
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Datakraft vid några europeiska och amerikanska universitet - rapport från studieresor
hösten 1979

Olsson, Gustaf

1980

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Olsson, G. (1980). Datakraft vid några europeiska och amerikanska universitet - rapport från studieresor hösten
1979. (Travel Reports TFRT-8027). Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

Total number of authors:
1

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

https://portal.research.lu.se/sv/publications/81eac5cc-e94b-43e4-b06e-29e38dccf533


C0DEN : LUTFD2/ (TFRT-8027) /I-70/ (1980)

DATAKRAFT VID NAGRA EUROPEISKA OCH AIVIERIKANSKA UNIVERSITET

RA p p o RT-rn-Âlv-sruo rE R E sûffit ösrcn-f 9V9-

GusrRr Olssol't

- -:-fmsrrrurrounv rön-RTcLERTEKNTK- -" - --
Lur'ros TErntsKA HöesKoLA

Ivlnu 1980



Documcnt name
Travel report
Date of issue
May 1980

Organization

LUND INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Department. of Automatic Control
Box 725
S-220 07 Lund 7, Sweden coDEN: LUTFD2/ (TFRT-8027) /L_70/ (1980)

A

Gustaf Olsson
Sponsoring organization

Datakraft vid några europeiska och ameri
hösten 1979. (Conrputing poT^7er at. some Eu

kanska universitet. Rapport från studieres
ropean and American Universities. Report

Title and subtitle

Abstract

In order to get background material for a computer planningfor Lund university some representative univeisitíes in
Europe and the USA have been visited during the faLl of
L979. Mainly the computing centres !üere stù¿ie¿, but emphasis
has been put on their relation to decentraLízed. computing.
Communication between computers and. terminals, economic
and organizatíonar relations beËween the central facility
and the local computers have also been studied.
A suuunary is made in English.

A5

system terms any

Language
Swedish

upplementary bibliographical information

and e
ISBN

er of pages

7Ø
Price

notesRecipient

c{

ltr

@
(t)
(t)

4J

.¡

h

F.z
rc
à,

v

Distribution by (name and address)



t

nAT,qKRAFT VItt NÅGRA EUROPEISK¡q ÕCH
AI'IERIKANSKA UNTVERSITET

Rapport från studieresor hcåsten 7q7q

GU$TAF C}LSs(,N

Lunds Sataeentral
Ingtitutionen fiir reglerteknik
Lunds Universitet
Lund



2

INNEHÅLL

Summary (in Englishl
ETH Zurfch
ImpÊniôl Cc¡l leEer London
UniverEity of Harylandr Cottege Fank

Marylandr USA
University ef tliEeonsin-Hadieon

Hedisnnr hliEconsínr USA
Stanford Universityr Stanford

CElifornier USA
Fl.[Tr Cambnidger l"tasã.r USA
Nontheestern Univeneityr Boston

HâgE. I USA
Ca rnegie-Mal l,on University r

Pittrburghr Pennsylvðniar U6A
North Canolina $tate Univ. r

Raleighr N.C, r US¡t

3
7

15
23

eô

37

45
3CI

5&

â7



3

SUHI'IARY

Lt'l ondær to get bæckçraund rnaterial írr.s c*rrrputær planning
fnr Lund Univsr*ity sürnÊ reFresÊntet ivæ u11i.¿erËities ir¡
Ëurape and the USA have been visit,ed durinç tf:e faI1 af
t?7q, Hainly ths i:ornputinç rentnex wÞrë studiedr but
ervrphaais l'¡as þeæt't pi¡t r:n their reiatiut'r t¿: decentral,iascj
*olrrput i ng . Ce¡¡'*¡ttut'ti*at iCIn between ccr*put**rn a¡rd ter¡'rli na L gr
6ãÊnÊûtic and Brqðni ¡¿t il:na I nelat ions í:atw*çn the cent ra 3

facility and the 1*eal cnr*puters tlave atrcii3 been studiçd.

1,.-Ð i q q-sf-Èhe*ssrËrå¿ -f cc"iLå!åes.,'

It is very diffieult tr: get € unique êr¡ãh¡€lr tu the questinn
CIf the si¡e ef the *nmputinç facilitlæç in reLation tn the
total budget e.F the univerøity, Fi rstlyr the budE*ts ðt"F
caLcr-¡lated in ffrðny different wåys" Seeondlyr t-l':e part af
administrative carnput!.nç in relatinn ta aeader*ic cnrrrputing
is extensivelSo'¡,ariäd.

$on¡e exatnples êrË çiven. At ETHr Zuriehr ahout 3 Y" a{ the
tcatal university budget is spent on tl:æ central enrnputing
faci I ity and ansther Ë I an local ¿nd dedica'Lad eornpu'L,*nr.
åt Stanford betw*e¡r 4"5 and 5 L aÇ the univer.rity budçet ir;
spent on central ¿nd l*catr cor*putæt.Ë,

Calculatinç'bhe cor'rrputing expene;€ls in relatian te thç nurrrber
nf stt¡dents nray snr'rretimes be nrirl,eading r hut it eên give a
çnnd feel ing ft:r the ei¡"derg of rnagni't,ude" At the University
of l"la ryS,and the budçet af cent ra 1 i red acadernic cnrrrput í r'lg
{not incl,uding aclirrinisLrative c*mputinç)' is,abnut 350 St¡l{r
Fer student and yså r, The cÉrresp{3nd i nç f içu ræ at thæ
{Jnive¡"sity af l,lisronsin l,ladi*ern is abnut ¿i.3ß SwKr t íncludÍng
b*rth undergraduæte anrJ gr.aduate studenls), 'The f igure fc:r
the whole oS Lund Uni.vereity wr¡uld be *¡bnut ?å0 SwKr,

The budget Sor ËTH rriay Þe c*mpaned wilh the i-und Institute
af TechnoloEy and the Sclranl nf $cienre at l-und University.
The tsta L blrdget i n l-und Ís ¿beut '1?ñ loiK r r and abput 4 I'lk r
is spent nn central ccnrputingr j. "æ" abaut ?.* Z, This
rorrrpåres to 3 7. fcr ñ'TH. lrlnräclvert *t ETH Ë y. is spent Ðr'T

ded icated ccÍr¡putÊ r rry*tenra, This weir¡ ld ccrtespnnd to ð
yearLy budget {rapital nnd aperating r:c:gts} c¡f abeut 3"5 i"li{r
t:n r*i niconrputers i n Lund "

ä*-Ë ggteg!ff * gs n ! g r *sËËstä gy

Tl:e cent,ral cornpr:'h.inç f'a*i L ities år'e f i¡renred in i'¡ì;¡ny
diff*nent ü\¡åyË. At HTl"l thæ universi by çuarentees ttt ?. *{
the operatinç and eapital. caets nf Lh* *Ërrputinq center, At
tr+a nf the univensrf"ieä, thers is a filêrqinæ1 *perat"i.nç cc:st
fc:r the erad*#riä llsi*r., At lrnpæria I fæ1 leçæ ?5 7" ctÇ Èt-r,r.*



. ËLJI?xpð ,4 luter* åä¡¡"¡.r€,,tãc¡;d lJrt..lç Utr1M g'Jågn ,Âuew ¡(;an
äJe, ã"{Ë{,il .{1ie;åus$ "sråreIqc,rd 1e1;radx *trgasa*d uctXlg'3npð
t.{T år"rrqnduro;lr +Fr{4 F€"ïTusdt¡ð,t sr TT åêI}rs.rä}^TL,¡n lsc}rrr 1v

;1.{3 1;rd õurçss,¡;¡r.¡r uË. pueE¡Jåp *laaft:;d
. ¿ am*d Êu r lndwo:l €r-Jì.

ãt,l r ;.ndrrrei] å^ T 1õBJåluI¡(i J Ë'm't d ru{] süpnI su T ïI r 7( IprclF;
Á,¡ s¿ 6u I ssa.r;¡u r .{ 1 1 e..i Ër{,råñ Bu r lndu.ro;r T sucl T ï;nJ T*u I

ü*iT 5 s3 n Fã - üî-ãÍãîñcl [í69'* r ç

lflri
e?

. wa4s,{* "ralnduro;r ë¡¿rss Þr,lT üEifi lnq r sL¡rjT Tç'u rueå.¡n
ïuðJeJJrp ËMl. L¡r pð1å,¿edes eJe 6urlndruÕr €ATrBJlsTuT'.,rpB
Fl{Ë¡ ;}lttråpeðe êq} åêT llsJarllun ð18?S ç}t"i } Irjr p3 r{}.rÕN }e pue
uñT IË¡l*ËTðau.teP ìV 'LtÕt:Ju.r{t;} ËtJc¡ut 6ur11aã ør uüTïesr IçlJl¡JË:}ðpuðqm r Iã;tr¡.uc¡uü;]Ëð &"{c3rr,t ð{{¡it.ãðq Õl åsrs IFt¡TlTJ;l ä 6urlndulca
Tp.r?uË;l år,ll s^rb plr¡clr\4 ?Fl,ll"'Jê+uê;3 ñur;ndrr.ra:] ðATTp,Â;çTur,rrFs
årlì uTlf"t ÊurÞ;er.u o1 EåTqsJnð^ej sr.rã}{Jä:t ñurlndr*o3 ilIurðpF;]v
Ðql IF ðpn1ï11p å{? uü6Tpghl uI -n{¡.ucll"lc:¡a JðìuðJr Ëurlndwa;:
ð{"{} JB ðuoq}irFq õr{l ðuJc};}ðq ßur:¡ndr.rraa ä^TleJlsTul.rrpe
6q1 +ëI r]l .{;rr.lapual e ãT ð*{.;rl{,l .Ar.uüua;¡a Jalr{Ëðð
;alndrrro;: år.11 $É 1"r *d ãu rssæ¡¡u r uB ñr"r r r.¡e1 sr õu r 4nduroað.^.:1FJ+S¡r¡!f.'rpF ðrlI ¿ll^l le pL{B prüJL{F?S {r"¡s}sTpeH {.11üq uI

. suu I trFe 1u e6,r oåt{1 tfJ 11ürlËJedss åLl} ð1Ë,{Trc}uJ üsTF :i-ralelBa,i TeuäsJêdJrsJ çU{3SFðJ. d1æ3 eg . 
"r elndr$o;r puÉ rj*1r rF¡ Ir{FðJû å?BJ sdðs

e Ë?e^ITurlJ {3} qBnaue ß¡q FT ñul4ntJrrrna å^r}srlsTuTurpe åL{j
'L¡ersIpË¡¡ L'rT puF puel'{"rF'bl ur 'Þ,å ¡åuT}ndur$å 8^lleJlSIilTrtpË
eq+ JCt äe Ts är{I Jct åsnFi}åq :åL{srI ?E'r rueå,¡a ËlFJ edasgJe aJåt{1 sËãF;l JêL{?O r,.¡I . TFTilJswnr6;t p,â"{eprsuEð Ël Êurlndrlroa
s¿ï4eJtrslrJT,rrpp $e st¡$ËsëJ TerrrJûJ JÕ.* pe.+çJçdas a,¡ç Burlndrøæt
ð^TIsJlsTr.iTrrjpE puF ;:?r'$Ë¡peåe aña11n3 1e1;ad*r1 1V ,s¿{en
TuaJðJJTp,{ueu.r ur tca ä"rp;t uË{Ë? sr år-.rrlndrr.ro¡ ãÂ!}eJTsIuîrtrpy

Efi î îñã i'¡ã3 *E 
Ã îlÞrîã!Fîü pç -;Ei

'r{1re.rð,1lun är{l Jlc} uÕTlpJlËTuI¡JJpe
TeJIHAå aq4,{q på+JËtddne a*e strsõõ Su'rlnrluro; år{? .*{r uÐlrJed
aå¡pT F t"{ì}.rEãËíåJ pa:}uFuTt '{¡1uu,tæ1u'r ,ic}J ,pusr,{ JËrri+ca ðq:l
r¡ü,Jä1utsi],raq.ndwa;r sL{} SrJ slsr3it IIn$ ðq} JÕr.ted ûl ïpJnleuËr 1T cts rå16{3å .¡ælndt¡.¡o¡ Telñï ðql rflj. .4çd ,{11ensn s1ue.rñ
¿,{*.tFåËðJ IFu"Àfr!,¡{g ".d¡¡...1c}r.r, Teal ,,{q {p#!pr¡ïiluT sl6et ö¡¡tpIInq
üu: .¡a¡rsd Éu r ¡ndulo;t T s"r 1u8å ðr{1 sÕ 615ü:3 T FT{31 ðt"11 Jr3* ¿{ed
slrJðrJJlJedap aqtr pË+lËr^ sãfI!sJeÂTun tiu;:TJðrlJV Jðq+r ðr{I 1,V

,,4ðuctrü pË1s;] T Fðp Áq Fåðrie,u T j. Ë r "r Ë?uå3 Ëu r lndurog.{1rs,ln^¡L{n al6ueIJå êr"{.t 'y. 0ç 5T pue1.4.le!¡ Jc ,{1¡s.lð^Iun
ðql le aalur;nnË åurpundsðJJila år.!J .,{auow IrðJ tl}TM
slsð;l IËlü1 ðLil JÕ I ç¡¡ Íed sJË¡r.{ð"rB¡asêJ år,lJ'r.lc3rïFJ?STuTrrrFÉ
Tui'rlua* ð{,i1 .dq pmæ1ur*enÉ Ër 1añpnq Jñ1uê;t åur4ndrrra;r

+
s*elndrrm;: . /r T L.tft uead*.r ng Ë{".tF Sf-1
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US and European Univ, cumputers

cnrnpi L í ng and Ehn rt execut ions.
departrnents' pcrint of vieu¿ the rr¡ain
budget for the a*ader'nir year.

F rcir'¡i
nroblæ¡n

the
is ts

aeadærr¡i e
define å

6e'trera1ly the studen'L *omputi.ng ig not å aiEnifieant part of
the centers' econorny. Still it pre*ente speriat problems
because r:f the large nu¡rrber of students ¿rr be*ause sf safety
de¡*ands. Hprenver: the student proqrårrr6 drl nct rËqui re ar,l
the features nf a larçe carnputer syrterrr, sB they can be
perforrned eheaper wi'tlr a ËpÊciali:ed rnnputer systÉrrr.

ât the univærçi'kies in l,ladisrn and $tanfard ñepånate
ingtruetinnal computærs have been sat up. Tlrere is a f ixed
ãnnuå1 fee tn use the cnmputer. ÞuÊ to the autornatic
priorit,y systern of tlre nperating syetema it is tlifficutt to
rnisuse tlre cornputer fnr heavy eænrputirrç. The expd!tiences
from both universities ðre vÊry positive.
In l'ladison tlre c*rttputer senter operatee tha instruetinnal,
enrnputers r but with å n¡i ninra I aupport of personnå1 . rn
$tenford there is a sspårate argani¡atirrr,
Personal eornputers in aducation ðre being tested at Ëclrrreplaces. Thæy have nat yÊt been tried out on ê big ccaLe, The
general feel ing is that persc,nd¡l computers ought to be
connected tp spr¡ræ nråËã meff¡c¡!.y f ile handling systerrr.

Carnegie-l"lellon Univeraity presents a bruad spectrum af
çtudent ur6r of the cnnrputing eenter faci l ities, lrlot only
technical and seience çtudente but e J,sn non-tachnieal,
students ane nÊgular users of the computers.

ã*_gåe! qåþsåed_qsff,åug i ns

rt is wel,l, known that, the overall *omputing pclwe¡. incli€êses
drarttatically at the universitites. l,lnst of this inereage
6cs{Jrã for minieomputers and loca}, nnrrrputars. $ti 1t the
La rge rornput i ng centær f aci.I it åes dr nal decrease i n si ze.

In rrrost plar:es the rjæta center hæx næthi ng to do with
rninicornputer purchasårrg at the acadei¡ic depart¡ner:ts. L¡r Ëctrne
Êåse å esordinatsr l'ias been appointed by the university tcl
handle purehaeæs of terr¡rinals c¡r Local cnmputË¡.s,

Service trf ter*tinals and mj.niccrrrputere is ¡RnËtIy organized
local ly, r,n süûle cases the conrputinç *enter is CIFferinç
ssrvice -çn tprrnina.ls Scr ð lirnited nurnber of brands. This is

At ËTH a srrralL serv:ir:e organiuation ËctnËisting of 3 peopte
has þeer¡ set up at the AuÈorr¡atie Çantrc¡l l¡epart-n¡ent and paid
fr:r by the eentral arjministration, Thig staf f is avai Lable
fCIr e:, L departnrpi.rt::¡ with Pnp *oraputer"s. Sinrí tar
ct ï'9.å tr i eat i æ¡rg å pÊ d j. scussad but nr¡t ¡.ea I i eed at *t he r
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US and Eunepean Uni.¿, narnputers

unive¡.sities,

â. Networks.

Lc¡eal university netnarks êre being snnstructed at ûrår1yplacesr ËrJ far mostly stal-like networh configurations withten*rinals or r*inicornputers *on¡reeted to ther central
faei l ity" f'lore saphistieated netwerks howevsrr ðpÊ planned
and cansidered most essential. at ê,ü. I'lrrr rmperial bellege
and Ëtanford, Fibær nptics wi l l. åppeðr' t¡ithin c,Ìre or two
yea rø at Sta¡rferd.

l{ostly the need is tc ilse the netr¡onh tc¡ transfer f il,es
reasonable transfer rate not higher than i?.3 kbaud"
Feed to uãË sp€riæl i¡pd periph*rai.s ftr ¡lì6s!3 n¡Errï¡rtries
Õther eornputei"* i n 'þkre nætwarh is bei ng rËcogni aed.

at Ël

The
f nortt

The networks åre ahgnlr"rteLy esgenti*l fcr future planning
and prnvide opti*a1 upe of Local and speËial.i:ed eernputinq.

7o* Çg*ggåe"C_ gggygl€ ¡ q rls

At twn of thæ utrive¡'sities radieaL clrarlqÊs cf the conrputÍngcentres have been rnadæ, The Nonth Ëastern univeruity ¡¡as
*hanged ån ald cyber syetern into tr¡o vAX eanrputers àuringthe Fal l 'tq7v, At carne€ie-Mel Lon two *yntglr.ús - univae lltg
and rÊl-î 3âú/e7 ^ L.,ûr¡"ü changed into Lwa våx eorrrputer* farheavy eoorputing and thrse tlEc ztåü for interactive andadnrinistrati.ve enrnputinç " Fue to the general developnrent of
eûfiiputing needs thes$ universities have decided ta take theextra trc¡uble ç'F *akinq eo¡lversions tn new systenrri in arderta be better pl*epa reei f*r the '19åÐs, The f c¡l1c:r,ri ng ir'rrportantfeatures have bpen the deeidång Sactc¡¡'.s¡

-In*.eract ive cnrrrput i nç
carrrputers. Ëatcl.¡ Jçbs
corrtputers.

