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Efter tamligen orn£attande forberedande behandling har
representanter for offentliga myndigheter enats kring
ett metodprojekt under rubriken databasnat. Det ar fraga
om att bedriva utvecklingsarbete huvudsakligen kring begreppet distribuerade databaser, ett omrade som pa den
senaste tiden visat sig omfattas av betydande och okande
intresse fran en rad hall .
Databasomradet ar i sig for narvarande det kanske mest
dynamiska delomradet pa hela programvarufaltet. Omradet
knyts aven allt starkare till metodik for systemutveckling, vilket befaster dess centrala betydelse. Hittills har databasmetodiken delvis koncentrerat sig kring
problemen med strukturer for separata databaser, knutna
till datorer som sa att saga kan samverka i datornat
"via sina processorer". I och med att sjalva databaserna
kommer allt mer i centrum av det principiella intresset
i systemen, okar nu uppmarksamheten kring mojligheterna
att sprida aven databaserna fysiskt - men i samverkande
enheter. Sprak och ovrig metodik for denna samverkan
saknas i huvudsak annu. Behovet av sadan metodik ar
emellertid uppenbart, och tillgangen pa kompetens ar
synnerligen starkt begransad .
Inom den offentliga sektorn har en rad myndigheter intresserat sig for databasproblemen. Detta galler aven i
hog grad for forsvaret. En samverkan ar naturlig, och ett
metodorienterat utvecklingsprojekt av nedanstaende typ
ar darfor motiverat .
Primara intressenter i projektet ar
foljande: Statskontoret, Statistiska
Forsvarets Rationaliseringsinstitut.
terande expertkunskap naturligen kan
avses Sta tskonsul t AB bl i anl ita t.

(forutom STU) de
Centralbyran samt
I den man konsultillhandahallas dar

Avsikten med projektet ar framst:
att bidraga till metodutvecklingen kring distribuerade
databaser
att forstarka och bredda kunskapsbasen in om omrad et,
for i forsta han d den of f entliga sekto rn
a tt praktiskt ta ti1lvara upparbetad e er far enhete r i
e tt storre informationssystem.
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Projektet bygger i nagon - men begransad - man pa den
forstudie rorande databasmetodik som Statskonsult AB
pa uppdrag av STU utfort under 1974. Anknytningen ar
narmare bestamt den att omradet databasna t utgor ett
av de omraden som framholls som intressanta i den
namnda forstudierapporten. Omradet prioriterades dock
e j av S tatskonsult, vilket ar ett av skalen till den
nu aktuella organisatoriska formen for samverkan mellan
intressenterna •
Projektets narmare upplaggning och innehall framgar
a v bifogade skiss. Det bar betonas att denna ar av
oversiktlig art, och avses bli preciserad under projektarbetet. Sarskilt galler detta val av det informationssystem, till vilket utvecklingsarbetet kommer att
relateras, och dar faltforsok kan bli aktuella.
Foljande kvantiteter avses for projektet. Statskontoret
avses sta som anslagsmottagare for den resursmangd som
til1handaha1ls via STU, och (atminstone inledningsvis)
ansvara for projektadministration.
Den totalt berorda resursmangden ar 1.5 Mkr, aktuell
for tidsrymnden tva ar. STU avses bidra med ha1ften harav, pa foljande satt f5rde1at over budgetar
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De tre pr~mara intressenterna avses bidra med totalt
250 tkr vardera, motsvarande en heltidsverksam person per
ar (en person - 125 tkr/ar). En projektledningsgrupp avses bli organiserad med representanter for Statskontoret,
Statistiska Centralbyran, Forsvarets Rationaliseringsinstitut samt STU. I den man Statskonsults tjanster kommer
att bli aktuella i projektet, kan smaningom partiellt
deltagande darifran i ledningsgruppen diskuteras. En bred
referensgrupp med expertkunskap aven fran den privata
sektorn avses bli anknuten till projektet.
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Inf orma tionsanvandning
f or of fentlig administration och planering,
s ystemu ts eende och
pr esen tationsprobl em .
Gr ov nula ge sbeskri vn in g ,
f ema rsho risont samt
scenario for 1985.
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Inventering av informationssamband och kommunikationsbehov mellan
system, anvanda framst a v
offentliga intressenter,
branschorgan m m.
Planering av punktinsatser inom metodomradet.

Fordjupad metodstudie. Delprojekt
inom relevanta
problemomraden.
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Scenario.
Vidare bearbetning map
behov och tekniska
mojligheter.

Val av och anknytning till
system for tillampning.

Ytterligare
kronkreti-~rade delr--.cojekt utgaende fran
valt s stem.

Systemskiss.
Distribuerat system,
exempelvis for planering.
Anvandningssatt och
systemutseende.

Realiseringsmojligheter i
samband med valt system.
Slutlig avrapportering
och vidare mo'li heter .
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