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Kritiken mot IBM fran anvandarna
inom Stockholm i samband med Amaskinatfaren har ingalunda varit en
enstaka foreteelse . Under utredningsarbetet i samband med atfaren
inlopte till Universitetet mycken information om likartade problem vid
bl a utlandska universitet och hogskolor. Detta bestyrkte uppfattningen
om det befogade i att pavisa vissa
av de brister som det aktuella maskinsystemet. IBM 360/75. var och
ar behangt med for aktuell anvandningsmiljo.
Naturligt nog ar det framst programvaror som star i centrum for dylik
debatt. Dessa ar ju konstruerade for
att medge mojlighet till modifikation
i en vasentl igt hogre grad an maskinvaror .
Utomlands har alternativa onskemal
rorande existerande operativsystem
av standardtyp ofta tvingats leda till
att speciella . egna system tagits
fram . I Sverige har vi tyvarr annu
nagra ar otillrackliga mojligheter att
klara dylik specialkonstruktion av
storre operativsystem inom universi teten . Utan tvekan vore nagot sadant
mycket onskvart ur utbildnings- och
forskningssynpunkt , men personal ,
anslag etc viii annu inte racka till.
Vilka ar da skalen till att universiteten
oft a kraver speciella progra mvaror,
och inte later sig noja med leverantorernas standardiserade system?
For det forsta kan vi utga fran att
intresse ur utbildningssynpunkt och
vilja till satsning till sa mmans med
viss fackkannedom a priori mojliggor
dylik specialsomnad har betydelse.
Det ar ingen tvekan om att aven
manga anvandare inom industrin

skulle vilja ha tillgang till effektivare
programvaror, men ser sig nodsakade
acceptera standardprodukter av resursskal.
I universitetsmiljo, dar
man berattigat kan locka med examensmeriter o d for systemutvecklingsarbete, och dar ekonomin darfor
inte pa samma satt ar avgorande , ar
laget annorlunda.

Universitetsprofi len
For det andra ar universitetens anvandarprogramprofil av ett speciellt
utseende . Lat oss betrakta denna ett
ogonblick.
Vi kan till att borja med gora en
uppdelning pa tre ol ika anvandarkategorier. For det forsta har vi den dominerande gruppen anvandare av typen
icke-specialister inom ADB-omradet .
Det galler for dessa att fa stodjande
hjalp av maskinen vid verksamhet
inom ett starkt okande antal amnesomraden . matematik, fysik , kemi ,
biologi , beteendevetenskap , ekonomi ,
lingvistik osv. Dessa anvandare nojer
sig i sin ADB -utbildning med en kort
grundorientering om elementar databehandlingsteknik plus ett programmeringssprak, ofta av typen Algol.
De program som produceras ar har
korta och i avsaknad av specialistegenskaper. for maskinen saledes
enkla ting . Dessa program tillbringar
forhallandevis lang tid i sin rattnings- och inkorningsfas. och behandlas darefter endast nagon enstaka gang i produktion.
Den andra kategorin anvandarprogram kannetecknas av storre maskinresursbehov (tid , minne etc) och en
mangfald produktionskorningar . Det
ar har fraga om omfattande bearbetningar av stor betydelse for forsk-

ningens framatskridande inom olika
amnesomraden . Till denna grupp kan
vi ocksa rakna tillampningar som
kraver mera speciella resurser . av
typen on-line-bearbetningar, sadana
som anvander plotters eller bildskarmar med ljuspenna etc.
Den tredje kategorin ar anknuten till
undervisning
och forskning inom
ADB-facket , i vart land sorterande
under amnet lnformationsbehandling .
Har stalls hogre krav pa maskinens
flexibilitet an for de bada ovriga
kategorierna. Speciella egenskaper
hos program och maskinvara prov3s,
effektivitet studeras, nya tillampningsfalt angrips osv.
Oet ar ett faktum att den forsta kategorin av de tre namnda dominerar
klart mangdmassigt . Ett for profilen
sammanfattande kannetecken ar alitsa
1) en dominerande mangd sma program med ringa resursbehov
2) en mindre mangd mera resurskravande program
3) ett aven det mindre antal flexibilitetskravande , mera avancerade
program , oftast av mattlig storlek .
Oet bor emellertid noteras att kategorierna 2 och 3 pa intet satt far
betraktas som mindre viktiga an kategori 1.
Ett empiriskt belagg for uppdeln ingen
redovisas av Samet. University College London. i augustinumret 1968 av
Computer Journal . Atta manaders
statistik fran en IBM 360/ 65 innebar enligt Samet : se fig . sid . 5 .
Vi ser har bl a att over 45 % av alia
program vardera kravt mindre an 1
min maskintid (processortid?). men
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na) Ett grundforb iseende synes vara
under latenheten
att
vardera den
manskli ga arbetsinsats som erfordras
for att rut inmassigt anvanda maskinen. Med bilden kompletterad av en
adekvat vardering av den arbetstid
som kvalificerade forskare behover
for att fa ut sina resultat fran maskinen kan den mest detaljerade tekniska maskinprestandaanalys forskjutas starkt . Har ar det verkligen tal
om subopti mering .
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Progra mkategori 2 :s sna bbhetskrav
och kategori 3 :s flexibilitetskrav leoer
inom samma maskin till totalt sett
langa spilltider vid hantering av de
manga sma programmen . Ar det inte
troligt att en mera differentierad maskinpark, aven med hansyn tagen
till drifts- och anvandningsproblemen,
skulle kunna innebara en battre anpassning till anvandarmiljon? Vi utgar
da fran att kompatibiliteten bor vara
klart battre an den i manga fall ar
ida g .
Vi skulle a andra sidan kunna fraga
oss varfor inte battre anpassade universitetsmaskiner existerar pa marknaden . Da bor vi emellertid komma
ihag att universiteten forhallandevis
sett ar fataliga. Leverantorerna maste
rimligtvis koncentrera sig pa att tillhandahalla program- och maskinvaror
for de storre kategorierna anvandare.
For de fiesta leverantorskunderna
ar maskinprogramseffektivitet viktigare an hog kompileringshastighet .

