— Er De av skotteslekt, direkt0r Norbotten?

— Nei, sa langt i fra, men det kan nok vsere
riktig a forbinde Mac med skotter og dermed
sparsommelighet, Die jeg kanskje kan fa komme inn pa litt senere.
— Hvordan hadde det seg at De kom til
Massachusetts Institute of Technology? (MIT)
—• Jeg hadde fatt et stipendium for a studere
ved et av USA's universiteter og spesielt forske
omkring problemer i sosia!0konomien. Stipendiet var sapass stort at jeg kunne va^re borte
ett ars tid. Og som leder for Statistisk Sentralbyras dataavdeling var det naturlig for meg
med en gang a tenke pa MIT. Dette var sa meget mer naturlig som MIT har en av verdens
sterkeste EDB utrustninger i universiteter og
dessuten at det innenfor sosia!0konomien har
lasrerkrefter av verdensformat. For meg var
ikke hovedhensikten a studere bruken av EDBmaskiner, men a fa anledningen til a benytte
avanserte EDB-maskiner i mine studier. Ved
MIT ble jeg saledes knyttet til staben i Department of Economics.
— Hvilke maskiner har man ved MIT?
— Hovedmaskinen ved MIT Computation
Center er en 7094 med 65 000 ord hukommelse.
On-line er tilknyttet bl. a. en 1620, en 1401 og
transmis j onsutsty r.
— Hvordan fikk De adgang til a bruke maskinene?
— Da jeg kom til MIT matte jeg s0ke Computation Center om a fa anledning til a programmere for anlegget og bruke det for a kj0re oppgaver. Etter a ha fatt godkjent s0knaden og tildelt tidskvote fikk man utlevert manuals og
instrukser og slik ble man en av 3—4000 brukere som selv programmerte og kj0rte pa maskinen. Man hadde fullstendig Open shop-kj0-
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ring, og for oss 3—4000 brukere og programmerere var det bare et par konsulenter til radighet som man kunne forelegge de vanskeligste problemer. Dessuten var det et meget godt
utbygget bibliotek.
— Nar det var sa mange programmerere, ble
det ikke da store problemer med a fa brukt
maskinsystemet for den enkelte?
— Nei, noe av det som imponerte meg mest
var den h0ye grad av planlegging og standardisering som man hadde kommet fram til ved
MIT. Dette var naturligvis et «must» for en institusjon som skulle drive pa med Open shop.
De forskjellige typer jobber var pa forhand
klassifisert, f. eks. hadde man hva man kalte
ekspress-kj0ringer, vanlige kj0ringer, lange
kj0ringer og spesial-kj0ringer. Det var forskjellige regler for alle disse typer av kj0ringer. Na
skal man jo huske at ved MIT var det studenter
og forskere som brukte maskinen slik at store
databehandlingsproblemer normalt ikke ble
kj0rt pa maskinen. Vanlig prosedyre for a fa
kj0rt et program var:
1. Utfylling av Request-kort.
2. Request-kortet og programmet ble lagt i file
i ekspedisjonsrommet.
3. Man kunne hente det ferdige produktet, hvis
det var en vanlig kj0ring etter 24 timer,
hvor man fant sitt i en skuff hvor materialet
var satt bort i problemnr.-orden. En file for
lister, en file for in-put-materialet, og en file
for out-put-materialet hvis man fikk ut hullkort som out-put.
Det er ganske rart a tenke pa at man kunne
leve i fullstendig uvitenhet om hvordan maskinen sa ut. Hadde man ekspress-kj0ringer,
kunne man fa resultatet tilbake 2—3 ganger i
10pet av en dag. En ekspress-kj0ring matte ikke
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ta over 1 minutt pa anlegget og output omfang
matte vsere innenfor visse grenser. Man hadde
ogsa open shop pa puncheavdeling og hjelpemaskiner som tabulator, sorterer etc. Dessuten
var det sma servicegrupper som MIT bestyrte.
Pa disse kunne man ogsa fa utf0rt arbeid mot
a fylle ut et Request-kort.
— Brukte man ikke uforholdsmessig mye tid
av det store anlegget til a teste ut programmer?
— Jo, dette kan kanskje vasre riktig, saerlig
tatt i betraktning de sma tidskvoter hver bruker fikk. Derfor var ogsa en av de forskergrupper jeg var i kontakt med utstyrt med en
egen 1620. Vanligvis gjorde de da slik at de
st0rre programmene ble brutt opp i naturlige
sekvenser som sa ble testet ut hver for seg pa
denne maskinen. Senere ble det foretatt de n0dvendige justeringer for a fa kj0rt dem pa det
store anlegget. Jeg praktiserte ogsa selv dette
og var ganske imponert over hvor forholdsvis
enkelt det var a fa samkj0rt et slikt testet program pa det store anlegget.
— Men na ma vi komme tilbake til MAC at
MIT. Hva betyr dette egentlig?
— Fritt oversatt far jeg si at dette star for
Multiconsole-prosjektet ved MIT.
