
gebaseerd op factorisering van getallen. Wanneer een quantumcomputer gerealiseerd
zou worden, zou deze zo snel kunnen factoriseren dat deze encryptie techniek totaal
verworpen wordt. Dit is de rede dat er zoveel claims zijn betreft de impact op encryptie
techniek. Echter geeft ARDA in hun roadmap aan, dat tegen de tijd de
quantumcomputer uitkomt encryptie niet meer afhankelijjk is van deze techniek.
Betreft de claims die aangeven dat quantumcomputers een impact kunnen hebben op
database technologie klopt ook ivm. een ander gevonden algoritme, het algoritme van
Grover [26]. Echter deze twee algoritmes zijn op dit moment de enige uitgewerkte
algoritmes die sneller zijn op een quantumcomputer dan conventionele algoritmes op
een supercomputer. Er is nog een derde algoritme, dat van Deutsch, maar deze heeft
geen toepassing. Het is niet duidelijk of andere statements zijn gerelateerd. Er is
enigszins ontwikkeling in de zoektocht naar algoritmes, maar er zijn hierover geen
duidelijke nieuwsberichten [23]. ARDA geeft dan ook aan, dat het vinden van nieuwe
algoritmes, een van de meest belangrijke uitdagingen is voor de quantumcomputer
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community. Er zijn geen wetenschappelijke feiten die bewijzen dat quantumcomputers
hedendaagse (super)computer techniek gaat overstijgen buiten database en encryptie
technieken.
Quantumcomputers en de vijf factoren van Kash en Rycroft
Hieronder worden de ontwikkelingen van de quantumcompter belicht in het raamwerk
van Kash en Rycroft, gebruikmakend van de vijf factoren.
Kern Competentie

Complementaire
competenties

Organisatorisch leren

Pad afhankelijkheid

Quantumcomputers doet zich voor als een potentiële
nieuwe kerncompetenties. Dit in het perspectief van de
mogelijke rekenkracht en de nieuwe ‘niet gevonden’ reken
operatie / toepassingsmarkt (quantumveld).
Deze techniek is sterk in ontwikkeling en heeft nog
helemaal niet de volwassenheid om een nieuwe
kerncompetentie genoemd te worden.
De volledige potentie (mogelijkheden) van de
quantumcomputer moet nog ontdekt worden.
Daarnaast blijkt de toepasbaarheid van de
quantumcomputer tot nu toe zeer beperkt te zijn. Dit
laatste is zeer bepalend in hoeverre quantumcomputer een
duidelijk kerncompetentie kan vormen, en kan concurreren
met andere computertechnieken. Zolang er niet meer
algoritmes gevonden worden, kan de quantumcomputer
zich niet ontwikkelen tot een kerncompetentie.
Zoals de ontwikkelingen er nu uit zien, is de
quantumcomputer geschikt voor specifieke rekenkundige
problemen. Hiermee kan het een aanvulling geven op
andere computer technieken maar deze niet vervangen.
Quantumcomputers zitten nog sterk in een
ontwikkelingsfase. De kennisontwikkeling en het
experimenteren wordt met name gedaan door
universiteiten en onderzoekslabertoriums. Enkel grote
bedrijven als IBM en NEC delen enige betrokkenheid in de
ontwikkeling. Doordat het zwaartepunt van de
ontwikkeling met name wetenschappelijk is en niet
gedragen wordt door bedrijven, heeft het leerproces een
open innovatie karakter, gebaseerd op het publiceren van
onderzoek en aanvragen van patenten. Er is weinig
concurrentie en het is lang niet duidelijk welke techniek
dominant wordt. Zoals ARDA aangeeft, vullen de
verschillende technieken elkaar aan, en kan er geleerd
worden van elkaar [23]
Het innovatie traject van quantumcomputers wordt met
name negatief beïnvloed door de moeilijkheid van het
realiseren van de techniek (schaalbaarheid en storingsvrij)
en het beperkte aantal algoritmes.
Positief in het traject is dat er nog veel vrijheid is voor
nieuwe ontdekkingen en de toekomst van het traject nog
open ligt.
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Selectie

Quantumcomputers heeft een imago dat zinspeelt dat de
technologie een grote potentie heeft (zie de claims).
Daarnaast is het onderzoek heel exotisch en uitdagend. Dit
heeft natuurlijke een positieve uitwerking op het
aantrekken van financiële middelen en daarmee de selectie
voor deze techniek.
De valkuil is echter dat de werkelijkheid op dit moment
iets minder aantrekkelijk. Zolang de techniek in
ontwikkeling is, liggen de mogelijkheden nog niet vast.

Scenarios
De statements over de mogelijke toekomst van de quantumcomputer zijn te ordenen
volgens de mate van ingrijpendheid. De volgende scenario’s kunnen zich ontvouwen,
met de aanname dat de quantumcomputer een realiteit wordt:
A) Wanneer er geen nieuwe algoritmes uitgevonden worden, blijven
quantumcomputers een niche binnen de computertechnieken.
B) Er van uitgaande dat er nieuwe markten worden ontdekt die gebruik maken van
quantumrekentechnieken, d.w.z. nieuwe algoritmes voor nieuwe toepassingen.
Quantumcomuters vormen in dit geval hun eigen, nieuwe markt.
C) Er van uitgaande dat er quantum algoritmes gevonden worden voor bestaande
algoritmes. Quantumcomputers ontwikkellen zich tot een nieuw computer
paradigma.

Quantumcomputers en Supercomputers
Afbeelding 13 geeft een overzicht van de
raakvlakken tussen rekenkundige problemen
die nu op supercomputers worden uitgevoerd
en die in de toekomst door de tot nu toe
gevonden quantumcomputeralgoritmes
uitgevoerd kunnen worden.. Het overzicht
benadrukt dat quantumcomputer maar een
beperkt deel van de supercomputermarkt kan
overnemen. Voor een aantal problemen is het
nog niet bekend of dit op een
quantumcomputer uitgevoerd kan worden,
voor andere is het zeker dat het niet kan [17].

Afbeelding 13: Overzicht van de supercomputermarkt en de
overlap van quantumcomputers hierop [17]
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6. Innovatietrajecten
Innovatie trajecten en patronen in supercomputers
In de vorige hoofdstukken zijn de verschillende factoren uiteengezet die bepalend zijn
in een innovatietraject. De volgende stap in dit onderzoek is het bepalen van de
verschillende innovatiepatronen zoals die geformuleerd zijn door Kash en Rycroft. Er
zijn drie trajecten te identificeren binnen supercomputers. Voor zover er sprake is van
een traject, vormt de quantumcomputer een eigen traject. Het eerste traject in
supercomputers, zoals geconcludeerd werd in hoofdstuk 4, ging gepaard met het
ontstaan van de sector. Het tweede traject, waarin zowel de technologie veranderde
alsmede de betrokken spelers, zorgde voor een transformatie van het lopende traject.
Het derde traject is de komst van clustertechnologie met veel nieuwe marktspelers. De
innovatiepatronen zijn geïdentificeerd met een aantal indicatoren. In tabel 7 is een
overzicht van deze indicatoren, de bijhorende gebeurtenissen en gevonden
innovatiepatronen die bij de verschillende overgangen horen van de trajecten. Voor de
duidelijkheid, een innovatietraject is de co-evolutie van technologie en een netwerk, en
Kash en Rycroft onderscheiden drie vormen van een dergelijke co-evolutie, die ze
innovatiepatronen noemen.
Tabel 7: Overzicht van innovatiepatronen

Innovatie
patroon
Transitie
Opkomst van
Supercomputers (1976)

Definitie / Indicatoren
Co-evolutie naar een nieuw
traject met een bestaand
netwerk en technologie
• Grote verschillen in prestatie
• Kwalitatieve veranderingen
in het design
• Gaat verder dan voorgesteld
had kunnen worden
• Combinatie van voorheen
zelfstandige technologieën
• Nieuw netwerk, nieuwe
competenties

MPP
architectuur

Transformatie
(1985)

Een nieuw traject door een
nieuw co-evoluerend
netwerk en technologie

Indicatoren voor het betreffende
patroon
• Cray ontwikkeld vanuit
bestaande computertechnologie
een nieuwe architectuur en vormt
een nieuw netwerk, met eigen
technologische elementen en een
nieuwe markt.
• Er is sprake van een radicale
innovatie

•
•
•

• Ontwikkelen van nieuwe
kernmogelijkheden
• Aansluiten op technologisch
grote golven
• Nieuwe complementaire
competenties
• Open netwerk
• Beperkte marktvraag (nieuw)

•
•

MPP is een traject dat naast het
bestaande traject is ontwikkeld.
De architectuur is nieuw,
maar ook de betrokken bedrijven
zijn nieuw
MPP vind aansluiting op
‘commodity’ elementen en de
komst van CMOS
chiptechnologie.
Marktvraag komt langzaam
opzetten.
Uiteindelijk verdwijnt het oude
traject.

39

Cluster
techniek

Normaal
patroon /
Transformatie
(1999)

Co-evolutie van bestaande
netwerken en technologie.
Integratie van netwerk en
technologie van andere
sector

•
•
•
•

• algemene acceptatie van
innovatie
• eigen project, eigen
gemeenschap
behouden van competitief
voordeel

•
•
•
•

Hewlett Packerd als grote nieuwe
speler.
IBM blijft meekomen.
SUN, SGI en Cray slinken zeer
sterk.
Dell en kleinere spelers treden
toe in de markt.
MPP architectuur speelt nog de
hoofdrol in innovatie.
Technologie nog niet volwassen,
lage efficiency.
Cluster supercomputers zijn niet
krachtig genoeg voor het topsegment.
Heeft aansluiting en overlapping
met bestaande traject.

In afbeelding 14 wordt een overzicht gegeven van de verschillende trajecten op basis
van de bevindingen van hoofdstuk 4 en 5. Hierin zijn ook de verschillende typen
innovatie opgenomen. In de afbeelding wordt ook het mini-supercomputer traject
weergeven, die een tijd een eigen markt vormde. Het traject van clustertechniek loopt
naast het bestaande MPP traject. Dit is een apart traject, omdat het om een alternatieve
techniek en een ander netwerk gaat. Het ene traject kan niet de technologie leveren die
het andere taject aanbied, de technische elementen zijn niet uitwisselbaar. Dit verandert
echter wel over de tijd. Deze twee trajecten lopen, zoals eerder genoemd, naar elkaar
toe. Kash en Rycroft benoemen met name de samenwerking van spelers in hun
definitie van zelf-organiserende netwerken. In dit onderzoek vallen concurrerende
spelers onder het zelfde netwerk omdat deze in het zelfde innovatietraject zitten, zij
delen het zelfde kennisgebied. Zij beconcurreren elkaar maar ontwikkelen wel de
zelfde technologie. In het geval van meerdere trajecten binnen een sector, betekent dat
er twee dominante technologieën zijn, waarbij het kennisgebied gescheiden is en beide
een andere innovatieweg volgen.

