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Dags for datasamarbete
J

SIN ARTIKEL "Datakonsumenten borjar tanka" ·(DN 4/5)
framliigger Beng.t Warden vissa
. betii.nkliga bikter. En n!got mera
allsidig belysning kilnns pi.kallad.
.Det faktum att byte bin en typ
av datamukin till en annan kriiver anpaasning O<:h i minga fall
omskolning av b:efintlig program- ·
meringspersonal, med diirav foljande ~konomiska - avbriick; tycks
vara . Bengt . Warden '<belt friim.mande. I sin stAndpunkt "har man
tk :gang liirt aig programmera en
. mukin iir !Jlan tiimlig'en omgaen- •
de i stand att ·klara av en annan"
atAr han ·emellertid tiimligen en·~ .a.m. . Erfarenheterna pekar .allt
· tydligare pi. att kompatibillteten
• ·(utbytbarheten) mellan olika maskintyper langtifran iir sa fullkomlig '80rn den avses vara. Vad
J aom hiir behovs iir allvarligt me. · nad ~dardisering fr8n tillverkarnas aida.
, .
' Be11gt ·Warden noterar korrekt
att svarigheterna pi. softwaresidan
oftare ligger i uppliig~gen av
aystemarbete iin i sjiilva program' 'm eringen. Niir han emellertid
.kommer in pi. "ett mas1dnorienterat system, som ej iir bundet till
mukintyp" blandar han ihop begreppen. System och sprak som ej
iir bundna till maskintyp kallas
~roblemorienterade, ej maskinori~nterade.

Att vi utan mukinleverantOrerll&S utveckli.ngSarbete iinnu skulle

befuma oss pi. riiknesnurrestadiet
lir 'g ivet. Vad som emellertid iir
beklagligt iir att maskintillverkarna i sa liten utstriickning utbyter
erfarenheter med varandra. Enorma belopp liiggs ned pa utvecklingsarbete, oberoende av om liknande arbete redan iir utfort. -A tt
affiirsmiissigheten ej behover bli
, lidande av samarbete har visat sig
· pa manga andra hall. Vi befinner
oss inom I datamaskinfiiltet iinnu
pi. ett initialstadium. Varfor inte
organisera ett samarbete pa viiaentliga punkter innan de ekonomiska forlusterna blivit iinnu starre? Erfarenheter fran fargtelevibo
k
sionen
rde ve{ka avskriic ande
i dessa dagar. .
' ·
·
Ett exempel ma belysa resonemanget. En ledande datamaskintillverkare bar pa 1950-talet formulerat och sedan med framgang arivant programmeringsspra-ket FORTRAN. Vid decenniets
slut bildade~ .sa en expertkomm itte med uppgift att forbiittra

Fil kand Tomas Ohlin (bil·
den) polemiserar hiir mot ingenjor Bengt W ardem · standpunkt ·(DN 4/ 5) att det iir
~konsumenterna som bor anpassa
sig Jill datamaskinerna och inte .
tviirtom. 0 hlin efterlys'er .ett
vidgat samarbete pa datamaskinomradet. Det bor siittas in
omedelbart, innan de ekonomis·
ka fi51'lusterna ytterlig.1re skjutit i hojden.

detta arbete, men de ko~er att
losas. Lat oss angripa dem sa snart
som mojligt, sa att vi inte kommer pa efterkiilken .
Det iir emellertid ·inte all tid lii.tt
att fA forstaelse for nyttan av
samgaende spridd sa snabbt som
iir onskviirt. Hiir behovs naturligtvis forst och frii.mst upplysning
och intensifierad utbildning. Vad
iir en datamaskin, bur arbetar den
och vad kan den utfora? Okunnigheten iir tyviirr stor pa manga
hall. Forst niir grundkiinnedom i
iimnet finns kan forstaelse uppnAs.
Ut oss gemensamt ta itU med att
sprida sadan information och inte
~trosta over daligt gensvar da
och da.
TOMAS OHLIN

