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SAMMANFATTNlNG

Under september och oktober 1989 gjorde TD gmppintervjuer på institutet för att

kartlägga dels hur datorresursema används idag och vilka förändringar man tror

eller vet kommer att ske, dels vilken datorlösning som gruppen eller sektionen

anser passar bäst i framtiden.

Det kom inte fram något som tyder på att forskningsinriktningen radikalt kOmmer

att ändras och därmed påverka ADBbehovet. Många avser dock att använda

större datamängder i sin forskning. Det finns också en förvissning om att nya,

datorbaserade metoder och tekniker kommer att användas mer. Administrationen

kommer att bli mer datoriserad.

Svaren visar tydligt att datoranvändningen vid institutet kommer att öka även i

fortsättningen. Ingen tror på någon minskning inom något av de tillämpningsområ-

den vi ställde frågor om.

Åsikten är att områdena ordbehandling och desktop publishing (DTP), databaser,

insamling av mätdata samt projektadministration kommer att öka mest.

Statistikbearbetning, egen programutveckling, computer aided design(CAD) och

egen litteratursökning kommer också att öka, men i mindre grad. Bildbehandling,

expertsystem och datorsökning i externa databaser kommer att bli nya områden.

En majoritet av de intervjuade anser att enanvändarsystem (hämst persondatorer,

men även arbetsstationer) är lämpligastför forskningen vid VTI. Många anser dock

att en centraldator också behövs - för administration, kommunikation och gemen-

samma databaser.

När det gäller datornät vill de flesta ha en flexibel lösning, dvs man vill vid behov

kunna koppla ihop "sin" dator med andra inom VTI, men inte vara beroende av en

centraldator. Det förefaller också som att behoven av datorkommunikation (ännu)

inte är så stora; undantaget är dokumentöverföring.

Avsevärd kritik mot dagens situation har kommit fram - till största delen negativ.

Man anser att information och utbildning inom ADBområdet har varit dålig. Detta

tycks gälla det mesta: ADBsäkerhet, inköp av PC, användning av program, vem

man ska fråga, information om vad som finns, dokumentöverföring osv.

De flesta (men inte allal) vet att en central ADBenhet - TD - finns vid institutet och

åsikten är att TD ska lämna mer, bättre och enklare information både om

Vikingsystemet och inom PCområdet samt kunna ge hjälp och stöd framför allt

inom PCområdet.
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1 ALLMÄNT

Vi ansåg en intervjuomgång nödvänding för att reda ut en del frågetecken som

uppstod efter den enkät om ADB som gjordes i maj 89 (se bilaga 1).

Framför allt ville vi veta mer om

vad datorer används till idag vid institutet

- vad man tror om framtiden

- vilken typ av hårdvara (PC eller centralt system) som passar bäst för
olika grupper

- behoven av datorkommunikation intern och externt

- vilka frågor man vid behov vill ha hjälp med av ADB-ansvari-

ga/ADB-enheten

Vi intervjuade resursgrupper eller motsvarande vid D, T' och TF, och några perso-

ner från varje sektion på V. Totalt sett har vi vid gruppsamtal intervjuat ungefär 80

anställda vid institutet. De flesta som använder ADB har kunnat lämna direkta

synpunkter.

Vi har även - efter några påstötningar - fått synpunkter från forskningschefer och

från sekretariatet.

De områden vi har diskuterat med grupperna framgår av underlaget till intervjuerna

(bilaga 2). Olika områden behandlades dock mer eller mindre ingående beroende

på gruppemas ADtiIlämpningar och även deras kunskaper.
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2 OM FORSKNINGSINRIKTNINGEN OCH ADB-BEHOVET

Ingen anser att forskningens inriktning radikalt kommer att ändras. Några tror att

datorer kommer att användas på. andra sätt i forskningen (än för numeriska beräk»

ningar). Flera ganper vill analysera bilder och bildsekvenser i dator och några tror

att "expertsystem" och system för analys av kvalitativa data kommer att användas

- eventuellt också utvecklas - vid VTl.

Även forskningschefema är av denna åsikt, dvs att ingen radikalt ändrad forskning-

sinn'ktning kan förutses, men att nya, ADBbaserade forskningsmetoder kommer att

användas mer.

De flesta är av åsikten att större mängder data kommer att samlas in i framtiden -

då med mer automatiserade system. Den ökningen kommer dock att kompenseras

av att datorerna blir kraftfullare. Viss verksamhet vid VTI kan komma att minska.

T ex rutinmässiga hastighetsmätningar (om data från Vägverkets nya mätsystem

kan utnyttjas) eller vägytemätningama, som man fömtser kommer att bli mer

forskningsinriktade.