å * the domi nat i. r:g way ;rf usi nç the
år'çr preferably dünep {:ln såp€lf,ial ized

-Vi rtual ¡nernol"ies witil
gpåËe ig a tt¡'¡tugtt' $n "j

Lar"çe laçiraL anrí phy€ical addressing
'198n eornputer,

*tJhe¡r ¡r¡t: te L!Ee r
need fnr better
Êffrtlhås i eæd ,

cat*qr;ries ane gettinç tt:
and "Sri€1"¡dL j.är" nperat inç

the c*rnpuÈer the
sysL,enrs havæ been

l.loreovenr å hætter
t he c¡ld eomputer'
configunatir:nsr r.tclt
e(3r'rtputæf .

prÍce,/perfcnrr¡ance ct:uld be achÈeved ¡ ¡¡hen
TrYX¡t efiI -rÁ¡ãEí repÏaeecf by ' flF{,¡- fypec - {:T-

.-¡r-rst replaeed by {ä nËrr{êr but si¡ni lar
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ETH Zunieh

BESciK ETH ZURICH

sEF {q7q

Ad reEs I
ETHZr CH 8n?Ë Zurichr Sehwei¡

T,NNEHÅLL
{,, Inledning
2. tinrensinnering ev datakt'af,t
3. Al 1*¡ãnt orn datacent ra let'l
4. Konfiguratinn centrela anläggning€t'l
5. Ksrnr¡unikatinn
å. Institr¡tionsdatc:ner vid ETI-I
7. $pråk
å, Undervisning på datarerq. Ekonsn¡i fär eent¡raldatnnn
t8. Al lnränna utveckLingstrender
11. Zentrurr fur Intaraktives Rechnen {UIR)
tä. Konfigunatitrn Zï,Fl
13. Pe¡'sonaI ZIR
1dr, Tet-nrtinalen ZIR
{5, Bi S,dbehandL ingsutnustning
1å. Eka¡ncrrni ZIR
tV. Refe¡.enge¡"

ïd*ntaktade per6nner' :
Ftr A, Schair driftchef vid Flesheneentru¿n ETl"{
Frof t"lulha¡nn¡ed MånËc:urr lnstitut fur Autcrtrratik
Prnf t^l Schaufelberçarr .[nstitr¡t Sur A¡¡tnn¡atik
$r J Tä,dtl,i r Institut fur Auton¡atik
L¡r V. Ha let i nsky r Inst it,r¡t fiu n Autatrrat i k
[¡ r Frane Ka rl i r Zent ru¡rr fu r

Interaktives tlechnen {ZIR}

1. Ih¡LET}NINü

ãeçiiket på ETH h¡r de!.ats upp på tre avdelningan
Rechenzent nurn {dataeent ra l en}
Zentrun¡ fur Interaetives Reehnen iZÍR)
Ingtitut f,ur Autonratik

Re*henzsntrurn ãr den gertensãnurrdl dataeentralen fiir ETH, [¡srs
cent ral,a ffiaski$vår*å består åv tre Ctlt datorer" Lnteractive
conrputing eenter {ZIRI¡ än belãget vid ETHIg stora anlHggning
Í utkanten av Zurieh nch har ett ttEC'tt systern. Instit,ut fur
Autçrnatik är den EtHrsta användaren åv minidatnrer vid ËTH,
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ETH Zunich

ä, T}THENSTONERING AV T'ATAKRâFÎ

Infðr investeringen i den nuvårande CÞC anläggningen vid
datenent na len g.¡orde rrrån redan t9å7-åå ått fürslik att
di*r¡ensinneîå storleken sv datorkapacitet i ¡ämsH'relse roed
civniga kc¡stnader vid ETH. En aådan uppekattnínE nråste r¡ed
n$dvändighet basærag på rnycket liisa eqrtaganden, l"lan korr¡ fnån¡
ti11 att 3 proe av universitetE tatalbudget vore En rirnlÍE
dimenEionerinE êv datakraft. l,lan har eftæn t?74 kalkylerat
den centrala datakraftens kagtnad titt Bå 3 pronent av ETH:s
tota!,a onrslutninE (se ref t) . Reeheneentnunrs årL iga
driftskostnader var t?78 11.5 H SwFr av ETHrs totala budget
på 3?5 t-l $wFr. [¡en totala inveEteringen fË,n esntnal
dateknaft är cå 4t l"l Sw Fr. Vidare Finnee Êå å0
nninidetorsystenr vid ETH ti 11 en kostnad cê 13 l"l Sw Fn,
$atørsystemet OEC lt vid InterEetive cornpr.lting center kastan
eå 4l'l Sn Fn. $en tetal.a datakreften vid ETI-,| r.ltgcir alltså cå
5 procent av den trtal,a budgeten,

Datacentralene tetalkostnad fûirdelar
Kapita!,kostnad sarnt prtlgrêr¡¡vðt å
Persanal
Serviee
Lokalerr inventarier
[¡riftsrfiaterial
Elekt ricitet,
Telefsn¡ kontor û'!.rr"

sig på fðl,¡ande sätt !
5O prnc
ã0
,1,â

4.5
3,5
3,5
2,3

Kapitalkostnaden är då
datcrut ruEtni ngen.

tttl
beräknad på tO års avgkrivning åv

3, ALLf'üa|NT (tl''l ÞATACENTSALEN

Vid dataeentnatsn anbetar 48 persrnerr v€¡t*Ë¡v 15 är
operat$rer och 1t prËgt"êtrrrrrret.c¡re. Utöver dessa arbetar 7?.
persctner ir¡ed databehandl, ing f'äir den eentnala
adnrinist,rationen vid ETH (ge nef 2t, Fiir närvaranda har man
impS,enrenterat Frerg rårûva rå både f iir den cent ra La
ad¡r¡inistretisnen eeh für bibl ioteket på ct¡c-¡*askinarna, r
ett Längre perspektiv Eku!,1e mån vi1.¡a eki1,3a mellan
administrativ oeh akadenrisk databehandling.

Två faktorer bËr våi.å dimenEinnerande fär en eentral
anläçgning, [¡en enê hängeF särrrrrrån rried de sttirgta
föreko¡r¡mande prog rårnrren el len beräkni ngsupFg i fterna , [,en
andra faktsr"n än nrñ.¡l,igheten ti11 Ên eentral databas
åtkarnlig fiir hel,a universitetet, Man ånser att det inte
lãngna är riktígt att en centralmaskin skaLl täeka det
tgtala dataknaftbehovet fÌín universitetet.
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Även clrß rrrån yt l igt sett kan åstadkor¡¡v¡a ett bätt re
pris/pnestanda S6rhåIlande nred en enda kraftSulL dator 5r
idaE uppgifterna aI ltftir nrångskiftande f$r att ffiÊ¡n skal l
kunna gËr etn tillfredsstältande service f rån en enda nraEkin.

4, HÕNFIGURATI{,N CENTRAL¡ô' ANLäGGNTNËEN

Konfigurationen åv den central,a anlägEningËn frarngån i
detal,¡ åv ref .3, Tre stora rnaEkinerr CtrC å4ÐUr CSC 65tt oeh
Cyber t74 apbetar under sðfiirrrå operativsyeter*, Haekinernas
kepaeitet fiirhå!, Ler sig ãcrr¡r unge$är t !Ë¡4, Cybermaskinen
inktiptes 1?77 oeh innebar då således en fcirdubbling av
dataeentralens kapaeitet. Titt rnashinenna Ër knutna ett
Etort antal skivminn€n r'ned üver StltlB Hb i kapaeitet. l"'lEn har
ännu inte tätpaekande bandEtationer med ê?5U bpi utan endast
8üS oeh låüt] bpi. ltunderna kornrner åt naekinerna via å
styekan s. k, Eatel litEtatiûne:*. Vån oeh Ën ðv dessa har en
operatär, Stationerna ãr färsedda med var sin CDC '170fi
rninidat,or s{¡m kancentrator, f¡essutor* finnes där kortl.ägarer
radskrivare (totalt tn styckenl r skivnrinnËrnr hål renrsIäsðnet
plotters rr.rrr. (ge ref 3.1 .

Till ÇÞt rnaskinerna är knutna totalt cå ã80 terminal,en,
Ungefän 73 styeken fapEkaFterminaler Ër aktive under
h6gbelastning rnedan ytterl,igane ce 25 etyeken Eðrr¡tidigt är
tillknutna från bibliateket,
tet, skal l noteras att CtlË-roaskinerna inte anv5ndes fiår
ínteraktiv exekvening " Êndast editering kan günas Srår'r
tenn¡inalerna, När prograrnr¡et laddas LägEes det in i sa¡nroa kti
sonr a1la andna p¡*ograrû, Prieniteringen i kiin begeras enbart
på arbetets länçd. û€ttå betyder att det inte går att
ganernfiåra dernandkðrningar.. Þetta än ett resuLtat åv ett
pol, irybeElut Ëorn tagits f*r att lìka ef fektiviteten på
syster*et. fte sora är intresserade ðv att Eiira interaktiv
exekvering är hänvisade tilt $Eû t0 systeir¡Êt,

Man ånseî att pnl icyn rr¡€rd srpåneninE åv interaktiva
k$rningâr oeh Eatsviga kcinningår varit lyckosam oeh har inga
planen på att ändna detta.

5. HSI"'If'IUNIKåTIC,N

l{ittills hap kon¡¡nunikationen till centraLdatc¡rernå ekett via
kenventic¡nel 1a mode*r, l"tel, Iar¡ satellitenna och datamasl+inen
är iiverftiningshastighetem dnyçt 40 kbaud f6r van och en ðv
de upF t i t I e;ex dataEt n#¡r¡ma r sclrn kan f6rekonrrna . Inorn
datacentralen ha¡" man internt utveeklat ett miknodatorsyetem
baserst på Hotorela å88t1 n¡ikrodato¡"Ërr, [¡etta skal l utgcira
ett interface rr€r11an central,datorn och våt"Je ünfl¡¡n r¡inidator
och tenminal, [tet kan al ltEå I iknas vid A$I{-eystemet vid
LDC.
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Från rninidatonn sett çer Ínte¡*facedatorn
hål nerrrsläsere el ler en hål ne¡nsstens, l"ledkan man Efrra i¡'lterfacet obereende åv
utEt räekni ng sarn mi5¡ l igt .

Systenret nredger alltså att kunna ftytta
pr$gr¿¡ryr o,B,v, till Erl rinrl,ig haEtighet.
utlìver. detta ger" ¡T!åtl inte inorrr när¡rragte

Detaeentralen her tidigare unde,n fer*det 5, k, European Infsrrr¡aties Network r
Datan¡agkineentral, varit asEoeierad.
telegraf'verket har rlrår¡ varåt tvungen
experiment r ír€¡n ðnse¡" Eig Hndå he
erfa renheter av datativærfiÍri ng .

11

ut s;ürr åntingen en
en sådan utfornrning

fsbrikat i så stor

f i ler ¡ datavekte¡rep r
Nnn¡r*u n i k a t i onsbehov

å ne¡r,

år vanit knuten till
där bl.a. StockholmE
P.g,av schweiaiska
ett avbryta deEsa

fått visEa nyttiga

b. XNSTITIJTIT)NSr.¡ATIIRËR VItr ETH

vid ETH finneE ptt stort antal r*inidatgrerr ffier än åostyrken, fre flesta av dæssa är Pt¡P-dåto¡.er av crlika stonleh.vid t.êx. .Lnet,itut fiun Autr¡nratik f inng t.ex. I pDp-? ç ?.Ft¡F-8r I l{P-?lttr Í PtF-t{,./&Br g Frrp-tl /ûJt t pnp-1l /3.4t äFtlF-11/43¡ 3 Lsr,-l1 sanrt 3 Ettirre miknodatnrsystenr,

Finansieringen åv srûådatoreînå gåF helt utanfðrdatacentralen. I de f Lesta fal l. Hr mstivet fiir anskaffandetfonskning oeh r*ycket gäl Ian kan ffiån nrotivera ettr¡i nidatorkÍip rned undervisni nç.

Pengarna kan kon¡ma f rån tre käl lorr di rekt via ETH i dennorlroale budçetenr via externa federala anstag fijn forskningeller direkt från industrin. Det finns sål,edee Itaxesättningen ingen di rekt ekpnorniEk konkurt eng rnel lanr¡inidatcaren och dçt eentrala datorsysterøet,

Fðr senviee av Fr¡F-datcrrÊrng på hele ETH finns en gnupp påtre tekniken sc¡rrr bet,¡änar alla institutiener =õ* 
'egàr

P$F*rnaEkiner. 6ruppen tiIlhiir forn¡ellt rnstitut fu¡rA¡.¡to¡vratik rner,¡ betalae ur en specie!l budget. tretta innebänatt alla institutiuner rned psp-datoren kan anlita dessa tretekniken fän serviee. l"!an råknEr rred en årgkogtnad på eå15or8ot $¡¡Fr i tæner pl.us 5ürüto sw Fr i material vilket ären väsentl ig reducering åv kostnaden ¡ärnfi5rt med tidigare.servirekontrakt till Leverantãrer uppgick tidigare till rrrerän ü.5 Fl SwFr,

7. SPRÂK

sarntl íga studenter undenviEas i pascêl, t'lan harFasealkrrnpi latc¡ren ti t Lgängl iga på både mini,datorer och pådet' centrala datonsystenret,. F$n ttlC-rnaskinerna hål ler fiiånf.n, på att utveekLa en r'r*dulaknrnpiletor* Þennð är ekriven iFascal för att på rJetta sätt utnytt.¡a den tidigare



ËTl{ Zunich

Fa sea I hornp i I at o rn på
dokurr¡enteratg har rnan
Lund,

7?,

C0C-n¡aEk i r¡en, Siå sna rt denna
lovat distribue¡*a kor*pÍlatc¡rn till

8. UNÞERVTSNINfr PÂ EåTüRER

$tudentkärningår ênËðs ta upp cÊ¡ Z preeent åv
cPU-kapaeiteten på ctrc-maskinennar ffiedËn kEnske lo proeent
av entalet arbeten utE#res av Etudentprograro, Tntalt kðndes
f6regående år cð t.? l'l ¡obb. frr 6chai anser det natunl,iEt
att studentprßgFå*t hC,res #rËr ech rrrer på deeentraI iserad
dat,o¡"kraft. En naturl iE konf iEuration vclre persnnl iga
daterer n¡ed primärnrinnesstorlekar rnellen iå aeh J? kbytes.
Sådana systern kan vårË¡ fär"Eedda ¡rred de nüdvHndiga
kompilatorerna. Man bÈir i var,¡e fall stnäcka Ëig så tångtr
att editening gtires Lekatt på intelliEenta terroinaler eller
s¡nådatorer. trette skulle avsevärt avlaEta den eentrai,a
anläggningen osh man shr¡l la kunna utnytt¡a eentraldatc¡rn
ti 11 vad den bättre pã6sãr f,iir, Enl igt ett fËnsl,ag sl+ul. t e
våFJe studentterminal vårå fËnsedd nred en kasettape,

Vid Institut fur Autc¡rnatik anvãndes rninidat*rer i stor
utsträekning i hurEËF, DelE hFr rnan di nekt undervisning i
prclg ram- och rnask i nva ra fiir snrådatorer { f rämçt Pftp} r delsq€r rirån kurser i reeLltidspragrarnrrering çanrt datnrstiidd
konet ¡.ukt ic¡n.

q. EKONOT'{T FûiR CENTRALT,ATORN

Fcin beräkmingår på datacentralen tillämpas i prineip en
nolltaxa. Mån har centralt hudgeterat ånsbudgeten ftjr
dataeentralen. van.¡e användare k#n i prineip gratis. var¡e
inst itutsehef f,å r ¡'n.ånatl igen en ppo fclrr*a-faktura fiån att
kunna kontrollera ff,nbruhningenr rren ingen betarning Eher,

Enda prioriteringsreçeln mellan institutionerna Hr
beräkninEstidr d.v,s. det råder atttid ett direkt nr*¡vänt
fiirhål lande r¡el,1an beräkningstiden t¡eh pnioriteten på det
ektuLla anbetet. Frioritet,en är tidsinvariantr d,v,s. c¡ß r¡;¡n
genont att bekänrpa systerrret kiir tio ksrtE ,¡ebb i stäl,lat fiir
ett 1ångt ,¡obb bestraffas rrran inte av nperativsysteroet,
Hitt i 1 ls ånsen rnãn att systerret f ungerat ganska hrð . En
vi kt ig faktor ä r att ff!ån ännu í nte nått taket Sär,
k;pacitetsutnytt¡andet. l",lindre än Su praeent ë¡v systernet
utnytt,¡as f,.n. Ì'laskinerna är tillgängiiga ã4 tím/dygn ¡r¡en är
berr¡annade under endast 3/3 av tidcn,
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1ü. ALLI-{ANNA UTVETKLTNGSTRENT}ER

l"lr Sehei anser att det är en kla¡. tendeg rno.t, en
deeentral, i=ering åv datskraftenr någet F¿lr'rr ilrån ockeå f rån
$ataeentral,en EË!r sûrrr positivt,. Ett ükat krav på
interaktivitet nredfjir auton¡atisht äkade krev på
decent re l iseri nç. [¡et lir antagl iEen trrinrL igt att ltisa
ínterakti,va tunga exekveningår i stënrne utetrãekning med
emba ¡'t ett ¡nask i nsystenr r utan Flera nrask i nsysterr nråste bl i
ti33,gängliga fär intenaktiva ber-äkning;lr. Ean centrala
an1äggningen konr¡ner därvid att titlhandahålla enbart ston
berËkningekapacitet f,iir stora r kanrplexa prÊgpårrr sarnt
øpeeiell preqFårrvarår speciell,a periferienhetËr samt stora
central,a databaser.

l"tan f'#nväntar sig vidars att tErroinaler orh utskniftse¡.¡heter
skal l, f innas 1åitt ti 11gängl i ga i åtrninstone vårJE knrridor
och i viEsa fal,I på vãFJ€r ar"batsplåts. Vissa kampetenta
it'lstitutioner kanske kan gÍ$ras helt oberoende åv
datacent ra len r ef tersç¡n de ha r si na datonbehov helt
ti I lfredsstHl lda Saì1orrr nrinidatoner.

Han anser det naturlågt att sträva mclt dedieerade systero ftin
bibl istek orl.¡ edministration.. $el,g kan operativsysterr güras
enklårer dels ha¡" n¡an en st$rre f lexibi l itet vid karrs¡ande
n¡aek i nbyten,

Vid ËTH kan nästa mashinbyte bli aktuellt 19å3-84. HLlruvida
nåEct ennat faþrikat än CÞC kan bI i ahtuel lt vi 11 ûr,ân
nat,urligtvis inte spekulera i .¡ust fiu. Eret, intressanta än
dc¡ck att rrrån vi 11, strãva rnst f Lexibi l itet für ett knmrrande
vnaskinbyte ger¡ørn att hå11,a Eig n¡ed flena nrãskiner, En
*trategi vore t.ex. att byta u¡t, de två äIdsta C[¡C-nraskinerna
*¡s:t en ffråskin äv hej.t annat fabnikat clnr Éå gkulle visa sig
l,är*pligt, Fc¡rtfarande kan då kæntínuiteten hehå11a9 ¡ned det
ganrla operat,ivsystenret r.¡nden ett antatr år,
f*lnder hiisten "t?79 kc¡rr'rrn*r" ff¡ðñ ått utarbeta vi.ssa niktlin¡er
fär hur dEtakra$ten vid ÊTH bä'r årrånçËrFas under ãenãre
delen ðv 8fr-talet " Ett al lrnär'lt utkast rned vigsa
f,rågestä I I ni ngå ì" presenteras i ref 4.
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I.T" ZENTRUH FUR INTERANTIVES REËHNEN (ZIR) VIT, ETI{

zrR ådr en datacentral fän interaktive beräkningår vilken ãr
helt f riEtående f¡*ån Reehenaer'¡tru¡r. zrR är beläget vid ËTH;E
and na stora rðrrpus HiingEs*6*nn i utkanten r¡rv zurieh.
Biskussionen ft,rdes frärnst rred Fran¡ Karli.