.
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Hiir uppko~er stiindigt vissa
problem i fraga om val av sprak.
Visst existerar manga andra typer
av koordinationssvarigheter, men
det iir liimpligt att till att borja
med ta 'itu med de viildefinierade
och ofta aterkommande. Maskinleverantorerna borde vara \mer
tillmotesgaende pa detta omrade.
Vern iir intresserad av en konservburk med delikata kottbullar
!or 5 kr, om en for endast denna
forpackning speciell oppnare a 35
kr. behovs for att 'fA upp burken?
Det finns ju sa manga andra kottbullar.
;Bengt Warden vill gora giillande
att datakonsumenten maste anpassa sina problem till maskiner for
automatisk
databehandling. Xr
detta en konsumentviinlig instiillning? Det forefaller som om ett
sadant resonemang direkt motver-

kar en sund utveckling. Inom sa
manga andra omraden har framgatt att den konsumentanpassade
tillverkaren dragit det liingsta
straet. Forst nii.r anvii.ndningsvan- .
lighet och 'lorstaelse for vikten ·av
ett enkel~ och smidigt handhavahde 'BV en maskin 'Uppnatts hos datamaskin)everanWrerna
kan vi
och formulera om ett 'sprak . av kiinna oss nojda. ·; .
•• , ,
::.
•
denna typ. Resu1tatet av kommit1
grundlii.ggande arbete, det fir
De~ ~r ¢v'et 'att bela skulden ·till ~
l950 helt . nya spraket ALGOL, den ,jnriu· relat-ivt orationella Cja- ·
iSverglanser i flera avseenden sin tamaskinutnyttjningen inte ligger,
f~re~ . ._Da ,det\a ar ett fak- hos tillverk arna. X vim anvandar- · ~
~ •. ~d! rreB.jt,, ~fPftS .p·a .;,&~-- _n~ . har ~~ta s~ar:V att _enas. Man
j!ens~~_:;;rr!Ji,ie ·,$r•~nt;lgande .av 'kan h9t>pas att ded mom !tort
ALGOL som begynnande stan- kommer att ·sta klart -for industrin "
dard . Men nej, i stiillet infordes vilka stora vinrter so;n hiir ligger ,.
AL~~~--iz:_spirerade forbii.ttringar dolda. Den tid da varje anvii.nda -
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greppen. System och sprak sorn ej
ii.r bundna till maskintyp kallas
problemorienterade, ej maskinorienterade .
· Att vi utan rnaskinleverantorernas u tvecklingsarbete ii.nnu skull e
befinna oss pa rii.knesnurrestad iet
iir givet. Vad som emellertid ii.r
beklagligt iir att maskintillverkarna j sa liten utstriickning utbyter
erfarenheter med varandra. Enorma belopp liiggs ned pa utvecklingsarbete, oberoende av om liknande arbete redan iir utfort. Att
affiirsmiissigheten ej behover bli
lidande av samarbete bar visat sig
pa mltnga andra ball. Vi befinner
oss inom I datamaskinfiiltet iinnu
pa ett initialstadium . Varfor inte
organisera ett samarbete pa viiaentliga punkter innan de ekonom iska forlusterna blivit iinnu storre? Erfarenheter fran fiirgte levi. iionen borde verka avskrii.ckande
i dessa dagar'. '; . '
- · Ett exempel rna -belysa resone- manget. En ledande datamaskin'1.. ·
tillverkare ~' ¥ pa 1950-talet formulerat oi:h sedan med framgimg anvii.n't programmeringsspra-ket FORTRAN. Vid decenniets
ilut bildad~s -.sa en expertkom~itte med 'uppgift att forbii.ttni
och formulera ·om ett sprak - av
enna typ. Resu1tatet av kommit" ns grundliiggande arbete, det ~r
960 belt . nya . ,spraket_ ALGOL,
rglii.nse'r · i • flera avseenden sin
:;
g'f~ f_a,~e4i iir e\~ f_a k-.
_- , ~~f ~11}~ 1 _1-p.P!lt¥. Jja ~-~
_;lt\ens&Klt aT~te ·;fOr. "'antagande .av
ALGOL som -begynnande stan.;
iard . Men nej, i stii.llet infordes
~GOL- inspirerade fiirbattringar
-fv FORTRAN, och nii.r detta ej
f~ckte :. start ades det nu pagaende
utvecklingsarbetet med ett nytt
sprak, kallat NPL. Pa nuvarande
~ stadium, niir realistiska krav pa
rornuftiga programmeringssprak ar
viil klinda for alia parter, maste man beklaga detta . Det iir stora pengar som star pA spel. Vilket
sammelsurium av kompilatorer
, _.(oversii.ttningsprogram) for olika
.sprak kommer inte · att bli nOd_vii.ndigt for framtida maskinleve.rantorer om utvecklingen- fortsii.t"ter i samma spar!
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: tt av skii.len till att en over'eoskomrnelse i fraga om program;t!neringssprAk iir av d stor bety.:delse beror system-qtvecltling. Ut.·arbetandet av stor'a softwaresyi-tem kriiver sA stora penningin• \"esteringar att ett samgaende an'-viindare emellan iir nOdviindigt.