Administrationen kommer att datoriseras mer (in- och utmatningen till Systems,

kanske diarieföringen, verksamhetshandboken(?) mm) och därmed kräva mer da-

torresurser och kommunikation. I framtiden kommer också fler informationssystem

att utnyttjas både inom VTl och externt. ROADLINE väntas expandera en hel del.
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3 ADB-ANVÄNDNING IDAG OCH l FRAMTIDEN

Som framgår av bilaga 2 specificerade vi några tillämpningsområden för ADB och

frågade grupperna om användningen/behovet dels i dag, dels i framtiden., De

synpunkter vi lick redovisas dels kvantitativt (med gruppen som enhet), dels anges

explicit en del intressanta åsikter..

I den kvantitativa delen är antalet svar olika. Det beror på att vi i sammanställnin-

gen nedan inte tagit med svar som "osäkert", "vet ej", "kan inget om detta" osv.

3.1 Ordbehandling och Desktop Publishing (DTP)

Ordbehandling:

Användning idag Omfattning i framtiden

ingen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

riftavd. 0 4 0 0 0 3
Trafikavd. 0 e 1 0 1 e
TF-avd. o 3 5 0 8 0
Vägavd. 0 3 1 0 o 4

Totalt_ 0 16 7 0 9 13

De flesta användare tror på en ökad användning av ordbehandling. Svaren skiljer

sig mellan de olika avdelningarna. TF bedömer att den framtida användningen

ligger på en oförändrad nivå, medan övriga avdelningar tror på en ökning.

Skillnaden återspeglar i viss mån avdelningarnas utnyttjande idag.,

Flera har betonat de överföringsproblem som ofta uppstår när dokument ska flyttas

mellan olika ordbehandlingsprogram. Ibland är dessa problem så stora att texten

får skrivas in på nytt. En enkel introduktion till WPS har efterlysts (man vill slippa

läsa manualer). Vidare vill man kunna ordbehandla utanför VTI (på tjänsteresa och

hemma) och integrera detta med ordbehandlingen på V11. I något fall vill man

kunna komma åt andras dokument (gäller främst sekreterares dokument).

När det gäller ordbehandling finns många med bestämda åsikter och området

måste bli föremål för en egen utredning (där ordbehandlingsgruppen bör delta), så

att den eftersträvade samordningen uppnås.
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DTP - Desktop Publishing:

Användning idag Omfattning i framtiden

Ingen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 3 1 O O O 2

Trafikavd. 7 O 0 0 1 5

TF-avd. 7 0 O O 1 5

Vägavd. 4 0 O O 0 2

Totalt 21 1 O 0 2 1 4

I dagsläget finns praktiskt taget ingen DTP-användning inom VTI. Undantaget är

DI.

En ökad DTP-användning fömtses av flera, men några ställer sig tveksamma till

om forskarna ska lägga sin tid på presentation av resultat. Skiljelinjen mellan vad

forskaren respektive skriv- eller Iayoutpersonen gör kommer säkert att vara olika

från individ till individ om inga regler ställs upp.

Ett gränsfall mellan ordbehandling och DTP är framställning av overheadbilder. Det

finns starka önskemål på programvara med vilken man enkelt kan göra sina egna

overhead - både sådana med text och enkla diagram.

3.2 Statistikbearbetning

Användning idag Omfattning i framtiden

Ingen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 4 O O 0 4 0

Trafikavd. O 3 3 O 3 3

TF-avd. O 4 3 O 5 2

Vägavd. O 3 1 0 2 2

Totalt 4 1 0 7 0 14 7

Statistikprogram används endast inom forskningsavdelningama. Av svaren att

döma kommer en ökning att ske i relativt många grupper.

Enklare program efterlyses av flera, bl a med färdiga diagram- rutiner. Andra är

nöjda med de program som finns: SAS, Minitab och GLIM på Viking och olika

PCprogram. SAS i PCversion är ett gammalt önskemål som åter förts fram.
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3.3 Utveckling av egna program

Användning idag Omfattning i framtiden

Ingen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 4 0 0 o 4 0
Trafikavd. 2 2 3 0 4 3
TF-avd. 0 5 3 0 7 1
Vägavd. 0 3 1 0 2 2

Totalt 6 10 7 o 17 6

Egen programutveckling förekommer endast på forskningsavdelningama och- un-

gefär lika fördelad mellan 'lite' och mycket . På V och T tror relativt många på en

ökad verksamhet framöver. Vi gjorde vid intervjuerna inte skillnad på om* progra-

mutvecklingen skedde för egna forskningsbehov eller åt uppdragsgivare.,

Flera anger att egna program utvecklas för mätutrustning. Många Vikinganvändare

skriver program nästan enbart i SAS.

