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Store kunnskapsmengder.

I et moderne samfunn forvaltes enorme mengder av kunnskap.
Ingen person eller organisasjon vil makte a kunne opparbeide og
vedlikeholde all den kunnskap vedkommende vil ha behov for i
10sning av de problemer som etterhvert m0tes. Vi bar for lang tid
siden forstatt n0dvendigheten av a spesialisere oss pa kunnskaps-
omrader vi bar rimelige forutsetninger for a dekke, og a s0ke rad og
hjelp hos andre for 10sning av problemer som krever viten utenfor
vart eget omra.de.

Dette forutsetter imidlertid at vi som vitens0kere vet — eller kan
skaffe oss viten — om vitenkilden som kan hjelpe oss. En av de
oppgaver Utviklingsselskapet for naeringsliv pa Vestlandet (UNV)
bar, er nettopp a opparbeide kunnskap om hvem vet hva for a
kunne formidle kontakt mellom vitens0kere og vitenkilder.

USIS — hvem vet hva.

UNV's Sekundaer-Informasjons-System (USIS) er et datamaskin-
st0ttet system for formidling av slik kontakt. Initiativet til utvikling
av systemet ble tatt av UNV i 1973. Systemet er utviklet i et sam-
arbeid mellom UNV, Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Institutt
for informasjonsvitenskap (IFI) ved Universitetec i Bergen. I 1976
kom ogsa Statens teknologiske institutt (STI) avdeling Vestlandet



og Bergens-Industriens Automatiserings-Selskap (BIAS) med i
samarbeidet om a pr0ve ut systemet i sitt daglige formidlingsarbeid.
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsrad har gitt pro-
sjektet finansiell st0tte i 1973 — 1977.

USIS med kontakter kan skjematisk fremstilles som vist i figur 1.
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Figur 1: USIS med kontakter.

Som vi ser har USIS kontakt med to grupper, VITENS0KERE
og VITENKILDER. USIS, vitensokere og vitenkilder utveksler
informasjon gjennom sp0rsmal og svar som antydet ved pilene i
figuren.

Vitens0kerne kan vaere bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner
som har behov for a komme i kontakt med vitenkilder for a fa
informasjon, rad og hjelp. Vitenkildene vil pa sin side vaere spesia-
lister — grupper eller enkeltpersoner — pa forskjellige fagomrader.

USIS har til oppgave a holde kontakt med bade vitensokere og
vitenkilder, og a formidle nyttige kontakter som kan bidra til rask
og effektiv 10sning av problemer. Det er selvsagt at en bedrift eller
gruppe i en situasjon kan vaere vitens0ker mens den i en annen
situasjon kan vaere vitenkilde.
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USIS er avgrenset av den stiplede ruten i figur 1. Vi skal se litt
naermere pa hvordan systemet er bygget opp og virker. Vi merker
oss f0rst at USIS er bygget opp av to komponenter, FORMID-
LEREN og DATAMASKINSYSTEMET. Det er viktig for en
riktig forstaelse av USIS a understreke at det er den menneskelige
formidler, f. eks. UNV's medarbeider, som er kjernen i systemet.
Det er formidleren som sp0r, mottar, vurderer og gir all informasjon
i kontakten med vitens0kere og vitenkilder. Han avgj0r ogsa om
han vil gj0re bruk av sitt hjelpemiddel — datamaskinsystemet —
og pa hvilken mate. USIS ma derfor ikke oppfattes som el sterilt,
maskinkontrollert formidlingssystem.

Datamaskinen som verktoy.

Med dette viktige moment klart presisert, skal vi se litt nsermere
pa hvordan det datamaskinelle verkt0y er bygget opp og kan brukes
av formidleren. Figur 2 viser de forskjellige fysiske komponenter i
systemet. En TERMINAL er den tekniske enhet formidleren gj0r
bruk av i sitt kspende arbeid for a kommunisere med datamaskinen.
Terminalen kan vaere en dataskjerm hvor kommunikasjonen mel-
lom formidler og datamaskin avbildes pa skjermen som pa en TV-
skjerm. Den kan ogsa vaere en skrivende terminal hvor kommunika-
sjonen skrives ut pa papir, som pa en skrivemaskin. Begge terminal-
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Figur 2: De fysiske
datamaskinkomponenter
som USIS gj0r bruk av.
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typer er utstyrt med tastatur som formidleren nytter for a skrive
sine meldinger til systemet.

USIS kan gjore bruk av en eller flere terminaler geografisk plassert
pa ulike steder. Terminalene kan kobles til datamaskinen over det
vanlige telefonnett ved a sla et bestemt nummer.

De SENTRALE INN- og UTSKR1VINGSENHETER er
direkte koblet til datamaskinen og nyttes f0rst og frernst i USIS for
periodevis oppdstering av opplysninger om vitenkilder, utskrift av
statistikk og st0rre inn- og utskrivningsoppgaver.