Programvarorna
tillsammans belagt maskinen i bara
8 % av totaltiden. Dessutom anges
att endast 1 .4 % av programmen
korts i mer an 20 minuter vardera ,
dock summerande sig till mer an
25 % av hela totaltiden . Dessutom
noteras av Samet markbart stora in/
ut-mangder, dagligen 1 50 000 lasta
kort och 400 000 tryckta rader . lnte
minst detta senare faktum, med de
stora in/ ut-mangderna, synes utgora
en intressant arbetsbas for en expanderande time-sharing-verksamhet .
Vara egna erfarenheter inom landet
synes vara pa vag mot den av Samet
visade programfordelningen .

Maskinsituationen
Det ar inte latt att hitta en existerande maskin som samtidigt ar idealisk
for att klara alia de tre ovan namnda
programkategorierna. De manga sma
programmen klaras troligen bast/mest
ekonomiskt av en mindre till medel-

stor maskin med ett nagot statiskt
operativsystem . De resurskravande
programmen behover en mycket stor
och snabb maskin , om vi tillfalligt
bortser fran on-line -bearbetningarna .
De flexibla programmen kraver emellertid ett operativsystem som smidigt och effektivt hanterar aven sallan
anvanda maskinfaciliteter. Det ar
ocksa klart att vissa av den tredje
kategorins uppgifter onskar tillgang
till en eller ett par sma maskiner, att
anvandas i huvudsakligen figursytt
syfte .
Det har emellertid inom universitetsmiljo, inte bara i vart land i maskinanskaffningstider, helt enkelt sagts att
emedan en enda stor maskin verkligen klarar alia tre programkategorierna ar anskaffning av en dylik berattigad. Vad man underlatit att fordjupa sig i ar HUR den klarar uppgifterna . Med vilken ekon0m1 , med
vilken latthanterlighet for anvandar-

Ett av skalen till allmant sett mindre
god mojlighet till optimalt utnyttjande
av dagens maskiner ror samspelet
mellan ope rativsystem och begreppet
maskinfamilj. Det anses idag hos leverantorerna av flera skal lampligare
att lansera familjer av maskiner an
enstaka modeller. Vissa synpunkter
talar for att leverantorerna har ratt
dari. En nackdel med familjefilosofin
ar emellertid att programvarorna darmed maste konstrueras for att kunna tacka hela spektrum . Ett programsystem som kan koras pa en liten
model! med minimikonfiguration kommer, installerat pa en storre model!
med mera fullstandig konfiguration ,
naturligt nog att utnyttja maskinvarorna pa ett mindre tillfredsstallande
satt .
Vi kommer har in pa problemet med
tillhandahallande av ett operativsystem som en fardig svart box eller
som en mangd sma byggklotsar .
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Detta ar ett kompl1cerat awagningsproblem. Jag tror mig personligen
vilja rosta for en kompromiss . ett
litet antal fardiga boxar i olika storlekar . Av de tv~ alternativen tror jag
snarast att bristen p~ byggklotsspecialister vager tyngre an nackdelarna
med den statiska boxfilosofin .
Ett annat skal till dagens standardiserade operativsystems mindre gada
effektivitet harror fr~n det faktum
att de ofta tillverkas av mycket stora
programmerargrupper. Parkinsons lag
ger har utslag . Sv~righeterna med
kontinuerlig intern kontakt mellan
programmerarna aven av nara anknutna progra mblock Ieder latt till
en " gyttjig" slutprodukt.
For att ~terg~ till universitetsproblemet kan vi konstatera att onskem~l
ar :
1) manniskovanliga , enkelt hanterbara system
2) snabba kompilatorer for de hogre
spr~ken

3) operativsystem med kortast mojliga spilltider .
L~t oss agna en stund fit att studera
var och en av dessa punkter separat .