72. KCINFT6URATJ,{'N ZIR

En detal¡erad beskrivning êv knnfiguratisnen återfinneg i
ref 5. Huvr¡dsrraEkinen ä1. en t¡Ët to n¡ed proeÊssor KL-ltBt ?3âk 3å-bits ond primärr¡rinner 3 skivminnesenheter RFBå (t?t¡ H
e¡¡"d] ! sn rtagnetbandstationr ãn kernr'¡runikationspFc¡eessclr, en
radskrivare Eamt en pl.otter.

Ti I t t¡EC-tt systenret ä r knr¡tet ett speciet lt
bi ldbehandL inEssystenr äv fabrikat Evans and suthertand
Pict,ure 3 syster*, Bildbehandl ingssyster¡et har en ptp tt/grt
enslL¡ten soßr 1änk r*ellan $EC to oeh bildbehandl,aren.

f,3, PERS$NAL ZTR

zr,R bet¡änas av tre Fepsûner,' En är Eekreterare scrír bl,endsina üppgifter också har att skäta bark-up av skivr¡innen ångång vårJa vecha' En *ir teknisk adn¡inistratiir oeh en är
p!'{3ÐrêmånsvåniE. Flan utfcin ingen prognaffirûGrning åt kunden roen
kan gvera fär kor*petent rådgivning,

zrR envärldes ãv en relativt hegnänsad kr¡ndkrets. tennð
o¡y¡fattar ankitekterr väg- och vattenbyggårer f nan¡fär at lt
traf ikplanerarer sar'nt knistal lografer. speeiel. !.t
bi ldbehendl inEen är intress.ant fän dessa kategorien.

14. TËRI'IINALEÊ

Ti I I ÞEç-lil ä r knutet 5-å terr*i na ler rned ?ått3 baud
iiverfä,ningshastigt'ret, Vidane Hr ea 3ü terr'ninaler knutna iiver
rncdern med 3üü baud. I'lan anser att syøternet än dir¡ensionerat
fiir serrtidiE bet,¡äning av inte n¡er än ea å gamtidiga tyngre
interaktiva beräkninEå l',

15 . B.TLTIBEHANT'LTNGSUTRUSTNTNG

Bi ldbehEndl ingseystenret är ett s,¡älvständigt datoraystenr fiirgrafisk behandlingr sû#r tiltåter att rr,ên dynarniskt ändrantvå- e¡.ler tnedinnensicnella bilderr så att de kan betnaktas
ur olika bildvinklar. Ên PtlP t{lg4 dator användes fË,r attlagra den grundläggande databas (t.ex. koordinater) Eoür
behduvs für den Êenå re bí tdbehand L i, nçlen.
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Ëftersorû PDP 1{ maEkinæn står i dinekt ftirbindelge rred OEC18 kan desEa rnaek i ner i$verföra datebeser t i t I va rånd ra .Bildbehandlaren är fü,rsedd rned €n srray-proc,essor Ëûn¡ utfurtny*ket enabbe beräkr¡inEörr vitket gan ãti per.spektivet fänen bild kan fåE att variera kon{inuerligt uien att denmänskl,iga bet,raktapen s€rr några hack Í bilden.
Fragråfivêran ti l l ðrpðy-prc¡c€sgr¡rn leverer.adEs färdig f nånËvans and $utherland, TotaIa kastnaden fiirbildproeeseystemet är ca CI.5 l"l SwFr,

llan t i 1lärnpa r i pri nci p ett nol ltaxesystem
El la ETH*ferskare ti t lstes att kijra Èg ÞE
lãnge där finneE kapacitet.

r vilket gän att
C lU systemet så

T7. RËFËRENSER

d Totalausgaben der ËTH t?6?-19?9.

2. Rechenzentt.urTt ETHZ. (rrgeniBrðrrffi.

3. Swisg Federal Lnotitute of Technology.
Computer Center Configuretion,
Zuriehr Har l?Tq.

4. R, Trieb, Zun Enrnittlung des
RechenbedarfeE an Hoehschulen.(brevl 1?78

5. Or.ganigranrrn des ZIR-Betniebes,
ConfiEunetion ZIR.
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Ad ress r

Imperial. Coi. Lege Cor.rrputing Center (ICCC)
Ir*penial, Col,lege
Exhibitien Road
Lgndon Sl^¡7 ?RZ Ëngland

I,NNEHÅLL
Inledni ng
Konfiguratícr,¡ ICCC
Ren¡c¡te ¡ob ent,ry statians sa¡r¡t ter*ninaler
Interakt iv databel'landt i ng
PenEnnal vid ICCC
Adr¡i nist rat iv databehand I i nE
Ekono¡ni c¡eh taxes¡dttninE
Inst itut ionsdatoren
F'narntid¡ planering vid ICCC

, Krav på fra¡nt,ida datersystern
, Ref,erenser

HontaktpÊrscnÊr !
Steve No¡*danhoLtr Hanager¡ fCCC
Peter l.lhiteheadr $yøterns Hanagerr ICtt

7. INLEÞNING

Lnperial Col leEe Cornput ing Center { LCçC}
College nred dstakraft fon fÐrskninE ocl.l
centrala utruEtninq€n består åv en CtrC
sêr¡t en Cyber "1"74t ink$pt .IqZ?.

.{

3.
3.
4.

å.
v.
å.
?.
1t
1{

{.å

bet,¡änar l*rrperial
undervisning. üen

å58ür inktipt tq7¿r

ReElerne aäger att rccc inte får utnytt¡as ti t t några
kstr¡n¡ersiel,la kä,rni,rlgðrr vårfiár Eåtredeç systerret enbart
bet"¡änar forgkning och undervisninE vid rr*perial col lege,
3. I,(üNFIGURATTüN TCCÇ

ûe centrela enheterna Hr en ctlc åSFu sarnt en cyben 174, [ren
senåre har Ën kapacitet cã ?, gånger den fänrra. ctrç &5nn harett prirnär¡ninne med gå k and tåt3 bit) medan cyber ,,74 har
131 k ürd. [te del,ar på ett ?58 k ord extended fiieû,opy sarntpå et t ek i vrn i nne*ut ryr'¡tr'rre best ående ev 21tü Hb . l*lask i ne rnaarbeta¡' under ett aeh samn¡a operativsystem CIIC ¡r¡ç**.* levet
4?.&/43fj' l¡etta betyder att beräkningrr kan växlas¡ utan att
användaren roärke¡' dettar rr¡êllan process$retnå. Få detta Bätt
kan eifektiviteten i syeter'net r¡axirnerðs. F.n, anvijndes cyber
174 helt ti¡,1 tirvresharing (Ts} under daçtid fran¡ tilt k:. ?g.Ëfter kt ã3 kopplas Ts-systerrret bort oeh enbartbEtch-kürningar ti 1låtes. CtlC å3üU användes ultesl,utande f6rþstch. Fðor ytterl igare detal¡er kring konf,igr.rratir:nen
hänvisas till ref, 1.
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Ëene¡rn ett del,a upp verksarnheten på två n'¡askinerr vilket rnðn
ånsEF v¿¡n€ rnycket väsentl igt fair att Íjka pål ítl igheten oeheffektivitetena kan n¡a* aLltså få en htìg genornstrti*ning på
batch utan Ett detta stcires av inter¡ktiv¡ beräkningar.

3. REHOTE J{te g¡1¡1pY STATIC,NS SAHT TERT1INALER

Ti11 den dubbla cÞt konfigurationen är knutet en cûc {7todatsr med 3? k ord r¡inne. fien t35nar Fûffi kornn¡unikationsdator
och har ti11 sig knutet ?å häghastighetslin;er {?åBF baud}ftir Erafiska terminaler. Vidare är en konrrnunÍkationsl,ãnk
knuten r¡ia Gl¡c tToo t i I I university of London cmrnputer
Centan tULcç) i,ver en 4l kbaudE ledning. En betydade del ãvdatorkiSrningårnå fôr r,rnperiar col,lege utÍËres oekså viduLccr vil,ket har en total kapaeitet ungefär fyra gånEer såstor son¡ rccc. l"4askinparken vid uLcc bestån av Ër,c åågnr cÞcå4tñr Cyber 7ã sarnt Ct¡C 2600.

Þet finns bet.¡äningsatationer { ne¡r¡ot,e batch ternrinalsSutspridda på åtta stäL len på rmperial cei,leEe, Få vËrrJeställe finne en kc¡rtläsare oeh en radskrivare sarr,t en [16Nov¡ datc¡r, Datacentralen har ingen egÊïl pÊrsðn€¡l på dessastetic¡ner och utrustninçe¡.r (kortläsare onh radsknivarej¡ har
kÈåpts separat êv resp*ktive institutinn {trepart¡rrent). ttettaär ett exenrpel på institutionennas rel,ative ekonc¡rniEka
obenoende vid rnrperial, coltege {Ee vidare avsnitt 7't.

Han r'äknar nred att det vid rrnperial, tat!,ege finns totelt eê5üB tern¡inaler, Av desse kan upp titI ?oü vðrð aktivasamtidigt. Ternrinalerr'¡a 5r kopplade via g. k. êccess portsr
strï ãlItEå sungera'r Ë{3rr konrentratorer till ctc*systÊrrÊn,set finns 4-5 ksncentratorer ut;pridda Ëven rrrperial
Col lege,

4 " T,NTERAKTTV T,ATABEHåNT'LING

EfterEc,n¡ Cyben {74 användes r¡teslutE¡rde für TSr åtnrinstr:neunder två skift r ânser* l"ln hlhiÈehead ¡tt en yttent igare
maskin t.ex. fiÍr tunga interaktiva beråikninEð¡. inte skullevårê en kostrladsefifektiv l,iÍsninE, Ðen skul le hel ter inte ge
ËËtrûrr¿¡ preøtanda sclrrr Cyber-rvraskinen" t¡et f Ínns f . n. ingaplaner på ett speciellt T5-systerr eftersoûr ffiån åár nf,¡d nråd
de systerñ rrrðn har,

Prioritering€rn i rs-eyeten¡et baseraå på s,k, time-slicinE,
Elt tirae-glice- fð.1" .T5 beEtår av .. tBE tidgenheÈer rrrsdõ¡nrrðtgvarande tiffre-sl iee ftÍr batch är l4oß tidsenheten.FrioríterinEen f$n Ínteraktiv beräkning han fiÍrändnasdynar*iskt åv operativsystemet. Detta tilrgår så att or,aperatÍvsysternet märker att íngen konrmunikatíon mel lan
ternri na len ech eent ra L enheten fänekpn¡rnit unde r ett v i Eet
ante I t irne-sl iees kctr'nn¡er prioriteten att gå ned , l"lesk i nent,nlkar kiirningen fiier sorrr Bn batch-kËnning, !"lan betalar ingen
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eNt ra avg i f t fiir en triig re pnínritet r ef tersorn
ti 11 r,åskinen styrs av benHkningstider¡s länpd.

tiltEången

Pnosil.en €¡v TS-a¡"betæn har f,ärändnate kraftiçt r¡nder?Ð*talet, Ån 1??1 hade rriåH Ê,Ë¡ 6F tern¡inaier rr¡êd
Í nte¡'akt ivitet " år t??? ha r 0Bår,! font Fa rande eð åü akt ivaterr'r¡inslerr rlren {fiän bæd*im*n att ÐFt}-ansp¡"åken per tennrinalriket r¡inst Ën faktnn Ë€x. ilr 7?./73 anvsndeE i roedeltal 5 cpu
sekundar f$n en ti*'rr*as tar¡ainaltid. Ar tq7& vat" #rrtsvarande*p{-l*tid 3û sækL¡nd*¡., lnlan Eå¡" a1l.tså ¡'¡rot al lt tyngrekcirninçar i å¡rterskt iva berå{kninEåF. Ëtt exempel ar lunçaivlterakti'va si¡aulerinEar på the¡'c¡ical Ënçineeninç t¡epar-t#rent,

Man våI L starkt betcrna vikten åv att rs och þateh
gadt'ycki ågt kan väx las rneL S,an två pr$ceg6r3!.Êrr vi tka a rbetar
urnden sårnrrrår apenativ*yetern. Då han pålitliçhet,en hållas hiig.
Ën anvi{ndarbss${rivning av Ts-systen¡et f innes i ref 3.

5 FERS4'ITAL VTO ICCC

rccc har f . n. 8o anetäl ldE, Hr idhitçhead ångËrr att antaletS¡'fër stnnt' Fingæ lran *insketånka Ekutl.e En idealisk siffravårå å5' F.n' har r"rran 3t prrgråÍrrüre!*åre c:eh den siff ran bErrde
lìunna mi¡'lshas avsevärt. vidane finns ca 15 opel"atärerr 4-5operat,'5rer v.ål'denä i 3 skíft. Hån nriestänker att
sackf,äneni nga rna er'¡a rt l< råiver obemannad körni ng undennattetid. F.n, ä¡" alltså syø'lernet be¡lrar¡nat alla tider,

å. AT¡MIT.JT,STRATI,V TIATABËHANr'LTh¡6

l'lan Eð,r i nEen dat,abehand !, i ng åt den
adrni nist nat isnen. f;etta bet raktas EB*t
datsbehsndl ing aeh är enl igt reglerna
Âdrninistratitrnsn har en €çen prj.roe*dstûr.

l{astnaderna Fr}r kapital, r dnift r n¡åËkinunderhå1!. nchLtFpgår till Ê€¡ t H pund./ån, lv,lan r.äknar
avsk ni vni ngst Íd på 1t å r f*ìn de eent ra }a datorerna.
I'læn ti Llänrpar inget naL ltaxesystenr vid ICCCr
ett sl.açs rìrå¡"Einal,taNesystenrr vit itet innebär
bet*l,qn nred r.iktiga pË,nqÊr, çådana sorr inte

cent ra I a
kornrr¡ersiel,I
f*nb;udet.

7. ËK{¡N*IV{T, {¡CH TAXES;IiTTNI,NG

T*ta!.a inve*'hærinqarna på rccc ân eå 4 F! pund. skulleutnustttången erçHt,tas nred #rûtsvårande kapacitet idag bedëimsinvmstærinçskostnaden vðrå eê¡ ? Fr pr-rnd, rngen ut nustninEl,¡yrsr utan al Lt rrråste enl igt regt ennð käpas, tretta beklagri
¡tsan gt¡ nkt ' Han i nl'¡and Iade t .ex, nyã rrragnetbandstat ioner medååilt þpi elrì ¡nånad innan nya bandgtatior:er r¡ed åË3t bpi
ðnnûnãe"r.ades från Ctrf, .

pe rsona I
rned en

utan ¡nvldnder
att, vêrJs kund

ä r ii ron¡nä rkta
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Ë#'r dstorkÈìrningar, r,nftir vånJe år e¡"hår,r,er rccc engarat'ltisun¡rna, [¡enna L,ppçår f.n, til], 75 prereent ðv
tûtalbudgeten. Resterande #rårginalkostnad betElas direkt ðv
vå:'J€ [¡ep,ârtl¡¡ent, 6årantigiln¡rrrån har n¡ingkat Euecegsivt SråntËß prÐr via ?$ pr"f3c t i 11, T3 proc, Från ol i kaínstitutisnerna vi 1.I r¡rån hel.t natunl igt sänka denna suffiûrå
under 75 pror c¡sl'r dat RåEår ên kc¡nstant debatt angående
nivån S;in ga¡.ant is¡¡¡nrran"

Fnrskare vid rnrpe¡"ial. ca].lege har tillgång till fyra stärre
datorcentraler,r i fhirsta hand ULCür vi lket ger vissa
adn¡ir¡istnativa svåriç$reter. ItCC är den ær'¡da datacentral. Eçlrrr
tiSI'ärrrpan ett rrlðPginal,taxesy*terø? ûTedån dæ tìvriga til Iänrpar
et't nç]lltaxesysterrr" På detta eätt blir konkr"¡nrÊngÊn mellan
datt:rcentraS,enr'¡a mynket konstig, setta har rrran haft svårt
stt ke¡nrn¡a ti 1L l.ätta rr¡êd" Clnr ICCC hade varit den enda
dst,{3¡-rentralEn i regic¡*en skul.le n¡an dt:ck def ir¡itivt S,l¡-nrda
mãr*gi.naltaxesysternet, F,ïr. ûrer detal;err ãÊ ref L
l"lan har sorn r'¡är*nts inçen komrrrensiel!, verksa¡nhet vid ICCC, l"lrl¡lhitehçad skul,le gärna cin*.ka en liten extern verksanrhetr
lcanske upp tiLl 3 pr*cent av verksa¡nheten. ûetta skuLle ge
çn stt'rre ek*r'¡osr¡isk handl íngf rihet für data*entrelen.

8 " ThIST:,TqJTT#NSTIAT{¡RER

rccc 5r helt srík*pplat Från al,lt inkõp och al l, anvãndning
åv ¡rlirridatol'er ute på inEtitr¡tionerna, f¡esËå får Fengðr
çenrr'n den norrrlË1,å budgeten e!,ler EEnü#r fnrskningskont rakt
fLir stt kiiFâ rr¡inidat¡:r*r" l{an har dískut,erat rn$¡l iEheten att
E*ira EÊffienãåtrr *enviee på prrgrårrvåt"6¡ ellen nragkir'¡va¡*a på
¡'riinidatsrerna,r rrted dett,a har hittills inte lyrl.tats. f¡e e¡lika
ångti,tuti*nei"ira har er.¡ hc,ç grad åv s--]älvst¡*ngiç$ret. Flan är
tydS $,Een noy*ket ri*dd fiir eln eentrs¡. orçanisatis¡t fär
se:'vice' Tyvãrr har detta drabbat çenvícen av terminaLen.
ãs*ereCIrn vð3'Je institution sritt han kunnat inhandle
terr¡¡inaler fi.nns {iet er! upps;s åv fabr"j.kat på rnrperial
fi*11sgg" $etta g*ir att f*rutsät,tningarna fiir retíonell,
senvice på terrni na lerns ä r nryeket s¡nå für de 5on
terr¡¡ina!,arna,

q. FHAIVITST}A PLANERTþ¡G VT,t¡ lccc
l"lan hsr genertrfi5rt studier f-Ër datorpl,aneringen vid rccc ifl.era onrEångar. Ëe¡r serlEste redovtEes i. ref 4. [¡en är
datersd vårer: '[,çvq " FJuvudf rågan är hur dsn nuvårande crrc
å58m *kal l, ersHttas" Ptan har diskutsrat fen¡ al,tennativ, t¡et
fen¡'te alternativet beçtnd i att ersãtta å3üg nred rnaskiner avi*ke-knmpati.belt slag. t¡et,ta alternat iv utesl*Ès på ett,ù,idågt stsdiun¡r då rrrå¡n ansåg det vårð Ð!"êÉ¡l istiskt,
Användanna krävef €f1 h,lig çrad åv konrpatib j.l itet rr¡Bd det
çamLa sy*tarnat, ñe ¡'rta*ki.nvaL s*:nr då närrnast disttuteræte är

Çyhen 1,74 plus ett ant,aI. Cyber 7Zt
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Cyber 175
Ëtt antal Cyher t?t
Cyber '174 pl,us att ¿ntal
{ex VAX; HP 3Ft0r Cyber

iclse-koffipat i bla systerrr
18r Cyber 171)

2Ë

tftÇ &5Ðtr rïË'd en
att den centralE
fãr ått klana

l"lan ånËFF det väsentl igt att ersättati1lrãekliEt kraftful.l centralnrsshin {sådatakraften ûrcttsvåt"ån en Cyber tZ5)
h¡"aad-ar¡d*butter sBrvi ce,

Hsn anser att krsven på svargtider i olika sårr,månhång gõrdet, amii,j l igt att ensätta cantral,rnaskinenna med en endekraftfull ¡ilsskin (av typ Çyber rzs'.t, ËxerrrpelviE berorEvar:¡tiderna Etankt på användar.nðs aktiviteter, (,n¡ t,ex. Ëninstitutian besLutar låta 3o studenter använda ett Etnrtprograrnpaket en viss efterrriddag kan dett¡ bloekera även ettganska knaftfullt ryeterrr, NaturliEtvis kan operativsystern
kng¡stT'uFFås Eå att or,ika pnioritåter kan s*ttas. r, enekadentisk nri l,;ii H r dock en Eådan priariteri ng rlrycketbegvärlig' oetta är ett exempel på den typ *r, *rrãnigheter
rrrån råkar ut fëir r¡êd endast en eentrEl¡nåçkin då en storveriEtien Ê¡v t¡änster skal L erb,¡udaer 6Ërr¡tidigt sÊrrrpnog rarnpaketan bl i n a t Ltrr¡Er saf ist i ke¡rade.