Afbeelding 14: Illustratie van de innovatietrajecten in de supercomputer sector
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Aansluiting van quantumcomputers op supercomputers
De behoefte in de supercomputer markt is, zoals altijd al, een steeds grotere en snellere
rekencapaciteit. De grote bottlenecks op dit moment zijn de steeds groter wordende
systemen en de beperkingen van de communicatie die hiermee gepaard gaat.
Vergeleken met de huidige architecturen in de supercomputer sector, namelijk clusters
en MPP, is de quantumcomputer geen gelijkwaardige architectuur maar een geheel
nieuwe architectuur. Doordat het om een geheel nieuwe architectuur gaat, wat zowel
gevolgen heeft voor de toepassing als de software- en hardware ontwikkeling, vinden
quantumcomputers geen aansluiting op bestaande supercomputertrajecten. Echter
gezien de verwachtingen genoemd in Hoofdstuk 5 kunnen quantumcomputers de
huidige trajecten ook niet vervangen. Ze zijn niet geschikt voor standaardberekeningen. Met de quantumcomputer technologie is het niet mogelijk om als
netwerk een dermate sterke kerncompetentie op te bouwen dat deze een transformatie
teweeg kan brengen in de supercomputer markt.
In de supercomputer markt is er een marktbeweging naar de integratie van extra
rekenprocessors voor het vormen van hybride systemen. Deze extra rekenprocessoren
zouden wellicht in de toekomst quantumchips kunnen worden. Zo vormen zij een
aanvulling op bestaande technologie. Een bedrijf zou zich sterker kunnen positioneren
in de markt met quantumtechnologie als complementaire aanvulling op zijn
kerncompetenties.
Op het niveau van organisatorisch leren behoort het ontwikkeling van
quantumcomputer en supercomputer tot verschillende kennisgebieden. Supercomputer
zijn vergeleken met quantumcomputers een 'proven technology'; quantumcomputers
zijn nog sterk in de ontwikkelingsfase. Overeenkomend hebben ze dat zowel
quantumcomputers als supercomputers gebruikt worden in encryptie technologie.
Daarnaast worden beide technologieën sterk door de overheid gesponsord (aangezien
quantumcomputers met name door universiteiten ontwikkeld worden).
Door de padafhankelijkheid van supercomputer en de huidige situatie wat betreft
technologische beperking, wordt de vraag naar nieuwe technologieën vergroot
waardoor nieuwe technieken zoals quantumcomputers een grotere kans krijgen zich
verder te ontwikkelen. Computertechnieken hebben een probleem van schaalbaarheid.
Een chip kan op een gegeven moment niet meer kleiner worden geproduceerd.
Quantumcomputers zijn geen directe oplossing, maar hebben wel het potentieel om uit
een kleiner oppervlak een veel grotere rekencapaciteit te realiseren (door de
superpositie). Dit is speculatie, maar de beperkingen van de huidige chiptechnologie
kan een grote aansporing zijn om onderzoek in dit veld te sponsoren.
Het quantumcomputer traject heeft een negatieve padafhankelijkheid namelijk dat de
technologie maar een beperkte toepassing heeft en daardoor een beperkte markt. Door
deze beperking sluit deze ook niet volledig aan op het supercomputer traject.
Hierdoor concentreren huidige spelers in de supercomputer sector zich nog niet op de
quantumcomputer. Dit kan alleen veranderen wanneer blijkt dat het raakvlak veel
groter wordt en er meer algoritmes worden gevonden. Als dit zo is, dan zouden
quantumcomputers een nieuwe technologisch golf teweeg kunnen brengen. Wanneer
deze technologie niet door bestaande spelers worden geabsorbeerd dan zouden deze
beconcurreerd kunnen worden door bedrijven die wel met deze technologische golf
meegaan en zo een nieuw netwerk kunnen veroorzaken, wat een transformatie van de
sector tot gevolg kan hebben. Daarnaast is er kans dat er met quantumcomputers
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nieuwe markten geopend worden waarvoor de vraag nog niet gedefinieerd is. IBM
noemt bijvoorbeeld de volgende opkomende markten [27]:
• Het efficiënt simuleren van quantum-mechanische systemen.
• Militair en intelligent informatie verzamelen
• Intensieve berekeningen in gebieden als astronomie, fysica en scheikunde
Of dit grote markten zullen worden, is natuurlijk de vraag. Met een quantumcomputer
gedefinieerd als supercomputer en het openen van een nieuwe markt, zou dit een
transitie teweeg kunnen brengen. Tot nog toe blijft dat speculatie.
Zelforganiserende netwerken
Het netwerk achter supercomputers is in de afgelopen 30 jaar sterk veranderd. Ook
innovatie is over deze periode sterk veranderd. Tijdens de transitie en het ontstaan van
de supercomputer markt is eigenlijk maar een enkele speler betrokken, namelijk Cray.
Innovatie was minder complex (geen uitgebreid netwerk), een enkel bedrijf weet zo’n
vijftien jaar lang dominant te blijven. Het is pas tegen het einde van het traject, dat
Japanse bedrijven waardige concurrentie leveren (al was deze sterk geconcentreerd op
hun eigen Japanse markt). De belangrijkste afnemer en ook degene met de grootste
sturende factor is de Amerikaanse overheid. De overheid was de grootste investeerder
in Cray.
In de transitie door de Cray 1, is de kennis door Cray zelf ontwikkeld, dit in dienst van
de overheid. In de transformatie die later plaatsvond is de overheid ook de initiator.
Echter waren er toen meer bedrijven die aanspraak konden maken op de behoefte van
de overheid. Het is deze transformatie die een grote verandering bracht in het netwerk
van supercomputers. De transformatie die plaatsvond was een beoogt doel van de
overheid. De toenmalige technieken zouden namelijk te beperkt zijn voor toekomstige
vraag naar rekencapaciteit. Door middel van subsidie had de overheid een
kenniscreatie proces opgang gezet en gaf zo leven aan veel nieuwe kleine bedrijven. In
deze periode van kennisontwikkeling en het ontstaan van een dominant design, was
een duidelijk spel gaande van het ontwikkelen van kerncompetentie en het vinden van
complementaire competenties. Dit ging samen met het fuseren, verdwijnen en
opkomen van bedrijven. De grote katalysator van de transformatie en het beïnvloeden
van de ontwikkelingsrichting was de komst van de CMOS chiptechnologie. Hierdoor
werd de drempel voor nieuwe toetreders verlaagd. Waarin supercomputers voorheen
specifieke chiptechnologie en daarmee specifieke kennis vereiste, konden bestaande
computerbedrijven ook een ingang vinden in de supercomputer markt.
In de transformatie, transformeerde het netwerk van supercomputers van een enkel
bedrijf, verantwoordelijk voor innovatie, naar een zelforganiserend netwerk waarin
concurrentie en samenwerking plaatsvindt. Innovatie verplaatst zich van een enkele
speler naar de verantwoordelijkheid van meerdere spelers; zo wordt het ontwikkelen
van standaarden een vereiste maar ook de mogelijkheden om te kiezen tussen
verschillende technische oplossingen, van verschillende aanbieders.
De beperkingen van de bestaande technologie voor het voldoen van de toenemende
vraag naar snellere computertechnologie in die tijd, zorgde voor de eerste
transformatie, het ontwikkelen van MPP technologie. De komst van cluster technologie
kwam ook uit een noodzaak voor innovatie. Men moest overstappen op cluster
technieken doordat de huidige techniek te beperkt werd (beperkingen in synchrone
communicatie mogelijkheden tussen geheugen en processors). Dit had vervolgens de
deuren opengezet voor nieuwe toetreders. Deze nieuwe toetreders wisten niet alleen
clustertechniek toe te passen op bestaande supercomputer technologie, maar vonden
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hiermee ook aansluiting op de desktop/mainframe/workstation markt. In deze markten
waren de technische elementen een stuk goedkoper. Hierin had de overheid geen
sturende rol, maar is deze verandering puur ontstaan vanuit de marktwerking.
Op dit moment ontstaat er een nieuwe stagnatie in de innovatie door de toenemende
grootte van supercomputers (heel veel elementen in een computer). De grootte heeft
een nadelig effect op de efficiency en productiviteit van supercomputers. Deze
stagnatie is echter weer anders dan voorheen met de overstap naar MPP technologie,
en kan tot op heden niet opgelost worden door nieuwe toetreders en zijn er geen
mogelijkheden voor het initiëren van een transformatie. Dit komt door de
technologische complexiteit van de supercomputer. Er is geen enkele speler die geheel
verantwoordelijk is voor het gehele eindproduct. Innovatie kan alleen plaats vinden
door samenwerking. Daarnaast zijn er veel technologische elementen van veel
verschillende bedrijven betrokken en het kennisniveau ligt zeer hoog. Er is sprake van
een lange leerweg en technologie is inmiddels sterk verdiept en netwerk (pad)
afhankelijk geworden. Het zeer moeilijk dan wel onmogelijk om als nieuw netwerk de
kennis op te brengen om de supercomputer sector te vernieuwen en wordt het dus
onmogelijk om als traject te transformeren. Huidige innovatiestrategieën bestaan dan
ook uit het stimuleren van samenwerking en marktbrede innovatie (betrekken van
meerdere spelers).
Het uitblijven van een transformatie heeft als gevolg op het supercomputer traject, dat
deze complexer wordt en zorgt voor meer incrementele, modulaire en architecturele
innovatie. De overheid speelt nu geen sturende rol maar de rol van mediator, om zo
bestaande spelers bij elkaar te brengen voor het creëren van de kennis om de
sectorbrede problemen op te lossen. De supercomputer sector is duidelijk een
zelforganiserend netwerk: een netwerk van verschillende spelers die dan wel of niet op
verschillende niveaus werkzaam zijn en innoveren.
Netwerkontwikkeling in supercomputers
Kash en Rycroft (volgens hun definitie) geven in hun artikel aan dat in 1970, 43% van
de wereldexport complexe technologieën betrof, in 1996 was dit al 84%. Als de
complexiteit toeneemt, veranderen innovatiestrategieën mee. Kash en Rycroft
benoemen als belangrijkste verandering in innovatiestrategieën het belang van
zelforganiserende netwerk als innovatiemotor achter de complexer wordende
technologieën. Dit is ook te zien in de transformatie in de supercomputer sector.
Technologieontwikkeling en innovatie wordt gedragen door kennisontwikkeling. Het
padafhankelijke karakter van technologie, de reden dat er sprake is van een traject,
komt doordat bedrijven hun bestaande kennis uitbreiden en verder verdiepen. Het
ontstaan van zelforganiserende netwerken en de complexisering van de technologie en
het ontstaan van netwerken hebben alles te maken met het absorberen van
technologische kennis (zowel impliciet als expliciet). Naarmate de tijd verstrekt en er
een focus blijft op een technologieoplossing voor een marktvraag, zal deze kennis
groter en complexer worden. Om deze groei in kennis te dragen en toepasbaar te
houden ontstaan er diverse organisatorische structureren zoals zelforganiserende
netwerken. Zelforganiserende netwerken kunnen meer kennis opslaan dan een enkele
speler. Om deze kennis te vernieuwen en te ontwikkelen zijn er innovatiestrategieën
nodig die passen bij de manier waarop de kennis is opgeslagen en verdeeld is.
Verschillende innovatiepatronen zijn zichtbaar voor de verschillende oplossingen
waarmee kennis is verdeeld in organisatorische structuren. Zoals hiervoor uiteen werd
gezet, werden supercomputers over de tijd complexer, verandert het netwerk en
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verandert het innovatiegedrag. Vanuit de analyse naar supercomputers zijn er tot nog
toe, drie manieren waarop kennis opgeslagen werd en wordt:
1. Kennis is geconcentreerd bij een enkele speler. Verschillende spelers
beconcurreren elkaar. (Cray en Japanse bedrijven)
2. Kennis is verdeeld over een netwerk van spelers. Verschillende netwerken
beconcurreren elkaar. (MPP en Clusters)
3. Kennis is verdeeld over een netwerk. Verschillende spelers (of netwerken) in
het netwerk beconcurreren elkaar. (Huidige situatie: technologie wordt
gestandaardiseerd en is minder afhankelijker van specifieke bedrijven en
netwerken, technische elementen zijn namelijk gemakkelijker te combineren)