Manniskovanligheten
Dagens situation ar, milt uttryckt ,
knappast tillfredsstallande. Ett antal
blackplumpar dyker omedelbart upp :
a) Styrkortsutformningen
b) Felsokningsproblemen
c) Resursfltkomstmojligheterna
En biprodukt frfln den hos leverantorerna uppdelade systemprogramframstallningen blir latt att snart
sagt varje arbetsgrupp lanserar skal
for n~got eller n~gra egna styrkort ,
och genast syr in dessa djupt i sina
programsegment. Tillsammans med
en hog parameterflexibilitet blir re -

su ltatet att systemanvandaren kravs
p~ kannedom om utformning av ett
otal dylika kart , aven for den enklaste
tillampning . Det ar i sanning berattigat att tala om krav p~ anvandaren om programmering i tv~ spr~k .
styrspr~ket sflval som det anvanda
programmeringssprflket .
Vi bar
kunna utg~ frfln att leverantorerna i
framtiden lagger ned tillrackligt arbete pfl styrkortsutformningen , s~ att
t ex flera nivfler av styrinstruktioner
tas fram. For en anvandare som sf!
onskar skall ett styrkort vara tillfyllest for att klara ett antal standardiserade tillampningar .
Vad galler felsokningsproblemen ar
situationen likartad . Alldeles for mycket specialkunskaper kravs idag for
att kunna lokalisera och ratta enkla
programfel. Lflt oss notera ett exempel pfl ett onskemfll. Mflnga enkla
grammatikaliska
programmeringsfel
gars och kommer att goras . Aven
ett enda kommatecken , placerat p~
fel stalle, medfor att vi idag efter
kompileringen tvingas ta emot fullstandiga programlistor , en hog av
papper . Anvandaren ar bara intresserad av satsen med kommatecknet.
Har kan man verkligen tala om redundans . L~t oss begara att framtidens kompilatorer igenkanner dylika
specialsituationer och levererar en
utmatning vars omf~ng stM i paritet
med vad anvandaren ar intresserad
av . Detta blir fundamentalt i timesharing-miljo . Dagens utmatning av
systemmeddelanden ar ofta tio , ja
hundra g~nger sf! omfattande som
den borde vara.
Resurs~tkomstm6Jiigheterna
ar ett
mera m~ngfacetterat problem . Vi kan
vara overens om att det idag ar alitfor komplicerat att komma till tals

med
ma skinerna.
Lever a nt orernas
time-sharing har. med ett pa r undan tag , visat sig droja med si n ankomst .
Det ar ingen tvekan om att timesharing -service medfor revolutionerande forbattringar for an vandarna ,
givetvis aven inom universiteten . Jag
skulle emellertid vilja komplettera
bilden genom att dra en lans for
parallel! tillg~ng till satsvis bearbetning med korta omloppstider aven i
framtiden. Ett val konfigurerat system
med satsvisa omloppstider p~ c :a
10 minuter , ails ingen orimlighet ,
kommer troligen for ett start antal
anvandare att vara en god konkurrent
till time-sharing. Direkt styrning av
exekveringens gflng via t ex parametrar ar inte vasentligt for alia .
Betraffande manniskovanligheten hos
dagens system kravs ett nytankande
fr~n tillverkarna . Lflt oss an en g~ng
ta fram klyschan om att maskinerna
skall narma sig manniskan , och inte
tvartom . Det kan inte sagas en g~ng
for oft a.