3.4 Användning av färdiga program

Användning idag Omfattning i framtiden

Ingen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 2 1 1 0 3 1
Trafikavd. 3 4 o o 4 2
'TF-avd., 0 1 3 0 3 1
Vägavd. 0 3 1 0 2 2

Totalt 5 9 5 0 12 6

Denna fråga har att göra med i vilken grad man utvecklar egna program jämfört

med att köpa färdiga. Allmänt sett föredrar de flesta det senare alternativet. För

många tillämpningar saknas dock standardprogram.

Svaren speglar en tro på att fler och bättre program kommer att kunna köpas i

framtiden., Det innebär dock inte att egen programutveckling behöver minska.

Fortfarande ökar den totala ADBanvändningen inom institutet.,
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3.5 CAD - Computer Aided Design

Användning idag Omfattning i framtiden

Ingen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 3 1 O O 3 1

Trafikavd. 6 1 0 0 6 1

TF-avd. 4 0 1 O 2 2

Vägavd. 2 O 1 0 1 1

Totalt 1 5 2 2 0 12 5

Användningen av CAD-program är begränsad till mätlabben och DT. De senare

har just börjat lära sig. Det är PC-program som används. Dessa grupper och

någon till tror på en ökande användning.

Det har betonats att symbolbibliotek bör tas fram gemensamt inom VTI.

3.6 Databaser och dataregister

Användning idag Omfattning i framtiden

Ingen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 1 2 1 0 1 2

Trafikavd. 3 3 1 O 2 3

TF-avd. 5 1 1 O 2 4

Vägavd. O 2 O O O 0

Totalt 9 8 ' 3 O 5 9

Databaser används litet eller mycket av åtta resp tre grupper. Över en tredjedel

tror att användningen kommer att öka. Ingen tror på en minskning. Förhällandevis

manga - nio grupper - är osäkra inför framtiden.

De databaser som finns på VTIs forskningsavdelningar innehåller ofta mätdata.

Flera är intresserade av att kunna utnyttja data som andra samlat in1. En del

dataregister ligger i Viking-systemet medan andra återfinns på lokala PC. I det

senare fallet kan data vid behov flyttas med disketter.

 

i En följdfråga är hur (vem) som ska finansiera uppläggning av data i gemen-
samma databaser.
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Pa T finns mycket data i SAS-dataset, exempelvis delkopior av VVs olycksregister

och mätdata fran hastighetsuppföljning. Dessutom finns? också i SAS-dataset,

mycket som använts i olika projekt. Flera vill ha klarare regler för vad som behöver

arkiveras (och hur man gör det) när projekt avslutas.

En samlad bild över vad som finns inom VTI i fråga om databaser saknas.

Beträffande ROADLINE kan den komma att ingå i en central, svensk transportda-

tabas som ev placeras på VTI.

Inom D används dessutom inventarieregister, adressregister, konferensregister

och ett fotoregister, alla i Viking-systemet. DT har ett ritningsregister på PC.

Många tror att externa databaser kommer att utnyttjas mer i framtiden.

3.7 insamling av mätdata

Användning idag Omfattning i framtiden

lngen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 4 o o o 4 o
Trafikavd. 2 4 1 o 3 2
TF-avd. 1 2 4 0 o 7
Vägavd. 0 2 1 0 1 2

Totalt 7 8 6 o 8 1 1

14 grupper på forskningsavdelningama samlar in mätdata och de flesta anser att

större mängder data kommer att samlas in i framtiden.

Flera pekar på, problem när data överförs från PC till det centrala systemet., l något

fall förekommer att data hämtas via modern fran externa mätsystem och då anses
förbindelsen som alltför långsam. Någon önskar kunna skicka fältdata via modem

till VTl för snabbkontroll när mätningen págär.

Utrustning för optisk läsning av intervjuformulär önskas av någon grupp.

3.8 Egen Iitteratursökning

Det finns idag möjlighet att göra egna litteratursökningari FiOADLINE, som ju finns

tillgänglig i Vikingsystemet. Frågan om "egen Iitteratursökning" avsåg denna

möjlighet.
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Användning idag Omfattning i framtiden

Ingen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 3 o 1 o 3 1
Trafikavd. 5 1 o 0 4 1
TF-avd. 3 4 1 0 2 6
Vägavd. 2 2 0 o 2 1

Totalt 13 7 2 0 11 9

Relativt fä grupper inom forskningsavdelningarna gör egna Iitteratursökningar och

då i liten utsträckning. De flesta anlitar Dl för Iitteratursökning. Flera vill dock i

framtiden söka mer på. egen hand.

Någon vill kunna nå andra litteraturdatabaser än ROADLINE.

