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byrdsjef Svein Nordbotten, Norge

Som siste foredragsholder ved dette mote, er
det naturlig at jeg bar fatt som oppgave a se
framover. Jeg ma innremme at jeg har vaert
engstelig for at motedeltakerne kanskje ville
oppfatte mine refleksjoner som hjernespinn uten
noe realistisk fundament. Jeg har imidlertid
blitt beroliget og gledelig overrasket over a h0re
at flere av motets foredragsholdere har berert
problemstillingen og antyder losninger som sy-
nes a vsere nsert beslektet med de jeg her skal
framfore.

I. Innledning

Den emnetekst jeg er blitt oppfordret om a
behandle, kan tolkes dithen at det vil vsere
elektronmaskinene som avgjor statistikkproduk-
sjonens framtidige utforming. Det kan her hores
ut som om det er maskinene som er dominerende,
og en kan allerede na spore en viss uvilje mot
automatiseringen av denne grunn. Etter min
mening ma det imidlertid farst og fremst vaere
samfunnets behov for iuformasjon som ma vsere
avgjerende for den utforming vi velger a gi
statistikken. Sporsmalet om det skal brakes
bestemte hjelpemidler, ma komme i annen rekke.

Den viktigste av de forutseninger denne fram-
stilling bygger pa, og som jeg har forstatt at
ogsa tidligere foredragsholdere har bygd pa, er
at samfunnets vekst bade med hensyn til om-
fang og komplisitet vil vedvare. En betingelse
for at en slik vekst skal forega pa en for sam-
funnet forsvarlig mate, er at de besluttende
organer i samfunnet til enhver tid far den nod-
vendige og tilstrekkelige informasjon om de en-
kelte sider ved samfunnets struktur og vekst.
Dette kan synes a stille statistikeren overfor en
saerdeles krevende oppgave.

Hittil har vel statistikerne i stor utstrekning
maktet a lose de oppgaver de har blitt stilt
overfor, bl. a. ved bruk av databearbeidings-
maskinene. Uten her a ga i noermere tekniske
detaljer tror jeg utviklingen av slike hjelpemid-
ler er minst like kraftig som utviklingen pa
andre omrader i samfunnet, og dersom vi er
villige til a akseptere elektronsystemene som
naturlige hjelpemidler, vil vi ogsa ha sjanser for
a klare de oppgaver vi stilles overfor i tiden
framover.

Med utgangspunkt i det som her er sagt vil
jeg forst drofte statistikkproduktets vekst og
utforming ut fra de krav som samfunnet kan
tenkes a stille og deretter ta for meg de elektro-
niske hjelpemidler for a se i hvilken utstrekning
vi med eller uten disse vil kunne klare a til-
fredsstille kravene.

II. Statistikkproduktets vekt og utforming

Med statistikkproduktet mener vi her resul-
tatet av den statistiske insamlings- og bearbei-
dingsaktivitet over en periode. Erkjenner en
at enhver statistisk maling er beheftet med feil
og derfor er estimater, vil de faktorer som er
avgjerende for statistikkproduktets storrelse
vsere massens omfang, produksjonstiden, tallet
pa storrelser som estimeres og estimatenes kva-
litet. Tidligere har det vaert vanlig a tale om
statistikkproduktet innen forskjellige fagom-
rader som befolkningsstatistikk, sosialstatistikk,
finansstatistikk m. m. I tiden som kommer vil
det kanskje bli vel sa interessant og nyttig a
drofte pa den ene side resultatet av insamlings-
aktiviteten eller insamlingsproduktet, og pa
den annen side resultatet av estimeringsproses-
sen eller bearbeidingsproduktet.
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La oss forst se litt pa hvordan utviklingen av
disse to produkter har vaert i den senere tid.
Om vi lar tallet pa innsamlede individualopp-
gaver og tallet pa trykksider indikere henholds-
vis innsamlingsprodukt og bearbeidingsprodukt,
finner vi for Norges vedkommende at insam-
lingsproduktet steg med 80 present og bear-
beidingsproduktet med 75 present i den fore-
gaende 10-ars periode. For begge disse del-
produktene har produksjonstiden vaert omtrent
den samme samtidig som vi kan si at resulta-
tenes kvalitet har vist en bedring i perioden.
En annen karakteristisk egenskap ved utvik-
lingen, som tallene ovenfor ikke gir noe ut-
trykk for, er periodisiteten i statistikkproduk-
sjonen. Tradisjonelt velges maneden, kvar-
talet og aret m. m. som statistiske obser-
vasjonsperioder eller som statistisk obser-
vasjonstidspunkt. Tendensen blir enda kraf-
tigere understreket av de 10-arlige tellinger som
konsentreres omkring 10-arsskiftet. Dette forer
til en sterk innsamlingsaktivitet i ferste del av
maneden, om varen og omkring overgangen til
et nytt 10-ar med en bearbeidingsaktivitet til-
svarende forskjovet.