Froblern €¡v ovanstående 'slag kan ofta lüsas nredi¡'¡etitutiongrnaskiner, rdeaL iskt vore natunl igtvis att vär¡Jeinatitt¡tion hade tc¡kalt ti 11råirkl ígt stor kapaeitet fijr srûå¡nbbr n¡edan den centrala datc¡rn endagt aniitEdes f,ir degtiirsta ErbetEne, Ën viktig faktsn att rãkna med i dettasårnffrðnhðng är tiIlEHngLigheten oeh kontinuiteten it"¡änsterna satrrt i prog¡'ë¡rÌlvarån. Likaså är L ikheter med deneentrala datr¡rn viktiga r oeh skal I beaktas dåinst itutionsdattrrer skaf fEsr c¡fii det, inte än så att ,ìîãnvínner vãsentt iga Ëürdelar genonr icke-ko¡rrpatibla datoren.

Þe¡l endra Etora pl,aneringsfrågan har att gëira nrËldkt¡nrn¡unikatisn firel Iån daterçr neh terrrÍnaler, Begreppetdistribuerad datakraft är en fråga onr LoEirk orgar.lísationsnðl"åre itn den fysiska planeringæn av utrus[ningen. rnorn ettEå begränsat Frrråde sortr lrnperial Colleçe kan Oåt v€¡FËr stcra
sË'¡¡delan Ett plarera dstÐFernå Eå nära ùarar.¡dnar att H,vensyn
c¡eh *erviee fri,renklas,

l"lan påpekar att det är hügst real istiskt fiir ørångair:stitutåcanel* att skaffa sina egnã ganska kraftf,ulladat{}rer' san¡tidiqt våFnål' ffi€¡n fan a{t driftskostnaden sanrt
Pr{rgrå¡'¡I- eich rrråskinvaruunderhå11 kests¡r rrrer än vad fiisnvanligtvis þeräknar vid institutíoner. Hen vil.L stìke efteren niml ig bal'ans rrrel,l.atr cant ral.datc¡rer sch lnkala systern.Hur skall utbyggnarjen gtinas så knstnadçeffektiv son¡ rntijtigtrsörrrtidigt ã¡rrr¡ den uFpfyller hcigt stäi,l.de krav påflexibitítet?
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l'lan ha t" i ngåænde d iskr.¡terat hu r kemr¡uni. kat ionen ska I I vå r.å
organise:"ad. Från användarens synpunkt är det net,url igtvis
viktigt att interface tilI olilsa datsrer ser någorlunda tika
ut. Från installatiil.ens synpunkt kan nåtst crqaniseras på
flera sätt

*nÐr¡rr¡ut"ticat ione eoupl,ed netwerk
-tightly eoupled iletwork
-3.oo*ely coupLed r'¡etwc¡rk

ví lken inrplerrentering sûrr väl3es r'nåste avgãras utif rån
snvändarnåË krav *rh synpunkter. f.¡et slutl iga vaSet kanske
kan hli Fn kûrnprorriss rr'rel,1an de tFe rvånstående begreppen,

TO" KRAV PÂ FRAI"{TTT}A üATÕRSYSTEIY'I

l{raver: på f ramtida datorser'viæe vid ICCC lsan sanrffianfattas
rr¡ed s'$l¡ande punkter: t{,} Nur¡a¡.ånde servicenivå rfiåete

uppehållas vid a1la tider
{:l} Systenret sh¿1.1 tra en struktuF åv datanät.
(31 l"!an måste kun*a i r¡sta I Lera
snabb datalinSe,

ny€ datçrei" på bef intlig

{4} Institutinner skal l ha viss knntroll, í*ver de
ti I lSnrpninqaF sorn kËres.

t:5) TiltrHcklig redundans i systen¡etr så
ktiras ¡¿s6 {t0 ¡:noeent ti l lqåinçl iEhet.

{&} Uton¡ i rpeciel la nnrständigheter
eftarsträva nrexi¡'rral l+nrnpatibi t itet mel Ian
i nätet,

att det kan

ska I l, nren
Ft"Õl:e55Ë!rernð

{7} Systenret Eka L l kunr'¡a
datsrenna fi r'¡ançieråË çE,nerr
inEtitutior¡s¡nedel ,

expatrderas 1ätt r vå l"Ê ËiÐ
*entrala fonder eller genarñ

t:8) ÞriStske¡stnader rrråste rr¡iniffiel"å¡s.

{:3} Tstal.a datakrsften
173,

skal l, rrrotsvara nringt, Én Cyber

{ 1.ü} ñe i nvesteri nça r sc¡'rr g¡orts i prog rår'úvå Få r kunskap
nch erfarenheter skall sl+yddas så rnyrket det Eånr d,v,s,
existeralrde p!-clg]"år'r1 skaL l kunna exekveras rr¡€d r¡rininrala
änd ni ngå L
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Han bygEer en snabb datakanal mellen Frcreeggorclrnå fijr attñverfiira inforn¡etinn extresr¡t Enabbt, Al1a pr"ctcËrssoîen knytes
sonr ett laoeely enupled network till den snabba datakanalen,

$ystemet Ekall tnnehå1.1a ett filhanteringssyeter¡ soru alla
prc¡eegg(3l.Ër (både l,skaLa aeh eentrala} kan komrna åt via den
EnEbba datakanalen.

Cf¡* &5tt ers$ttec med er.r Cyber !?4.

Totala datakraften inoro ICCC Ekall hiÍ¡as så att
ekvivalent rned en Cyber 173. Oetta gker genom att
ett antel tyben l7t.

den blir
installera
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{Jerrylt Michenerr treput,y HanaEer
B:-eitenl æl:ner r Systenre !"!anaEer

f.. TNLËI¡NTNG

{Jniversity of !,laryl"and har sitt st&rsta eã¡aFus i cc¡ll,egeFarkr Etrax norr Ërdr l.tashington $c. HEn har vidare fernstycken universitetsf itr iELen på andr"e stä!,Len i l,!aryland,vid aårrrp{"rs i cc¡l.lege Fark s.tuderaF cË gg tto studenter¡vêråv 7tfio çræduate students. vådare finns ea 4ooÊ lHl*are.[¡ataeentrelen i *nå lege Farl.t bet¡änar ].¡r¡vudEakl iEen detS,ekale *ånFuË! rûe¡l har sckså kon¡¡n¡¡Ãikatiæn ti l l oeh därrnedên6vãr fdr de ävriga fe¡rr u¡tiverEit,etsfil,ialerna,

3, " IJNIVAC*SVSTEI'IET

*ataeentraSe'n har två ståi!"re system, en u¡.¡ivae irgg fËrseddnred ä3& k w pninrät'nrinne sårrrt àn Univac 17úß/42 f*irsedd n¡ed3ç3 k w pninr#r,ûlin¡ÌË sar'*t tâ? k w extended ffreraclry. l,lode1 !, 42hal' två *entraLenhetet*r ffies'! endðst den ena ër fiirsedd ¡r¡edLltl !+analer, Få çrund åv det gt*irne prirnHrnrin¡ret har rngdel l4?. en svlvändararee 6grri Ëå t¡"e Eenger stc,rre ãn den fäirnrçdeI1 t,fg8" vidare är dess r+apacite{ eå gß Frc}e stÊirra ännrodel l 1t$9. Fär ytterl iEare detal.¡err se ref j, 
"

Ë¡et ska I I betonas r att de båda r*ask i ¡rerna a rbet,æ r undenol, i.ka *perativaystenr oeh fungeea' åI" ltså sc'rrr två *epår.atadatmrer, AnvHnda¡.¡ra ken intå godtyekl iEt växla r*el lEn dehêda e5's.temen, Hcadel.l. 4? använges çr"åtnei f$r undervisning:r¡¡edan ttn8 anvãndes f'ï'p fonsknång. Båda mraskinerne bet.¡ldnarbåde batch o*h d*rriand_kä,rninga"l te þåda n¡aEkinsyetenrendeJ.aF på viesa periserienheterr t,ex, #rågnetbandr
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$qortlãsaner kortstansan f rån de c¡t ika Feir,c¡tÊ
bateh terrri nå lerna " ttE FËrrrclt delas i nget sk ivrni nnesut ryrrffiË,
fretta g$n att ffiðn rHknar n¡ed att f,il.er finns dubbLerade på
de båda syetenren. Tcltalt berälcnas ca tlz av ti l lgär:gl iga
filer vËrê duplieerade f,i1er.

Båda systenren kür 14 tim/dygn och än þen¡annade hel,a tiden.
PrioriteringÉn åv kiirningõr Eker het,t
kän¡,ringens [ängd oeþr antal s.idor ut,
fÈirändring åv prioriteringen äger rurr,
dænrand-k*rninE) utan prieriteringen står
vad scln¡ skrivits på RUlrl-kortet.

c¡ch hål Let efter
I ngen dynar*i sk(t, ex. under eÌ1

fast r bas,erad på

3. KOHI'IUNTKATIONËR

Till de båda systertten ä1" enslutet kon¡rnunikaticlnElin.¡er i entypisk st¡ärnkc¡nfíEuration, Tc¡tEtt finr.¡es ä59 aåynkFc¡nð
11"¡ll, (f 1o-t28o ba¡¡d) r ?t uppringningsbara t in¡er sarr¡t tå?di pektfä,rbindel,ser. vidare f i*nes ?? synkl.crnå igruindelg,er(30llt-?ått1 baud].

Ti 1I' datacentt"alen ät etrslutna s.¡u renrcte batctr terr¡inaLerfärsedda n¡ed kortlãgEre oeh nadgkFivare. $atacentnalen harf,yra ænheter lvlíerodata¡ çslrrr funEerap sc¡rrr kt:neentnatorer tillunivaedatonenna. var,¡e ksncentratsr haE 3å ingångar. Ti l lvðrJe l"lierodata erlhet f inns nel lãn ?,4 c¡ctr 5a portarer¡slutnE. I'tan han hL.e. anelutit fyra Ftrp l"t /4e-4s. Totalt
f i ¡rnes ea dussi net nri tridatnrer s6rrr korrrn¡unieel-€t ¡* rtver de
syt'lkFot¡!ä l in¡erna ti 11 {Jr¡ivacdatorerna. Nnnrnalt Eett vet r,ånånte vid [tatacentrãlen vilka minidatorer son är anslutna.

4. TR6ANT,SATT(¡N C¡cI.{ EKüNÛI'II

Få detaeentraSen har rrrån t0g
orneättni ng Sr eê 3 l-l da!.lar
kapítalkogtneder får uÈrustningen.

anstäILdE, $esE årl iga
vi 1ket även innefattar

Vi diskuterade ingående onr finEnsieringen av dataeentnalen.Al.ln¡änt sett qåiller att pro¡ekt 5orÍr nar ren undervisningfinansieraE tilt tüo pFclÊr d.v.s. kunderna får ktira Eratis.vad beträffar forskningsansLeg fiirhandlar rr¡ån i var;eenski lt fal I r nän ett nytt antlag kon¡rr¡it, utfal let bruksrvåt"år att dgtaee¡rtralen ger 5o pncls: rahatt titl all,af,orekningsanslag.

Fä,r den tetEla ekonor¡in betyder det att dataeentnelenfåt't Earanterat Êå sCI Froe sv sin totsla ornsättningbudçetårets bËr¡an, Resten måste såtedes f í nar.¡sieFå¡sneel La pengån, f rån farskningsanslag.

har
vid
¡ned



?,6
{.ir'¡åversity of I'ta ryl.and

Éåtäeentrelen han inçet ållËvår fär adnrinistnativa krirnir¡gËr
æL ler bi bl íotæksk'j,rni ngå r. E¡etta Eäree Ëv en sepa ratærganisatít¡n inent u¡river"sitetetr våLken är helt skild frår,¡
[¡atacæntnelen {tonrp*ter SciÊnÊe Centert, l'lån är engeläçen omatt sL i ppa hantera de adrrri nist rat iva kfirni ngË¡ rnå r i nte n¡i nstpå grund æv de extra sel*retessåtgåirder gon¡ då n¡åste vidtageaftir ol ika ekc¡norv¡iska cch persær¡etr la reEister,

5, t¡TBY{iGNAftgpLANËË (}CH ciNSKEttÅL

Man Èinskan att inûrn två år kunna byEga ut datacent¡*al,enE
kapacítet och n¡nderniËerå ¡'*askinpanhen. Õrïr rr'¡ên fritt fingeti¡'lska utrustnång i daçens Iäge gl.rul.le ¡r¡an vãl¡a LJnivåc{,'r,tF/83, Ett viktiçt ekËl ärr att rr,Ër1 skulle k¡.¡nnarational isera henteringen geriorû ett anvåinda enbart ettoperativsystenr oeh därr'*ed bl.a, undvika durpLiceringår åv$iLer. vidare skul le seFviee fiirenkLas rrred f lera
*ent ra tr enheter.

l'{an dis.kÊ.¡tenEr f.il, ett r'r¡askininkðp fijr Conrputer seiencec¡âpåntment. rnget val har skett ännu r rr¡Ên int¡f f ieiel ltberHttede rfiair fi,r nrigr att vaLet står rre¡,län VAX treh Frí¡rre739' Fínançierinçen æv ett sådant systern eker helt c¡bernendeav dataeentralens ekanor¡ri, Þärernot öngkar ffiðn att fiinbindadesse ncel lanstæpa datc¡rer ¡ned Unåvacn¡askinerna nred någon
I'rü,çhaet i ghet,sl i n¡ e,

Ëtt rr¡er åvencerat ¡rätverk fcir datorkon¡nrunikation än vad nran
hær f . !'r. l, içger antagl igen långt i f rar¡tiden, I'lan diskuterar
rr¡ed telefcnbolagen arrr ã.k, paeket switching systenr då{r ¡nankan hyra in siE på datr¡rkonrrúurlikationsl,in.¡er, biskussic¡nerna
a,û\ detta är daek nrycket prel inrinära. I'lan ser f . n. inga
di ne'kta behav ðv rrrer avaneerad kcrr¡nr¡¡nikation inornunivergitetet 5n vad sÊrrr f,n. fkirekt¡¡rrnrer, En rrËxidralhaçtighet av ?.å*1?,ã kbaud verkaF vår"ê helt tillrËckIig.

å. REFERSN$EE

tt CSC Equi pnrent
University of

eanfiEuratícrn *hertr
l"larylar,ld r June tqTq.
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ËESiJK Uf{IVÊRSTT'Y {,F T^JTSC'}NSTN MA['TgOhI
sËF 7q7q

Ad rees !
Hadison Aeaden¡ie Computing Center ilqACC)
The Universíty of [^JisecrnEin-l"Nadison
t?l[ $ayten Str.r I'tadiçenr h¡i 5g?tå

ÏNITËHÅLL
t. Ín!,edni nE*,â, Hadison Ércaden¡ie Cernputing Center €:tlåCC)
3. Adrnini.stnativa datacentralen (A[rP]
4. Univac-systerrret vid I'IACC
5. l^liseançin Lnstruetianal Ti¡rre Sharing

Serviee ttCITS)
b, Ëcliþse*dateren
7. Fersonl iça datc¡rer vid I'IACC
8. l{oromuniketisn ti 11 MACC
9. !'akaler
10, Ëknnon¡i
tt, .lnt*ð,p av ir.¡stitr¡tionsdatc¡rer
1?, UtbyçgnadsplånÊr
13. Referenser

l{CIntaktpÊrãBn*lr i
[¡r TEd Pinkertcnr [¡irecter: MACC
Pncf Richard Hughesr Ceondinatar of, Canrputing

Aetivitieg (Prof of chernical Engineening)
Hn lranly [rîãFÊr ¡ AsEt . Eri neetcar" ¡ fiperat iong and

Systærrsr ITACC
Mr Al Robertsr l"lanaEe¡" Ueer €iervieeE HACC
Prcf Faul HacBerthc¡Lrexr tlept c¡# Civit and

Envi rann¡enta I Enç i neeri nE
Dr, lrlanfred l"lorarir Ûept nf chemical, Engineering

I TNLEÞNTN6

The tJniversity af t^lisconsin systern består êv t?
univenç,itetson¡rådenr våråv de ã stðnEta Iigger i Hadison ochi f"lil¡¡aukee. Endast de två sistnäronda Eer undervisning på
dækterandnivå¡ vilket har gin betydelge fcjr struktunen pådatanysterrren. r lvtadiscrn finns ca åB oclt] studenter och i
l"li 1t¡aukee ã5 uot studenter. Totalt f i nnes i non¡ univ c¡fllliscensin eystern ea {4ß 0OE studenter,
f¡êtoFservicen vid universitetet i l"ladison Ëir anganiseradkrinq två ëv vðrandra helt oberoende dataeentraler. [¡en eneår avsedd enbart fiir forekning ach undervisning {l'ladlsotrAeaderníe cor*putinç tenterr t"lAccr och den andrã bet¡änaradrninistration oeh bihtietek rrr,rû. Þen adn¡inístnåtivadatacentralen (åtlP) bet¡änar dessutc¡r¡ hel.a adr*inistrationenfän U¡ríversity af f.liscclnçin Systern (se ref 1),
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?,, f4A$IS(tN ACACTEMIC C{rNpgl¡*6 CENTER {t"tACC}

HA*c bet¡änar enbart forekninE och ¡¡ndepvisning vid
universitetet, $tcrtreken på dataeent¡"alen är både i
or¡slutning och persclnðl drygt den dubbl,e ;ärnfäirt ffed [-L!nds
dataeentral.

Det åir av visst, intresse att visa çtrr¡kturen fcir ledningËnê¡v l"lAcc. sriftchefen (di reetar) fãr NAcc rappclrterar
forrnel !.t t i l l vice cheneeL l,or for" acaden¡ie Ef fai rs. Hendeltar crcKså i en rådgivsnde kn¡rrn¡itter se diagram,

Cþraneel lar

Viee chancel lor
acaden¡ie Ef fai rs

I
I

direetcr HACC

Vice ehaneeLlor
adn¡inistrative æffai rs

MACC årrP

coo rd i nato r
( fliek Hugheslt

adviËat'y
Ërtfiiffri ttee

advisãl'y
¡n¡tt i ttee

Set intresçanta ¡ted orçanisatieinen i I'ladiscn är funktienen
Ecrrr kc¡ordínatorr vilken innehas av Riehard HuEhesr prefessor
i ehan¡ical enEinËeFil'rg. þlanE uppEift fürklaraÀ ner i avsnitt1{. Jag hade ti l lfH!,le att trHffa hgnorn fËr ett längre
6äffrtå I .

vid f.tAçc enbetaF eå 12t personerr fflotsvarande gg
heltidst¡änster. Av deEsa är 38 t.¡snster FrclgråfiifiiÊFêre,inkl.uderande 5 ehefst.¡änsten, Þen totala omslutningen per årãr ca 4 H dol l,arr vi lket inkluderar perscnal r underhål l rkapitalkastneder rren eJ Þyggneder.