Till ROADLINE finns ett antal externa användare som gärna vill göra sökningar

själva men som har dåliga (eller saknar) möjligheter till kommunikation med

Vikingsystemet.

Fran Ts mätlabb framförs önskan att kunna göra sökningar i /komponent-/

kataloger.

3.9 Proiektadministration

Användning idag Omfattning i framtiden

lngen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 3 1 O O 2 O

Trafikavd. 7 0 0 0 1 2

TF-avd. 0 7 O 0 2 5

Vägavd. O 3 0 O 0 3

Totalt 1 0 1 1 O O 5 1 O

ADB-hjälpmedel för projektadministration används idag endast på TF och V och då

i liten utsträckning. (Systems eller PC-prog?). Skillnaden mellan T och TF är

sannolikt skenbar - vi två som intervjuat har nog frågat på lite annorlunda sätt. Tio

av de svarande grupperna tror på ökad användning framöver medan åtta är

osäkra.
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Bland de synpunkter som framförts finns varierande inställning till dagens systern:

en del är nöjda med det som finns, några önskar snabbare uppföljning och bättre

specifikation av kostnader, andra vill ha bättre möjlighet att kontrollera fakturor,

önskemål om grafisk redovisning finns, en del är lite opreciserat missnöjda, någon

vill ha tillgång till projektregister och ekonomiuppföljning (via terminal?).

Flera efterlyser projektplaneringsinstrument, som är enkla och lättanvända samt

gärna har personalens timkostnad tillgänglig. Det är föga troligt att ett enda sådant

instrument passar alla. Intresse och behov varierar mycket inom institutet.

3.10 Bildbehandling

Användning idag Omfattning i framtiden

Ingen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 4 0 O O 2 1

Trafikavd. 7 O O 0 0 4

TF-avd. 6 2 0 O 0 7

Vägavd. 4 0 0 O 0 0

Totalt 21 2 , 0 O 2 12

Beträffande bildbehandling är användandet lågt - bortsett från två grupper på TF

förekommer det inte alls på VTI. Hälften av grupperna tror att bildbehandling är ett

tillämpningsområde som kommer att växa i framtiden. Användningen och framtids-

bedömningen är likartad när det gäller import av färdiga bilder (att "scanna" in

bilder för användning i bland annat rapporter). °

Användningsområden som man hoppas på i framtiden är studier av dynamiska

förlopp. Hit hör trafikantbeteenden, separeringsstudier, restidsmätningar, fordons-

rörelser etc.. Annat som är tänkbart är analys av steninnehåll och prover (vägavdel-

ningen, som dock är osäker), behandling av material från fotoinventeringar.

Någon tror dock att bildbehandlingssystem blir dyra i förhållande till vad de ger.

Andra ser det som nödvändigt att VTI följer med i utvecklingen och använder

bildbaserade, helt eller delvis automatiserade utvärderingssystem.
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3.11 Expertsystem och Al (artificiell intelligens)

Användning idag Omfattning i framtiden

Ingen Lite Mycket Mindre Samma Mer

  

Driftavd. 4 O O O 4 O

Trafikavd. 7 O O O O 2

TF-avd. 5 O O 0 O 1

Vägavd. 3 O 0 O O 0

Totalt 1 9 0 0 O 4 3

Expertsystem är än så länge oprövade inom VTI. Några (tre grupper) tror på detta

inför framtiden men de flesta tar inte ställning på grund av bristande kunskap.

Möjligheter som angetts är att utveckla expertsystem kring system för beläggning-

sunderhäll, för problem relaterade till väg- och gatukorsningar mm. En annan tänkt

tillämpning är att analysera data från olika källor och sedan låta data och analys-

resultat utgöra ett expertsystem. En tredje aspekt är användning av Almetoder för

analys av kvalitativa data.
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4 CENTRALT SYSTEM -- PC/ARBETSSTATIONER m NÄTVERK
- KOMMUNIKATION

Kapitel 3 ovan redogjorde för y_a_d_ datorer används till idag inom institutet och vad

man tror om framtiden. Den blandade uppsättning datorer som idag finns (Viking-

systemet, olika PC och arbetsstationer mm) beror på att olika grupper och individer

har olika behov och använder ADB på olika sätt. En mycket viktig fråga är i vilken

riktning vi ska gå i framtiden, dvs hyr behovet av ADB ska tillgodoses. °

Vid intervjuema ställde vi dels den direkta frågan om PC eller central minidator

passade gmppen bäst, men vi försökte även indirekt få fram synpunkter på detta

genom att diskutera frågor som behovet av datorkommunikation, gemensamma

databaser, CPUkraft, skivminne, ADBsäkerhet mm. Vi bad också om synpunkter

på vad som är bra eller dåligt i dagsläget. ' .