De sterke tendenser i dag for ekspansjon og
sterkere differensiering av nseringslivet gjar det
ikke urimelig a anta at utbyggingen av statistik-
ken b0r skje i samme takt i kommende 10-ar
som i det foregaende dersom behovene skal til-
fredsstilles. Skal statistikken fortsatt ha den
samme utforming som den har i dag, vil vi sa-
ledes i Norge i 1970 matte regne med at bade
innsamlings- og bearbeidingsprodukt vil vaere
over tre ganger st0rre enn i 1950. Med ufor-
andret produksjonstid vil dette ogsa bety at
svingningene i arbeidet blir tilsvarende mer
markerte. Forholdene vil vel stort sett kunne
antas a vaere liknende ogsa i andre nordiske
land.

Skal imidlertid samfundet ha full nytte av
statistikkproduktet, ma produksjonstiden gj0res
vesentlig kortere, sannsynligvis i noen grad pa
bekostning av kvaliteten. I dag ma statistikk-
konsumentene bygge sine beslutninger ved a
ekstrapolere fra statistikk for en observasjons-
periode eller observasjonstidspunkt som i noen
tilfelle kan ligge flere ar tilbake i tiden. Etter
hvert som samfunnsmekanismen blir mer kom-
plisert og endringene skjer raskere, blir risikoen

ved a bygge pa eldre opplysninger storre. Risi-
koen ved a ekstrapolere relativt palitelige, men
foreldede tall, ma derfor veies mot risikoen ved
a bygge pa mer aktuelle, men statistisk sett
usikre estimater. I den senere tid har det vaert
en tydelig tendens til a velge det siste alter-
nativ, jfr. f. eks. motiveringen for utvalgsunder-
S0kelser i de siste arene. Om utviklingen krever
mer aktuelle tall, vil det for statistikkproduksjo-
nen bety at svingningene i aktiviteten blir enda
sterkere, dvs. korte og meget intensive perio-
der med henholdsvis innsamling og bearbeiding
med mellomliggende perioder med relativt liten
kapasitetsutnytting.

Den lange produksjonstid vi har i dag gj0r
ogsa at statistikerne ma gi produksjonen et
meget bredt og generclt opplegg for at under-
S0kelsene skal kunne dekke alle sp0rgsmAl som
kan tenkes oppsta. Det kan i denne forbindelse
filosoferes meget over hvor nyttige i grunnen
disse generelle opplegg er. Med en kortere pro-
duksjonstid vil det falle naturlig at en legger
mer vekt pa spesielle behov etter hvert som de
oppstar og heller foreta bearbeidingen om igjen
dersom det skulle oppsta nye behov. Dvs. en
holder det statistiske grunnmaterialet i et s ta-
tistisk be redskap . Statistikkproduksjo-
nen vil saledes bli mer innrettet mot a tilfreds-
stille spesielle behov enn pa a lage tykke publi-
kasjoner. At de mest etterspurte opplysninger
fortsatt ma trykkes som opplysningspublikasjo-
ner er selvsagt.

De problemer som oppstar i forbindelse med
de skjerpende krav til statistikkproduktet, kan
kanskje 10ses ved a supplere statistikkutarbei-
dingen med hva jeg vil kalle et arkiv-statistisk
system. Med arkiv-statistisk system mener jeg
en statistikkproduksjon hvor innsamling av
grunnmateriale foregar kontinuerlig og uav-
hengig av de tradisjonelle statistiske fagomra-
der og tellingstidspunkter, og hvor bearbeidingen
av det arkiverte materiale foretas etter hvert
som behovene oppstar og uavhengig av inn-
samlingen.