Afbeelding 15: Verandering van kennisspreiding. 1. meerdere bedrijven 2. meerdere netwerken
3. een netwerk van concurrentie en samenwerking.

Als we naar de manier kijken waarop technologische elementen in de supercomputer
sector verdeeld zijn over bedrijven kan het volgende verloop gevonden worden.
1. Technologie wordt ontwikkeld door een enkele speler, alle elementen komen
van een enkel bedrijf (Cray).
2. Technologie wordt opgebouwd uit verschillende elementen, waarvan elementen
van verschillende bedrijven afkomstig zijn en door verschillende bedrijven tot
een complex product gemaakt wordt. (latere MPP’s en Clusters)
3. Technologie wordt opgebouwd uit verschillende niveaus (segmenten) en
elementen, elk niveau heeft zijn eigen standaardisering. Elk niveau heeft
verschillende elementen, aangeboden door verschillende bedrijven.
(systeemontwikkeling, architectuur, processor, besturingssysteem,
communicatie netwerk, ontwikkelingtools en eindleveranciers,).
Wanneer kennis bij een enkele speler, en de complexiteit niet te hoog is, kan deze
gemakkelijk beconcurreerd worden. In de supercomputer sector zorgde dit voor een
transformatie naar MPP technologie.
Wanneer kennis verdeeld is over verschillende bedrijven, speelt innovatie zich af op
netwerk niveau. Hierdoor is het erg moeilijk om als individueel bedrijf te innoveren en
de technologie bij jezelf te houden. Zo heeft Intel de supercomputer markt
overgenomen als het gaat om processors. Hierdoor zijn bijvoorbeeld SUN en Cray in
de problemen gekomen. Daarnaast weten HP en Dell als systeembouwers en
eindleveranciers, door het verbrede kennisnetwerk ook de supercomputer sector in te
stappen. Ook de besturingsystemen zijn systeemonafhankelijk geworden; zo draait op
bijna elke supercomputer Linux en is het zelfs mogelijk geworden om op een
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supercomputer Windows te laten draaien. De noodzaak om topbase systemen af te
leveren, wordt vervangen door het opleveren van goede geïntegreerde systemen.
Door de vertakking van kennis ontstaan er kennissegmenten. Zo ontstaan er segmenten
voor processorontwikkeling, architectuur en software ontwikkeling. Innovatie binnen
een netwerk betekent niet meer innovatie over de hele supercomputer sector. Intel
houdt zich bijvoorbeeld bezig met chip ontwikkeling maar bouwt geen architecturen of
gehele systemen, een ander netwerk specialiseert zich in de systeemintegratie en
architectuur (HP en Dell). Er ontstaan innovatienetwerken die binnen de standaarden
nieuwe en verbeterde elementen introduceren; andere verzorgen weer een nieuwe
architectuur (IBM Blue Gene). De technologie is zo complex en er zijn zoveel
netwerken en zoveel geschiedenis (kennisontwikkeling) aan verbonden, dat een
discontinue innovatie bijna uitgesloten wordt. Het netwerk staat niet meer centraal in
het voortbestaan of het omschakelen van een traject. De techniek staat centraal en heeft
vaste vorm gekregen. Netwerkontwikkelingen volgen de technologieontwikkelingen en
de marktvraag.
Technologische complexiteit en innovatiepatronen
Ondanks de noodzaak voor innovatie, laat een transformatie of transitie in de
supercomputer sector nog op zich wachten. Het supercomputertraject ontwikkeld zich
niet naar een nieuwe transitie of transformatie, maar naar een verhoogde complexiteit
van de technieken en van het netwerk. Dat een innovatietraject gekarakteriseerd wordt
door complexe technologie en zelforganiserende netwerken klopt. Echter de dynamica
van een innovatietrajecten gaat verder. Wanneer er daadwerkelijk een nieuw traject
ingeslagen wordt, met een nieuwe markt, of dat er nieuwe spelers de hoofdrol op zich
nemen, dan zijn de huidige innovatiepatronen volgen Kash en Rycroft de juiste
indicatoren. Gezien de netwerk- ontwikkelingen binnen de supercomputer sector lijkt
het echter dat er meer te zeggen is over het innovatietraject en de bijhorende
innovatiepatronen dan alleen de drie genoemde door Kash en Rycroft.
Innovatie is nodig door de verandering en groeiende behoefte van de selectieomgeving
naar verbeterde technologische oplossingen. Wanneer vraag en aanbod elkaar niet
meer beantwoorden ontstaat er een negatieve padafhankelijkheid (stagnatie van
innovatie) en is het nodig om innovatieve stappen te ondernemen en kerncompetenties
(en ook complementaire) aan te passen of te ontwikkelen. Innovatieve oplossingen
kunnen binnen het bestaande netwerk of door een nieuw netwerk aangedragen worden.
De verandering in de selectie omgeving, de noodzaak voor innovatie, het aantal
betrokken spelers en de complexiteit van de technologie zijn bepalend voor de richting
waarin een traject zich ontwikkeld en vormt zo het innovatiepatroon. In tabel 8 zijn de
verschillende innovatie patronen die ik in het supercomputer heb kunnen traceren,
verdeeld naar deze factoren.
Tabel 8: Innovatie patronen

Innovatiepatroon

Normaal patroon
Transformatie
Transitie
Meerdere trajecten
Complexiserings
patroon

Mate van
complexiteit
technologie
Normaal/Hoog
Normaal
Laag/Normaal
Normaal/Hoog
Hoog

Noodzaak van innovatie
betreft
Beperkt tot individuele
spelers
Het hele netwerk
Het hele netwerk
Het hele netwerk
Gedeelte of hele netwerk

Oplossing
binnen het
netwerk
Hoog

Oplossing
buiten het
netwerk
Laag

Laag
Laag
Beperkt
Beperkt

Hoog
Hoog
Beperkt
Beperkt
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Met de “noodzaak van innovatie” van enkele spelers en het gehele netwerk bedoel ik
de mate waarin er een verschil is tussen de vraag en het aanbod van technologie.
Wanneer een leverancier niet meer aan de vraag kan voldoen van de klant, gaat deze
naar een andere leverancier. Dit is concurrentie. In het geval van een transformatie
voldoet het gehele netwerk niet aan de marktbehoefte en stapt er een nieuw netwerk de
sector in. In de huidige situatie van supercomputers is er een verhoogde vraag naar
rekencapaciteit, er is echter geen ander netwerk die geheel aan deze vraag kan voldoen.
Alle betrokken spelers in de supercomputer sector hebben moeite om de benodigde
innovaties voor verbeterde prestaties te ontwikkelen. Door de complexiteit van de
technologie is er echter ook geen ander netwerk die dit op kan lossen. De situatie
vraagt om een transformatie maar hier is geen draagkracht voor. Dit heeft zijn
uitwerking op de innovatiepatronen en de organisatiestructuren. Gezien de aansluiting
van quantumcomputers en hybridecomputers op het bestaande traject zal er eerder
sprake zijn van een versmelting/aanvulling dan van een transformatie. Het bestaande
netwerk wordt aangevuld met innovatieve spelers en nieuwe technologie zodat het
netwerk en technologie uitgebreider en complexer wordt. Dit is een ander patroon dan
de drie van Kash en Rycroft en ik stel voor om dit het complexiseringspatroon te
noemen.
In het geval van clusters, beantwoorde deze een gedeeltelijke marktvraag. Doordat de
technologie beperkt is weet deze niet de gehele markt over te nemen. Het traject blijft
naast het dominante traject bestaan. Een transformatie blijft dus uitgesloten. Ook dit is
een ander patroon dan de drie van Kash en Rycroft, een patroon van meerdere
trajecten. Uiteindelijk in het geval van clusters vermengd zich deze langzamerhand met
het MPP traject, wat een verdere complexisering van de technologie als gevolg heeft.
Het is ook zo te formuleren: de supercomputersector heeft inmiddels een dermate
gewicht, dat deze niet zomaar door een nieuw netwerk omver geduwd kan worden. Een
transitie en transformatie zijn slechts mogelijk wanneer de complexiteit van een
technologie nog beperkt is en deze wankelbaar maakt. Naarmate de tijd vordert heeft
een technologie echter een dermate uitgebreid netwerk dat innovatiepatronen zich
alleen voordoen in de veranderingen van dit netwerk en niet het verdwijnen of
opkomen van een geheel netwerk. Als deze analyse juist is moeten we concluderen dat
de innovatie patronen van Kash en Rycroft zich beperken tot een bepaalde periode in
de evolutie van een innovatietraject. Deze suggestie wordt geïllustreerd in afbeelding
16.
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Afbeelding 16: Verandering van innovatiepatronen over de tijd naarmate de technologie complexer wordt

