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Bakgrund

)

En viktig del av de akademiska resurserna for forskning och utbildning utgors av tillg~g till datakraft.
Anskaffning av datorer till hogskolan har under
gangen tid skett pa ett okoordinerat satt, vilket
bl a har fatt till foljd att mojligheterna till
samarbete mellan dataanvandare vid olika universitet
forsvarats. Existerande datorresurser har dessutom
administrativt styrts pa ett satt sa att maskinerna
knappast kan sagas ha utnyttjats rationellt. Sa t ex
har i manga fall universitetsmaskiner under langre
tidsintervall stntt outnyttjade, trots att forskare
och hogskolelarare samtidigt uttryckt starka onskemal om mo jlighet till utnyttjande, dock utan framgang. Det kan havdas att harmed har kvaliteten pa
forskning och utbildning inom hogskolan pa ett
omotiverat satt blivit lidande.
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2.

Samverkan
En koppling mellan de befintliga, och aven framledes
erforderliga, utrustningarna till ett gemensamt kommunikationssystem skulle kunna mojliggora en kapacitetsutjamning, sa~t medverka till ett okat datautbyte
larosaten emellan •
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Ltt projekt av denna art ar und er uppbyggnad i USA,
oc h knyter f n da r samman 25 forskningscentra over ·
bela landet. Projektet g~r under benamningen ARPA
Network (A~v anced Research Project Agency), och ar
inriktat mot resursdelning och forbattrat samutnyttjand e.
Liknande nat har tidigare diskuterats i Sverige,
bl a av Televerket, r orande ett publikt datanat
av SIBOL m fl.
Med ett samutnyttjande,via ett svenskt datanat f or
hogskolan, kan f orutom fordelarna med ett forbattrat
anvanda rs ama rbete noteras f ordelar avseende
databasdelning, d v s gemensamt utnyttjande
av intressanta datamangder,
lokaliserade p~ skilda orter.
programvarudelning, d v s gemensamt utnyttjande av producerade program
och standardiserade programbibliotek, varigenom onodigt
dubbelarbete undvikes.
Det vill synas uppenbart att inom ett dylikt datan at
sadana administrativa utnyttjanderutiner f or ingaende
utrustningar ba r komma till anv andning, att maskinernE
utnyttjas rationellt under den tid de ar att oetrakta
som moderna och visar upp gott pris/prestandandahallande.

3.

Foljdeffekter
Foljan de f ol jdeffekter kan noteras:
1) Projektet med ett datanat f or hogskolan inbjuder
· till fors knings- och utvecklingsinsatser, bade inom
hogskolan och dataindustrin.
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2) Erfarenheter byggs upp f or utnyttjande av liknande teknik i andra sarurnanhang, t ex inom ovrig
del av den offentliga sektorn, inom servicenaringar m
3) Projektets omfattning medfor god forutsattning fo J
framgangsrika dis }~ssioner om onskvard standardiseri~
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Forslag
(

Det bar bringats till utredningens kannedom att
Universitetskanslersambetet i oktober 1972 avser
tillsatta en expertgrupp for att ge forslag rorande
mo jligheterna att tillgodose hogskolans behov av (
datakraft.
Utredningen vill i samband harmed foresla att harfor
avsedd grupp speciellt noterar ovan namnda mojlighet
till realisering av f orb a ttrat samarbete och samutnyttjande via ett datanat f or hogskolan. Utredningen
betonar darvid onskvardheten att se over nuvarande
administrativa system for datorutnyttjande, i enlighet med vad som ovan framforts.
Utredningen finner det naturligt att namnda expert .
grupp i detta arende samarbetar med Televerket samt
Datasamordnings·kommi tten.
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