La oss sa se litt pa hvordan en slik framtidig
arkiv-statistikk kan tenkes utformet, og vi tar
f0rst for oss arbeidet med innsamling og arki-
vering. For a oppna et aktuelt statistisk be-
redskapsarkiv samtidig som kostnader for inn-
samling, kontroll og arkivering skal bli minst
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mulig, ma arbeidet pa alle disse felter forega
kontinuerlig i motsetning til na hvor det er
bundet til bestemte perioder. Dette beh0ver
ikke nodvendigvis bety en vesentlig storre be-
lastniiig av oppgavegiveren eller usikre tall. La
meg ved et forenklet eksempel prove a vise
hva jeg mener med en kontinuerlig innsamling
og arkivering. I dag samles materialet til en
arlig bedriftsstatistikk inn en gang i aret. I
stedet for en arlig innsamling deles bedriftene i
f. eks. fire utvalg. Hvert utvalg undersokes ved
utgangen av hvert sitt kvartal, og de ma gi
oppgaver for de siste fire kvartaler. Etter ut-
gangen av hvert kvartal har en saledes grunn-
lag for a gi estimater for enhver tidligere tids-
periode, og etter en tid vil en ogsa ha fullstendig
dekkende arsoppgaver som na.

Den kontinuerlige innsamling vil uten tvil
forutsette utstrakt bruk av samplingsteknikk
og vil kreve en moderne feltorganisasjon. En
annen ting cr at vi i dag innhenter statistikken
sasrskilt for hvert enkelt statistikkomrade, dvs.
en innhenter oppgaver til industristatistikken
pa et saerskilt skjema, mens det hentes inn opp-
gaver til lonnsstatistikken pa et annet skjema.
I et arkiv-statistisk system ma en regne med
at det kan tenkes a vaere mer rasjonelt a inte-
grere innsamlingen, dvs. hente inn flest mulig
oppgaver fra en enhet nar en forst er i kontakt
med den.

Etter hvert som de statistiske standardcr for
gruppering etc. blir mer innarbeidd er det rime-
lig at sp0rreskjemaene i st0rre og storre ut-
strekning ogsa blir pre-kodet, eller at oppgave-
giveren selv star for en vesentlig del av ko-
dingen. Dette kan bety en stor lettelse i arbei-
det som vi senere skal se.

Hvordan skal sa materialet arkiveres? Det
arkiverte materiale deles inn i tre grupper: De
aktuelle arkiver, de historiske arkiver og de
statistiske registre. I de aktuelle arkiver opp-
bevares bare de sist innkomne observasjoner,
mens de historiske ma gi plass til alt innsamlet
materiale. De siste vil etter hvert anta ansee-
lige dimensjoner. Spersmalet om optimal am-
putering av arkivet, har vaert reist i et tidligere
innlegg og er meget interessant. De statistiske
registre nyttes som grunnlag for innsamling og
inneholder opplysninger som navn og adresse.

Et meget viktig sp0rsmal er hvordan arkivene
skal organiseres. Materialet fordeles i de for-
skjellige arkiver alt etter hvilken statistisk en-
het de knytter seg til. I hvert arkiv er det
rimelig at enhetene arkiveres f0rst og fremst
etter sitt identifikasjonsnummer som ogsa ma
omfatte opplysninger om nar enheten oppsto.
I forbindelse med identifikasjon av enhetene
er det ogsa meget viktig a peke pa at arkivene
ma inneholde kryssreferanser til andre arkiver.
Alle opplysninger inklusive identifikasjonsopp-
lysningene kan tenkes samlet i en blokk for
hver enhet. Innen blokken arkiveres observa-
sjonene kronologisk. Hver opplysning bestar
her av to deler, kjeimemerkeidentifikasjonen
inklusive observasjonsperiode eller tidspunkt og
observasjonsverdi. Hvilken konkret form disse
blokker vil fa, vil selvsagt avhenge noksa meget
av hva slags arkivmedium som nyttes. Vi vil
imidlertid her peke pa at arkivene vil etter
hvert vokse, og at det ideelle derfor vil vaere
hensiktsmessig med et medium, som i prinsippet
er endelost.