DATAMASKINEN er en samling av enheter som behandler,
lagrer og sender tilbake data og meldinger om vitenkilder og fore-
sp0rsler. Datamaskinen som forelobig nyttes i USIS, er en UNIVAC
1110 som eies av Universitetet i Bergen.

For a utf0re sin oppgave i USIS er datamaskinsystemet progra-
med for de tre funksjoner som figur 3 viser.

DATAMASKINFUNKSJONER

I USIS

VEDLIKEHOLD GJENFINNING STATISTIKK

Figur 3: De tre datamaskinfunksjoner i USIS.

Den st0tte datamaskinsystemet kan gi formidleren er avhengig
av de opplysninger som blir lastet inn og holdt vedlike om de for-
skjellige vitenkilder. Formidlerorganisasjonen ma derfor regelmessig
sende ut foresporsler til tidligere registrerte vitenkilder om ajour-
f0rte opplysninger. Den ma ogsa gjennom arsmeldinger og andre
rapporter spore opp mulige nye vitenkilder, samle inn supplerende
opplysninger om disse og vurdere om de skal legges inn i systemet.
Det er en forutsetning at vitenkilder som skal tas med i systemet er
villige til a svare pa foresporsler. F0r opplysningene legges inn i
systemet, ma de ogsa redigeres av formidlerorganisasjonens perso-
nale.
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Sentralt i beskrivelsen av hver vitenkilde star de stikkord formid-
lerorganisasjonen velger ut for a karakterisere vitenkildenes spesielle
kompetanse. I USIS velges stikkordene fra Polyteknisk Tesaurus —
en vel etablert liste av stikkord pa det teknisk-naturvitenskapelige
felt. De redigerte data leses inn i datamaskinen ved hjelp av
VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET, som kontrollerer og organi-
serer data for fremtidig bruk.

GJENFINNINGSPROGRAMMET kontrollerer datamaskinens
funksjoner nar formidleren gj0r bruk av terminalen. Samvirke

"-̂  mellom formidler og datamaskin foregar som en dialog. Datama-
skinen ber innledningsvis om enkelte identifikasjonsopplysninger og
derettei om stikkord som karakteriserer vedkommende vitens0kers
problem. Formidleren velger stikkord og skriver dem inn ved hjelp
av terminalen. Under fremletingen ordner datamaskinen opplys-
ningene om vitenkildene etter deres likhetsgrad med foresporselen.
Likhetsgraden mellom en vitenkilde og en foresp0rsel er forholdet
mellom antall stikkord vitenkilden bar til felles med foresporselen
og antall stikkord i foresp0rselen. Datamaskinen skriver f0rst ut en
tabell som viser hvor mange vitenkilder den har funnet pa de for-
skjellige likhetsgradnivaer. Er formidleren forn0yd, kan ban be om
a fa individuelle data om de vitenkilder som har st0rst likhetsgrad.
Han kan ogsa velge a skrive inn et nytt sett av stikkord for a pr0ve
om det gir et mer tilfredsstillende resultat.

Litt forenklet illustrerer folgende et utsnitt av en dialog mellom
formidler og datamaskin, slik den vil avspeile seg pa terminalens
dataskjerm eller utskrevet pa terminalskriver. I eksempelet s0ker

»" formidleren etter vitenkilder som har kunnskaper om datamaskiner,
informasjon og systemer for en vitens0ker som vil ha hjelp for a
utvikle et datamaskinelt informasjonssystem.

Maskin: VELKOMMEN TIL USIS
Maskin: HVILKEN OPERASJON 0NSKES UTF0RT?
Formidler: S0KING
Maskin: (Her sp0rres og gis det endel identifikasjonsopplys-

ninger)
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Maskin: VENNLIGST OPPGI 0NSKEDE STIKKORD
Formidler: DATAMASKIN, INFORMASJON, SYSTEM
Maskin: LINJE- ANTALL L1KHETSGRAD

NUMMER VITENKILDER
1 1 3/3
2 3 2/3
3 5 1/3

Maskin: ER DE FORN0YD?
Formidler: JA
Maskin: (Her sp0rres og gis det opplysninger om hvilke av

vitenkildene i tabellen ovenfor det 0nskes individuelle
opplysninger om og pa hvilken form.)

Maskin: VITENKILDENAVN: INSTITUTT FOR INFOR-
MASJONSVITENSKAP
INSTITUSJON: UNIVERSITETET 1 BERGEN
ADRESSE: HARALD HARFAGRESGT. 29,
5014 BERGEN-U.
TELEFON: 05/21 0040
KONTAKT: PROFESSOR SVEIN NORDBOT-
TEN. LOK.TLF. 2698
VK STIKKORD:

INFORMASJON
DATAMASKIN

SYSTEM "

Maskin:
Formidler:
Maskin:

Maskin:

Formidler:
Maskin:
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ER NOEN AV REFERANSENE BRUKBARE?
ALLE
(Her sporres og gis det opplysninger om hvordan
referansene 0nskes dokumentert.)