4.1 Åsikter omPC eller Vax - idag och inför framtiden

Översikten nedan ger en antydan om vad grupperna anser passar bäst i framtiden.

PC ska här tolkas som enanvändarsystem - antingen enkla sådana som IBM/PC,

Macintosh eller mer avancerade som t ex arbetsstationer.

Passar "bäst" i framtiden

 

Använder idag Enbart PC PC och Vax Enbart VAX

PC 5 O 0

PC och Vax 4 8 1

Vax 'i ' 3 2

Det är ungefär lika många grupper som anser att en PC-lösning passar "bäst" som

de som tror på en kombination av PC/minidator. De som idag använder enbart PC

vil inte ha någon förändring. Bland Övriga finns en strävan eller Önskan i riktning

mot mer PCanvändning.

Många synpunkter lämnades på för- och nackdelar med enanvändar- respektive

fleranvändarsystem. En del av dessa återges här, några i kommande avsnitt.

Av sådant som talar för PC och (i de flesta fall) mot centralt system har bland

annat nedanstående (nästa sida) nämnts:

VTI notat T77, 1989
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* trögt att förändra centralt system (t ex ny programvara)

* irriterande och obegripliga avbrott i centralt system

* PC är flyttbar - man kan jobba hemma
* nya produkter kommer snabbare på PC
* PC mer flexibel

* PC mer användarvänlig

* mer varierad och bättre programvara för PC

* billigare och enklare att prova PCprogram

För centralt system och mot PC gavs bland annat följande åsikter:

* tveksamt om PCkraft alltid räcker

* för många olika PCprogram medför problem att flytta data

* man slipper ta hand om säkerhetskopien'ng

* för HOADLINE mm måste man ha fleranvändarsystem

* brist på utskriftsmöjligheter från PC (t ex plotters)
* stora datamängder svårt att hantera i en PC

* även om många bra PCprogram finns, så finns det på markna-

den alltför många undermåliga

* lättare att få hjälp med datorproblem om alla använder samma

/centrala/ system.

4.2 Behovet av hopkoppling och datorkommunikation

När det gäller hårdvarumässig hopkoppling av VTls datorresurser så anser relativt

få - 5 grupper - att allt ska vara hopkopplat, dvs antingen en ethemetlösning med

stora, gemensamma frleservers till PC/arbetsstation eller minidator med terminaler.

De flesta - 15 grupper - förordar en så flexibel lösning som möjligt. Dvs man ska

kunna koppla ihop sig om det behövs, men också kunna vara självständig. Det kan

ibland räcka med att PCn fungerar som terminal, men några vill ha bättre kommu-

nikation typ ethernet. En lösning som också förordats är små, lokala nät för en

eller ett par grupper och möjlighet att vid behov upprätta datorkommunikation med

andra smånät eller minidatorer. '

Mycket få - endast 2 grupper - anser att ingen hopkoppling behöver ske. Om data

eller dokument behöver flyttas kan det göras med disketter.

Synpunkterna överensstämmer väl med svaren nedan på behoven av dator-

kommunikation "inom huset" idagoch i framtiden. Med kommunikation menas här

både dataöverföring, elektronisk post och utnyttjande av allmän information. Vi
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försökte i denna fråga skilja mellan grupp", avdelningse och institutsnivä.

Det fanns smärre skillnader mellan avdelningarna, men inte så stora att redovisnin-a

gen behöver göras avdelningsvis.,

Datorkommunikation inom VTI:

 

Användning idag Omfattning i framtiden

Lite En del Mycket Samma Mer Osäker

lnom gruppen 11 6 5 10 5 5

Inom avdelningen 15 7 O 6 3 10

0 5 5 9Inom institutet 17 3

Datorkommunikation tycks ha liten betydelse idag inom institutet. Man tror att

behoven blir större i framtiden, men påfallande många gmpper är osäkra.

Av de explicita synpunkterna att döma ses inte elektronisk meddelandehantering

inom huset som något nödvändigt, snarare tvärtom. De behov som finns gäller

framför allt flyttning av dokument och data. Många har påpekat att det ofta kan

göras "manuellt" med t ex disketter. "

Om det inom institutet byggs upp fler gemensamma databaser (se avsnitt 3.6

ovan), så medför det ökade krav pa kommunikation. Man vill ju snabbt och enkelt

kunna nå dessa databaser. Ökad datorisen'ng av administrationen förutsätter

ocksa god datorkommunikation, framför allt externt, men även internt om man t ex

tänker sig att projektledare från sin terminal eller PC ska ha direkt tillgång till

Systems-»data för sina projekt.