Bij de huidige technologische ontwikkeling van supercomputers staat een verregaand
complex netwerk centraal. Deze bestaat uit verschillende zelforganiserende netwerken,
die gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de innovatie van complexe technologie. Een
grote omslag in een dergelijke situatie is naar mijn inziens onmogelijk. Het netwerk is
dermate groot, dat elke verandering of nieuwe technologische ontwikkeling die voor
grote verandering zou kunnen zorgen, direct geabsorbeerd wordt in het bestaande
netwerk en technologie. Dit gebeurt zonder een grote omslag van spelers in het
bestaande netwerk. Grote veranderingen zullen, als deze aanname juist is, met name
resulteren in architecturale en modulaire innovaties. Dit is al te zien in de laatste jaren
van het huidige traject (Earth Stimulator, Blue Gene, Roadrunner en samensmelting
van Clusters en MPP), zie afbeelding 14.
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7. Conclusie
In dit onderzoek staan het concept van innovatietrajecten centraal. De analyse van
supercomputers en quantumcomputers hebben hier meer inzicht in gegeven. Het doel
van dit onderzoek werd samengevat in de onderzoeksvraag:
“Hoe ontwikkelen innovatietrajecten in het geval van supercomputers en
quantumcomputers?”
In de theorie is uiteengezet wat een innovatietraject betekent. Met een aantal
indicatoren vanuit deze theorie zijn de ontwikkelingen in de supercomputer sector en
quantumcomputers geanalyseerd. Dit heeft inzicht opgeleverd in de toepassing van de
theorie in de praktijk, inzicht in de supercomputer en quantumcomputers sector vanuit
innovatietrajecten perspectief en inzicht in werkelijke innovatietrajecten (praktijk ->
theorie). De conclusie van dit onderzoek wordt in drie delen gegeven: supercomputers,
quantumcomputers en innovatietrajecten. Hierin wordt de onderzoekvraag beantwoord
en wordt er een terugkoppeling gegeven op het concept van innovatietrajecten.
Supercomputers
De ontwikkeling van supercomputer bedraagt een periode van meer dan 30 jaar. Hierin
is de sector gegroeid van een enkele speler Cray tot een volwassen sector met
standaardisering en complexe netwerken van vele spelers. Centraal in dit
innovatietraject staat het constant verhogen van de prestaties. De belangrijkste
sprongen in prestaties binnen de supercomputer sector zijn: het ontstaan van de sector
met de Cray 1 supercomputer, de transformatie naar MPP technologie met de komst
van CMOS chiptechnologie, de aansluiting van Clusters en het langzaam
standaardiseren en complexiseren van de sector.
In de ontwikkeling van de supercomputersector kan bevestigd worden dat het
innovatietraject gevolgd kan worden met de factoren van Kash en Rycroft. Hun
methode erkent belangrijke veranderingen in het technologietraject. De verdere
ontwikkeling van het traject vertoont echter ander innovatiegedrag dat belangrijk is
voor de ontwikkeling van het innovatietraject dan Kash en Rycroft met hun patronen
identificeren. Kash en Rycroft blijken ook meer de nadruk te leggen op de verandering
van het innovatietraject (transities en transformaties, het begin en einde van een traject)
dan het veranderingen in het innovatietrajecten (dynamica binnen het normale
patroon). Door het vastleggen van het innovatietraject met het raamwerk van
Henderson en Clark is er inzicht in beide verworven. Door naar de complexiteit van de
technologie te kijken en deze factor mee te nemen in het inzichtelijk maken van de
trajectontwikkelingen wordt ingezien dat binnen het huidige netwerk het
supercomputer traject zich ontwikkeld naar een verhoogde complexiteit en het ontstaan
van kennis/innovatiesegmenten binnen de sector. De supercomputersector zal hierdoor
een geringe kans hebben om nog grote transformaties en transities door te maken
(komst van een nieuw netwerk). Centraal in het innovatiepatronen van het traject wordt
de absorptie van technologie en technologie dragers en komt de nadruk te liggen op
modulaire en architecturale innovatie. Dit wordt ondersteund door opkomende
innovatiestrategieën binnen de sector die het gehele netwerk betrekken in het
ontwikkelen van grote veranderingen.
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Quantumcomputers
Het quantumcomputer traject is een innovatie traject dat nog het beginstadium staat.
Het netwerk bestaat met name uit onderzoekinstituten, bedrijven ontbreken hier nog in.
Er lopen meerdere technologische trajecten naast elkaar en is het is nog niet zeker
welke technologie dominant gaat worden. Daarnaast bestaat er een grote onzekerheid
in hoeverre er marktvraag is naar quantumcomputers. Hierdoor is er ook grote
onzekerheid over het innovatiepatroon en de impact op andere markten. Wanneer de
quantumcomputer een niche blijft zal het hoogstwaarschijnlijk geabsorbeerd worden in
de supercomputersector en aansluiting vinden bij bestaande spelers. Wanneer het
mogelijk wordt om met quantumcomputers huidige algoritmes uit te voeren die
normaliter op supercomputers draaien zal dit voor een transformatie van de
supercomputer sector kunnen zorgen. In dat geval zullen de bedrijven die zich verdiept
hebben in quantumcomputer technologie een grote voorsprong hebben op spelers in het
huidige supercomputernetwerk. Echter belangrijke supercomputer ontwikkelaars, IBM
en NEC, mengen zich al in de quantumcomputer ontwikkelingen. Vanuit dit onderzoek
blijkt dat quantumcomputers zover de vooruitzichten geen transitie, transformatie of
enig andere grote impact op de supercomputer sector zal hebben.
Innovatietrajecten
Kash en Rycroft benoemen drie innovatie patronen. Deze patronen zijn te verbinden
met het raamwerk van Henderson en Clark. Discontinue innovatie staat aan het begin
van een transitie en transformatie. In het geval een transitie gaat dit gepaard met het
betreden van een nieuwe markt, wat het begin van een traject betekent. Discontinue
innovatie in het geval van een transformatie zorgt voor een vernieuwing van het
achterliggende netwerk van een innovatietraject. Kash en Rycroft laten alle overige
innovatie onder het normale patroon vallen. Zij bieden geen raamwerk voor
innovatiegedrag van de co-evolutie van bestaande netwerken en technologie. Het
raamwerk van Henderson en Clark geeft hier meer aanknopingspunten. Henderson en
Clark leggen nuances waar Kash en Rycroft generaliseren.
Daarnaast suggereert dit onderzoek dat er twee extra patronen te herkennen die een
aanvulling geven op de theorie van Kash en Rycroft: het geval van meerdere parallele
trajecten en het 'complexiteitspatroon'. Deze gaan op wanneer er behoefte is aan sector
brede innovatie, waar maar gedeeltelijk door een bestaand of een nieuw netwerk op
ingespeeld kan worden. Dit kan tot twee situaties leiden, namelijk dat er twee trajecten
naast elkaar gaan lopen ofwel dat het huidige netwerk uitgebreid wordt met een nieuw
netwerk/spelers. Dit laatste patroon ontstaat doordat de sector dermate complex en
groot is dat innovatie zich vaak zal beperken tot een deel van de complexe technologie.
Aangezien technologie over de tijd complexer wordt, impliceert dit, dat de kans op een
transformatie of transitie groter is bij het beginstadium van innovatietrajecten en
afneemt naarmate de tijd verstrekt en de technologie complexer wordt. Dit impliceert
dat de theorie van Kash en Rycroft niet algemeen geldig is, maar slechts in een
bepaalde periode van technologische ontwikkeling.
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8. Discussie
Dit onderzoek gaat er vanuit dat prestatie de norm is voor innovatie. In de praktijk
blijkt dat andere factoren ook meespelen voor het succes van een supercomputer. Dit is
aangegeven in het onderzoek. Zo zijn nieuwe programmeermodellen niet aanbod
gekomen. Daarnaast zijn de supercomputers, met name in het begin, unieke
eindproducten met vaste toepassingen. Het valt de betwisten in welke mate je
supercomputers met elkaar kan vergelijken en je kunt spreken van een algemene markt.
Een ander discussie punt is de benchmarking techniek van de Top500. Deze geeft niet
altijd het juiste beeld van de mogelijkheden van supercomputers. Zo kan een cluster
sneller zijn dan een MPP, echter als het om specifieke berekeningen gaat, kunnen de
rollen omgedraaid zijn. Daarnaast heet de Top500 zo, omdat er in de tijd waarin het
Top500 project werd opgezet, rond de vijf honderd supercomputers waren. Het zijn er
tegenwoordig veel meer. Hierdoor geeft de top500 alleen een beeld van de allerbeste,
en niet de grote van de markt.
De gebruikte events, voor het in kaart brengen van de dynamica van de
zelforganiserende netwerken staan niet altijd direct in relatie met elkaar. Deze bestaan
vaak uit losse gebeurtenissen. Ze geven wel de dynamica en belangrijke gebeurtenissen
weer in de ontwikkeling van supercomputers. In de inleiding wordt echter
gesuggereerd dat er sprake is van een sterke verwevenheid van de vijf-factoren van
Kash en Rycroft. Deze verwevenheid komt maar beperkt terug in de events van
supercomputers.
De verwachting van dit onderzoek was dat de quantumcomputer verder ontwikkeld zou
zijn en een grotere impact zou hebben op supercomputers. Echter blijkt het
tegenovergestelde. Hierdoor was de verwachte aanvulling van het onderzoeken van
quantumcomputer op het concept van innovatietrajecten groter. De analyse heeft wel
inzicht gegeven in de ontwikkelingen quantumcomputer en de verwachtingen hiervan.
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Bijlagen
Bijlage I: Theoretische Raamwerken
Concept

Dimensie

Definitie

Innovatie

Incrementele innovatie

Verbetering van producten
en processen

Indicatoren
•
•

(Nieuwe of
verbeterde
technologie)

•
•
•

erbeterde prestatie

erbeterde productie
ogere kwaliteit

erbeterde specificaties

ernieuwde onderdelen
Modulaire innovatie

Verandering van elementen
zonder dat de algehele
architectuur veranderd

•

•

Discontinue innovatie

Verandering buiten de
lopende trajecten, buiten de
regels van het spel

•
•
•

Architecturale
innovatie

Herzien van het ontwerp
met betrekking tot alle
technische elementen

•

•

lgeheel verbeterde
onderdelen (nieuwe
generatie)

ieuwe technieken, nieuwe
onderdelen, zelfde functie
(algehele substitutie)
ieuwe technologie, nieuwe
architectuur
ieuwe markt

omst van een dominant
ontwerp
mpact van verandering onder
invloed van een enkel
technische element op de
gehele architectuur
erzien van architectuur t.b.v.
van innovatie (alle elementen
worden hier in betrokken)
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Concept

Definitie

Dimensies

Indicatoren

Zelf-organiserende
netwerken

Groep actoren met een
uniek adaptief vermogen
om kennis en kunde bij
elkaar te brengen,
essentieel voor innovatie.

n.v.t.

n.v.t.

Kerncompetentie

Dat wat het netwerk
competitief maakt.

