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Satsa pa svensk ADB!
Dagens datamaskinsystem utgor
synnerligen avancerade tekniska
· prestatloner. Deras utveckling och
konstruktlon kriiver diirfor stort
kunnande och enorma resurser.
En utliindsk dominans iir dA i stort
· 8ett naturlig. De stora liinderna,
friimst USA, exporterar fiirdl ga
produkter, bflde I form av maskinvaror sam t (! tid en nAgot efteri,sliipande ) program for att skota
~ dessa. Konkurrensen !nom bran~ achen. i USA bland annat uppbackad av antitrustlagar. motarbetar
pA ett fiirnuftlgt siitt monopolten1 denser frAn en enda leverantiir .
.1 detta fall mM, och moofiir, ett
hArt men sunt foretagsklimat .
.Sovjetunlonen befinner sig iin...nu tii.mligen lAngt efter viistliinderna niir det giiller kommersiell
datamaskinproduktlon. Av spar118Jn information att doma kan eftersliipn!ngen up'pskattas till ca
~ 5 Ar. Detta iir en ganska lAng tld,
·; de senaste Aren har i branschen
· niimligen innebur!t mycket stora
· framsteg. Det iir sannolikt att den
ryska eftersliipningen beror pA
begriinsad statlig satsnlng.

BESK snabbast
,
·

VArt land bef!nner sig iinnu i
~tt tii.mligen gynnsamt liige, lnternationellt sett. VArt kunnande inom automatisk databehandl!ng,
..ADB, har stAtt llig £&nska val sedan vi vid 1950-talets biirjan ut- ·
vecklade den pA sin tid kanske
mabbaste masklnen I viirlden,
BESK. Det iir emellertid utomor1dentligt liitt att komma pA e!terkiilken. Tendenser 1 den rlktningen kan klarl miirkaa nu 1 slutet pA
1960-talel
Yilken inrlktr;!ng skall vi vlllja?
1
Den enklare iir att helt strypa
egen produktion av datamaskinut.Mlltning och en bert kopa fiirdiga
produkter utifrAn. Den svArare iir
att fonKika hiinga med I utvecklingen och sjiilva producers vissa
( delsystem.
(En konkurrens pA
bela !iiltet orkar vi omojligt med.)
Ut oss se pA nAgra for- och nackdelar.
Ett tullstiindigt anammande av
utliindsk utrustning blir nAgot sA
r Diir bi!llgt. · Konkurrensen bland
· leverantOrerna pressar priserna
l tlllriickligt e!fektivt utan att vi iir
· med. . Men ,v i blir helt lAsts vid de
utliindska systemen. VAr egen rorelsefrlhet )lir begriinsad. Det iir
forhastat ftt ~Ita pA att iiven de .

Det ar latt att komma pa
efterkalken nar det giiller
automatisk
databehandling,
framhaller fil kand Tomas
Ohlin, Institutionen for inforrnationsbehandling vid Stockholms uni versitet. Det svenska kunnandet har statt sig
ganska vii.l sedan konstruktionen av BESK vid 1950talets borj an . Tanker vi fortsatta att hiinga med i utvecklingen?
enorma utliindska produktionsapparaterna kan prestera system
som helt passar' alia. En stor
miingd
datamaskinkonsumenter
kommer att ha extra onskemAI
scm inte kan tillgodoses av standardsystemen. Och att gA in och
modifiers dessa iir svArt. mAnga
' gAnger ogorligt. I inilitiira sammanhan g, ett av de tyngsta amrAdena, kan detta medfora aiirskilt
stora nackdelar. PA sikt skulle
rent av vAr alliansfria utrikeslinje
, kunna komma att beroras genom
alltfor stark bindning till utiiindska typer av forsvarssystem .
Forskningen inom ADB-omrAdet skulle med detta alternativ bli
delvis styrd utifrAn. Detta mAste
betraktas som en allvarlig neckdel. VAr av ADB ai'ltmer beroende lndustrl behover kunna tillvarata vAr egen skaparfonnAga.
Ett svenskt aktivt deltagande I
ADB-produktion kostar pengar.
!bland kan dock en extra satsnlng
verkligen vara motiverad.

Avancera genom ADB
NAgot atu1at iirl ett begriinsat
svenskt deltagande iir uppenbarligen inte aktuelll Men fordelarna for ett sAdant iir mAnge. VAr
rorelsefrihet blir stor och likasA
vArt kunnande. Detta skulle med
siikerhet komma vAr produktion
inom ett stort antal andra amrAden till godo. Vi skulle kunna erbjuda av ADB intresserade ungdomar fornuftiga och avancerade
arbetsmojligheter inom landet. Till
en del skulle vi dessutom kunna
exportera ADB-kunnande, med
en instromning av utliindsk valuta som foljd . Vi skulle kunna anpassa vAra ADB-system till vAra

egna onskemAI rned stOrre hopp
om framgAng . Utflodet av valuta
for utifrAn kopta system skulle
minskas. Vi skulle kunna pAvel'ka
omrAdets utveckling i nAgon mAn.
Och vAr forskning skulle fA friare
hander.
Lilt mig komma med ett konkret forslag. VAra universitetsinstitutioner for informationsbehandling intar en central position i vAr
ADB-utveckling. 'For niirvarande
iir dessa institutioner pA grund av '
starkt accelererande studenttillstromning overhopade av. arbete av
undervisningskaraktar. Mycket litet
tid blir diirfor over till forskning .
Det iir onskviirt att tyngdpunkten
!Orskjuts illlgm. Detta kan pA
ett liimpligt satt ske genom . inriittande -av ett antal forskningstjiinster.
For niirlrarande iir SAAB vAr
enda lnhemska producent av kompletta datarnaskinsystem. Man b£r
sAlt bllde !nom och utom landet.
Bl a av politiska skiil iir ostblocket
en intressant marknad. Diir toreligger vissa restriktioner mot amerikansk utrustning. Denna avsattningsmojlighet for svenska ADB·
produkter synes for niirvarande
relativt stabiL
SAAB:s utvecklingsverksamhet
kan stOdjas genom att ett antal
av evan foreslagna forskningstjiina"
ter direkt knyts till deras programvaruutveckling. · En eventuellt nytillkommande ADB-producent inom landet bor iven kunna
fA del av ett sAdant stOd.
'

Uppmuntra SAAB

Ett utomordenUigt aiitt att upp•

muntra vAr inhemska marknad
vore att till att biirja med bestiilla
exemplar av SAAB D22 (foretagets om ca ett Ar kommande da. , tamaskinmodeli) att placeras yid
universiteten i Stockholm, Giiteborg och Lund. Detta skulle av&eviirt oka mojligheterna till effektivt samarbete. .
En inhemsk datamaskinsataning
biir naturligtvis inte utestiinga utliirldska maskiner. Vissa dominerande onskemAI kan knappast klaras av med svensk utrustning.
Detta giiller bAde •rnA och stora
&ystem.
· :.
, J;>en automatiska ~· -databehandlingen befinner 1ig iinnu i stort
sett i ett initialskede. V i stAr infor
en vAidsamt accelererad utveckling. Det vore diirfor oklokt att
inte handla i tid. Inriittande av ~tt
dussin forskningstjanster skulle
for niirvarande vara tillriickligt !Dr
en viktig stimulans.
TOMAS OHLIN
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