Hiir uppkommer stiindigt vissa
problem i fraga om val av sprak.
Visst existerar manga andra typer
av koordinationssvarigheter, men
det iir lii.mpligt att till att borja
med ta itu med de viildefinierade
och ofta aterkomm ande . Maskinleverantorerna borde vara 'mer
tillmotesgaende pa detta omrade.
Vern iir intresserad av en konservburk med delikata kottbullar
for 5 kr, om en for endast denna
forpackning speciell oppnare a 35
kr behovs for att fa upp burken?
Det finns ju sa manga andra kottbullar.
Bengt Warden vill gora giillande
att datakonsumenten m •-te anpassa sina problem till maskiner for
automatisk
databe handling. Ar
detta en konsumentvii.nlig installning? Det forefaller som om ett
sadant resonemang direkt motverkar en sund utveckling. !nom sa
manga andra omraden har framga'tt att den konsumentanpassade
tillverkaren d~git det liingsta
straet. Forst niir anviindningsviifl- lighet och J orstaelse for vikten av
ett enkelt och smidigt handhavahde ·av en" maskin :uppnatis hos da1
tamaskinleverantQrerna
kan vi
,
kiinna 0 ~ _nojda.,~ •~- ;
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den ;pil\t~-~~ativ~ orationella
tamask inutnyttj ningen inte ligger,
hos tillverkarna. -Avf!n .anvii.ndar- '
n~ . har .,:Oft a 1 s~~ af\ enas. Man
kan .hgppa.s a:tt -!let ·- inom !tort .
kommer att -st! klart for industrin.
vilka stora vinster so\11 hiir ligger ·
dolda. Den tid eli varie anviinda- ·
re har egna, specialsydda program
for de fiesta problemtyper niirmar
sig sitt slut. F ramtiden ligger i
stii.llet inom en utveckling av sto~
ra generella JYstem. Man haller
pa att fa upp ogonen for riktigheten i detta inon1 den tekniska
sektorn, och utvecklingsarbete pagar pa manga MIL Linjar programmering, numerisk styrning av
verktygsma.skiner (APT), PERT
etc, redan finns ett an tal generella
och ytterst viirdefulla system. LAt
oss fortsiitta pa den inslagna vii1
gen.
!nom den administrativa sektorn
har man att gora med uppgifter
av en mera klassindelbar n.atur lin
inom den tekniska. LOneberii.k-·
ning, fakturering, bokforing, optimal lagerberii.kning etc, alit pekar
_mot central utveckling av flexibla
system. Det iir manga och stora .
problem sammankopplade med