• Organisatorisch
• Technologisch

1. Nieuwe technologische
golven
2. Wetenschappelijke
doorbraken
3. Technologie van een
andere sector
4. Nieuwe spelers in het
netwerk
5. Vernieuwde relaties met
een netwerk (nauwe
samenwerking /
overname/ fuseren)

Complementaire
competenties

Aanvullende
eigenschappen

• Algemeen
• Specifiek

6. Relatie met
kerncompetentie
7. Contractsvorm
8. Betrokkenheid in
innovatie

Organisatorisch leren

Ontwikkelen,
accumuleren en
overbrengen van kennis
en kunde

• Kennis ontwikkelen
• Experimenteren

9. Samenwerking tussen
spelers in het netwerk

Geschiedenis

• Positief
• Negatief

Pad afhankelijkheid

Selectie

Selectieomgeving

10. Creëren van gedeelde
kennis

• Markt factoren
• Niet-Markt factoren

11.

Opgebouwde
ervaring

12.

Lock-in / beperkte
focus

13.
14.
15.

Concurrentie
Productie
Vraag / Aanbod

16.
17.
18.
19.

Sociale invloeden
Politieke invloeden
Culturele invloeden
Geografische
invloeden

54

Concept

Dimensies

Definitie

Indicatoren

Innovatie patroon
(De ontwikkeling en
dynamica van innovatie
trajecten)

Transitie

co-evolutie naar een nieuw
traject met een bestaand
netwerk en technologie

• Grote verschillen in prestatie
• Kwalitatieve veranderingen in het
design
• Gaat verder dan voorgesteld had
kunnen worden
• Combinatie van voorheen zelfstandige
technologieën
• Nieuw netwerk, nieuwe competenties

Transformatie

Een nieuw traject door een
nieuw co-evoluerend
netwerk en technologie

• Ontwikkelen van nieuwe
kernmogelijkheden
• Aansluiten op technologisch grote
golven
• Nieuwe complementaire competenties
• Open netwerk
• Beperkte marktvraag (nieuw)

Normaal

Co-evolutie van bestaand
netwerken en technologieën

• algemene acceptatie van innovatie
• eigen project, eigen gemeenschap
• behouden van competitief voordeel
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Bijlage II: Overzicht van Events.
Het getal tussen de haakjes verwijst naar de indicator in het tweede raamwerk in
Bijlage 1.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

>1970 (11) Door het beschikbaar komen van supercomputers in grote oplagen, die ook
ingezet konden worden voor meerdere doeleinden (1950), maakte het mogelijk om
computers steeds kleiner en goedkoper te maken. [guts]
>1970 (11) ondanks, geen markt succes hebben de IBM7030 Stretch en de Sperry Rand
enorme technology spin-off in succesvolle opvolgende supercomputers (transistor
logica, multi programming, geheugensysteem, de 8 bit byte, pipelining, prefetching)
[guts]
>1970 (13) Jaren zeventig, IBM en Sperry Rand stappen uit de supercomputer markt.
IBM richt zich op commerciële business computers. [guts]
>1970 (15) 1950, eerste commercieel gesponsorde supercomputer (UNIVAC) geleverd
aan een overheidsorganisatie Census Bureau [guts]
>1970 (17) De ontwikkeling van supercomputer markt is in de eerste decades verbonden
aan overheidsinvesteringen. [guts]
>1970 (17) eerste Energie afdelingen van de overheid beginnen laat in de vijftige jaren
met sponsoring van ontwikkeling van supercomputers. [guts]
>1970 (17) NSA primaire sponsor in ontwikkelingen van supercomputer na de ERA
1103. Ontwikkeling van de Philco 210 en 211. [guts]
>1970 (17) UK was in de late veertigen jaren marktleider in de ontwikkeling van
elektronische computers. Door grootschalige investering van de Amerikaanse overheid
zorgde voor een snelle opkomst van zeer succesvolle bedrijven die leiders werden in de
supercomputer markt. [guts]
>1970 (3) BINAC 1949, eerste ‘stored program elektronic), geleverd aan een defensie
partij. [guts]
>1970 (6) eerste grote oplagen van supercomputer, 20 ERA 1103 en 19 IBM 701s
werden verkocht aan partners van Defensie. [guts]
>1970 (9) 48 van de 55 van het ERA personeel komen uit de Navy, eerste baan van
Seymour Cray als computer designer. [guts]
>1970 (9) Atomic Energy Commision zet een project op in 1956 waarin zowel IBM,
ERA onderzoeksgroep, de Eckhert-Mauchly Group aan deelnamen. Ook de NSA was
mede sponsor in dit project. Door de vraag van verschillende partijen van de
technologische mogelijkheden van dit systeem resulteerde in een succes volle
supercomputer, de IBM system 360. [guts]
>1970 (9) John von Neumann werkt zich naar binnen bij het ENIAC project bij BRL
[guts]
>1970 (9) Personeel die werkte met Colossus machine, hebben veel invloed in de
ontwikkeling van de supercomputer industrie na de tweede wereld oorlog. (ERA, NSA,
IBM) [guts]
>1970 (9) Von Neumann, trekt computer theoreticus Alan Turing in 1930, en werkte
samen aan het ontwikkelen van ‘general purpose’ wetenschapscomputers voor het doen
van rekenkundige opdrachten. Als gevolg hiervan werd in 1952 en een in 1953
geïnstalleerd t.b.v. kernwapen onderzoek. [guts]
>1970 (I2) tweede en derde supercomputer (SEAC en ERA 1101)
>1970 (I3) Colossus machine (1943 UK), volledig elektronisch (geheim tot in de jaren
70) [guts]
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19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.

>1970 (I3) ENIAC supercomputer, gesubsideerd door BRL (Army Ballistic Research
Labotorium), wordt gezien als eerste werkende elektronische computer. [guts]
>1970 (I3,17) Eerste twee computermodellen die speciefiek zijn ontwikkeld om top
prestaties te leveren zijn de IBM 7030 Stretch en de Sperry Rand UNIVAC RAND,
beide geleverd in begin 60. Dit was in opdracht van Amerkaanse overheid in het belang
van nationale veiligheid (kernwapens en intelligence) [guts]
1960-1970 (12) Veel supercomputers en de software werden voor specifieke
toepassingen ontwikkeld. De software, vaak geheim, en anders specifiek maakte zulke
computers minder interessant voor andere instanties en bedrijven. [guts]
1960-1970 (17) CDC wordt voor de ontwikkeling van zijn eerste computers
voornamelijk gesponsord door overheidsinstanties en aanverwante instanties. [guts]
1960-1970 (4,5) Talenten groep van ERA vormen samen met Seymour Cray in 1957 een
nieuw bedrijf: CDC wat tot halverwege de 70tige jaren het dominante bedrijf in de markt
wordt. Dit leidt tot een zeer goed presterende supercomputer tegen een goede prijs,
mogelijk gemaakt door een superieur design. Daarnaast werden er software tools
meegeleverd die de prestatie ook naar de eindgebruiker konden leveren. [guts]
1970 (4) Seymour Cray verlaat CDC en vormt Cray Research [bron: microsoft]
1970-1980 (10) In de tijd van CDC en Cray, werkte defensie in het geheim door aan
toegepaste supercomputers. De opgedane kennis hiervan komt vrij in eind jaren 70, in de
vorm van verschillende spin-offs gebruikmakend van array-processors. Deze
processoren werden gebruikt in de supercomputers van DEC en Data General. [guts]
1970-1980 (17,13) Door het initiatief van de Japanse overheid in het sponsoren van
semiconductur bedrijven in het ontwikkelen van supercomputers, is het begin geweest
van internationale concurrentie van de supercomputer industrie. [guts]
1970-1980(10) Japan organiseert campagne in het achterhalen van IBM’s mainframe
technology. [guts]
1971 (1) In 1971 levert Intel de eerste singlechip computer processor. In begin 80 jaren,
groeide deze technologie verder zodat serieuze computer taken mogelijk werden. Deze
technology transformeerde de gehele computer industrie, als laatst de supercomputer
industrie. [guts]
1972 (4) Seymour Cray verlaat CDC en start het bedrijf Cray Research. Cray wordt snel
dominant en zet de standaard voor supercomputers. [guts]
1976 (13) Eerste Cray 1 computer, nieuwe vector architectuur. Vele malen sneller dan
concurrentie. [strohmeier]
1976-1984 (15) Cray 1 is in eerste instantie afgenomen door overheid, later grote
populariteit bij wetenschappelijk commune. 65 systemen zijn er verkocht. [strohmeier]
1980 (11) Volgende stap voor Cray Research in het verbeteren van prestatie en
efficiency is het ontwikkelen van systemen met meerdere procesoren. [strohmeier]
1980 (17) Door een hoge toetredingsdrempel van Amerikaanse supercomputers in Japan,
worden er afspraken gemaakt dat Japanse overheid zich opent voor het importeren van
Amerikaanse computers. [guts]
1980 (17) Japanse overheid start in begin jaren 80 twee projecten om Japan vooraan te
zetten op het gebied van computer technologie. Namelijk de Fifth Generation Project
(kunstmatige intelligentie en logisch programmeren) en de Superspeed project (focus op
de ontwikkeling van supercomputers). [guts]
1980-1985 (13) In het begin v.d. jaren tachtig is NEC, Fujitsu en Hitachi zover om
competitieve systemen te leveren, die op de Japanse markt worden verkocht maar ook
beginnend in de Europeaanse en Amerikaanse markt. [guts]
1980-1990 (1,13) Komst van CMOS technologie, dit maakte de zelfontwikkelde chips
overbodig. [guts]
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49.
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1980-1990 (11,12,17) Over de tijd verschuift SCI de focus en vindt een balans tussen
hardware en software ontwikkelingen. Zodat deze technologie sneller en beter toegepast
kon worden (ook voor het overzetten van software van de oude naar nieuwe
architectuur). [guts]
1980-1990 (14, 17) NSF stimuleert het gebruik van UNIX. Ook DARPA moet voor
UNIX kiezen. Uiteindelijk draait iedere supercomputer UNIX en wordt C een populaire
taal (C gaat samen met UNIX). [guts]
1980-1990 (9) Van het SCI werd veel geleerd over de prestaties van nodes, en de
interconnecties tussen deze nodes. [guts]
1980-1990 (9,10) Tussen de 80 en begin 90 is veel geleerd in het ontwikkelen van
parallelle architecturen. Veel bedrijven zijn failliet gegaan waarvan de medewerkers
uiteindelijk bij de succesvolle bedrijven zijn terecht gekomen. [guts]
1980-1995 (12) Tot 1995 (vanaf 1980) Cray concentreert zich op ECL chiptechnologie.
Japanse markt was al over gegaan naar CMOS. [bron: microsoft]
1980-1995 (9,10,12,13, 17) In reactie op het Fifth Generation project en het Superspeed
project, start de Amerikaanse overheid in 1980 onder leiding van DARPA het Strategic
Computing Initative (SCI) en duurde tot begin 90. Dit transformeerde het gezicht van de
supercomputer industrie. Het project werd gestart onder de aanname dat het
Amerikaanse wapensysteem staat bij computer technologie, en de nationale veiligheid
dus gewaarborgd moest worden. Huidige architectuur zou te beperkt zijn om de
benodigde groei mogelijk te maken en de focus kwam op het ontwikkelen van parallelle
architectuur. Er vanuit gaande dat ontwikkelingen in software voor deze nieuwe
architectuur automatisch zou volgen. Oude bedrijven maar ook nieuwe bedrijven werden
gesponsord in de ontwikkeling van parallelle technologie. Veel van deze bedrijven
gingen op termijn failliet of werden verkocht. [guts]
1982 (13) Cyber 205, concurrentie voor Cray 1, totaal 30 verkocht. [strohmeier]
1982 (4,15) Convex wordt opgericht, vulde een gat in de markt met minisupercomputers
en verkocht meer dan 500 systemen. [strohmeier]
1983 (10) DARPA SCI project, aantal bedrijven beginnen aan de ontwikkelingen van
MPP computers, die de beperkingen van gedeeld geheugen niet hebben. [strohmeier]
1983 (4) eerste Japanse supercomputers afgeleverd (fujitsu, hitachi en NEC)
[strohmeier]
1983 (6) (12) Fujitsu distribueert in de USA en Europa in samenwerking met Siemens en
Amdahl. NEC had geen partner en had daardoor geen resultaat. [strohmeier]
1983-1989 (5,12,15) CDC maakt een spin-off van haar computerafdeling in ETA. Brengt
de ETA10, die vele malen sneller is dan Cray’s supercomputers. Echter het overziet het
belang van een standaard besturingsysteem en ontwikkelingtools. De ETA10 slaat niet
aan en in 1989 sluit ETA de deuren. Daarnaast bleek dat klanten kozen voor een
minisupercomputer. [strohmeier]
1984 (6) UNIX op Cray, genaamd UNICOS. Hierdoor konden software fabrikanten hun
software gemakkelijk omzetten naar supercomputer systemen van Cray. Dit gaf Cray een
enorm succes in de industrie. En een marktpositie in de decade die daar opvolgde.
[strohmeier]
1985 (?10) eerste MPP systemen (TMC en Intel), deze waren nog sterk
experimenteel[strohmeier]
1985 (11) De Japanse fabrikanten richten zich op een ander technologisch pad, en
concentreren zich op het verbeteren van enkele procesoren, met geavanceerde
chiptechnologie en meerdere ‘pipelines’. [strohmeier]
1985 (4) Halverwege de tachtige jaren komen Japanse computerbedrijven met kost
effectieve supercomputers op de markt, die daarnaast ook compatible zijn met IBM’s
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70.