Rundt omkring i MIT er det plassert ca. 30
consoler som lignet pa teleprint. Dette var i
virkeligheten sma consoler sorp via buffer sto i
On line-forbindelse med det store maskinanlegget. Programmererne kunne pa denne mate
samtidig ved 30 consoler arbeide med sine programmer. De fikk ogsa utskrift tilbake nar de
0nsket det. Disse consolene var forbundet med
egne linjer til maskinsystemet. Og kanskje hus-
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ker vi ogsa at man for ikke lenge siden fra
Oslo via vanlig teleprinter-linje brukte MIT's
maskin. Dette vakte jo virkelig sensasjon i norske kretser. Bruk av et stort maskinanlegg etter
Multiconsole-prinsippet er ikke lenger noe teknisk problem. Og prosjektet hadde da ogsa mer
karakter av a fa laget et Monitor-system som
kunne styre et slikt stort maskinanlegg. I denne
forbindelse ville IBM's 7094 standard-Monitor
bli et Sub-set i det nye Monitor som man
pr0vde a arbeide seg fram mot. Teknisk virket
det da ogsa imponerende pa meg og jeg kan
fortelle at jeg i gjennomsnitt brukte maskinanlegget en gang pr. dag, og pa de 7 manedene
jeg oppholdt meg ved MIT hadde jeg ikke rot
hverken ved input eller output en eneste gang.
Interessant var det ogsa at elektroingeni0r-studerende hadde sin 1620 on line til maskinsystemet staende i klasserommet. Samtidig var det
installert en lukket TV-krets slik at studentene
kunne f01ge med i 7094-rommet hva som
skjedde nar de brukte sitt 1620-anlegg. Dette
virket direkte som anskuelsesundervisning pa
studentene og de kunne f01ge med i hele maskinsystemet, i Print out pa 1401 osv.
Fordelene ved Multiconsoleoperasjoner vil
jeg sammenfatte slik:
1. Programmererne far igjen mulighetene for
selv a bruke maskinen ved testingen av sine
programmer.
2. Grunnlaget for effektiv utnyttelse av store
maskinsystemer er lagt, fordi maskinenes interne regnehastighet i dag er sa stor.
(Forts, side 23)
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3. Det apner seg nye store muligheter for samkj0ring av oppgaver fra mindre brukere som
hver for seg kan f01e at man har et stort
maskinanlegg til sin disposisjon.
— De var jo ogsa 3 maneder ved Bureau of
Census hvor man jo blant andre EDB-maskiner

har to 1107-anlegg. Hvordan hadde de greid a
utnytte mulighetene for parallellprocessing?
—• De hadde kommet langt og var selv forn0yd med hva de hadde greid. Jeg tror nok
imidlertid at deres suksess ved parallellprocessingen f0rst og fremst skyldes at de hadde
en lykkelig blanding av forskjellige jobber slik
at store databehandlings- og sorteringsjobber
kunne ga samtidig med beregningsoppgaver.
F. eks. kan jeg nevne at halvparten av medgatt
maskintid pa Bureau of Census's maskiner var
til Merge og sortering.
— De er jo nettopp kommet tilbake. Hva er
det amerikanerne er spesielt opptatt av akkurat
na?
— Man diskuterte stadig forholdet mellom
Hardware og Software. Det er jo na helt klart
at man i Amerika kan fa Copywright pa programmeringsspraket, og vi kan jo allerede lese
i fagtidsskrifter om at Software kan leies eller
kj0pes pa samme mate som maskiner. Man
trodde at denne utviklingen ville vise seg a bli
en gunstig utvikling for brukerne av databehandlingsmaskiner, fordi man na kunne vurdere
maskinen alene og deretter s0ke a finne den
Software-pakken som passet best for den Hardware man valgte. For 0vrig var det klart at
maskinleverand0rer som tidligere hadde vasrt
lite interessert i a utvikle Software for administrativ databehandling na hadde innsett n0dvendigheten av dette og satset mye pa Software-utviklingen.
— Direkt0r Nordbotten, hvordan ligger vi an
i Norge om vi skulle sammenligne oss med amerikanerne?
— Vel, jeg vet ikke om jeg kan si dette helt
generelt, jeg har jo oppholdt meg ved to litt
spesielle institusjoner, og visse ulikheter ville
det vel vsere om man her hadde arbeidet mere
med administrativ databehandling og ikke sa
mye med statistikk og forskningsoppdrag.
Som en slags konklusjon tror jeg likevel jeg
vil si at programmer erne er gjennomsnittlig
like dyktige i Norge som i USA. For det andre,
amerikanerne ligger for an oss nar det gj elder
a operere et EDB-anlegg, ved a utnytte det pa
en effektiv mate fordi de har kommet lengre
med standardisering og i st0rre grad kan utnytte stordriftens fordeler.
For 0vrig vil jeg si, noe som jeg tror gj elder
like mye i USA som i Norge, men kanskje er
enda klarere nar man oppholder seg i USA, at
Hardware har 10pt fra programmeringssprakene
og programmeringssprakene har 10pt fra systemene. Det er altsa f0rst og fremst systemene
som det ma arbeides mere med.
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