Nar nye oppgaver innhentes, kodes de opp-
lysninger som ikke allerede er pre-kodet pa
sp0rreskjemaet og gjennomgar deretter en arki-
veringsrutine. Her sammenliknes de innsamlede
opplysninger med de opplysninger som allerede
finnes i det aktuelle arkiv om vedkommende en-
het, og en foretar en viss kontroll av opplys-
ningene. Forst ser en om enheten allerede er
registrert, om kjennemerket tidligere er obser-
vert, om det er noen endring i kjennemerke-
verdien osv. Prinsippet ma av plasshensyn vaere
at sa lenge det ikke er endringer i et kjenne-
merke, registreres heller ikke den nye obser-
vasjonen. Integrert med arkiveringsrutinen fore-
gar ogsa en kontroll av opplysningene etter naer-
mere oppsatte regler. Dersom opplysningene om
et kjennemerke ikke aksepteres av kontrollen,
arkiveres de likevel midlertidig etter som de
forelepig representerer den beste informasjon vi
har, men samtidig gis det en feilmelding som
kan ta form av det na naermest klassiske feil-
kort i en maskinrutine. Nar opplysningene er
korrigert, erstatter de de midlertidige opplys-
ninger i det aktuelle arkiv og overf0res sam-
tidig til det historiske arkiv. Den siste melding
som kan komme om en enhet er at den har opp-
hort. Den strykes da fra det aktuelle arkiv sam-
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tidig som det settes en sluttmarkering for en-
heten i det bistoriske arkiv. Bade det histo-
riske og det aktuelle arkiv er ellers redigert
pa samme mate.

Mens vi i dag er sterkt bundet til a vente med
bearbeiding til et fullstendige materiale fore-
ligger innsamlet, er hensikten med det arkiv-
statistiske system at en nib som heist skal kunne
ga til det aktuelle arkiv og hente fram de mest
aktuelle tall til belysning av en bestemt pro-
blemstilling. For dem som er interessert i ut-
viklingen pa lengre sikt er de historiske arkivene
grunnlaget for undersekelsene. Her kan det
foretas historiske studier over utviklingen pa
individuell basis i motsetning til na hvor ana-
lysen ma baseres pa estimater etter de tradisjo-
nelle inndelinger av statistikken.

Det er ogsa naturlig a peke pa en annen ting.
Slik statistikkproduksjonen na er utformet med
ofte meget lang produksjonstid, relativt store
ikke-variable kostnader og lang tid mellom hver
undersakelse fordi innsamlingen er direkte knyt-
tet til den etterfelgende bearbeiding, ma en ved
hver statistisk undersakelse legge stor vekt pa
a sikre seg opplysninger og utarbeide tabeller
for spersmal som ikke bar vsert reist, men som
kan tenkes a oppsta. En ikke uvesentlig del
av bearbeidingsproduktet kan ofte vsere tabeller
som det kanskje aldri blir virkelig bruk for. I
et arkivstatistisk system vil de variable kostna-
der pr. enhet og estimat eller tabell bli langt
mer framtredende fordi materialet allerede fore-
ligger arkivert, og det vil derfor falle naturlig
at en legger mer vekt pa spesielle behov etter
hvert som de oppstar og heller foretar bearbei-
dingen om igjen dersom det oppstar nye behov.
Arkivene som utgangspunkt for bearbeiding vil
ogsa oppmuntre til mer eksperimentelle opp-
legg i retning av f. eks. sekvens-analytisk esti-
mering med sikte pa a begrense bearbeidings-
kostnadene.

Videre ma arkivopplysningene bade pa grunn
av den mate de er innsamlet pa og de store
masser en arbeider med kreve at estimerings-
synspunktet i bearbeidingen framheves langt
sterkere enn hva na er tilfelle. Dette forut-
setter igjen at bearbeidingen blir iimrettet pa
a 10se bestemte spesifiserte oppgaver og at
problemstillingen blir formulert mer skarpt i
overensstemmelse med den statistiske teori.