mainframe technology. [guts]
1985 (4,1) Door de simplistische architectuur concept van MPP, is deze technologie zeer
toegankelijk voor nieuwe toetreders. Zelfs Europeaanse wagen zich aan deze techniek.
(o.a. de volgende bedrijven; TMC, Intel, nCube, FPS, KSR, Meiko, Parsytec, Telmat,
Suprenum, MasPar en BBN) [strohmeier]
1985 (6,15) Komst van Mini supercomputers (Convex, Alliant, Multiflow) werden
verkocht onder een miljoen dollar, inclusief UNIX met vector/parallelle compilers. Deze
systemen maken veelvoudig gebruik van verschillende markt standaarden (I/O busses,
rand apparatuur en netwerktechniek) waardoor het overzetten van software van het ene
systeem naar het andere vergemakkelijkt wordt. [guts]
1985-1990 (15) komst van mini supercomputers, die het gat vullen tussen prestaties van
mainframes en vector supercomputers. Deze minicomputers geven een derde van
prestatie van een volwaardige supercomputer maar voor een tiende van de prijs.
[strohmeier]
1985-1990 (2) eerste MPP computers[strohmeier]
1985-1995 (13, 12) Achter in de ’80 Cray reageert op de MPP ontwikkeling en keuze
van het SCI en introduceert de T3D in 1993, gebruikmakend van Digital’s Alpha CMOS
processor[bron: microsoft]
1986 (15) Duitse markt wordt geopend met levering van twee Cray 1. [mannheim 93]
1986 (15) In 1986 waren er totaal 187 supercomputer geïnstalleerd. [mannheim 93]
1986 (6) vector computers zijn volwassen met complexe auto-vectorizing Fortrancompilers (voor alle US en Japanse fabrikanten). Daarnaast zijn er verschillende
software beschikbaar (Nastran, Gaussian, PAM-crash) zowel interessant voor
universiteiten, onderzoekslaboratoriums, maar ook voor de industrie, met name de automotive industrie. [strohmeier]
1986 -1992(13) Fujitsju is succesvol in Duitsland door samenwerking met Siemens
Nixdorf. [mannheim 93]
1986-1992 (13) NEC heeft moeite met verkoop in Europa, deze namen zelf de
verantwoordelijkheid voor de marketing. [mannheim 93]
1986-1993 (11) USA duidelijk dominant in de supercomputer markt[strohmeier]
1987 (13) TMC CM-2 eerste MPP SIMD die de vector computers uitdaagt op prestatie
niveau. [strohmeier]
1988 (15) In 1988, een sterke groei van supercomputers in Duitsland, veroorzaakt door
de vraag in de automotive industrie (Volkswagen, BMW, Mercedes, Opel), zij kochten
veelal Cray’s XMP model. [mannheim 93]
1989 (4) In 1989 verlaat Cray Research en vormteennieuwbedrijf Cray Computer [bron:
microsoft]
1990 (17) Amerika stelt in 1990 een antidumping maatregel in tegen Japanse
markttoetreders. Zodat Japanse supercomputers tot 2003 niet te vinden waren in
Amerika toen deze maatregel bevroren werd. [guts]
1990 (17) DARPA richt zich rond de jaren 90 meer op commodity processoren inplaats
van custom made. [guts]
1990 (4) Uiteindelijk zijn er vijf nieuwe toetreders bijgekomen: IBM, SGI, Sun,
DEC/Compaq en Convex (waarvan de laatste twee later zij op gegaan in HP). [guts]
1990 (4, 6) Komst van vector en parallelle compilers en besturingssystemen, die het
ontwikkelen en uitzetten van software een stuk makkelijker maken. Hiermee is de markt
geopend voor derde partijen om software te ontwikkelen. [guts]
1990 (6) Compatible maken van BLAS libraries maakt het mogelijk om software zoals
NASTRAN (belangrijk engineerings- en wetenschapssoftware) over te zetten naar
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parallele supercomputers, hierdoor wordt de hele markt vergroot (voor iedere speler).
[guts]
1990-1992 (11) Succes van TMC met de MPP SIMD, geeft MasPar de aanzet om ook
MPP SIMD systemen te gaan leveren. [strohmeier]
1990-1995 (12, 10) MPP supercomputers hebben een beperkte flexibiliteit, door slechte
ondersteuning van applicaties en programmeer modellen. Als reactie hierop richten de
ontwikkelingen zich op MPP MIMD, die meer flexibiliteit zouden geven. [strohmeier]
1990-1995 (3, 14) Prestatie verschillen tussen ECL en CMOS chip technologie worden
minimaal, waarvan de kosten voor CMOS chips een stuk lager liggen. Door de
schaalbaarheid van MPP, konden voor een lagere prijs, krachtige computers gebouwd
worden. Uiteindelijk gaat ieder over naar CMOS. [strohmeier]
1990-1995 (3,4, 13,15) Rond de introductie van MPP systemen, is het gat tussen
mainframes en supercomputer langzamerhand verdwenen. Met het voordeel dat MPP
voor een bredere markt ingezet kan worden. Nadeel is dat traditionele UNIX server
fabrikanten hun technologie konden opschalen naar supercomputer formaat en zo
concurrentie vormen. Met name op prijs/prestatie, door een grote industriële en
commerciële achtergrond. Met als voordeel dat MPP ook kan profiteren van
technologieën van een andere markt. [strohmeier]
1990-1995 (5,15) Cray koopt het bedrijf Supercomputer voor producten op het lagere
markt segment[strohmeier]
1990-2000 (1, 12) Clusters worden interessant omdat deze zeer kosteneffectief zijn.
Echter de sofwaretools om software te ontwikkelen voor deze systemen, lopen traag.
Gevolgen hiervan zijn nieuwe programmeer modellen, met name MPI (message passing
paradigm) uitgebracht o.a. in OpenMP. Ook het herprogrammeren van libraries is nodig,
het ontwikkelen van compilers, perfomance tools en debuggers. Dit verloopt traag. [guts]
1991 (5) Cray Research koopt Floating Point Systems(MPP techniek) [bron: microsoft]
1992 (1, 4) Markt verandert door komst van MPP technologie, met als belangrijkste
speler TMC (Thinking Machines Co.) [mannheim93]
1993 (?) Eerste MPP in de Top500[strohmeier]
1993 (10) Beowulf project geinitieerd door NASA[bron: microsoft]
1993 (11) Beowulf gebasseerd op jaren lang onderdoek naar parralel processing, en vele
software die al een poging deden om computer samen te laten rekenen. [bron: microsoft]
1993 (3) IBM brengt een supercomputer op de markt gebaseerd op Workstation
technologie[strohmeier]
1994 (?) Fujitsu brengt eerste vector computer gebaseerd op CMOS technologie op de
markt (VPP500) [strohmeier]
1994 (12) Management fouten doet KSR hun activiteit stoppen[strohmeier]
1994 (12) TMC te complexe techniek van node ontwerp, gericht op high-end, geen
alternatieve producten, moet TMC zich terugtrekken uit de supercomputer markt.
[strohmeier]
1994 (5) HP koopt Convex[strohmeier]
1994-1999 (13, 14,6) SMP systemen zijn erg populair bij de industrie, door hun goede
prijs/prestatie verhouding en de volwassenheid van de technologie. Bedrijven die
hiervan profiteren zijn SGI, Digital en SUN. [strohmeier]
1995 (6) Kleinere processors maken het mogelijk om meer daar van in een node te
verwerken. [guts]
1996 (?5) Intel besluit om uit de supercomputer markt te stappen[strohmeier]
1996 (5) SGI fuseert met Cray Research. Vervolgens koopt Sun de business server
afdeling van Cray. [strohmeier]
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1996 (5) SGI koopt Cray Research [bron: microsoft]
1997 (16) Beowulf cluster wint Gordon Bell Prize voor Prestatie/Prijs [bron: microsoft]
2000 (13) 28 Beowulfs staan in de top500[bron: microsoft]
2000 (5) Teraneem Cray Research over van SGI[bron: microsoft]
2000 (5, 11) Vier bedrijven van voor de MPP en CMOS tijd overleven het millennium
(Hitachi, Fujitsu, NEC en IBM) door hun sterke aanwezigheid in het begin van de jaren
negentig. Vanuit de Workstation markt komen er vier spelers bij (Silicon Graphics,
Hewlett-Packard, Sun, Compaq) (opmerking HP koopt Convex, SGI Cray) [strohmeier]
2000-2005 (? 6, 14) Intel brengt de Pentium III en 4 uit, met verbeterde geheugen
prestatie door het herontwerp van front-side bus en 64 bit floating point ondersteuning.
Hierdoor werden de procesoren interessant voor supercomputer en verschuift de markt
naar Intel. [strohmeier]
2000-2005 (?) IBM innoveert met BlueGene/L grootschalige supercomputer door
gebruik van laagpresterende maar energie zuinige componenten. [strohmeier]
2000-2005 (?) Supercomputer worden steeds groter en kosten meer ruimte, IBM reageert
hierop met de BlueGene/L, die deze energie en ruimte zuinige supercomputers uitbrengt.
[strohmeier]
2000-2005 (10) Gedistribueerde geheugen systemen (Clusters) heeft er tot geleid tot het
ontstaan van nieuwe programmeer modellen (MPI). Echter deze modellen zijn nog
steeds adequaat. Dit heeft DARPA er tot geleid om een programma te starten voor
“Hoog Productieve Computer Systemen”. Dit project moet zorgen voor nieuwe
architecturen voor hoge prestaties en productiviteit. [strohmeier]
2000-2005 (15) Clusters worden ineens populair doordat applicaties met minder strenge
communicatie eisen, gebruik konden maken van Cluster technologie. Cluster technologie
had een betere prijs/prestatie verhouding dan andere technologieën[strohmeier]
2000-2005 (15) markt splitst zich in capability en capacity supercomputers. Voor
capacity worden clusters gebruikt, voor capability MPP en vector machines. [strohmeier]
2000-2005 (6) De opkomst van Clusters in de supercomputer markt, is verantwoordelijk
voor een snelle stijging van het gebruik van Intel procesoren. [strohmeier]
2001 (6) Tera wordt distribiteur voor NEC supercomputers[bron: microsoft]
2002 (12,13) Earth Simulator komt uit en neemt onverwacht de leiderschap in top500.
Amerika schrikt hiervan. Met name doordat Japan een totaal andere stategie gebruikte.
Japan investeert voor lange termijn op de ontwikkeling van een enkele technologie
(Amerika meerdere). De Earth Simulator is op basisonderzoek ontwikkeld en de
opgedane kennis internationaal gedeeld. In Amerika, gaat het vaak om toepassingen voor
nationale veiligheid en daardoor met een beperkte kennisdeling. Amerika ondersteunt de
markt in het algemeen, terwijl Japan voor een bedrijf koos (NEC). Daarnaast werd er
gebruikt gemaakt van vector procesoren (in Amerika algemene procesoren) Software
voor de Earth Simulator komt uit het buitenland ontstaan uit basisonderzoek maar
daarnaast ook nog verbeterd door Japan. Deze verwachtingen leiden tot het opzetten van
een NRC studie over de toekomst van supercomputers. [strohmeier]
2005 (10) DARPA HPCS programma heeft als doel om Petaflops supercomputers te
ontwikkelen op radicale nieuwe architecturen. [strohmeier]
2005 (12,15) De high-end markt groeit niet sterk doordat bedrijven zich richten op
algemene technologie. Dit zorgt voor een slechte ondersteuning voor het ontwikkelen
van gespecialiseerde technologie. Echter door verslechtering van de efficiency en
productiviteit en de beperkte ondersteuning voor een goed software platform is er een
sterke vraag naar nieuwe architecturen. [strohmeier]
2005 (15) Meer supercomputers worden geïnstalleerd in Aziatische landen. [strohmeier]
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108. 2005 (5) Supercomputers is niet meer een niche maar bestaat uit een verticaal
geïntegreerde bedrijven die supercomputer ontwikkelen van alle grote. Technologische
elementen zijn terug te vinden in de PC en supercomputer. [strohmeier]
Bijlage III: Statements over quantumcomputers
1