MAcc skaffade en univae llts år 1?åz oeh denna utg.¡ordeeentraldator f rar¡ ti 11 år Lq73, f,!å enEattes 110g n¡ed en[.inivae 1tlo vilket sedan dess har hyEgtE ut, fiiån fortfarandeutgõr huvuddatËFn. Jen t?gt kt¡snrner tlgCC att ersätta l1tt rneden univac 1108/8?. r, slutet åv lçvz ¿nskaffede ¡rran ettsystenr FtrP 'fif 7a vi I ket Fenð rB ha r ff,rdubbl ats rnedytterlígene en identiskt likadan püp 11"ÌTt. Ett tred¡e
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systenr konrr*er att skaf fae
FtP-cr¡ask i ner utgäir basen i
Tin¡e Sharång Servire).

I
t¡ITS

sl,¡¡tet åv
( t^l i ece:ne i n

t9

lqTq, fiÉssð
ï, nst ruet i ona I

kont re11 san¡t
vå!* tidiEere

på EÊfirenãåffifirË¡
den¡ i garnn¡a

3. AI,I"IINTSTRATI,VA I'ATACËNTRALEN {A['F}

[¡en adrninistnativa dataeentraler'] bet¡änaF sgfii t idigane
n$n¡nts Éêrr¡tliEa cådúFus incn¡ tlnivergity of [.Jisconsin System,
Õnrfåttr'|ingÊn åv dpn edrr¡inistrativa verkssmheten är så steratt mån på ett ti.digt çkede ansåg det våra r*stiveret att
ski 3,¡a der¡ helt oeh hål let f rån den akaden¡iska
dataeent ra !.en, AnP ha r ett rBl"l system gåtj/1åå Ëoffi
huvudmaskån. vi giek inte in i detar,¡ på detta system, NåEnadetal*1er är doek åv lntpegse rrred tanke Få att Lr¡c nar ettångvår flir ads¡inistrativ dat¡behandling aekså.

De två viktigaste delarna är f ir.¡ansietr !
Etudentreçister. &åda desse verksEffheten
ekiLda. Eftersom de rr¡er úrh û,er erbetar.
datebaser fanns stsn anledning att fcirena
orEani sat i on.

Tatalt arþetar 14t pËrsclner på A$p c¡eh dese onrsätt*ing är ca4.5 14 dol lar. llan har en eton inter¡ktiv verksanrhet r ví llcet
i nnebä r att fftðr¡ på \rå rJe adrni nist rat iv kgntor fii nnster¡rrinaler ti 1t .LBH-¡r¡askinen. Både studentregÍstenr sËtldonete kan vana åtkonrliga Enabbt, på detta sätt håller rnårl en
flügg rånn kont ral 1 på hu r t . ex . forskni ngskent rakt fijrbrukas
?eh har däriEenom räknat rr¡ed att terr*inelenna redan t¡Hnatsin på Erund av den bi*ttre bokfiiringen. Tå!.1 lBN systenret åil"
ankn¡.¡tet eã 3OB terrrinålar i MadiEon,

4, {JNïVAC-SYSTEHET VIt} t{åCC

Huvudutrustningen vid F¡åcc är en univae tltF dator. E¡en är
konf igunenad scrrÍr ett g. k. z x ä-syster*, ål ltså två
cent, re lenheten ael'¡ båda fÈirsedda r.*ed I i ka rnychet i n-utkanaler, [tetta innehär fut tr rsdundans i eystenrät. Fär attuppehålla 3,4 tirn service per dygn är de¡'¡na kanfiEurationhelt vital. Konfigurationen kan dynafi¡iskt delas upf i tvåseFêr'ate datcrerr dHr vår oeh en kåires r¡ed sitt egnåopenativsysterrr minne aeh periferier¡heter,
syetenrteet och serviee kan g*ras på ett eystenr. LikaeåintestninE ðv perífertenheter giiras på deneentrElenheten ff¡edån den andra eentraler.¡}.¡eten användee
kL¡ndepna,

kan
Énå

ëlv

Eçenskapen hos operativsystenret r att tÍ l.låtadubblerinE on-liner årisÊ$ rnên vÊîå en royckethtrs tlnivacsysternet. l"latsvErar¡de rationelLe
eer¡tralenheter kan enligt I'IACC e¡ göras av

haLvering el.ler
viktig eEenskap

behandl ing sv
CtrC eller .IBHr
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n¡ed dnek av Burroughs,

Ytterl igare en påt ítl ighetsaspel*t är or* fel uppträder i eneentrale¡rhet, Þet är kanske inte nädvändigt att påkal,la
serviee srnedelbart? Brû felet upFträder på natten eIl,er under
en veekoãnde. Man l<an klara sig till $TorgÊnËr¡ eLLer till
nästa vardag,r ech då pål.ralla en bitliçare serviee,
$er¡ detal;erade k*¡rfigurationen f,rar*går åv rËf, ?. N*teres
hi$r Ett rïðn ä r i nte nti¡d rred rni r¡neskcnf igu rat ionen på
Ltt0-systernet, EfterEsrrr endaEt å5 k çrd minne är gnabbt oeh5fz k ord är ].ångsarrrt lrar rr¡år1 ên ganska grråv begränsning ðveystemets prestanda. En fiirtecknittg fiver ti l lEårinf l igpr(3gråffivðr*å fiinnes i ref 3.

En intneçsant detat; på mass¡nínnesgidan bt*r næteras" FyraAnrperif $olid Eitate Units {8Ët,4J?) har installeratg. Þeuppfiattas åv openetivsystetrret Ec¡r* tFllr'tfriÉl* t¡Ch anvãndes nredgod erfarenhet. f¡erås åtkomçttid är ca 15o roikrosek. Êehiiverfôringshastigheten ca 3ot k ord/sek. swapping kan EË,rascnebbt. Ar*perifsyster*et kon¡r'ner roan att hehå1le Ëven sedan{Jnivac {1t8/å3 ingtal,leretE, Hån hade inga speeiel lasvårigheter att ansluta Anrperifsystenret till univEe, Tiltsystenret hõr å Univac*skivnrinnen &440 sErrt 13 Anrpexskivsr.

F. n, ti I 1åtes
11tO-eystenret.
oeh Enabbhet.

eJ
ûen

ffieF än 7û san¡tidiga terminaler ti l l
begränsande faktsrn är rninnets stc¡rj,ek

5, I"¡TNCONSIN INSTRTJCTIC'NAL TTI'IË fiHARING $ER\ITCE {I^¡I,TS}

I çlutet åv 7q7v anskaffedes ett systenr PIrP 1.i"l7a för tinre*haring i ¡.¡ndervigtringen, I'laskinen är fiirsedd ¡.*ed g5t Hbskivrftinne san¡t cå 730 kb prirTråirn¡ínne, tretta r*ashininkiÍpfäregieks ev en Lång utvärdering ðv hunuvida tinre sharingskui.!,e Eliras på den centraLE univacnraskinen eller på etiseperat syster*. Fl.era c¡rs¡ker fanns tÍ 1l att r,ån valdesepårata systenr.

l"tan vi 1le åstadkontn¡e ett så bi l l igt systenr som iiverhuvudtages kunde tänl¡as " tetta betyder att fiiån vi I le gêira
f inansieringen så att de pnEkilda kurËernê eller departnrentg
k¡.¡nde hudEetera kostnaderna bãttre fiìr ¡¡ndervisning. Ðettabetyder ett rnan çt,h'te efter en fast avçift per år. tÃn andraviktiga orsaken ãr att operativsysterrråt i unívse inte g$rdet rrë,¡ t iEt att begränsa kapàeiteten $.-r,r en enskÍ ldanvändare ti t r t,ex, tg el ler ?o preeent av den t,otalakapaciteten av syeter¡ret, [¡enna egenskap ån viktigt när tunEatin¡e shaníng ktirningår fiireksnrrner í stor utstnäcñning.
Läsni¡'¡gen blev således ett FtrF tt/zg systenr. Han han senaredubbterat anlåáçgningen eeh skall Eern nãir¡nts under !q7g utäkasysten'ret med en t red¡e identisk pE,p !7l7a deter.I'lætiverinEen att dubblera systenret våF inte f rämst att iika
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nsdundanEen i systenret
g¡orda investeningen i
pr$g l.êfiiffiBrê r"e.

utan snårå¡re att utnytt¡a den redan
fnrro av utbildning av Gper.åtiirer och

T*taIt bet¡ãnas de två Pt¡P {l-syetenren av 2,5 persener.
FånaneierinEen av datortíd på l'lrTs ä* en nryeket viktig onsakt,ill att systernet bt ívit, Fn sucee. var¡e användare betalar
en fast årsavgift f,lìr en ingång tilt pÞF ti./zo, Kostnaden Ërcð 300 dol la r./å r clr, Ënvändæ ren ha r si rì egen terr¡¡i na I . [¡enr¡ånat,liga kostnaden ãr sedEn ? dellar fiin en 3go baudslin;e. l"lan ti1låter inte r¡en än ftot] baud titrt. aysterrret,,

t{c¡stnaden scÌr inkanalep ti l L Ftrp-tt*systenret är bl.a.
besenade på en 3,ivgl.ängd antaEen tilt S-å år,
När rÍ¡ån absnnerat på en ingång får rûåÌr sedan använda
systenret hun nryeltet Ecrrrr helEt. Pr.ioriteringrn är dynanrisk såatt hela tiden kc¡¡"ta ¡abb faveriserås, fiÊn soffi vili utnytt¡a
Ft¡p {.*-datonernå till fc¡rskning eller längre exekvenlngãr
missgynnas gål,edes Brn han ftirsäker kÊna under dagtid.
säreorr¡t kan rrrån få en sådan prioritet under nattetidr attlängre kiirningår kan utfðras. Man har på detta sätt fått en
nrLi¡l ighet att vH1 ku¡rne budgetera fåir undervisningen.rnstitutícnerna är upper.rbarligen nrycket nü"¡da rned syster,et.
Få FÞP t*-systenren finnes tt5 ingånEarr varêv ca gü styeken
hôn tilt computer Srienee $epartrrent, l{apaciteten riggàr påeã llt ingångar fËr de två systernen. $at,ererr¡å harkonrpilatoren fiir Fortrån, tsber r BaEie c¡ch AFL.
Horopi lat,orerna fiir Fertran nch cobol har erhål l its f rånUnive¡"síty of t"iaterloa tl^latfon oeh t^latbol). Vidare finnesett bibl intek nred ti 11ärnpningspl"Í3gr-ådrr fär undervisningen.
Ha¡r anvä¡'¡der operativsyster*et RgrslE, Man har gJc¡rt visEanrc¡dif,ikationer ðv RsTs, üen eñÊ är den dynarniskafËrändringen av prioriterinEår¡ vilket 5r enkelt ait gära.Õpenativsystenret ¡r¡inns endast ett entel n¡inuter bakåt itiden hur en viss anvãndare b¡.ukat rnaskínen. l{ðn straffasallteå inte i prioteterinçsavseende beroende på lrun rrran kiirttidigåre dag ellæn timn¡e. l¡en a¡rdra Hndringen har g.¡orts ineçistrenr så att rr¡er Hn l70tt kontanunrn¡er kãn Ekrivaã'in, Nu
f inns utrymtoe fcir 5800 tluffiffrer. HeEistreringssystenret kg¡n¡rrer
f rån Pur.due University.
\'å lken r¡askin skuLle rnan kiÍpa idaE fË,n t"lrrs am rnan ku¡ndeväl¡a? Man är inte säker på att en 32 bite ríåEkin skullevêrã iåverlägsen (t.ex, en VAXI _ rJrsaken är närn¿ast attånit,ialknstnaden fii¡" t& bits maskiner år lHgre. [ränfèÍn har
ffi€¡n b¡ittre kunnat ðnFËsså sig tirl den rådanãe belastningen.t¡essutorn skall. nan knnrrra ihågr att rrraskinen användegvëse,ntligen ft*rr kc¡rta men nrånga progra,vr.

Infiir käpet åv F[rp-systerrren g.¡orde r*anåv t iroe-sha ni ngeystem (se ref
konkurreRtenna vid sidan on¡ pÞF ii

en stärre utvändening
4151. üe f rän¡sta

var Cyberr Frinrer fiata
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General sarrt Burrouçhs.

â, ETLIP$E-T¡AT{¡RER

Få MACC f i nns två stycken Ecl i pse daterer typ 33t. f¡en
fðrsta av deçsa ht,ptes för rnedicir¡årnaE räkning. t¡e f,nskade
en *periel l progl*êrr¡vðFå vi Lken red¿n f,anns r¡tverklad für"
fi¡ata 6eneral EeI ipse. Ft,1¡aktl igen keiptÊ l'lAcc Fn sådan
r¡askinr vi lken Eedan hyres ut ti11 l"ledieinEka fakultetenr
ffien helt sk$tes av I'IAËC, ÞG*systen¡et har sedan d¡¡bbLerats
rned ett identiskt eysterrrr vi lket bet.¡i*nar andra nredieinska
institutic¡nen. Totalt f innee ti t I systernen 17 ingånçar,
Totela kapaeiteten ådr 70 inEångar.

7. FERSONLIGA T}ATTRER VI,T¡ !"IACC

Man har i experirtrentcyf,te anskaffat fen¡ nrikrodaterer êv
typen Lsr 1Í. rvred f r.c¡ppy disk samt alfanurnerisk ter¡ninat.
üessa nraski ner användes i undervisni ng r f rän¡st i
prûgFärr¡tr¡êrringakursÊF i Faseal vid Ccanrputer Seienee
tepart¡rrent,' Fatorenna Ekñts helt av HAüC. i¿[ven trrn systenren
f . t1. inte ånsês vårå det rnest kostnadseffektiva sättet attbedriva undenvisning på lrar n¡ån en stark trn ett
*nvHndnir¡Een åv perennliga datorer komnrer att ska starkt.
Van.le str.¡dent får Bn floppy disk {gratislr
studenten lagrar alt sin prclgnårûvarå.

på vi lken

[¡e tvår \rãnligaste personliga datorerna ãr ApplÊ gêrnt rRs gu
(f rån Radio shack), Kostnaden fãr var.¡e eystern vid HAÇc ãr
ËËl 53ün dol I a r. Þet kan nHffinas att û¡ån t i I I seeonda rysehc¡ol i f'linnesota bestäl1t 5f10 systerr Apple tF{ir"¡neEata
Edurating and Cornputing eonsortiumr lvlinneapolisr !"tinnesotal .
Han her videlte vid Univ c¡f Cetiforniar Sian t¡iegû utvechlat
Paseal sar*t grafik für alf'anu¡neríEka terminaler fijr rnaskineråv typen Apple e'd. {Kc¡ntaktFerËÊr1: K. BowleE¡ tri rector
Cor'rrputer Centerr UCSt¡l .

å. K('MI'IUNTKATT{,N TTI.L IIåCC

Pe Fånrpus i Hadigen f inr¡s 4Eo - 5oo n¡inidatc¡rer. Þessa ärc¡fta sepårata systenrr rrren rrånga har en direkt lin¡e ellertelefonflirbindelse ti 1l de stora datorerna. F$rbi ndelselrnÊ¡än byggda på konventionellt sätt. l,lEn har vid I'IACC fyra
stycken kaneentrat*rer l"licrodata ti11 vilka sfliådåtc¡nBFnå kar,¡knytas. Både synkrûnð aeh asynkrclnð
alLtså. fHnbindelger fi¡tns

l'!an serr í noro de nä pmaste å ren i nget annat behov ftir
kc¡ron¡uni,ketion än äverf'3ring Ë¡v data- och pFclgrårrrf,i len rned
n¡ått! iga hastiEheter nrel lan de al ika r¡raskinerna.
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flataeent ralen erb¡uder serviee åv tern¡i ne ler für hela
cÊfiipus. F. n. har û¡ån 5*å typer av tern¡inaler på vi lka fi¡ãn
erbSuder senviee. [¡etta sker på direkt konrnrersiel,L besiE.
f'lÍtti l ls har Írån eJ genamfdrt rr¡etsvarande Eerviee på
r¡inidatorenr rren ürån EeF stora potentiell.a rräSligheter fëir
detta i f ramtiden" på sina egnå FtlF*1l datoner har ß¡ån
externa Eervicekant rakt .

Flan tyeker det är mycket viktigt att kunna sð¡Trtrr"dnå
pt'ogrårrtvË¡ruservice på de ol ika rninidatorernå¡. [¡etta f innE
inte idagr rren n¡åste konrme i f narntiden. 81.a, ãÊn rrrån stc¡ra
øvår'igheter ftir vi.ssa institutiûner att hå1la siB nr€d
konrpetenta prcagrå¡rrñrerarG!, När dessa bl ivit ti I t r"5ckl igt
kenrpetanta har- de Ën tendenE att f lytta f rån
i r¡st itut ioneFnE ¡ ef teFsûrrr dessa i nte kan erb¡r.lda
kanriänrrä¡ligheter. Eara detta ser ¡Ìlån ão¡rr en vikfig orsak
t,i l1 étt dataeent ral.en skal l hurtna erb¡uda konrpeten* på
r*i ni datoref .

q. LOKALER

ByEgnaden hålles ë,ppen ?4 tinr./dyEn fðr att håLla kundrurn
åtkornli.Ea' Några detal¡er kan varð åv intresEe, óo proeent
ë¡v alla univaekËrningan fè*rrnedlae fortfarande viakortlägare. I s.¡ätvbet¡ãningarna har nrËn 3 st nredelEnabba
kertläsare (typ [¡neur'*ation l.l åËtr 3oü kcrt./rnin], Õvsnfär
vÊrJË kertlðEere Ër pl,aeerat en TV-skärrtr på vilken kundenkan l,äsa vi lka åtgitrder som skal l gärasr offi arbetet har
aecepteratsr c¡ßr någnt kort är dåligt Fte.

I kundFurrrrrret finng eckså en TV-skärrr¡ sc¡trr visap storleken på
de ol ika kcierne in ti 11. Univacdatc¡rn¡ sår¡¡t hul* långt et ika
arbeten hade avåncerat.

