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Om information:
Den som saljer en vara harden inte kvar efter forsaljningen. Den som
\ saljer information harden fortfarande kvar efterat. Betrakta kunskap som
en vara, som man kan hamer eller mindre av. Om A harmer av kunskapen K
an B, sa kanA salja denna merkunskap till B och detta ar da information
for B. Obs alltsa att bara (strikt storre) K(A) > K(B) kravs, inte sa mycket
som att K(B) = 0. Utveckla detta som en algebra ! Jfr uppbyggnad av andra
matematiska algebror.
Om I = dK!dt, sa existerar bara informationen momentant, under det att
\ okningen av kunskap pagar?
Huruvida en kunskapsokning ar "information" eller ej beror pa mottagaren,
och hennas formaga att forsta.
\ Information does not depreciate the same way as physical things do.
\ Something like "Gone with the wind" appreciates instead with time, it is
worth more now than when it was made.
Gutenberg gjorde envar till lasara. Xerox gjorde envar till forlaggare .
Persondatorn gar envar till fOrfattare.
Lasaren lagrar egna versioner av frammande texter. Kommenterade, farska.
Lasandet blir interaktivt, personaliserat.
Om det inte ar nytt eller olika, ar det inte information.
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Betalning i interaktiva natverk kan ske genom att B svarar pa A:s anrop,
C kommenterar osv. Vad blir vardet pa B:s resp C:s inlagg? Vilka villkor
styr dessa varden? (Jfr att tillhandahallaren av jamforande konsumentinformation i Prodigy far betalt for att vara dar).
Hur definierar man kritisk massa for spridning av informationstjanster,
och under vilka villkor uppnas den? Vilka konsekvenser far detta?
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Stolpar 19.9.1989
Rapporten om "Effektivitet for databastjanster" ar en forskningsrapport
sam inte omedelbart kan tillampas. Tid har gatt at for uppbyggnad av
Fo U-ko ntaktnat.
Tillgang till databaser kan ske i olika format.
Finns samband mellan teknisk definition och overforingsform?
Tidigare trodde man att rorlig bild aldrig skulle kunna overforas pa
smalband ..... .
lnga tydliga samband. Fasta granser alit mindre relevanta.
Dock- TV lampar sig for rorlig bild med ljud, medan asynkrona
.L
texttjanster sam vtx lam par sig for enkla transaktioner. -t-
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TV passar for underhc\llning, medan vtx (motsv) passar for nyttotjanster.
Speciellt tydligt nar HDTV kommer.
lnteraktiva tillampningar kannetecknas av att man utvaxlar meddelanden
mellan parterna (begreppen sandare och mottagare ar olampliga, jfr Radiolagsutredningen). Dessa meddelanden mellanlagras alltid i nagon databas.
lnteraktivitet = den ene vantar pa aktion fran den andra.
Matt for effektivitet for dialog manniska - datasystem ar onskvart.
E(t) = A(t) * l(t);
A(t) = anvandarvanlighetsvektorn, l(t) = informationsvardet
Dessa kan da studeras separat.
A 1= Yttre systemegenskaper
A2 = lnre systemegenskaper
A3 = Administrativa systemegenskaper
l(t) = dK(t)/dt;
K(t) = kunskap, tillgang till data
K(t) ansatts har sam en linjar funktion. E(t) erhalls sam produkt.
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lnformationsanalys pa pragmatisk, men matbar, niva efterstravas.
Vanliga modeller for informationsanalys bygger pa:
- Databeskrivningar i Cobol, med relationsdatabaser m m
Dessa blir datorberoende, tyvarr
- Flodesbeskrivningar, lnf-analys enligt Mats L
- EDI: Kedjor av affarshandelser. Def av medd som ingar i olika dokument
lngen kvantifiering av informationsmangder (an?)

Kan man finna en modell dar tillgang till data, kunskap ligger till grund for
kvantifieringar?
Element i modellen:
- datoriserade system kan formas att glomma pa ett regelbundet satt
- minneskapaciteten oftast oberoende av tiden
- aktualisering kan formaliseras
- svarigheter att hitta i databaser okar med basens storlek
- vad ar "naraliggande" kunskap? Sadant som baseras pa tillgang till en
gemensam databas, ett gemensamt kunnande?
- icke-linjara informationsvarden ovan kan deriveras for att finna max.
Finns schabloner for informationstillgang, for olika typer anvandare?