Mar. Los Alamos Gets http://www.sci Los Alamos National Laboratory (1998,
19,
Closer To
encedaily.com/ March 19). Los Alamos Gets Closer To
1998 Quantum
releases/1998/ Quantum Computing. ScienceDaily.
Computing
03/980319073 Retrieved June 24, 2009, from
644.htm
http://www.sciencedaily.com
/releases/1998/03/980319073644.htm

2

Sep. Reliable
9,
Quantum
1998 Computing
Demonstrated

http://www.sci
encedaily.com/
releases/1998/
09/980909072
455.htm

Los Alamos National Lab (1998,
September 9). Reliable Quantum
Computing Demonstrated.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/1998/09/980909072455.htm

3

Apr. You'd Have To
28,
Break The Laws
2000 Of Physics To
Break This Code

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2000/
04/000427105
148.htm

American Institute Of Physics -- Inside
Science News Service (2000, April 28).
You'd Have To Break The Laws Of
Physics To Break This Code.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2000/04/000427105148.htm

4

Aug. IBM-Led Team
17,
Unveils Most2000 Advanced
Quantum
Computer

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2000/
08/000817081
121.htm

IBM Research (2000, August 17). IBMLed Team Unveils Most-Advanced
Quantum Computer. ScienceDaily.
Retrieved June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2000/08/000817081121.htm

5

Jan. Los Alamos
5,
Scientists Shed
2001 New Light On
Quantum
Computation

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2001/
01/010105075
630.htm

Los Alamos National Lab (2001,
January 5). Los Alamos Scientists Shed
New Light On Quantum Computation.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2001/01/010105075630.htm

6

Feb. Michigan
27,
Researchers
2003 Achieve
Quantum
Entanglement
Of Three
Electrons

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2003/
02/030227071
834.htm

University Of Michigan (2003, February
27). Michigan Researchers Achieve
Quantum Entanglement Of Three
Electrons. ScienceDaily. Retrieved June
24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2003/02/030227071834.htm
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May University Of
19,
Maryland
2003 Physicists Take
Fundamental
Step Toward
Quantum
Computing

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2003/
05/030519083
913.htm

University Of Maryland, College Park
(2003, May 19). University Of
Maryland Physicists Take Fundamental
Step Toward Quantum Computing.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2003/05/030519083913.htm

8

Apr. Quantum
30,
Computers Are
2004 A Quantum Leap
Closer, Say
Purdue
Physicists

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2004/
04/040430054
755.htm

Purdue University (2004, April 30).
Quantum Computers Are A Quantum
Leap Closer, Say Purdue Physicists.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2004/04/040430054755.htm

9

May Physicists
'Entangle' Light,
13,
2004 Pave Way To
Atomic-scale
Measurements

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2004/
05/040513010
953.htm

University Of Toronto (2004, May 13).
Physicists 'Entangle' Light, Pave Way
To Atomic-scale Measurements.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2004/05/040513010953.htm

10 June NIST
21,
Demonstrates
2004 'Teleportation'
Of Atomic
States For
Quantum
Computing

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2004/
06/040621075
032.htm

11 July Quantum
22,
Computing,
2004 Secure
Communication
Closer

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2004/
07/040722084
853.htm

National Institute Of Standards And
Technology (2004, June 21). NIST
Demonstrates 'Teleportation' Of
Atomic States For Quantum
Computing. ScienceDaily. Retrieved
June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2004/06/040621075032.htm
University Of California - Los Angeles
(2004, July 22). Quantum Computing,
Secure Communication Closer.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2004/07/040722084853.htm

12 Oct. Purdue
15,
Professor Puts
2004 New Spin On
Quantum
Computer
Technology

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2004/
10/041015102
318.htm

Purdue University (2004, October 15).
Purdue Professor Puts New Spin On
Quantum Computer Technology.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2004/10/041015102318.htm

13 Dec. A Data 'Repair
13,
Kit' For
2004 Quantum
Computers

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2004/
12/041208201
508.htm

National Institute Of Standards And
Technology (2004, December 13). A
Data 'Repair Kit' For Quantum
Computers. ScienceDaily. Retrieved
June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2004/12/041208201508.htm
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14 Mar. Quantum
20,
Computers May
2005 Be Easier To
Build Than
Predicted

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2005/
03/050309120
855.htm

National Institute Of Standards And
Technology (2005, March 20).
Quantum Computers May Be Easier To
Build Than Predicted. ScienceDaily.
Retrieved June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2005/03/050309120855.htm

15 Apr. Future
28,
Computer:
2005 Atoms Packed
In An 'Egg
Carton' Of
Light?

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2005/
04/050428093
731.htm

Ohio State University (2005, April 28).
Future Computer: Atoms Packed In An
'Egg Carton' Of Light?. ScienceDaily.
Retrieved June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2005/04/050428093731.htm

16 June NIST
Demonstrates
7,
2005 Key Step In Use
Of Quantum
Computers For
Code-Breaking

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2005/
06/050604202
933.htm

17 Aug. NIST
11,
Demonstrates
2005 Better Memory
With Quantum
Computer Bits

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2005/
08/050811085
420.htm

National Institute Of Standards And
Technology (2005, June 7). NIST
Demonstrates Key Step In Use Of
Quantum Computers For CodeBreaking. ScienceDaily. Retrieved June
24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2005/06/050604202933.htm
National Institute of Standards and
Technology (2005, August 11). NIST
Demonstrates Better Memory With
Quantum Computer Bits. ScienceDaily.
Retrieved June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2005/08/050811085420.htm

18 Oct. Qubit Link Could
19,
Pave The Way
2005 For World's Most
Powerful
Computers

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2005/
10/051018224
342.htm

University of Manchester (2005,
October 19). Qubit Link Could Pave
The Way For World's Most Powerful
Computers. ScienceDaily. Retrieved
June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2005/10/051018224342.htm

19 Sep. The Cool Way
27,
To Build The
2006 World's Fastest
Computer

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2006/
09/060925063
424.htm

University Of Sussex (2006,
September 27). The Cool Way To Build
The World's Fastest Computer.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2006/09/060925063424.htm

20 Oct. Quantum
18,
Computing Gets
2006 Boost From
'Entanglement'
Of Atom Pairs

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2006/
10/061018150
842.htm

National Institute of Standards and
Technology (2006, October 18).
Quantum Computing Gets Boost From
'Entanglement' Of Atom Pairs.
ScienceDaily. Retrieved June 23, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2006/10/061018150842.htm
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21 Nov. A Quantum
20,
(Computer)
2006 Step: Study
Shows It's
Feasible To
Read Data
Stored As
Nuclear 'Spins'
22 Nov. New Simulator
27,
Is Next Step On
2006 The Road To
Developing
Quantum
Computers

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2006/
11/061120060
252.htm

University of Utah (2006, November
20). A Quantum (Computer) Step:
Study Shows It's Feasible To Read
Data Stored As Nuclear 'Spins'.
ScienceDaily. Retrieved June 23, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2006/11/061120060252.htm

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2006/
11/061127141
303.htm

Imperial College London (2006,
November 27). New Simulator Is Next
Step On The Road To Developing
Quantum Computers. ScienceDaily.
Retrieved June 23, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2006/11/061127141303.htm

23 Feb. Towards
9,
Quantum
2007 Computing:
Artificial Atoms
Make Microwave
Photons
Countable

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2007/
02/070208193
301.htm

Yale University (2007, February 9).
Towards Quantum Computing:
Artificial Atoms Make Microwave
Photons Countable. ScienceDaily.
Retrieved June 23, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2007/02/070208193301.htm

24 May Toward
Quantum
4,
2007 Computers: New
Circuit
Technology
Enables
Execution Of
Quantum
Algorithm
25 June Single Spinning
1,
Nuclei In
2007 Diamond Offer A
Stable Quantum
Computing
Building Block

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2007/
05/070503165
338.htm

NEC Corporation of America (2007,
May 4). Toward Quantum Computers:
New Circuit Technology Enables
Execution Of Quantum Algorithm.