[¡et finns oekså nrä,¡lighet att gtra hel,t privata kcirningÊr*r
antingen fiir den student sorn inte sttrivit in sig í nãEorr
ku ns etr ler den f c¡nska re sorr vi I !, kijra hett privat , p'ar
studenten tilrhandahålles ett stynkclrt för it eent. Fijrdetta kan han Etira êr¡ kärning sorn är vãrd 5o cent. Enforskare kan küra upp ti l,I fË'r lt0 dc¡l lar./år fdr privata
rnedel . Þenna liv re g räns ä r ve ld gå att rrrån i nte *ka I Lfpestae att använda datakraften i Etarskatig affärsmHsølg
verksanrhet.

l, kundrufi¡fiiËn tillhandahåller
del s typ [¡eewriter (rned
al fanurrerisks tern¡inaler. tret
{typ Tel*tronix 4e72,r 4tt5).

fi!ãn flera tiotal ter¡ninelenr
u¡tsk ri ft ) r del,E vanl iEa

finnE 3-4 grafiska terrrinalen

I anglutning ti 1l kundFuñûrrn fàir
tennrinalrurrr f$r PtrP-sy*teffien. [ressa &B
cê ?SEt studenter per år,

UnÍvae finns ett
tern¡inal,er bet3änar
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1ü. EKC'FICIHT

l'lAcc ti11änrpar i princip ett fulltaxçsysten på sitt
Llnivacsysterr. Från universitetetE Eida er.hål1er n¡an eð 28pnncent ðv totalbudgeten gorn ett slags ftirsta garanti.
Resten ã¡v kostnaden nåste helt tãckag av intËkter från
frãn¡st farskningskontrakt, På univae utglirea ó-7 proeent äv
nrrsättnången rnedel f rån undervisningen t à-7 preeent är
kon¡nrersiella inkorr¡sterr ca ?C] pnneent kon¡n¡er från olika
statliEa rryndigheterr vi lka ut,nytt;ar ti l lgãnEl ågpt'ogFåffvärår ffredån nesten är frrskning. l¡en hctn¡rrergiella
verksar¡heten çår nred någon vinst.
$atacentralen har alLteå en stor prEEË på ãig att vðFË¡
kc¡nkurrenskraftig çentemot minidatclr"eFnê. l{an har i bkir¡an
åv budgetå nct i ngen stËirre ge rant i än de snrta lade 2tprneenten. !¡innu har nran dock inte varit i en sådan situation
att universitetet i El,utet ãv budgetåret skulle behtiva rädda
PlAcc ekonorni. Ett viktígt skäl är att fiiåÌr fortfarande
bef inner sig i en expansiv period ftir l'{Acc. tlock Ekatl
närnnas att ûran $rrrhring t?7t hade en svår period då ea ?üpÊrsc¡ner f iek avskedas f rån l-tAËc. Efter åt-taletsuniversitetsti I lväxt ver I'IACC överdin¡ensionerad.

ûatornredel f$r u¡rdervi sni nEen bestän¡rreg helt på
institutions- eller sektiongnivå. SeIe kan nran bestämn¡a f rån
!"esp institutic¡ner'¡ hur rnånga ingångar till ptp 1t-systenren
sc¡rí rrrên vill abonnera på konr¡rrande år. Þels budgeterêr vårJ€rinstitution en viEs suffifiiå Fengär till {JnivEc-systenret. Hånbeställer Eo¡v¡ i vilken affärgverksan¡het sonr helst. MACC får
al ltså utäver beEtã11ni nEen ingen garanti . I'lan fcirsäken r*ËtekgnkurFerTsen från minidatærepnå helt enkelt gengr,
pri*r'prestanda konku Frerls,

[¡en tatala til,lväxten ðv datorkraft Ër fontfaramde star viduniversitetet. ften stcirsta ti l lväxten sker dock på
minidatarsidan. I'tan rãknar rirêd ls-äG prncent tillväxt per àrfcir rnínidatorerr medan f,n, HAcc vãxer n¡ed eê 5 Frcle pËn ån,

!"lan han scikt efter vãgar att finsnsiena datakrEft ftjrfnrskning på andra sättr t.ex. n.ågon f ix kost,nad i stil rned
undervisningaabonr¡Fßrêngen. Tyvärr har mðn inte hittat någotbra eätt att, defåniera en så unifornr anvËndarprofil ssnr färundenvisningen. c)ärfär ånãÊr rrrån sig fortfarende vårå
tvunEen att debitera f,ïr de c¡lika detel.¡t3idnster s6rÍ fiiån kan
erb¡uda.

Prislistan oeh taxesystenret franrgål* êv Fef å. En allnräntendens är att kc¡stnaden fär rå s¡askinvara Eår r¡edr nredên
ffËn åvser ett nrer ûch nrer debilera- separat fÈir s*rgnd4ing äv
bi bl iotêIisproE Farn. Li kaså gå¡ keetnaden fär persontj¡lnãieruFp. A1lt detta är ti11 für att konkurrÊna bättre n¡edrninidatorernê. Fijr Univee 1lt0 systernet r¡åEte nran var¡e årdna ín 2.2 f"l do1lEr . Av detta utEttr I M dollar kc¡stnader
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fðr progrår,vêruutveekl inE, FcireEêende å¡- debiterade rrrånendast 2tlo k dol Lar für progrðrrv¡rrut,¡änster, [¡enna
debiterinE skel,l n¡an Ëkar sÊ att slutt,igen kofi¡nrÊr i paritet
ffied kc¡stnaderna rllån hã r. l'!an ha r n)1ss genonrfärt entaxesättning, fien innebär en mederreduktion av ca t7 pnocent
í kerstnaderna.

Al lnränt gett är denrand*ltiirningêr nryeket dyrare än bateh,
Bergende på tiden under dyçnet verienar ke¡stnaden. Ëfter kl
{,å gen nran 58 Frc¡e rabatt oeh efter kl, ?B ger n¡an zü Froerahatt. $ette gä1ler çåv5t prlvata kËrniÌrger sor.dr farskning.

11. TNK¿iP A\J TNSTTTUTÍ*NSÞATORER

Jag kunde vid sar*tel.en r¡ed Rirhard Fh.rghes f'å närr¡are belysthur inkËp av r¡rittidatorer gêr till. å¡ll,n¡änt Eett f$ns*kep rneninte al,ls bnrrnsa inkðp av rninidatnrer- på cår,pus. fiock är man
anEelãEen att se tiLt att kËpen blir rirnliga. Båda federela
oeh statliga PÊngêr distribueras ti11 ír'¡stítutior¡erna viauniversitetsledningen. Þetta innebän att rrðn frånuniversit,etets sids har en viss skyldighet att kontrollerahur FengÊrna användes,

Rena rutininküpr t,ex, åv ternr¡inaler seh dedirerede
datnrsyste¡nr delegeras direkt ti11 Hulghes, !"tinidatcrrer scrrrr
åvses ænv$ndas fiir rÊnå berHkningsãndar*åL dískuterag ofta å¡ven subknrnrnitte på':-3 p€FgclnÊt". trn mEn fi¡rner att inktipet är
cr3,ärnpl igt f,cirsälçer rtrån att diskussior.lsvägen rned FeËpinstitution kornrne frarr¡ titl t.är*pligare l,äsningan, r, ett fallinnebar lüEninçFnr att rrên i stäl let fär att kitpa en
r¡i nidator t i I I Busi Ì,!esg school i nveste¡*ade i pÞp ttlTú
syxt,erüen, l'lan färsiiker eckså att fijrhindra att det på eanrpusuppstån lÚkala dataeentrålerr vi lka har sanrrna str-uktr¡r E,orôden centrala dataeentrElen,

Ftt exer*pel på en etor kc¡neentratiern är Cornputer Snienee$epartrrent. ûËr fir'¡ns 3-4 Ftlp {{/4a-43 sa¡r¡t en vAx. vidarefinns ett rBl't systern i. Alta dessa systenr användes i både
undervisni ng och fnrehni ng . undervigni ng på r.rreÍ avanceradpraeessdatorprogrË¡¡'rrvarå gker på FI¡F 1l syctenren inonr
Canrputer Science Crepartr.nent.

Tã" UTBYfiGNAÛSPLANËR

rnf6r valet ðv Ën Êrgättare till univac lfit systernet hade
rrtan många synpunkter att ta häneyn titl. Al¡,r¡¡¡nt sett harvarit rnyeket tveksem el!"er negativ till Ett bytanraskínsystern. Mën Ër ¡.el,ativt nö.¡d rr¡ed [.tnivae c¡ch det haninte funnits tiltrHckligt sta¡*ka å*er ett byta rnãrke, skul!e
rran Eå tìver till ett anr¡at systern Ën univac är" n¡an heltinståilld på att en eådan tivergång måste sker under en myeket
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lång tidr kanske 1O årr då
tlnivackapaeiteten Ekul1e ske.

en succesiv nedtnappninE åv

Scn¡ en grundfÈirutsättning infiir ett ¡r¡asl<inbyte har man attaperativsysterret skal l ti 1låta två centralenheter rrrÊd
rrü.¡l iEhet Ett kiira cer¡tral,firaskinen också soff, två EeFårata
subsystern. Pål itl ighetsskäLen väger rrrycket tungt, t¡en nyå
univae Lxt38/82 ðnsag vãr*å rninEt 2 gånger nrer effektiv än
tdtB-systemet,

unåvae tt{o har varlt olënrpligt dimens.ionerat flìr en Etar
användninB ê¡v demand-kürningå¡.. En typisk struktur visaE i
nedEnstående figun.

¿f e*an d
s

fu7ntnnìng

Anta I et batehkiirni nga r ha r gått r.¡ed nã r enta l et
derûê ndkiirni nga r äkat , t¡ock ha r den tgta l a i nknnreten
nraxirnerats vid ett visst antEl arbetenr inna$ det totala
syetenret han rnättEts vid ca zt aktiva te¡"n¡inaler. oet, nyêsystemet 82 beräknas ha en ßraxin¡at kapaeitet Ê¡v 130 ipgåenäetern¡ina!er. FEn åir betydt iEt rnindre känst ig flir stänre
belastning€¡r" 8v dernandkcirninganr bernende på erl lärrpt igaref,rant*end prûcËgstrr. TrotE att rrên kva rstå r i sarÍrn€¡operativsyster* har n¡an vid HACC s¡älv progranrnrerat Êå 33 tOtS¡'ådËr nyã raden i det Ear*la operai ivsystenret . oessafivenfd'ree Euecesivt ti 1l det nyå systenr &?, bgn ingår t.ex,flera faciliteter Eclrû senðFe kçn¡mít fpån univEc. HÃcc ansågsig behöva dessa inna¡r de fanns kornrnersiellt titlgänEliga.
Man är inte sãker på û¡'* #tÊn keffiffrer att anvãnda HùTs-tHågh
vglume tin¡e Eharing.r . Antagl igen vi t I rrrËn fortferande eatsapå Fr¡P ttl?tl fär undervieningen. Hotivet Hr fortferande att
rrrðn inte kan dra naturliEa gnänser fcir hur tungt en enskildanvändare kan belaste eentnalrr¡Egkinen.

r, pris./preEtandahedänrningËn har rcran observerat r,BH¡s tåEapriser oeh goda pris/prestandafijrhållande på sitt nyå rtãuoch 4830 system. Þock har nran c¡bserverat en etor kc¡stnad fijn
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prß1grðffivõ¡Få¡n. l¡enna Lägges separat utanpå
räknar rned att 3t Froc åv kostnaden ligger
38 prae på separat Frcrgrërnvåra på IBl"f
innebär dettE att Univaesyeternet EFr
kenkr¡ rrensk raft içt ,

37

grundpriset. Flan
på n¡askinvar.a eeh
syster*et, Tætalt

ut att vå rð¡

Vi díEkuterade i detal¡ .¡Hmfiáre!eeF rreLlãn {.!nivae lf.Otlåü
crch lfot/åo' Hãn ãnsÊr" att n¡gdel1 åü har nrånge klara
fürdelen f,rar¡fËr n¡odel l 8Í1. Dels har den al lrnsnnepÊlitliçheten i n¡askinvar.an ðkatr dels gcir
instruktiernstes.terna ccl'l fei"detekteringen att tilltron till
rrodell åü är st&rre, vid vaSet nrel!,ar¡ en liten rnoderl Bü æeh
en ston n¡odell åt sltuXle f lertaLet r¡ed ster säkerhet vä3,,¡a
Ên stclr rnsdelt åu konfiguraticlr'¡. l"!i*Jligheten n¡ed ?.
eentraLenheter skattår" Jcrên hägt. I'lEn n¡åste dark vål*å vaksan¡
äver ett mên inte r'¡år kapacitetetaket på åti eyeterrret f,äìrtidigt,

servicen frrån tlni varg sida €nãêr rr¡an vå rërtillfredsställande. En viktig orsak är ætt
aystemserviee finns ganøke näner i Hinneapolis,

rryeket
Univaes

l"ten g.¡errde nrênga tegter sv rraskinvanÊnË effektivitet hgs
Univaerse res 7. Jag utlavades de bennh-n¡arh Frogrårrr sclrr rûånutfiirt. l,nt,negsant är att r,an via tcn¡tteri rigsband harsir,ulerat bilden ãv belastnir¡gen från demandktirníngar, via[.lnívEes Eimulaton i Hinneepolis han r$ån sinruleratbelastningss;ítuationen vid FIACC och bedä,md kaparitet,en.

1.3. REFËRENSER
t. Univereity of t^liseonsín Systenr.

Feet folder 1q78'.
2. All abnut HACC (hnoschyr)
3. I'IACC 11OB Scrftware [rirectory.

¡'IACCr Univ crf Wisconsin-Madisan
4. Task fr¡rce o¡r instruetior.lal,

ec'fr,put i ng .
Dreft final reportr [¡ec i?23.

5. Task fnpee Sor the sehool ef businegg
and instructianal tirnesharing cclrnputers.
Interinr repclr"t r Feb .tgTZ,

å. Schedules¡ rstesr ãerviee c1åssesr nefund
pol, ieies, I'IACC 1978.

7. tlnivee Benchrrra!"kE, Nov 1978,
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T. T,NLEÛNINç

Proeessi ng)

Ëtanford University nrycket stc¡ra datc¡rfaci I iteter nred entotal kapacitet sorr vidE civerstiger den víd Lundsuniversitet. Træts detta fir¡ns etcrr an3edning att ta del ê¡vde erferenheterr soÍr rran g3ort vid stanford universi,ty pådatt¡rory¡rådet.

üen eentrala antäggningen vid universitetet 5p ett rBHsystenr 3[133 r v i l ket admi ni st Fernðs av Scrp, ûeËsutom f i nns
Itt DEC-ã0 systern vid en helt fristående datarcentral !*CITS.$enna betgänar enbart undenvisning aeh såden fcrskning Éo*¡stiåds av fonder interrlt inom univàrsitetet. ûegsuto¿r¡ finnspå univerEitetet f,n. 1gr minidatoren. Av desea är utgör 3?FtP-ltr 39 PttP-å' BlEnd de stiirre systemer'¡ kan nåinrnag Z etûEC-lür t 0Ee*28 vid Hedieal $ehoen Artifi*iat rntEtrigenee(AIl I I' t¡EC-?t vid Graduate BugineËã schoclïr I pt¡F ttlZEI vidEarth $eiencesr { Fr¡p 11134 vid statisticsr I trEC äüåF vidCanrputen Sieience Þepartr¡entr t tlEC-1B vid IMgSs (Ir.¡st j,tute



Ëtanf,ord Univensity

fon l"lathe¡r¡Etical
(Star¡ford [-i nÊê r.
Þepa rtnnent .

Studies en Soeial"
Aeeel.erater) r {

3q

Systerrrsl r {, VAX víd SLAC
\lAX vid Conputer Seienee

A11a dessa mi.nidatcrreyster'rr ãr helt friståe¡rde f,rån scrF.

ä. SCIP KÕNF"I,6{JRATI('N

tr ¡uni 1979 byttes víd scrF den garrrra rBH 3?0/168 not, en ny
IBf"{ 3U33 r¡Fd operativsysterret OS/VS2, I'tån $kade därn¡ed
kapaeitetan med eå 7t precent. Beskrivningen åv
hårdvaru¡.¡trr.l*tning återfinneË i ref l,
Systerret bestål" åv en eenÈra].enhet rûen r¡ed
prinrär.- oeh skivn¡innen, lrlån hEr æekså en helperiferienhEterr bl .a. er¡ Laeerprånter IBl",lproducerar tlOBB rEder/rrin, Likaså finneg
þandmonteringutrustningr vi,lken kan hantera
band.

nryeket stcrra
del exklueiva
380t r vi l, ken

en eutcsrlret i sk
upp till 4BCl0

l'laskinsysternet är tillgängligt ungefär -¿z tiro.ldygn. Man
aneer at,t systenret furnEerar nelat,ivt brar rren sc]ßr hägstaprieritet på tnshel iEten l iEger en utbyggnad ti l l tvåeentralenheter ftir att t'ka pålitliEheten, Ëxempelvis kan
tlän*nas att vårJe vecke ft,nekarnnrer i rc¡edeltal 5 systenrstapprvillta innebä,r en gtillatid på ca Ëcl nrinuter per gång" Ènanvändarheskrivning åv systeørets nraskinvara oeh
F!"sgrarnsysterrr f innee i ref ?.

3. SC¡P El,(oNËrMI

gcrP cn¡slr¡ter totalt eå å M dc¡tlar./år c¡ch har eð {25anstäLlda. f,iataeentralen är en egen enhet inon¡ u¡riversitetetoeh skalt vana s.¡ãlvfinansierande. tretta betyder att atldetakpaft vid SCIF betalas r¡ed verkliga dt¡trLar, l"tindre ãn 1
Prfre ê\l onrsb'ttni ngen ksnrrner f rån ur'¡iversitetsf,snder fürt,ex. undervísning, f.¡ettE pengêr gåranterae e¡ och de fryser
al lts,å inne t¡ß¡ dåtortiden inte utnytt.¡as. ñataeentralen harinçen garantered säkerhet från unive¡"gitetet, utån f,tirvãntass.¡älv se till att verksafilheten går ihop.

SCIP bet3änar både adr*iniEtrativa eeh elcadenriska
upFdrågsgivðr*Ê. Þesgå f,ärdelar sig tc¡talt på fät¡ande

Akadenriska f*rshningskontrakt t5-?t] pFüe
Undervisning¡ { 5 prcle
Bibl ioteh {Fleseaneh Libnary Netwonk} {3-3t prüe
S¡ukhusadrr¡i nist nat icnen l5-?ü prÊrc
Llnivensitetsadrni nist nat ionen t5-Ët prrrc
Ëxter:na kunder ce ã3 proe (vðr.Ëv 15 pnoc kon¡n¡ersie11a)
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ForskninEskantrakten gãtler all forskning sclrrr finengieras
f nån andr,a kä11or än Stanfc¡rd Univensity.
Bi bl ioteksvenksanrheten sker delvis i Ear¡ra rbete nred andna
stë'pre bibt iotek r t,ex. Harvard och MLT. Man har ingrn sclp
en rrycket stor biþliotekEEüknings- geh katalogvenksarrrhet,

Stanford har ti I lsEr'¿¡r¡ans n¡ed f lera andra univereitet fått
f*nden f,isr att r.¡tveckla Ën protatyp till ett datornätverk Ë¡v
unåversitets¡rraskí¡rer. l¡etta kallas ËtrUNET. F.n. är ??
unive¡'sitet ínvolverade Í arbetet på detta nËtverk vilket
kon¡n¡er att EË,ra det rnä,¡ L iEt fË.n en anv#inda re vid ett
universitet att utnytt*¡a resuFsËrna vid ett annat. Stenfcard
än dataþascemtrun¡ for ËÞt NET. Fff,r att fË,renkl,a fiir. en
användanË vå¡i de speeiella rÊsurger finnes sor¡ han kan varaintregserEd av f inns datta dEtabasE¡rstenr ti t t h.¡ä!p. l"lånutnytt.lar ett pregrarnsysterr sprRËs (ãtanfgrd Fubl íe
Inf$rrnat,ion Retri,eval. Systern) för detta åindarnå1. Användaren
logEar alltEå in på r,BH-maskinen vid scrp och kan sedan fåytterligare ínfornration s¡n ECIUNET. $e vidane ref I.

Han aneer vi.d ScrP att det han nrånga fijrdeler att hantera
både adnri,niEtrativa oeh akaden¡iska uFpEifter i sðí¡n¡å daton.
På flena institutioner är rf,an angelägen att få e,n snabbere
redovisning av gina finanser. llån kan då utnytt¡a dstabaseri den daten ¡r¡an redan känner till.