0NSKER DE ANDRE OPERASJONER
UTF0RT?
NEI
TAKK FOR NA!



Datamaskinen fungerer i gjenfinningsfunksjonen pa samme mate
som formidlerens tradisjonelle hjelpemidler som oppslagsverker,
kartoteker, etc. Formidleren spares imidlertid for en rekke rutine-
operasjoner som. a s0ke i kartotekene, a foreta sammenligninger og
a skrive ned opplysningene om de vitenkilder som synes relevante.
Logisk sett representerer saledes den automatiserte gjenfinnings-
funksjonen lite nytt, dens bidrag er effektivitet.

STATISTIKKFUNKSJONEN tar sikte pa a samle og gi sta-
tistiske opplysninger om hvem som nytter systemet, hvilke fore-

's-̂  sp0rsler det gis svar pa, hvilke vitenkilder det formidles kontakt til
og sist, men ikke minst, hvilke foresp0rsler systemet ikke kan bidra
med svar pa. Hensikten med disse statistiske opplysninger er a gi
systembyggerne grunnlag for fremtidige forbedringer og tilpas-
ninger i systemet.

USIS i dag og ifremtiden.

USIS er na fullt operativt. Det er lagt vekt pa fullstendig doku-
mentasjon, hittil er det skrevet 17 rapporter. USIS egenskaper
proves og vurderes for tiden av UNV, GMI, STI og BIAS pa
grunnlag av opplysninger som er lagt inn i datamaskinen om noen
hundrede vitenkilder. Det planlegges a legge inn opplysninger om
vesentlig flere vitenkilder i 10pet av 1977, og det vil bli utarbeidet
en plan for fremtidig drift av systemet. Selv om det har vaert UNV's
konkrete behov som har vzert retningsgivende i utformingen av
USIS, vil systemet ogsa kunne nyttes av andre organisasjoner som

^_, har til oppgave a formidle kontakt mellom vitens0kere og viten-
kilder.

Til slutt ma det nevnes at det i systemet ikke er noe til hinder for
ogsa a legge inn opplysninger om andre typer av vitenkilder. Det
kan for eksempel legges inn opplysninger om savel hele samlinger
som enkelteksemplarer av dokumenter, b0ker, grafiske fremstillinger
og gjenstander som antas a representere nyttig viten.
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USIS-rapporter.

F01gende rapporter fra USIS-prosjektet kan fas mot dekning av tryknings-
omkostninger ved henvendelse til Chr. Michelsens Institutt, Nygardsgt. 114,
5000 Bergen.

Nr. Tittel/Forfatter(e)

1. Skissemessig utgangspunkt for forprosjekt. Harald Smedal (UNV).

2. Forprosjekt. Birger Eckhoff (IFI).

3. Personlig viten i datalager. Innsamling av data. Kjell Kloster (CMI).

4. Filstruktur — Databeskrivelse og programrutiner for forprosjekt. Tove
Fjeldvig (IFI), Birger Eckhoff (IFI).

5. Sluttrapport for forprosjekt. Sverre Haveraaen (CMI).

6. Forslag til utvidelse av systemets automatiserte del. Emma Mossige (IFI).

7. Teknologiske lesninger, oversikt — vurdering. Ivar Hjelmervik (IFI).

8. Prinsippskisse for IFI's del av prosjektet i 1975. Ivar Hjelmervik (IFI),
Emma Mossige (IFI).

9. USIS — Institusjonstabeller. Kjell Kloster (CMI)

10. Etablering av automatiske arkiver. Emma Mossige (IFI), Ivar Hjelmervik
(IFI).

11. Etablering av gjenfinningsfunksjonen. Ivar Hjelmervik (IFI), Emma Mos-
sige (IFI).

12. Registrering av vitenkilder i 1975. Sverre Haveraaen (CMI), Kjell Kloster
(CMI).

13. Etablering av vedlikeholdsfunksjonen. Emma Mossige (IFI), Ivar Hjelmer-
vik (IFI).

14. Brukerhandbok. Ivar Hjelmervik (IFI), Emma Mossige (IFI).

15. Sluttrapport om IFI's del av prosjektet i 1975. Ivar Hjelmervik (IFI),
Emma Mossige (IFI).

16. Planer for kontrollerte forsok pa USIS-75. Ivar Hjelmervik (IFI).

17. Innf0ring av trunckering og expand i gjenfinningsfunksjonen. Birger
Eckhoff (IFI).
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