Så gott som alla grupper tror att extern datorkommunikation kommer att fa ökad

betydelse i framtiden både inom Sverige och mot utlandet. Det som anses intres-

sant är att använda externa databaser och hämta data från sådana, att leverera

data, att utbyta dokument och - i viss mån - att skicka meddelanden. För det

sistnämnda föredrar dock de flesta telefax.

De företag, verk och institutioneri Sverige som man vill ha (bättre) datorkommuni-

kation med är

* vägverket * Volvo * SCB

* bilregistret * SMHI * RST Sweden

* rikspolisstyrelsen * DAFA * rättsbanken

* trafiksäkerhetsverket
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Datorkommunikation mot universitetsinstitutioner tycks vara mindre angeläget. I

dagsläget ñnns denna möjlighet och några få grupper utnyttjar den. Några har

påpekat sin okunnighet om vilka möjligheter som finns och vilka som är möjliga att

åstadkomma. '

Idag har VTI en del datorkommunikation med utlandet - framför allt Dl och några

forskargrupper på TF. Flera tror på en ökning. SHRP, Drive, Prometheus har

nämnts.

4.3 ADBsäkerhet

Vid intervjuerna och i samband med åsikter om PC respektive minidator har åtskil-

liga nämnt problem som rör ADBsäkerhet. En viktig aspekt är att PCanvändaren

själv måste ta ansvar för säkerhetskopiering. Med en central minidator eller centra-

la fileservers slipper användaren detta rutinarbete.

De flesta är medvetna om detta säkerhetsproblem och kan acceptera att själva

göra backup förutsatt att lämpliga hjälpmedel - tape streamers - finns.

I några få fall arbetar man tidvis med uppgifter av hemlig art och vill då ha

fullständig kontroll över datahanten'ngen.

Några har berört säkerhetsproblemen när PC/arbetsstationer ansluts till den cen-

trala datorn via ethernet. En PC kan då fungera som en linjelyssnare och i princip

är all information som skickas genom ethernet tillgänglig.

Säkerhetsproblem i samband med användning av gratisprogram och dåligt kända

program har också nämnts. Risker för datavirus finns och konsekvenserna kan bli

mer omfattande ju mer hopkopplade VTls datorresurser är.

Många har påpekat att informationen om ADBsäkerhet har varit bristfällig. Man

efterlyser enkel information dels om riskerna, dels om lämpliga rutiner för säker-

hetskopiering mm. Flera anser att situationen skulle förbättras genom information

som höjer säkerhetsmedvetandet.
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5. YTI'ERLlGARE KRITIK AV DAGENS SITUATON

De flesta av dagens brister i ADBverksamheten har nämnts i tidigare kapitel. Här

ska endast några ytterligare synpunkter återges.

Det finns ett missnöje vad gäller institutets policy för PC/terminal/modem hemma.

Många vill att det ska finnas bättre möjligheter att för längre eller kortare tid låna

hem utrustning.

Flera vill också ha möjlighet att låna en PC för att kunna ha den som ordbehandla-

re mm på tjänsteresor.

Informationen om Vikingsystemet är för dålig. Användarna har inte fått tillräcklig

information 'om vilka möjligheter och program som finns. Det finns otillräckligt med

manualer för programvaran i Viking (och de som finns är inte tillräckligt användar-

vänliga). För få har haft möjlighet att delta i kurser om VAXsystemet.

Många tycker att utbildning och information om sådan är mycket dålig, särskilt

inom PCområdet. På senare tid har möjligheterna försämrats genom personalflyk-

ten från Lidac.

Otillräckliga resurser har satts in på att lösa problemen med överföring av data och

dokument mellan PC och Viking.

PCanvändare har fått otillräcklig utbildning och information om ADBsäkerhet. *

Några vill ha bättre möjligheter att föra över filer till Vikingsystemet och därmed få

dem säkerhetskopierade.

Många problem och långa väntetider vid montering av band och skivpackar i

Vikingsystemet. Några anser att servicen från Lidac har försämrats under hösten.

Tidvis har man upplevt en brist på skivminne i det centrala systemet. Några

efterlyser enkla arkiveringsrutiner.

Det måste finnas enhetliga och enkla regler för hur VTls dokument ska se ut

(stilsort, radavstånd, radbredd, täthet, rader per sida mm). Oberoende av program

och system ska man kunna generera likadana dokumento
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6 ÖVRlGT

Telex och telefax är möjliga att datonsera, så att man från sin terminal/PC kan

skicka och ta emot fax. En viss tveksamhet fanns mot detta. Man påpekade att t

ex bilder kan vara svåra att generera respektive ta emot i datorn. De flesta tycks

föredra att VTI i första hand köper fler "traditionella" faxapparater. Telex tycks ha

ganska liten betydelse.