Det som vel hittil har hemmet denne utvikling
er at arkivering av et materiale har vaert meget
kostbart dersom det skulle vsere tilgjengelig for
maskiner og at bearbeidingskostnaden vesentlig
har vaert bestemt av materialets omfaiig og i
mindre grad av antallet estimater eller tabeller.
Det har derfor vaert nodvendig a gape over mest
mulig nar en f0rst foretok en statistisk under-
sokelse. I et arkivstatistisk system tar en nett-
opp sikte pa a overvinne dette, og det er min
tro at det i det lange lop vil vise seg a koste
mindre a foreta en serie med spesialestimeringer
enn a lage en generell bearbeiding som tar sikte
pa a dekke bade kjente og ukjente behov.

For statistikkbearbeidingen under et arkiv-
statistisk system ser vi saledes at hovedvekten
er lagt pa raske spesialestimater fra et arkiv-
materiale som tillater flest mulig tenkelige
kombinasjoner av opplysningene. Videre ser vi
at det hele ma organiseres slik at det kan ar-
beides svaert mange ting parallelt. Det ma fore-
tas kontinuerlige og parallelle arkiveringer, sam-
tidig som det ogsa foretas flere bearbeidinger
side om side.

Vi kan konkludere vare betraktninger om
statistikkens framtidige form med a si at sam-
menliknet med den tradisjonelle statistikkpro-
duksjon vil et arkiv-statistisk system gi en jam-
nere innsamlingsvirksomhet og mer effektiv ut-
nytting av produksjonsmidlene, mulighet for ut-
nytting av historiske opplysninger pa tvers av
konvensjonelle statistiske inndelinger, studier av
utviklingen pa enhetsbasis og statistisk bered-
ukap for rask effektuering av statistiske opp-
drag ved de aktuelle arkiver.

III. Elektronmaskinenes utvikling og sanimen-
setning

Uansett hvordan en ser pa framtiden er sik-
kert de fleste enige om at uten de nye tek-
niske hjelpemidler vil statistikeren sta noksa
hjelpelos. Siden Bureau of the Census i USA
for atte ar siden tok i bruk det forste elektro-
niske databearbeidingsanlegg bygd for sivile
formal, har de elektroniske hjelpemidler under-
gatt en enorm utvikling. De maskiner som vil
vaere i bruk i statistikkproduksjonen for be-
arbeiding av 1960-tellingene, er 20—30 ganger
mer effektiv enn den f0rste. Karakteristisk for
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ft moderne elektronisk databearbeidingsanlegg
er at mange spesialenheter er elektronisk knyttet
sammen og at arbeidet i disse enheter blir styrt
av et program, som pa forhand ma vaere ut-
arbeidd for hver enkelt oppgave og som blir
lagret internt i anlegget under bearbeidingen.
At de forskjellige enheter arbeider under kon-
troll av et internt lagret program, gj0r det
mulig a integrere prosesser som tidligere ble
utfort atskilt pa flere forskjellige maskiner, og
dessuten automatisere en rekke tidligere ma-
nuelt utforte prosesser.

La oss se hva et arkiv-statistisk system vil
kreve av EDB-anlegget. En betingelse som hele
tiden vil ligge underforstatt bak vare dr0f-
tinger, er at anlegget ma kunne arbeide paral-
lelt med flere ting samtidig. Vi skal komme
tilbake til dette etter a ha tatt for oss de en-
kelte enheter. For innsamlingsfunksjonen i et
arkiv-statistisk system ma det va?re spesielt
onskelig med en rask innlesing i systemet av
grunnmaterialet. Av innlesingsmedia synes i
dag sserlig magnetbandene a vaere seers godt
egnet. Dette krever en forutgaende dataover-
f0ring til band. Da bandenes hastighet gjennom
lesestasjonen er mekanisk begrenset, er det pak-
kingen pa bandet som er avgj0rende for hastig-
heten. Det er i dag i bruk band hvor lesehastig-
heten er, som vi horte i gardsdagens sang, over
60 000 siffer pr. sekund. Men fra forsknings-
sentrene kommer det meldinger om at en na
har oppnadd hastigheter pa om lag en halv mil-
lion siffer pr. sekund. Med en slik hastighet be-
h0ver vi trolig ikke bekymre oss for lesehastig-
heten. Den nodvendige overfering til magnet-
band kan enten tenkes a forega ved en foto-
elektrisk overf0ring direkte fra skjemaene etter
de samme prinsipper som amerikanernes
FOSDIC na arbeider. Dette stiller imidlertid
meget store krav til skjemaet og innsamlings-
tekiiikken og har derfor en begrenset anvendelig-
bet. En annen mulighet er konvertering til
magnetband fra opplysninger punchet i hull-
kort. Hastigheten pa raske hullkortlesere i dag
er ca. 800 kort pr. minutt. En enkelt slik kort-
leser vil teoretisk kunne lese hele arets innsam-
lede informasjonsmengde i Statistisk Sentralbyra