Av de 125 anstã1lde Ër 15 systemprclgrårrfi,erare, gCI
operatiÍrerr {5 user servicer 3B edrninistratisnr Eðn¡t g3
üvriEa, Färutorn de iz3 anEtäxlde vid scrp beräknaEytterligare ea ?,?,a persûner syssla rned datorer vid stanford.
Han räkna r r¡ed
datorvsrkEarnhet
Stansord är 28å H

att cê
vårJe år.
dol1ar,

lt.V H dol lE F spendenaE
Þen tota la o¡r¡sättni ngÊn

på
fiir

Kos.tnadsbi lden kc¡n¡r*er natu rl iEtvis att f,tjränd ras iframtiden¡ doek inte så sorn r,ångå trar, Kogtnader fðrcentralenheter kon¡¡r¡er drastiskt att nrinska de närlr¡aste fen¡åren. Enrel lertid utgtir kostnader fiir centralenheter n¡indreän ?5 proeent av alla datorkostneder vid litanfc¡rd tbådeeentrala (3eh lekala). liven am kostnaderna för centralenhetergiek ned till nall under de närrråste fenr åren skulle detta
antagl ígen uppvHEas åv i¡tf letionen, spÊeiet t.t fijr
pÊ rËûnê l, å ntens i va E rheten .

SCIF bedriver en heI del kursverhsarnhetr
kurEer på rrel lan 1.5 oeh t2 tinrrnai. De
introdsrktion ti 1l ol ika Frogramsystem.

epeeiel,lt konta
hendlar ofta ctm
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4, SCIP TAXES;ATTNING

[¡ataeentralen arbeter. ffied fulltaxa, Han anser att dettasysterr funEerar alLdeleE utmärkt t¡ch anser sig inte våFåplaeerad å en ctgynnsån situation ;änrfärt roed enådatc¡rernê,
$essa har visserrigen ¡'*indre driftskos.tnader. Hån har dcrekeett att behovet Ë¡v kraftfu!,la datc¡ren äkat. Man lË,ser andnatypen av problero vid scr,p än vid EírådåtûFËnf och ansen sigvärÊ helt konkurnenskraftig vid sclp. Ingen subventioneni.ng
fnån universitetet sker alltså,

f'!an låter. taxesättningen våFê berc¡ende av belastningËn åv
nnaskinen seh tiden på dygnet, Fijr nattk$rningan är taxannryeket låg. Ftir tirne-shar.inE betelas z, ooi tar./tim vidterminel obÊnsende åv hun myeket s¡älva eentra¡.enheten
bel,astEE' Typiskt knstar vanliga satsvisa kijrningår ungefärhalva priset på ¡ratten, Þessutt:nr fir¡ns specialrã¡atter fünnrycket tidskrävande ktirninEår. En taxetabell finnes i ref 3.
l'lan brukar Eenclnrf,tìna en taxesättning en gång var å ßrånad,

Ðen stora st$rdelen n¡ed fulltaxesystem ånses våFð¡ att rr!ênmyeket lättare kan fiirändra konf igurationen et,l,tefteÌrs¡3gt
behoven fiirärldFås. Ëiom de¡r stara flãskhalsen i andra systernän ful ltaxesystern ser rnËn svåriçheten att äkaEkivrninnessterleken. Här på scrp har roan inte haft några sorrhelst svånigheter att änpåssa 6iE till fËrändrade behov.

l"lan tan inte betalt sepanat fi*r prclgrårf,v€¡nå,
*perat ivsystemet ä r g¡ort fär att lätt ku¡rna selpårË,rêkostnEden fi$r användning av el ika rnaskindeler. $äremot ärdet betydtigt gvårare att sHtte en rättvisande taxa på ot ikatyper av pFogr€¡mvðrå¡. Av detta skäl har nra¡r besi.r¡tet attal la bibl ioteksprogrå¡rrr Ekal I ingå i priserna.

3 FRAI4TI0A PL¡4NERING

ûen stera utrraningÊn infär go-talet är Ett hitta sätt attunderlätta eñ inteErenad databehandl ing ech kon¡n¡unikatic¡nr
sorn sträcker sig tiver lrela universiteiet gårr¡t vidare tillextenna datc¡ner. r detta I igger inrpt ieit k ravet på Êlr¡aerhönt stor flexibÍIitet aeh suecesiv anpassning tiir nyêprodukter oeh systenr och användarkrav.

Oet finns en stor osäkenhetskänslar att rri€rn inte på ettcivertygande Eätt kan form¡¡lerg Ën n¡ålsËttninE el ler ÉnI'ogisk slutpunkt, fðr datorutbygEnade!.. Datatekniken ãr uniki människan histerle eå ti i i vida at.t ürän skapat ettverktygr vÊrrs grärls.er är starkt kclpplade ti l l vårE egnåi¡rtel.lektueLla begränsningarr c¡ch dàrn¡ed Sika svåre attdef i r'¡ienê.
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l"lichael Êoberts ËnËer två vikt iga faktæren påverka de¡'¡
f ran¡t ida pl,eneri nçerÌ t

-nätverk
-n rdbehand I i nÇsrrrËsk i ne r

Vad betnäffan nätverkspl.anerinEen har rnêrì f,n. ar'r¡bitienen
att kunna ö,verfiira f iler rne3,lan crlíka ß¡ê¡skiner på någorlunda
snabba lin¡er¡ d,v,E. hcigst f? kbar¡d, l"lan räl*rar nred att
ino¡n ?-3 år utnytt,¡a f iheroptilt Si$r nryeket snabb äverfcåring
n¡elLan c¡lika enheter, Vidare vill firðn ha nriÍ¡ligheten att
f rår¡ vërrJe terrninal k¡¡nna rinEa upp en Eadtyck!.ig dator.

tlrdbehandting komnrer att ðka rnycket gr¡abbtr ãÊr eef 7¡å. Utan
t,vivel är det !,ämpliEast att ha sepårata en¡ådeteper fiir
ordhehandlinE. Þeçsa smådatsrer kan s3älvl<lart \1årã av c*liha
konrplex itet . $et ä r doek väsent I igt att ha en ke¡n¡n¡uni kat ie¡n
ti 11 trågot f i lhanteringssystenr. t¡etta kEn t Èimp1, igen \rårô¡ erl
r¡inidaton sorrr i sin tur vårð knuten ti11 en eentraldator,
Xerox Corp har lanserat ett nätverk Ethernet. [¡et,ta kc]r¿¡rrer
tnotriEen att anvåindas inom Stanfnrd.

ó, INKi'F AV TNSTI,TUTTCINSC¡ATüRER

At lE inkËp ðv nri nidatorer vid uni verEitetet n¡åste
koordineras genorr¡ universåtetgedn¡inístratienen. Elet skaIl,
betcrnas att detta sker helt r.¡tanftir SCIP" $ftast är nran vid
SCIP inte alls medveten om veûr scrm kciper *rinidatorer ftirrän
besl,utet redan skett . Man kl*nnel" eig i nte hatad åv
¡ninidatorutvecklingenr L¡tån seF en pËrå11el1 Èi$<ning åv både
centrala och decentrel Ísenade datonsystern"

Ëfterçorn roånga f,nrskningskontra$<t gär det 1ãttare att kä,pa
n¡ir¡idatorer än att kÈiFå datortid på en eer¡traldat{3r ër det
naturl. igt ett rnånga rni nidetsrt<äp kc¡nrr¡er ti l l etênd,
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v. t*tTs

Lors ($tanfard Lor^¡*c¡t"¡erheed rir*eshering systenr) är en
separat detgrfacílitetr hel,t f rístående f rån gcrF, L{¡TS är
uppbyggd fiin att bet.¡äna undervisníng treh sådan forskninE
5Í3rtr fi¡rangieras ír'rternt av universitetet. Huvudn¡askinen är
en SEC 3Uå0, Maskinen betSänar cå 3ttiG studenter per
kvantal. Ën intreduktion ti t I t-{¡Ts-syeterr¡et sinneg i rËf g.

Personalst,yrkan är I iten. [¡en beetår av Ë,3 Fersc¡neFr vêrãv
O,5 ad¡r¡inistpatdrr f. Frcagråfirme¡"åre och I sekreterene.

å. I,.'TRI.'STNINË VIN L{'TS

Ðetorn är en ttËt ãtåÐ¡ fËrsedd ¡rred f H ord tgå bitlpninrärrninne. l'lên berl¡ilcnar att operat iveystenret Töps ?u
kr'äver ea 128 k card, vidane finns 4 skivrrinnen typ RToå på
tiSlsa¡r¡rnang 8O0 l"lbytes, tret kan nän¡nesr att rrrðn inte ê¡nsåF
desEa Ekivon vðrë ti I 1räekl igt kostnadeeffektiva, l'laskinen
her inga f lappy disks, Ti I L n¡aekinen är knutet 72 tern¡ínaler
n¡ed ?6no bauds haet ighet, Av degsa är rü placerade i
närheten av n¡askinenr 30 vid Engineering OeFårtn¡entEr Ëêrr¡t
{Ë via telelin¡er, Se vidare nef tt.
Ðen väsentliga prt:Erðrrrvårsn är standandprogr.aff¡vË¡Fð f rår,r trEC.lren har g.¡c:rt vissa rnodifier.íngår i Echeduler i
operat ivsystenret r detta fiir att ånpôssË¡ t i ¡. Lklessundervisníng. Ett exernpel ärr att, ffran ger vårJe student? timn¡ar per veeka vid terrninål. ltër användaren loEgar invid te¡"n¡inalen kont¡-æ1l,e¡"ar trpe!"ativsystenret om tidsgr"¡insen
på ? tirnrnar Èiversknidits f,är den aktuella veekan.

vi diskutenade relationen rnellan ÞEc 2ü eeh vAx. Ftn L(¡Tsändamål skul1e rr'rðn amtaEt igen fortfarande väl¡a [¡Ëc?ofras¡fiir vAx. Þetta bercr på rnËr ut,pnovad och tillgåinglig
Frclgr'êt{tv¿¡FË¡, Fentfarande är FrogrånìvË¡T"ðn för vAxotill.räekligt utprevad fËr att bara kr¡nr¡a sHttas in uten
nÊEot trr$gra¡rrunderhåIt, VAX han docl+ en kr"eftfull Fnrtran
crch ãr rfieî kostnadseffektiv än oEC ?ü, Man Er r*yeket nö¡d
rred operativsyste¡net TOFS t0¡ även ôßr ûrån har i n¡edeltal trestopp pen vecka på g rund åv prc¡gFðrvrva rufel . Elesga çerenledning tit! endast ksrtare avbrott i servicen,
På fråEan vil'lca maEkiner sonr vår närrnaste kankurrenter tillttEc 2Þ när¡nde ûrð11 tre nraskiner. prrp tr"fin val" rrrgr*kostnadsef fekt iv än nËc !ü rnen ensågs i nte ha t i I t, räek I igtbna prcErårrvärå fHr de kr¿v nran stäl!de. HF3ooo är fijr1íten' Prin¡e 75t är en intr"essant dator och är bra ftr,¡.Fartrant,it'1ärrrpnÍngår ¡nen her i LivniEt en ganska ofuLlkenrlig
p Feg F¡ffiv¡ rð ,
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q, LOT$ EKC'NTIY,I3

Hen han inget sefl¡ hel,st debiteningssystenr Få LüTs. r stätlet
ti3'ldelas vên¡e student i en vies kuns ett eget kentonun¡rßer.
Få detta konta tillåtes studenten k6ra eå ? tinr/veeka vid
termin¿1r obergende ãv þ¡ur nryeket cpU-tid sofi f$rbrr¡kas
under tiden. l"lån hêF i '3vrígt inga andra prior.iteningsreEler
fclr användêt"na,

NEttetid mell,an kI 2 och å
kc¡nst¡ltid. tTan anser att det
stor nränEd studenter använda
kõbildning vid ter¡rrinalErnar
s;äIvt Eenska bra.

ãr alle ki*rningår f,riar även
Eår Eanska bna att låta en så

systernet . Natu rl igtvis bl i r det
nren ayste¡rret verkar reglera sig

10. LÕTË uNtrfp¡-¡g¡¡

FËn underhål1 ðv ¡naskinvaran på DEc?CI f inns ett
underhå1.!,skontrakt, Terrninalerna skister" ¡r¡an s¡ãlv, (!fta gär
Ralph 6t¡rin s.¡i*1v ur¡derhål let på lediga stu¡rderr ibland
tirnanstälLes studenter från Electrical Engineering.

TT, PËRSONLIGA üAT{'RER I UNÞËRVI$NINGEN

rntresset Hr nrycket stont att anr¡ända personliga datorer iundervisningen. f¡et är doek flera frågor sclrí rråEtg besvares
innan n¡En kor¡rner ett låta det ske i gtijrre gkala. Ralph
6oran ênserr att rûan inte kan sätte flappy disks på varJ€r
enhet r när r*ånga studenter skal l anvãnda systerren,
Hr.¡vudskäLet år¡ att ekivc¡rna inte är ti l l rãehl igt tål iga föratt klarE den on¡ilda behendling sonr r*ånga studenter L¡tsËtter
denr fiir. r stället vill han se ett fillaEringssystern på Enr*inidate¡r so¡r¡ kan kcn¡nrunieera med de pensonliga datererF¡ð,

liläetE steg sonr rnåste lüsas b¿{ttre är åv pedagogisk art. omdet skall gå ett fraroEånEsrikt använda per,senliga datorer i
¡,¡ndervisningen rnåste deras pl"$grðffivårå vårä ett naturl igtft,reta steg ti11 r$Êr kompl,exa progranrsystern fär nrinidatorår
c¡ch gtärre datoren, vidare r'rråste rnan ta hänsyn tillr attal!t f Ler studenteF se¡rr! kornn¡er tilt universitetet redan har
en viss erfarenhet av sådena personliga datorer, $e nråsteatrltså kunna erb¡udas rner vid de datgrer. de kc¡n¡mer i kentakt
r¡ed vid ur¡ivergitetet-

1ä. CÖMFUTER SCI,Ëh¡CE T'ËFARTI",IENT

Jag gemnrantråiffade rrrÊst r1¡ed professor Ft:nest BEgkett vidinstitutionen, vi diskuterade fpärnst utvecklingen av
¡t'¡edelstona dstorer. Fr*fesssr Baskett \lÉ¡r helt trvertygad oÉr,att ldag f inns endast en rr¡åskin sorn har ti t Irãeftt igt stor
utveeklingspotentiEl, ¡ nãml igen vAx. l"led deEs
Edreseeringsnrü¡1igheter oeh virtuetla nrinne finr.ls helt andrs
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nrð.¡lÍgheter än på t,ex, [¡EC3B och t¡ËC 10. [¡essa två syster*
utçÍ$r slutet i en utveeklÍngsked¡a, tlEC?8 crch ûECXB har idag
civerlãEsen Frclgr€rTrvårå "¡ärnfäirt ned VAXr på grund av att de
funnite i ¡r¡arknaden Längre. tet r,åder doch ingen tvekan c¡rn
att ÞEC idag ghìr ern så stor øatsning på VAX treh dess
FrcrgtrårTtvårar att progrårrvåran nryeket Enart konrnrer att vêr"ê
ksnk¡.¡rrensknaFtig rnpd ttEC 3C] ell,er I¡EC tt.
f,lan ånsËF att VHS idaE ä r ett of i I 1f redsstH I I ande
operativsystern. Få Computer Science [tepartnrent kernn¡en rrrån
att satEa på UNIX r sleh konrr¡er att snff!å¡rbeta nred
univensitetet i Berkeley på Fregrånrvarusidan, [¡ådr¡r¡ed är
prftgråfi\råruunderhå11 inget stont problenrr ånsep rrrön,

Fland de rnaskinsyetam sctr¡ ínerr nänrraste Sranrtiden ghul ls
kunne bli stnra konkunrenter ti11 VAX tror Baskett på
Motorel,a å88t8,

T3, REFËRENSSR

L Canrpus Conrput i ng Bu 1 L et i n.
SCIPI July 'tqTq

ã. Getting Started at the Canrpus
FaciIity. SCIPr Jan tqTq,

3, LlsinE the Edunet Eubf iles at Stanfc¡rd.
Intennt FHr SCIP,

4, äenrinare/eourgegr SCIF l"q7g,
S. SCIP Canrpus Facility - ¡.ate sehedu!.er

SeF lq7g.
&. ConrputinE report tq78r SCIP.
7. J,H. SieEman! Conrrnunieaticns and word

Fnacessing, f;ornr¡i.ttee on (rff,ice Systerns
and Technologyr Stanfc¡rd University tq7q,

8. J,H. Siegman¡ Tools fan typinE Technieal
Text, Csnrmittee of ûf,fice Systerrs and
Technalc¡Eyr Stanfard Universityr i,g7q.q. .!,ntnc¡d¡¡ctic¡n ta LüTS.

tü, L{ITS tlEC-system ?0, Overviewr IqZq.
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7. TNFORI.IATTON PRÕCËSSING SERVT,CES

t¡en cent?ala datorseT'vieen vid l.tIT kEl las Informatic¡n
Pncleessíng tierviees oeh datEeentralen heter Inforrnation
PrCIeessånE center (rFc), rPc fisrfogal" även två stcana
nBH-syste¡n sarnt ett Haneywell systenr. En IBl'l 378/låg r¡edæperetivsystenret vl"t/clf5/vsl användes väsentl iEen f,är
fcrnskninE r rnedan rBl',1 77CIf t4g användeE uteslutånde fijradrrinistratic¡n. Hgneyu¡ell arbetan rned operativsysternet
Multee, Fler detar,¡enad heEhrivning återf innes i nef l.
rPc har eå tåu anEtällda varav eð gt arbetar på denakedeffiiska sidan, Av desge ãr eË¡ z3 etyeken
systerrprogrå¡firrrel*arer Ëorn väEentl igen arbetar nred
operativsystem c¡eh kompilaterer. Ën i¡rtrc¡duktian tirl Ipsåterfinnes i ref 1.

2, DEN CENTRALå T¡ATAHRAFTENS Rç}LI- PÂ I.v,IIT

På Mrr finng ä?B rninidatorer. Þett,a faktum är den viktigaste
orsaken titl att rPc inte tHnEre spelar den eentrala nollr
sÊlrr rûån tidiEare g.¡ort¡ bl.a. sorrr sokus ftir hunekapen Ë!,ndatoren på Hrr. HÊn Fsr sin roll fiier och rûer sonr ett
cþers¡ende gervieeorgånr som ska!,I ti L Lhandahål la korrplex
PFograry¡vätìår speeiel Ia penifer.ienheterr stor räknekapacitet

¡
¡
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f6r kornplexa beräkningårt
bür nckså våra den
kommuni,katianen rnellan
unlversitetet,
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adrnínistrat iv databehandl ing, l"lan
o rEani eat i c¡n scl#r ënãvå rê r fti r
dats¡rer ach ter¡ninalen inorn

Anepråken på datahraft varierar oerhËrt nnyeket, lïan n¡åste
kunna lüEa de enklaEte student,prc¡gFåßr såvHl sc¡n¡ de nrest
kornplexa fory.skninçsuppgiften. l{¡"avet på gvarstider ken
vðÏ.ierå f rån Eek¡¡nder ti11 vÊÊkctr.

t¡et blír r¡er c¡eh ¡ner konrplieenat fi$r datacentralen att kunna
ha en konrpetens på alla de ti1lämpningsprclg!*åür sorr käres på
irraskinerna. Oetta gär att ¡nan har altt svår'Ere att kun¡r¡a
rRotEvara kundernas krav på sakkunnig v¡igledninq vilket i sin
tur sltapar írisstFca oeh irnitet,ican, Kc¡nsultatisnen bl,ir
nußrerå i allt, stiirre utstnäekning hsg lärsre ech fonskane i
stä!.l,et fiir hos rPc. Naturligt är därftin att centrerå viEea
ti 3, lånrpningepro¡ekt l*ring ¡nstitr¡tiangdater.er eller krinç en
grupp êv ínsltitutioner, Ër¡ ç.ådan dator blir då en neturlig
r*fiteeplats fti¡" en vies typ av ti 1f ärnpni ngspro;ekt.

