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Nagra synpunkter pa !render
och utveckling fOr arkivering ,
sOkn ing och informationsservice.
Begreppel lnformatlonsforsorjning lnlegreras
Vad som fOr en del ar sedan
kunde uppfattas som sj~lv
st~ndiga metoder fOr umg~nge
med databaser, lenderar fOr
n~rvarande all bli alii svarare
all avgr~nsa . Dagens informationsfOrsOrjning utgOr en del
av stOrre system, fOr kommuni kation , bearbetning m m. lnformationsfOrsOrjning ~r ett "i~lv
klart element i en mer eller
mindre automat iserad informationsmiljO , pa jobbet , pa fritiden , hemma osv.
Tillg~ngliga m~ngder databaser understryker ocksa delta . Alltfler typer av data kan
efterfragas , ej l~ngre bara de
som omfallar faktuell och v~l 
def inierad information. Alii
svarare fragor st~ ll s till systemen .
Nyckelordet kontorsautomat io n, som idag ~r sa popul~rt ,
inneb~r egentligen ingenting
annat ~n rationalisering av
kontorets arbetsuppgifter, och
~r alltsa ell ganska oprecist
begrepp . I delta spelar infordala/6-82

mationsfOrsOrjning uppenbar ligen en fundamental roll. Kontorsarbete ~r ju till utomordentligt star del ren informationsfOrmedling at olika hall
inom organisationen el ler fOretaget. De som idag arbetar
med informationsfOrsOrjning
finner sig al ii mer integrerade i
fOretagets verksamhet. Man ~r
inte l~ngre en fristaende del ,
en separat informationsavdelning , ulan !inns snarl med
Overall!, i utveckling , produk tion och distr ibut ion .
Del kr~vs alltsa alit mer av
den personal som bl a anv~n
der metoder fOr umg~nge med
olika databaser. FOr all kunna
omvandla oprecisa fOrmodanden fran folk som arbetar
lang! ut i organisationen till
specifika fragor till ell delvis
automatiserat system maste
man vara alltmer insatt i de
fakt iska anv~ndarmi l jOerna .
Alit eftersom informationsfOrsOrjningen integreras maste informal ikerna fOrsta slutanv~n
darnas facksprak i alltmer hOg
grad . Delta fOrsvarar den
eljest naturl iga spec ialiseringen.
Alit hOgre krav st~lls pa sOkmetodiken - att kunna meningsfullt behandla ~ven de
mest klumpiga och olog iska
fragor . Men delta ~r en riktig
utveckl ing , m~nniskor skall
fraga och systemen svara.

Anviind arv iinl ighe ten
maste forbiittras
De senaste are n v1sar pa stor a
utveck li ngs insatser pa manga
ha ll kring sOksprak och anv andarkonvent ion er av ol1ka slag .
En rad fCretag och inst itutioner har utve ckl at nya met oder
och sprak fOr kommun ikation
med olik a system . MCjligen
ka n man s~ga att en gemen sam n~mnare ar en trend fr an
faktauppsOkning til l mer generei! textbehandling .
I och med att meddelandesystem - computer ma il elle r
det bredare begreppe t te le konfere nssy stem - har kommit att
ac ce pteras sam en natur li g
form fOr kommunikati on i manga informationsm il jCer . ha r
uppmarksamheten Ckat pa
integration med mer direkt
databassCkning . Ma n skall
kunna st~lla fragor i ostrukturerad form , ~ve n t ill strukturerade databaser. Av delt a fOi jer
en Ckad uppm~ rks amhet pa
generella inf ormati ons former ,
dar inte bara mCjl ighet ges att
IOsa del ena eller andra kommunikationsbehovet fOr sig .
De nya sprak och an vandarkonvent ioner sam utvecklas ,
uppvisar en Ckande grad av
genera li tet - men ej sallan till
prise! av en al ltfOr blandad
grammatikal isk flora . Del ar
san! all systemstrukturer och
sOksprak behOver samverk a.
Men del rena och till synes
enk la mOts ofta med star till fredsstallelse . HOg system komplex itet inv~rtes ska inte
behCva avspeglas i kontaktytan
utat. Ett exempel : Del ~r oft a
svart att fa konstruktCrerna av
de nya spraken att fOrsta att
aven ovana anvandare kommer
all vilja anvanda de ras system.
Fundamentala begrepp som
nhjalpu , ,? .. , ndu hailer just nu
pa med att . . ·" · .. vanta , systemet kommer strax til lbaka«
osv kan ty c kas sjalvklara i dagens system . Trots del prioriteras de inte alltid av systemkonstruktOrerna . En fCijd ar all
manga anvandare far en kansla av otillfredsst~llelse vid umganget med systemen .
Visserl igen ar laget i delta

avs ee nde klart battre an fOr
fem ar seda n. Men ytterl igare
bet on1 ng pa de grundl~ggan de
anva nd arfunkt ion ern a be hCvs.
En raffiner ad semantik kan fi nna int ressenter in te bara i faktas truk turerna . utan ocks a i
kon taktytan mot s l utanv~ndar
na .
En fCrega ngare i delta avseende . om vi se r pa utvecklingen i Norden , ha r varit systemet
KOM i St ockhol ms un iversi tetsm iljC. Har har konstruktCrerna konsekvent betonat anvandaraspekterna , men - att
observera - inte till prise! av
funkt ion el lt ra ffine mang . Delta
system har ocksa rent st ar
uppmarksamhet i icke-nordiska land er. De effekter sam d~r 
av fOijer . ar viktiga fOr ut veck ling av kommande genere ll a
informationshanteringss ystem ,
och aven to r vara internationella kontakter av personl ig
art.
Man kunde hoppas att acceptansen i bl a Euronet-kretsa r av det gemensamma sCk·
spraket CCL (Common Command Language) matte bli
snabb och omfattande. Eme llertid tycks v~l manga kockar
f inn as runt denna spis , och
mottagandet gar Iangsam! ,
alltfcr Iangsam!.

10. Adm inistrativa
tilHimpningar

mjukvaran har kommit ell start
steg narmare slutanvandaren
och darigenom har anvandaren
success ivt fall en starkare
stallning i arbetet med utvecklingen av administrativa till lampningar. Den tekniska utvecklingen har saledes gjort
del mOjligt all pa ett IOnsamt
salt fOra ut datakraften till
nh~ndelsernas centrum«. Databas/data kommu n i ka I ions tekn iken har- och da inte minst via
nvardagsnarau terminaler -
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Den alit lagre hardvaru kostnaden stalld mot
st igande IOnekostnader
har i en accelererande
takt paskyndat en utveckling ,
dar ti llampningskraven i Okad
utstrackning styr hela databehandlingen . Savill hard- som

A

Terminaler i ov erflod
Visserligen behCvs sjal vfal let
Okande mangde r terminaler fOr
all informationsfOrsOrjning ska
expandera . Men automatisering ar inget sj~lv~ndama l. An ta le! terminalt yp er pa dagens
marknad Okar nu sa snabbt .
att utvecklingen tenderar at!
motverka sig sjalv. Snarl sagt
varje termina ltyp ha r sina spe ciella funkt ion er , och de gemensamma a rbetssatten lyser
ofta med sin franvaro .
Delta ar visserligen naturligt
i en exp anderande marknad.
Men en viss sans och malta i
aven apparatutbudet , och inte
bara i metodik och konventioner fOr informationsfOrsOrjningen , behOvs sannolikt fOr
att verksamheten skall na acceptans has anvandarna.
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