 

En hel del synpunkter på administration har återgetts ovan (främst i avsnitt 3.9).

Enkla, men bra instument för planering och uppföljning av projekt efterlyses av

flera.

Samtidigt har driftavdelningen planer på att anskaffa ett för- och efterbehandlings-

system till Systems. Ett tänkbart sådant är BUS (=budgetuppföljningssystem (?)) i

VAXmiljö. Om detta anskaffas kan uppföljningen bli mer flexibel och något

snabbare.

Ett system som BUS skulle kunna medge att projektledare själva gör uttag för

projektuppföljning. Det är oklart om projektplaneringen kan kopplas till BUS.

När det gäller ROADLINE finns det tankar på att kraftigt bygga ut den så att den

.. blir en svensk transportdatabas (med fler intressenter än VTI). Om detta sker vid

VTI så kommer mycket stora krav att ställas både på datorkapacitet och framför

allt på kommunikationsmöjligheter (många externa användare).
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7 TDs ROLL

Vid intervjuerna frågade vi också om vilka stödfunktioner som bör finnas tillgänglio

ga. Dvs vilken roll som TD och ADBansvariga bör ha.,

Två. huvudkategorier dominerade svaren; dels att sprida information, dels att ge

hjälp och stöd. Dessutom fanns några få synpunkter på ytterligare funktioner.

Flera har påpekat att funktionerna nedan inte behöver ligga centralt. Men det är

viktigt att man vet vem man ska vända sig till och att de som ger rad har konton

att skriva sin tid på.

Information:

Hjälp och

'k

Mer och bättre information om Vikingsystemet., Framför allt när nyheter

introduceras Vilka programvaror som finns och vad de används till.

Vilka manualer som finns och var man kan få dem.

evakning och spridning av information inom PComrádet, Både hård-

och mjukvara. Utvärdering av PCprogram. Förteckning över PCprogram
och vem som använder dom.

Instruktioner för användning av utmstning som plotters mm.

stöd: V

Mer utbildning, kurser mm om olika datorprogram. Instruktioner för hur

program används.

Svar på frågor om VAX/VMS och de program som finns *i

Vikingsystemet.

Hjälp vid att "knyta ihop" olika system. T ex hjälp vid överföring av data
och dokument till och från PC och Viking. Nätverkskompetens.

Rad i PCfrágor. Bland annat rekommendationer vid köp av PCprogram,

men även vid köp av själva hårdvaran. «

Hjälp vid inkoppling av skrivare och plotters till PC och terminaler till

Viking.

Utbildning
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Övrigt:

* Att frägestunder anordnas. Dvs tillfällen då alla kan ställa frågor (och

förhoppningsvis få. svar).

* Konton att skriva tid på vid rådgivning.

* Möjligheter att tillfälligt läna skrivare, plotters, PC mm

* PCbörs, "gula sidor". Dvs ett forum där man kan annonsera utrustning

man inte behöver längre, resp. behöver.

* Servicefunktioner. Att det finns personal som rutinmässigt ser över skri-

vare, plotters mm. och ser till att förbrukningsmaterial finns i huset.
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VTI

Bilaga 1, sid (1) av 2

1 989-08-23

Urban Björketun

Enkät-svar gällande VTIs ADB-behov 1990-95

->

_>

_>

Kan en radikal förändring av forskningsinriktningen föthses så att verksam-

hetsgrenar bortfaller eller tillkommer, med åtföljande förändrat ADB-

utnyttjande?

Nästan alla grupper svarar kort och gott nej. Från ett par grupper nämns

bildbehandling i dator (PC). TD nämner expertsystem och hantering av kvali-

tativa data.,

Kommer nuvarande ADB-utnyttjande att förändras så att till exempel ordbe-

handling ökar eller simuleringskörningar minskar?

inte någon tror på en minskning i något fall. Ordbehandlingen kommer enligt

de flesta att öka (dessutom nyanställningar). Trycksaksproduktion kommer,

och ett integrerat system för dokumentproduktion efterlyses. Även simulerin-

gar (videofilm-material på PC och krockförlopp) och fältmätningar ökar, de

lokala databaserna växer, större krav beträffande grafisk presentation av

data.. v

Förutses några nya tillämpningsområden, såsom Desk-Top-Publishing?

Många tror på just DTP-användning. Annat som anges är mätdatabaser,

auto-cad och EMMA (ekonomi-tillämpning, flöden i nätverk).

Framtidsplaner för Driftavdelningens administrativa tillämpningar?

Från och med hösten övertar VTl registrering av bokföringsmaterial.

Inventarie- och projektregistren kommer troligen att leva kvar.