1 10pet av et par hundre timer. Men vi kjenner
til andre hullkortenheter hvor korthastigheten
er opptil 2 000 kort pr. minutt, og det er ikke

utenkelig at vi ogsa om kort tid vil fa lesere
med slik hastighet.

Grovt regnet har jeg anslatt at vi i Norge
arlig innhenter oppgaver som svarer til ca. 200
millioner tegn. Her er det sannsynlig at det er
de magnetiske medier som magnetband, magne-
tiske plater og tromler som vil bli de minst
kostbare lagermedia. Lagring av en informa-
sjonsmengde som den som er antydet ovenfor pa
magnetband slik vi kjenner det i dag, vil kreve
ca. 100 standard magnetband pr. ar. Den va-
riable lengden pa vare blokker betyr at band-
systemer med fast adresserte blokker eller fast
blokklengde ikke er saerlig anvendbare. Med de
band som er under utvikling vil tallet pa n0d-
vendige band sikkert reduseres betraktelig i
arene som kommer. Det har tidligere under
motet vaert spurt om hvor lang og sikker lag-
ringstid en kan regne med pa band. En Manual
jeg mottok i gar fra en representant for en av
de storste forhandlere, sier at lagringstiden na
er uendelig.

Lagring av oplysninger pa magnetband har
imidlertid den ulempe at arkivene ikke kan
studeres visuelt. Vi vil ha behov for a sikre
oss utskrifter i klarskrift. Ogsa pa dette om-
rade er det na utviklet meget raske og anvend-
bare enheter. For bare fa ar tilbake var en hull-
kortskriver eller tabulator med en hastighet pa
150 linjer pr. minutt imponerende. Na er linje-
skrivere med 600 linjer pr. minutt meget vanlig.
Printere med en hastighet pa 3 000 linjer pr.
minutt finnes ogsa pa markedet, og det snakkes
om printere med en hastighet pa 10 000 linjer
pr. minutt.

For alle disse enheter vi har omtalt hittil,
gj elder at de ma kunne tilkobles i et antall som
svarer til behovet og at systemet er slik at de
i stor utstrekning kan knyttes parallelt til
sentraleuhetene. Dagens printere ville kunne
skrive ut de aktuelle arkiver pa onkring 100
timer. Printeren i et elektronisk databearbei-
dingsanlegg vil ogsa nyttes til utskrivning av
resultater ferdig redigert for f. eks. offset-ko-
piering.

Mellom disse sakalte perifere deler av det
elektroniske system vil det vaere behov for en
spesialisert sentral databearbeidingsenhet hvor
materialet kan reorganiseres og kontrolleres.
Etter tidens malestokk er det trolig meget be-



140

skjedne krav vi beh0ver stille til denne enheten
med hensyn til regneevne, selv om den interne
kapasitet ma vaere sa stor at den tillater en
rasjonell parallell bearbeiding. Det som karak-
teriserer statistisk informasjon er variasjoner.
Enheten her derfor vaere slik at den kan be-
handle sterkt varierende observasjonsverdier
uten alt for stort tap av effektivitet. Dette
lar seg sannsynligvis best tilfredsstille ved en
sentralenhet med fullstendig varierende ord-
lengde hvor non-signifikante nuller ikke opp-
tar plass eller krever operasjonstid. Slike sen-
tralenheter annonseres na pa markedet spesielt
med sikte pa a dekke behovet hos brukere med
registeroppgaver. Enhetene kan flytte opplys-
ninger fra en del til en annen meget raskt,
mens tallet pa regneoperasjoner gjerne er om-
kring 1 000 pr. sekund.