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2007/
05/070531142
118.htm

Harvard University (2007, June 1).
Single Spinning Nuclei In Diamond
Offer A Stable Quantum Computing
Building Block.

26 June Two Qubits In
17,
Action, New
2007 Step Towards
The Quantum
Computer

http://www.sci Delft University of Technology (2007,
encedaily.com/ June 17). Two Qubits In Action, New
releases/2007/ Step Towards The Quantum Computer.
06/070614104
042.htm

27 Aug. Computing
17,
Breakthrough
2007 Could Elevate
Security To
Unprecedented
Levels

http://www.sci University of Michigan (2007, August
encedaily.com/ 17). Computing Breakthrough Could
releases/2007/ Elevate Security
08/070816143
801.htm
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28 Sep. Physicists
7,
Establish
2007 'Spooky'
Quantum
Communication

http://www.sci University of Michigan (2007,
encedaily.com/ September 7). Physicists Establish
releases/2007/ 'Spooky' Quantum
09/070905133
621.htm

29 Sep. Superconducting http://www.sci National Institute of Standards and
27,
Quantum
encedaily.com/ Technology (2007, September 27).
2007 Computing
releases/2007/ Superconducting Quantum Computing
Cable Created
09/070926172 Cable Created.
232.htm

30 Oct. Quantum
9,
Computing
2007 Possibilites
Enhanced With
New Material

http://www.sci Florida State University (2007, October
encedaily.com/ 9). Quantum Computing Possibilites
releases/2007/ Enhanced
10/071008103
647.htm

31 Nov. Electron Spin
Rotated With
5,
2007 Electric Field

http://www.sci Delft University of Technology (2007,
encedaily.com/ November 5). Electron Spin Rotated
releases/2007/ With Electric Field.
11/071101144
942.htm

32 Mar. Future
6,
'Quantum
2008 Computers' Will
Offer Increased
Efficiency And
Security Risks

http://www.sci University of Central Florida (2008,
encedaily.com/ March 6). Future 'Quantum Computers'
releases/2008/ Will Offer
03/080305104
847.htm

33 Mar. Physicists Learn
24,
How Quantum
2008 Mechanical
States Break
Down

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
03/080320173
602.htm

DOE/Ames Laboratory (2008, March
24). Physicists Learn How Quantum
Mechanical States Break Down.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/03/080320173602.htm

34 Mar. Future Of
30,
Computing:
2008 Carbon
Nanotubes And
Superconductors
To Replace The
Silicon Chip

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
03/080328070
113.htm

Institute of Physics (2008, March 30).
Future Of Computing: Carbon
Nanotubes And Superconductors To
Replace The Silicon Chip. ScienceDaily.
Retrieved June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/03/080328070113.htm
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35 Apr. Creating
9,
Quantum
2008 Computers
Using Entangled
Photons In
Optical Fibers
Getting Closer

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
04/080408144
820.htm

Northwestern University (2008, April
9). Creating Quantum Computers
Using Entangled Photons In Optical
Fibers Getting Closer. ScienceDaily.
Retrieved June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/04/080408144820.htm

36 June New
5,
'Quasiparticles'
2008 Discovered; May
Pave Way
Toward New
Quantum
Computer

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
06/080602103
355.htm

Weizmann Institute of Science (2008,
June 5). New 'Quasiparticles'
Discovered; May Pave Way Toward
New Quantum Computer.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/06/080602103355.htm

37 June How Can
6,
Quantum
2008 Physics Be
Harnessed?

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
06/080605095
631.htm

European Science Foundation (2008,
June 6). How Can Quantum Physics Be
Harnessed?. ScienceDaily. Retrieved
June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/06/080605095631.htm

38 June The Fight For
The Best
27,
2008 Quantum Bit
(Qubit)

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
06/080625092
700.htm

University of Copenhagen (2008, June
27). The Fight For The Best Quantum
Bit (Qubit). ScienceDaily. Retrieved
June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/06/080625092700.htm

39 June Quantum
28,
Computing
2008 Breakthrough
Arises From
Unknown
Molecule

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
06/080627163
255.htm

Purdue University (2008, June 28).
Quantum Computing Breakthrough
Arises From Unknown Molecule.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/06/080627163255.htm

40 Aug. Quantum
7,
Computers Are
2008 One Step Closer

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
08/080806154
712.htm

University of Surrey (2008, August 7).
Quantum Computers Are One Step
Closer. ScienceDaily. Retrieved June
24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/08/080806154712.htm

41 Aug. Fast Quantum
25,
Computer
2008 Building Block
Created

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
08/080820162
956.htm

University of Michigan (2008, August
25). Fast Quantum Computer Building
Block Created. ScienceDaily. Retrieved
June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/08/080820162956.htm
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42 Sep. Novel Process
30,
Promises To
2008 Kick-start
Quantum
Technology
Sector

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
09/080925144
609.htm

University of Calgary (2008,
September 30). Novel Process
Promises To Kick-start Quantum
Technology Sector. ScienceDaily.
Retrieved June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/09/080925144609.htm

43 Oct. Memoirs Of A
23,
Qubit: Hybrid
2008 Memory Solves
Key Problem For
Quantum
Computing

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
10/081022164
709.htm

Princeton University, Engineering
School (2008, October 23). Memoirs
Of A Qubit: Hybrid Memory Solves Key
Problem For Quantum Computing.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/10/081022164709.htm

44 Nov. Quantum
1,
Computers?
2008 Internet
Security Code
Of The Future
Cracked

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
10/081028132
303.htm

Eindhoven University of Technology
(2008, November 1). Quantum
Computers? Internet Security Code Of
The Future Cracked. ScienceDaily.
Retrieved June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/10/081028132303.htm

45 Nov. Quantum
21,
Computers
2008 Could Excel In
Modeling
Chemical
Reactions

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
11/081120130
601.htm

Harvard University (2008, November
21). Quantum Computers Could Excel
In Modeling Chemical Reactions.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/11/081120130601.htm

46 Nov. Quantum
24,
Computing
2008 Spins Closer

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
11/081121101
007.htm

Stanford University (2008, November
24). Quantum Computing Spins Closer.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/11/081121101007.htm

47 Jan. Quantum
23,
Teleportation
2009 Between Distant
Matter Qubits:
First Between
Atoms 1 Meter
Apart

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2009/
01/090122141
137.htm

University of Maryland (2009, January
23). Quantum Teleportation Between
Distant Matter Qubits: First Between
Atoms 1 Meter Apart. ScienceDaily.
Retrieved June 24, 2009

48 Feb. Fighting
6,
Tomorrow's
2009 Hackers:
Keeping
Encryption Safe
From Future
Quantum
Computers

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2009/
02/090205110
609.htm

Tel Aviv University (2009, February 6).
Fighting Tomorrow's Hackers: Keeping
Encryption Safe From Future Quantum
Computers. ScienceDaily. Retrieved
June 24, 2009
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49 Apr. Quantum
9,
Computers Will
2009 Require
Complex
Software To
Manage Errors

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2009/
04/090408140
219.htm

National Institute of Standards and
Technology (2009, April 9). Quantum
Computers Will Require Complex
Software To Manage Errors.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2009/04/090408140219.htm

50 Apr. Major Boost In
17,
Atomic Clock
2009 Accuracy: Loses
Or Gains Less
Than A Second
Every 300
Million Years

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2009/
04/090416144
525.htm

National Institute of Standards and
Technology (2009, April 17). Major
Boost In Atomic Clock Accuracy: Loses
Or Gains Less Than A Second Every
300 Million Years. ScienceDaily.
Retrieved June 24, 2009

51 Apr. Easier Route To
20,
'Spintronic'
2009 Circuits? New
Spin Put On
Electrons

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2009/
04/090415141
221.htm

University of British Columbia (2009,
April 20). Easier Route To 'Spintronic'
Circuits? New Spin Put On Electrons.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2009/04/090415141221.htm

52 Apr. Quantum
27,
Computers:
2009 Powerful Method
Of Suppressing
Errors
Developed

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2009/
04/090422132
842.htm

National Institute of Standards and
Technology (2009, April 27). Quantum
Computers: Powerful Method Of
Suppressing Errors Developed.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2009/04/090422132842.htm

53 May Breakthrough In
31,
Quantum
2009 Control Of Light:
Implications For
Banking, Drug
Design, And
More

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2009/
05/090529093
155.htm

54 Jun
The Dawn Of
16,
Quantum
2009 Applications

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2009/
06/090615152
926.htm

University of California - Santa Barbara
(2009, May 31). Breakthrough In
Quantum Control Of Light:
Implications For Banking, Drug Design,
And More. ScienceDaily. Retrieved
June 24, 2009, from
http://www.sciencedaily.com
/releases/2009/05/090529093155.htm
ICT Results (2009, June 16). The
Dawn Of Quantum Applications.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2009/06/090615152926.htm

55 Dec. 'Seeing' The
19,
Quantum World:
2008 How A Quantum
Computer Would
Work

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
12/081217124
434.htm

University of Calgary (2008, December
19). 'Seeing' The Quantum World: How
A Quantum Computer Would Work.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/12/081217124434.htm
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56 Dec. Quantum
23,
Computing
2008 Closer To
Reality As
Mathematicians
Chase Key
Breakthrough

http://www.sci
encedaily.com/
releases/2008/
12/081222100
700.htm

European Science Foundation (2008,
December 23). Quantum Computing
Closer To Reality As Mathematicians
Chase Key Breakthrough.
ScienceDaily. Retrieved June 24, 2009,
from http://www.sciencedaily.com
/releases/2008/12/081222100700.htm

70