Från (ett) forskarhåll önskas projektuppföljning on-Iine, kontinuerlig uppdate-

ring av projektutfallen, tätare tidrapporten'ng (via terminal), vidare ett system

för koppling av projektblad till budgetering och planering. Telex och telefax

bör installeras på Viking.

Framtidsplaner för ROADLINE - kommer databasen att expanderas, använ-

darnas kommunikationskrav etc?

ROADLINE planeras bli central svensk transportdatabas. Nytt materialtillförs

databasen via dator - datorkoppling. Pilotförsök hösten 89.

Vilka krav kommer att ställas på extern kommunikation - möjligheter att skic-

ka eller ta emot data via datanät. Finns kommunikation idag som på sikt kan
flyttas till datakommunikation?
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Bilaga 1, sid (2) av 2

Den externa kommunikationen kommer att öka. Beträffande ROADLINE gäl»

ler att fler externa användare (samtidigt) vill kunna nå databasen, söka och

göra filöverföring. Vidare ska externa databaser (EurOpa och USA) kunna nås

från VTI. Även från forskarhåll förutses ökande kommunikation med utlandet.,

Flera vill ha bättre kommunikation med andra myndigheter, främst VV, TSV

och SC IBM-kommunikation mot DAFA har anmälts. Några nämner möjlig-o

heten att byta data genom att skicka disketter. Stora datamängder kan

komma att hämtas via telenätet och då behövs snabbare modem.,

Vad gäller för VTIs mätverksamhet? Ökad eller minskad mätdatainsamling,

förändrade krav från utvärderingssynpunkt?

Ingen säger med säkerhet att mätdatainsamlingen kommer att öka. Flera vill

ha system för utvärdering (och ev datareduktion) i fält, någon önskar program

för signalanalys.

Gruppens egen bedömning av det framtida behovet - kommer det att tillgodo-

ses bäst i minidatormiljö (Viking-systemet) eller med P0 eller arbetsstationer?

Här måste hänsyn även tas till personliga preferenser, i den miljö användaren

trivs bäst presteras säkerligen de bästa resultaten.

Av svaren att döma kommer framtiden att innebära en blandad miljö med

minidatorer, arbetsstationer och PC. För en del tillämpningar finns inte några

alternativ; TRlP och MIMER i minidatormiljö, vissa program finns enbart för

PC (eller är annars allt för dyra).

Allt av betydelse för den framtida ADB-inriktningen och som inte täcks av

ovanstående frågor, redovisas _fritt under denna punkt.

Stort behov av bandstation som man själv kan ladda.

Konto att skriva tid på vid installation/inläming/hjälp efterlyses.

Vad händer med möjligheterna att från universitetet nå Viking-systemet om

datorerna flyttas till VTI?

Några vill kunna ordbehandla på tjänsteresor och integrera detta med ordbe-

handlingen på VTI.

Vikten av största möjliga flexibilitet och frihet betonas.
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Bilaga 2, sid (1) av 2

VTls ADB-behov 1990-95 1989-09-08

lntervjuunderlag

1. Kan en radikal förändring av forskningsinriktningen förutses så att verksam-

hetsgrenar bortfaller eller tillkommer, med åtföljande förändrat .ADB-

utnyttjande?

2. Omfattning och inriktning av dagens ADB-verksamhet?

Förändring av ovanstående i framtiden?

Tillämpningsomráden idag och i framtiden?

ldag(ingen/lite/mycket) i framtlden(mer/mindre)

DTP

Ordbehandling

Statistik

Bildbehandling

Import av färdiga bilder

CAD

Egna program

Köpta program

Databaser

Insamling av mätdata

Materialadministration

Expertsystem

Egen litteratursökning

Projektadministration

Telefax etc

4. Framtidsplaner för Driftavdelningens administrativa tillämpningar?

5. Framtidsplaner för ROADLINE - kommer databasen att expanderas, användar-

nas kommunikationskrav etc? .
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Bilaga 2, sid (2) av 2

6., Kommunikation, utbyte av data och post via dator; Hur är dagsläget och fram-n

tidsplanerna (realistiska)

inom resursgruppen

inom avdelningen

inom institutet

externt, inom Sverige med VV

TSV

SCB

ilregistret

Andra

med utlandet

8a Vilken typ av hårdvara arbetar gruppen med idag? Viking eller PC?

8b Gruppens åsikt om nuvarande datorlösning. Vad är bra/dåligt med det man i

har? Vilka problem finns?

80 Gruppens egenbedömning av det framtida behovet.

PC eller centralt system?

CPU-kraft

Skivminne

Band / optiska diskar

Säkerhetskrav

Gemensamma databaser

9. Allt av betydelse för den framtida ADB-inriktningen och som inte täcks av

ovanstående frågor, redovisas fritt under denna punkt.
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