Vi bar na ber0rt de enheter i systemet som
kreves for arkiveringen og kontrollen. Det
gjenstar a se hva for spesielle onskemal vi bar
med hensyn til bearbeidingen. For det forste
har det vaert malsetting at arkiveringen skal
kunne forega belt eller mest mulig uavhengig
av bearbeidingsoppdraget. For det annet stiller
bearbeidingen ganske andre krav til regnefer-
dighet enn det som er nedvendig i forbindelse
med arkiveringen. Jeg tenker meg derfor nok
en sentralenhet i systemet som skal ta seg av
bearbeidingsoppdragene. Mens den ferste sen-
tralenhet er tillpasset oppgaver for lesing, re-
organisering, arkivering og ekstrahering fra ar-
kivet, ma den annen sentralenhet bli matet med
i-teparert materiale fra den f0rste og utf0re
veintenspbearbeidinger for sa a sende resulta-

tene tilbake for redigering og utskrift. Som pa-
pekt tidligere ma bearbeidingen i et arkiv-
statistisk system bli langt mer analytisk preget
enn hva tilfellet na er. Den annen sentralenhet
ma derfor ha meget utbygd regneevne og en
raskt tilgjengelig om enn ikke sa stor intern
lagerkapasitet. I motsetning til den feist om-
talte type sentralenheter, bygger enheter som
tar sikte pa intensive beregninger fullstendig
pa det binaere tallsystem, fast ordlengde og har
en hastighet pa opptil 400 000 op./sek. Begge
sentralenheter ma kunne arbeide uavhengig, men
ogsa samarbeide. Spesialisering av sentralenhe-
tene har pagatt sa lenge det har vaert arbeidd
med elektroniske systemer. Men det er forst i

den aller seneste tid at en har begynt a knytte
flere sammen i ett system.

Gjentagne ganger har vi ber0rt sporsmalet
om parallell bearbeiding, og to sammenknyttede
sentralenheter er et tydelig svar pa dette. I
EDB-terminologien er stikkordet pa parallell be-
arbeiding time-sharing. De aller siste nyskap-
ninger har time-sharing egenskaper. Maskinene
utnytter her det faktum at de forskjellige deler
i systemet arbeider med forskjellig hastighet,
og store deler av systemet blir derfor staende
ledig og vente pa at andre deler skal bli ferdige.
Hvorfor ikke nytte disse kostbare deler til a
arbeide pa en annen oppgave mens en venter?

Systemer med time-sharing som hittil har
kommet pa markedet, har denne egenskap inne-
bygd. En mer utstrakt time-sharing i et system ^ ,̂
med flere sentralenheter, ma imidlertid ha en
programmerbar time-sharing og vil derfor kreve
en tredje sentralenhet, en sakalt masterenhet,
som prioriterer og samarbeider arbeidet i de
andre enheter. Dette er ogsa utviklingen i flere
av de maskinsystemer som na er under ut-
bygging, og vil bli enda mer utpreget i fram-
tiden idet det er en viktig forutsetning for la-
vere bearbeidingskostnader gjennom mer inten-
siv utnytting av de forskjellige deler i maskinen.

En far saledes tre typer av arbeidsprogram
for det elektroniske databearbeidingssystem,
nemlig en type for arkiverings- og kontroll-
prosesser, en for bearbeidingsprosesser og en
for prioriteringsenheter. Hvert program ma
kunne lages uavhengig av de andre, men priori-
teringsprogrammet ma gi regler for hvilke pro-
gram som ma vike om to gjor samtidig krav
pa en enhet og hvordan flere like enheter skal
allokeres til de forskjellige arbeider.

Vi kan tenke oss flere arkiveringsprosesser ^^
under arbeid parallel! og at det samtidig fore-
gar en eller flere bearbeidingsprosesser. En
prosess stopper bare i en elektronisk kort tid
dersom flere prosesser konkurrerer om samme
enhet, og den ene prosessen ma vike for en
annen i bruk av en bestemt enhet for en kor-
tere tid.