Kompilatorerna
Utgaende fran vflr anvandarprogramprofil ovan ar det naturligt att universiteten mera kommer att intressera
sig for korta kompileringstider an effektiva maskinprogram . Detta alltsfl
p g a att det overvagande antalet
program kompileras manga ganger
for att sedan produktionskoras endast
vid nagot enstaka tillfalle .
Korta kompiler ingstider har emeilertid hittills inte varit leverantorernas
framsta intresse. Detta ar i och for sig
begripligt ,
men
for universiteten
mindre lyckligt . I nagra fall har darfor
vid USA-universitet tagits fram egna ,
snabba kompilatorer. Exempel ar
WATFOR (University of Waterloo

Produktionsplanering
-fraga
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Fonran Comp iler) och PUFFT (Purd ue
Un tverstty Fast Fortran T ranslator)
Det ar sant att man vid anvandning
av dessa maste gbras upp marksa m
pa vissa sprakm assi ga res tri kt ion er.
men dessa t o rde knappas t i de f iesta
fall medfbra avgbran de o lagenhet er .
At t det gM at t ko mp il era aven Algol
fb rhall andevis snabbt ha r Bu rroughs
visat , med redan idag exi ste rande
st a nda rdko m pil atorer .
Kompilerings has tigh et en far em ellert id inte , t ex via den eviga prim arm innesbristen , drivas upp pa be kostnad av diagnostikens fullstandig het . Fulibdig diagnost ik ar ett krav
idag , bade i kompileringsfasen och
i exek veringsfasen .

gars . Det kan synas tveksamt om
d etta all t id ar en rikti g linje att arbeta
eft er. En konsekvens bli r en i varje
arbetsf as nodvan dig genomgang av
en o m f at tan de c hecklista. av de n typ
ge no mgM
f ore
fl ygpl ans ka pten en
start . Om sys te m et fran borj an vet at
hur lite n del av denna lista som i de
fiesta fall ar intressant , hade tid satgangen vasentl igt kunna t minska s.

ut bildni ng ko mm er studenten idag
och fr am f or alit i morgon i nara kon takt m ed da ta behandl ingsproblemen .
o ch en grund installn ing formas hos
dem . Det eventuella fortroe nde som
dar gru ndlaggs kan sakerl igen vara
av bet yde lse nar de sena re efter sin
utbildning kommer i posit ion att utova
inflytande over program - och maskinval i ol ika sammanhang .

V i bor i framt iden kunn a ho ppas pa
ope rati vs ystem (Hardware 7) som f ore
laddning av anvandareprogra mmet
igenkanner dess typ mera fullstand igt
an idag , och darefter utfor en sta rkt
begransad faci li tetskontroll under utforandet .

An vikti gare kan det faktum sagas
vara att universitetens prog ramprofil
idag troligen ar en bild i vasentl igt
storre d imensioner langre fram. Alit
efte rsom databehandl ing i storre utstrackning gors tillganglig for folket
pa gatorna , i hemmen , kommer den
okval if ice rade anvandarkadern att expandera i forhallande t ill den kvalificerade . En utomordentligt vasentl ig
anvandarprofil kommer saledes undan for undan att i sina kontu rer
narma sig vad vi idag kallar un iversi tetsprofil. Det kommer give t vis fort farande att finnas andra m ycket viktiga grupper att ta hansyn t ill , men
en forskjutning at universitetsprofilen
ar trolig. Dimensionerna kommer att
vara stora . Det kan komma att visa
sig vara av varde att i tid da ha tankt
over de problem som for narvarande
d iskuteras i universitetskretsar .

Sammanfattning
Vi har alltsa ovan noterat universitetsmiljons speciella programprofil. Det
framgar att leverantorernas standardiserade programvaror idag inte passar
denna profil sarskilt val . Av fle ra
skal kan emellert id leverantorerna
rekommenderas att titta narmare
pa dessa universitetsproblem .

Ev entuell framgang for nyare hogre
sprak av typen Algol 68 elier PU I
kommer trol igen , bland mycket annat,
att vara relate rat till existensen av
sn abba och vanliga kompilatorer i
samband med sprakens utlarn ing i
storre skala.

0 perativsystem
Dagens malsattn ing vid konstruktion
av ett storre operat ivsystem synes
oftast vara att det skall kunna klara
alia sorters arbeten . vad som an be-
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For det forsta befinner sig den hogre
utbildn ingen i en !:tarkt expanderande
fas , saval inom amnet lnformationsbehandl ing som i stort . Under sin
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ANALOG o DIGITAL
MODULES
There are more than 60 in the ltne .
al l compatible w1th each other . with
our analog mstruments and with the
703 IC systems computer
You
des•gn the log•c . We 'll produce a
wire list and wire wrap . assemble
and deliver checked -out hardware

Raytheon Computer can supply a powerful,
inexpensive IC system computer,
analog and digital I C modules and
package analog intruments.
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spa res . The 703 's central p ro ·
cessor is a single w ire -w rapped
master mod ule board w ith plug -in
IC's A un ique self-diagnosis locates
circu1t malfunctions. tells w h1ch IC
to replace .

• 1 6 -bit word length

• 1. 7 5 ,usee cycle
8 Up to 32k Memory
• Word and byte commands
• W ide range of peripherals

Kontakta oss for ytterligare information och datablad.
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