Her kan vi filosofere over hva som vil vaere
riktig prioritering innen systemet. Dette er tyde-
ligvis et statistisk sporsmal pa samme mate som
sporsmalet om hvilke statistikker vi skal ta opp
og utarbeide og hvilke vi skal la vsere. Jeg vil
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n0ye meg med a antyde at bearbeidingen sann-
synligvis alltid ma ga foran arkivering, en ut-
skrivning ma ga foran innlesing om det kon-
kurrerer om tjenester fra en sentral enhet osv.
Det er selvsagt ikke nedvendig at prioriteringen
lases fast, den kan gjares fullstendig fleksibel
gjennom styring av parametre eller ved inngrep
fra kontrollbord.

Anlegg av den type som er skissert ber vil
trolig koste minst 8—10 mill, norske kroner.
Det ma sannsynligvis avskrives over 6—10 ar.
Dette skyldes ikke kort levetid, men at den
raske tekniske utvikling raskt vil gj0re dem
relativt ineffektive. 0ker behovet for statistisk
informasjon sa raskt som antatt innledningsvis,
skulle en statistikkproduksjon i Norge om 10
ar med samme teknikk som i dag, kreve en
0kning i 10nnskostnader som alene vil mer enn
dekke driftskostnadene ved et slikt anlegg.

IV. Statistikkproduksjonens organisasjon

En drafting av Statistikkproduksjonens fram-
tidige utforming er neppe fullstendig uten noen
ord til slutt om hvilke konsekvenser dette b0r
fa for den statistiske organisasjon.

Opplegg til et arkiv-statistisk system og an-
vendelse av store elektroniske databearbeidings-
systemer kan frigjere fagstatistikerne fra en
vesentlig del av de administrative byrder de i
dag bar. Pa den annen side vil slike systemer
sette storre krav til statistikerues matematiske
skolering og analytiske evne. De statistiske in-
stitusjoner vil dessuten fa et stort behov for
tjenesteytende tekniske spesialister i forbin-
delse med innsamling og bearbeiding.

Jeg tenker meg organisasjonen rundt en fram-
tidig statistikkproduksjon inndelt i to seksjoner:
en faglig statistisk seksjon og en tjenesteytende

seksjon som hver for seg kan vaere organisert
i et antall avdelinger.

Den statistisk faglige seksjonen ma represen-
tere den statistiske kompetanse, ha kontakten
med konsumentene, sta for utarbeiding av sta-
tistiske standarder og begreper og tolke resul-
tatene av bearbeidingen. Disse faglige eksper-
ter ma ikke belastes med rutinearbeid, da deres
ekspertkunnskap ma kunne utnyttes mest mulig.
De tjenesteytende organer bar ingen kontakt
med publikum bortsett fra oppgaveinnhenting, og
star fullstendig til tjeneste for den faglige seksjon.

Den faglige seksjonen kan sies a vaere den
organisasjon vi i dag kjenner, frigjort fra en del
rutinearbeid. Det er da rimelig a tenke seg
denne seksjonen inndelt etter statistiske fag-
omrader omtrent pa samme mate som det
er vanlig i dag. I denne sammenheng er det vel
vesentlig organisasjonen av den tjenesteytende
seksjonen sorn er av interesse. Det arkiv-sta-
tistiske system vil nadvendigvis kreve at opp-
gaveinnhentingen 10srives fra den faglige seksjo-
nen bade fordi det stiller store krav til spesia-
listenes kunnskaper og fordi en ikke lenger inn-
henter materialet adskilt for hvert fagomrade.
Systemet vil ogsa kreve spesialister pa blankett-
teknikk, sparreteknikk, feltorganisasjon, mate-
matisk statistikk, systemopplegg pa de forskjel-
lige felter, svakstramsteknikk osv.

Framtiden og med den tallet pa problemstil-
linger og 10sninger er av uendelig dimensjon. En
foredragsholders taletid er imidlertid begrenset
og det er saledes uendelig mange interessante
problemer jeg ikke bar halt anledning til a
berore. Det hadde ogsa vsert onskelig med en
mer inngaende drafting av de jeg har trukket
fram. Her haper jeg imidlertid at den etter-
folgende diskusjon vil kaste lys over de skygger
mitt foredrag har etterlatt seg.