Från .rPC¡ç sida sËF mâ¡n denna utvecktr ing Eorn gansl<a
naturliE. l¡en är kaneke inte den rrest kogtnadsesfektivar fi¡en
ur funktiensaynpunkt de$initivt en riktig utveekling.
6ensm Ett rnaskiner pleceras ut på olika instítutionen l*ommer
de att fê sn åIldeles xpeeiell til,länrpningsinrii<tning, tlettagärr Ett ãver¡ orï en och sarnn¡a maskint,yp px.aceras ut på t.BX,
9laan Gradt¡ate Busineãs schocrl ach på Meehanieal EnEineering
så ko¡urrr¡er desga daterer att te sig helt aliha, tels är deutrustade nred helt ol ika periFerienheterr dels är derastillämpningspaket hel.t olÍka.

Kundernas attityd tiLl databehandling va¡.ienår natun!igtvÍs
myeket' 0Êtt enå kategarin ä¡ den sofii betnaktar datc¡reF soßr
nåE6t nüdvändigt ontr rrren sclffi vill ha en pålitlig seFviÊe.
Exernpel på sådana är många naturvetare t¡ch n¡edieinårê. Ëlenandra kateEn,rin exenrpS.ifíeras av elektreingen¡ëir.ernar vilkahar ett speeifikt intresse fiÍr datorr¡ s,orn en åppêFat,5c¡nr desvåraste kunderna betraktar dataeentrElen medicinåFe,
sanrhäI lEveta,rer el+çnornen och statistikÊF, [¡eEEe har efta
myeket speeif,ika krav på den dataserviee nran vill hð,

3. lFC EKCIN{¡MI

Hela I'lrr omsätter tetalt gsu l'l dollar per år. $Hrav går ca100 l'l dollar Liver¡trc¡clpe LEbcratories, Av de reEterande ã5t Hdollar utgËr å0 H dc¡lLar koEtneden fËr underviening sanrtdirekt av lvNtrT undenetlìdd for;kning, Resterande n¡edetl cå t?û
!"1 doLlarr är forgkningsstiid utif rån, Þett,a eätter. sin prägelpå hur datak:raften finansierEB.
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ñen allra st,tirsta delen av datakraften på rpc betalas med
f¡¡ L ltaxe r venk L iça dal Le r, l¡etta gÊ¡r att vê rJe i nst í tut ic¡n
s$rn fån forskningsanslag utif rå¡'r kan vãl¡a nrellan at,t lLìsa
sí na preblem på FBnð r¡i nidatoren el ler på IPC. Såsar* i
sverige ä¡" det, oftare enklane att få enEår'rgbidrag titl ink{Íp
åv en roi nidetar ãn ætt få rrr{¡tãv€ rande ¡r¡edel sc}rrr ett
ksntinuerl igt bidrag ti 1 1 datankcirningar på en centnal
rraekin. [tetta Ft*5glar c¡ckså r¡tveekl ingen,

Tntalt ornsãtter IFC I lT dallar pen år.
Få grund av att fonskningeknntnakt får betala full,t pnis på
IFC har mån svårt att infff,ra en øpeciel l taxa fi$r
ur¡dervisning vid IPc. ttetta får tilL fi*l¡d att undergnaduate
Et¡¡dieg her tydligt nrissçynnats Íred datakrafttittdelning,
tet sker allteå ingen gubventienening på [',tIT ft,r användninE
äv datorer i underviEnå ngen. Man upplever dä rfijr en
eftenEläpning på l-,lIT i den grundläggande utbitdningen.

4. IIAT(}RPI-ANËRT,Nç f"IIT

En arbetsErupp inom I'lrr under ledning åv professcr l"tiehael
[¡ertouzos (se r¡edan] r Ctrnrputer. Scienrs äepartnrent r hanutflirt en studie iivev. Långeiktiga behov av datakpaft inon¡I'trT' trette har resultepat i en rapport tref ã). Utveeklingen
fËr de närn¡este åren frårl rPC;s sidan kan samnranfattaç i
fä1¡ande.

$en centrale nraskinen kctmn¡er antagligen inte ett växa. r,stälIet ko¡nnrer datakraften decentral isÊFës på fenr platser
ino¡n I'llTr fiir¡¡tor¡ rPc. RedEn idag finns tre åv dessafaciliteter tillgänEliEar €n vAx r¡êd tg ternrinaler på
lïeehenieal och Civil Ençineeringr en Frirne vid Sloan Sehc¡olef, BusineãËr en ttEC ?Eåt vid Ëleet rieal Engineering
oepartment' Ytterligare två system skal! alltså inhandlas,
rnveeteringarna hær*n¡er att vaFå ca 3oBroüo dol, !,a¡- pen
datorsystem' tärav utgË,r 25trBEÐ dol tar kostnad fijr ett
rraskinsystenr oeh 30¡Oü0 dotlar fSr Èernrinaler {ca ttt}Cl
dol l€r per tern¡inal ) .

5or¿¡ IPC¡g väsentl iça uppgift i f ranntiden sep rrrån att väFå
sarnr*anhål lande länk msh adr*inistratiin i det nåftverk sc¡rt
çkaI i. binda sãrÍffiãn de deeentral iserade systernen. Naturl iEtär att knyta sarnrr¡ån de f,em deeentralisenade datc¡rsysternån
ser*t rFc i en ring. l"lên kor¡rner då att etrilct def inie¡',a degrå{nssnitt sc¡rn rrråEte gä1la fär vêrJe rní nidator ex lerter¡*inel sanr Ekall knytas till denna ring,
3. NA6OT ('U T'RTFTSERFARENHETER VT,TI IFc

Få grund av att rrrån han två lBH-systerrr serrr kan apbeta under
sårrrrïrå operativsystenr fir¡ns çoda rnä¡ligheten tilt beek-up om
nåEan lBltl-maskin EkuLle krångla. lïelSan syeternan finns ensnabbfiårbindelse med 50 kbaudr viLket gär att filer lätt kan
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äverfsras n¡el l,an rBl"l-rrask i nerna, Redan idaç användes IBl"t
37wLe& delviE. fff,n databashantering ffrr den administ,rativa
eidan. Ë¡etta beror på att 14å-datonn Hr fiir liten.

å. COI"{PUTER SCTENCË LAÊI]RATCIRYI I'1TT

Frclf, Ë¡erto¡¡eoe han lett en undereiikning sonr
av datærverksan¡heten vid !"!trT f,nErn till t?8gr

Ëvser planering
ge ræf 2.

üet än idag helt kla¡"tr att ûrån inarn ett univereitet inte
Ekall lijsa alIE fÈìreknrn¡nande pnobler* nred en enda dater. Hed
h,¡å{1F äv stnådatorer frïn undervisning har rnan ksrnn¡it ned i
extenr¡t 1åga keetnader 3är*fört rned centrala systerr.
Ëxerrþelvis rËkna F r¡årt r¡Ed att undårvisni ng vid
institt¡ticnens PËP 'lt/43 kostar eã t dollar per timme vid
kc¡v'¡sol fÈìr var¡e *tudent, FtatEvarande koEtnad vid IBt'l datorn
IpC å*r eË å dollar per tirnr¡e vid kongctl,,

ttEC intaF en särstäi.lning bland fabrikantenr eftersorn de
erbSuden en unikt spektt"l!ffr åv datorer f rån de atlra nrinEte
tånl myeket store syeterr. näriEenom her r¡an dåir en ur.¡ik
rtÈigliEhet til! kar*patibilitet r¡el1an datorer åv olika
anvãndninE och storlek.
ûen centrale iden i datc¡rplaneringen für univensitetet Ër
ett nätverk (se ref 3ll . l,lôr,r n¡åete acceptera tankenr att
slåka institu¡tioner E#r gom de vill r oberaende ðv den
eentrEla planeringen. rletta innebär att planerir¡gen måste
ti 3låta en gådan f trex i bi I itet. Nätverket rnåste ha en klan
adrninistratien. Regtrerna flir hur nËtverket skal x
adr*inistreFåE och hur anslutningarna skalt åiga rurû n¡åste
vËFð nryeket klart forrnul,erade, (¡ffi nätver-ket är ti 11räckl i,gt
attraktivt kor¡nre¡' respektive användare av minidatorer eller
ter¡nineler Ett ånFaFãÊ sig tilI reglerna,

I¡et är väsentligt att skil.¡a på Edministrativ databehandling
och akader¡inqk dætEbehandl ing. t¡et är def initivt änskvärt
att hå11a adn¡inistratit:nens databehEndlinE på en seperat
datcr. ÞÊ viktiEaste skä1en är. säke¡het f,Èir dateregister
sat*t det Lit*seeidiga tryck Fnrfi l¡itt uppstår i konkurrÊngen
rreLlan ekaden¡iska och adr¡inistretiva intreãgen. Vidare bt i rpni*sättninEen på de al ika datat,¡änsterna lHttare att
definiera vid skilda systenr.

Þe medelstore dEtarer EÉrrr kanske ä r i nt resgantaet f iÍr
tirne-shering ånser* rr, vårä [rEç ?f] oeh VAX. (r¡r¡ syftet är att
skaf,fa en dator gom i skall kunr'¡a sättas direkt i praduktion
är utan tvekan tlEc ?o enkiare, [¡å¡re¡nctr oßr mån Ë,nskar en
dat*r' med utveck I ingsm6.¡ I iEhr*tar skal 1- rnan definitivt satçapå VAX. Som operativsystern ftir VAX rekon¡rrende¡.ar fi,
tlNrx*systenret f nanrför vl'tg" Ënkelheter'¡ att hantera uNx,x än
slående¡ vilhet Jag ku¡rt'¡at honstater.a vid terrninalkcirningår.

i

I
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I valet för ett datonsyatem fär Lund vill ft. neko¡n¡rr¡rndera
att rôên både tar kontinuiteten oeh utveckl ingerni5¡ I igheten
med i berHkningen. Skall man byta systernr r¡åete mEn ha
starka skäl titt det. Oet än oekeå viktigt att tänka Ftr att
det ãn nryeket svårt att få tillf redsståitlende TS och tung
batch på samrra rnask i n.

7 REFËNENSER

1. New usenE packet. I'IIT¡ Lnfc¡rmatlnn Proeeøsing
Centerr 7Q79.

?. Ad hoe eom¡nittee en Future Cornputatinnal Needs
and Resoureeer Repartr I'!I,T âpril lq7q.
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Ad resE ¡
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TNITËHÂLL

Inledni ng
Datorupphandl i ngen
Lltvärdering êv IBI'I oeh ITEL
Utvärdering av $EC VAX
Pr'oblern vid eystenrbyte
Användarpnofi Ler
Refereng

Kontaktperson!
[¡r l"tertin Kaliskir ttept of ElectricaI Engineering

T. INLET,NING

[¡r Kelíski har aktivt deltagit i en grupp sc¡¡r, skiittupphandling ev ett nytt datorsystenr ùiA" Ngrtheestern[Jniversity (NEu] i Baston. upphanàtinger.l är intreesant L¡¡*flera aepekter*, titt¡rleken på NE{., .¡;inrurbar rrred Lundsunivensitet oeh har ca i,3 BBtl studentår. plan han vid NËuvåEat sig på att byta datorsysten tilt helt nytt fabriket,
[¡et nuvärande dat,ersystan¡et vid NEU består öv en sÞc cyber72t yi lket är en r.rppdaterad version åv CIIC áåBt.Hyreskontraktet ftir detta systerr gån r.rt ¡r.rni tggo. cÞc ånsêsvðrå en nrycket bre rnaskin ftin ¡rnnr datorberähninEã!.r rr¡er¡
!r* visat sig rrrycket ati l l nãekl iE f$r tirne-sherinE {Ts} .
[¡esEutom har vissa konrpí!atorerna vapit otit lf redEstältEnde,
r¡edan andra varit ebef intliga.
tlndervisningens karal,{tär vid NEU är lite speeiell. üenhestår ðv en, vërvad praktik å rrånader mnd teeriutbildning ånrånader' l¡etta giÍr att det ter ca 3 år att genonrfËra Etudiertilt en Bachelor rxã¡fiien. r Eençätd har studentenna u¡ndert iden f ått en gtrd prakt i k . t¡etta stud iesystern påverka runiversitetets sätt att h¡ntere datakraft. Ts blir en nrycketviktiE ingnediens i undervisningenr på gnund av att rïrån heren intensiv industnikontakt.

I
2
3
4
ri
6
7

$e stora dator¿nvändarne
Eleetrieal EnEineerinEr
EnEineening. Þe sietnärrrr.¡da

vid mEU är
I'tather*at ies

hanterar bl,a.
BusinÊreg¡ Sch¡¡ol r
ean¡t Indust ri a L

stera databaser.
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2. T}AT$RUFPHANT'LINGEN

År 7977 ti l lsatte NEU en ksnrn¡itte vË!"F uppEift vår attutarbæta datorpnlicy ffir ett datork$p till NEU datacentral.l.ir denna komrritte bil,dadeE en scrindre gpuppr scltÍr 1.qV& hadeftlrrnulerat kravsperifikatienen fijr ett systerrr, Begäran t$lofferter sändeE ut tirl 3E leverantiirer. Av deçsa evarade Ëüstycken. Tio alter¡tativ vår* intreEsanta fi*p vidarebeerbetning, Ibland dessa inEick IBHr Ct¡tr Hcneywel!, r [rEC,HErnís garrt Prir¡re,

BI'and de negative egenskapËrnê på CD'C rnaskinerna bets¡ngdesdess dål iEa ftirr'*åga ett hantera Tã. ctlc har vidare
teckenrepnesentatic¡r¡ ¡v¡ed å bitEr vilket Eä,r att nråskinernainte kan hantere sut,l Ascrf hed. son deås f,jrdelen ansåEsden rnyeket snaþþa betch-hant,erinçFn ftjr korta arbeten, f,¡eckansåg rnan att interaktiv databehandlinç var viktigare än den
Enabba bstchen. f,¡et nuvarande CIIC sys{Êfi¡crt tillåte,n endast1å inEående terminalportar,
I septer*ben tç7å Ekickades krevepecifilretic¡nerna ut titlenvändarna oeh i .¡anuari lgzq hade fyr-a intresgEnta systerrgarterats ut. Siubkonrmitteng elika rneàlennrar f,iek ansvEr at,tgranska var sitt systerrr" l"lartin ld. hade anrn sin uppgift rBl,i
sËrrrt rrEL, fien Eenêre äp JU direkt rBl'l-konrpatiber.

r nra.¡ 197? bestiìt univerçitetet Ett inhandt.a två systern vAX
sorn çkell enEËtta det garrla CÞC-eystemet, Cl¡C-systeffet finnskvar til!, Jiuni 198ü oeh tilf; dess skall atlteå attkonventering våFå färdiE.
Âtskillige r¡ativ finns titl valet
ska3l återges de viktigaste.

av VAX-s.ysternen, Nedar¡

3. UTV¡dRT¡ERTN6 AV .IBI'I I-¡CH T,TEL

I'tartin Kaliski
ITËL-system. ,Hêr¡

IBl"t*systerrren sctrû
entusiaEro sËns re
systerr.

vêr s.¡älv rrycket intresserad ðv ett
fË,reäkte där$iir ett ha en så positi,v syn pê

orfi¡ I igt. Trots detta hår* han r¡Êd Eteraeeepterat beElutet att kä,pa ett VAX

rBlvl ennanserede nylígen sitt nyå systenr 4031. tretta kom attfê en avgilrande betydelse fiir r¡àrknadsbedcÌrnningêprî;¡ f,üretora systerr. 81.a. hãr .lrEL kc¡r*¡r¡it i stera åkonomist<asvårigheterr efterson'¡ dereg systern kcrronep i en besvärliçkankurnens n¡ed de È1yå rËl.l systefiien. t¡etta her til,l fi*l.¡d at{det är rnycket tveksa¡rrt att skaffa ett ITEL systenrr efter5'orarûên inte vet hun fabrikanten kan civerleva ett antal år,DHrrred än hela Fnognanrunderhål let if rågasatt, oessieynpunkter gÈirr att rr¡ên f,'rärrst vi I I ant iia de stiirstafabrikanterner t.ex. rËl"t oeh t¡Ef,, Båda dessa bedärns ha goda
rnti¡ I içheter att íJvenXÊv$.
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ïBH*syetemet vigade sig für dyrt frir NEU. rBl',lrs Ts-eysten¡
þedtìmdeE b$ttre än f;[¡c men särrrre ãn 0Ëc. l"{an har ps n,engaställæn skrËddarsytt víssa prÊgrånrvåtürr vilka utEtnr en lãnk
rnel ren användare trch lBM-systenr. Användarvänl igheten på
IBH-systemet bedünrdeg st¡tr¡ n¡indre ged. Vidare ençer rnan Ett
rEl't på grund av gín Etor!,ek inte lyssnar tillräcktiEt på
kundsrna. Fciretagets bæredvi l l ighet att ändpa syster* ifürhå1lande ti 1¡. ðnshemål f rån unåverEitet an*ågs vðrpê
ohefi nt I ig.

4. UTVART,ERING AV t¡EC v¿x

Bes!,utet att këipa VAX-datoner sorr¡ Et"sättare fñr Cyberdator.n
bageras på fl,era arEuntent" llgr¡ anser att VAX maskine¡"na ären gcad kornprc]roiss r'nel lan rBl'l CIeh c[¡c vad bet räf fa¡"prûgrårrlvårå¡n. VAX är ffiyeket bre fcil- TS, [¡en visade sig
dessutt¡rr vid testkörningar vðrå nryekÊt snabb fiir tunEã
datc:nberäkning€¡r. [rEt var det billigaste alternativet ivalet mellan lBHr Univar¡ C$C reh CrEC.

c¡Ec Hr en tillräek].igt stor fabrikant fijr att det skatlfinnas nrånga anvätrdare, t¡etta giir att nrycket har publ.ieepatE
Fr¡ ÞEC ¡ E p,rog ranr ach system. [¡et f i nns också rnyeket
prBqFåû¡vêFê genofir användarorgænisatíør.ten" ÞEc ti 1t återvidare att experiment kan g*inas rned cperativsysternetr Eåti1I vída att sÈudenter kan utpreva olika nä,¡Iigheten att
anvlinda det på ett användarvHnliçt Eätt.
Undervisning i asse¡¡'¡hlypragranrr¡ering vår oekså ett årgurrrentfêr att väI.¡a vAx. Efte¡"snfii vAX är kæmpetibel n¡ed Frlp-{tdatæren ðv t¡l ika stnrlek kan kunskap c!ß,
a*seurhlyptrctBrêfiirrering fiir ç¿¡¡ 1ätt ti13,ämpas fijr hela serienãv PÐP 1'1 datorer. Þe senðre är den vanlígast fðnekarrmandetypen av rninidatorer vid NEU. f¡enna eterka s3äktskap r¡edn¡ini"datcrer f inns varken fcir CüCr tlnivae elLen IBl,l" Ir'¡or* eningen;i*reutbildning änseF #,€¡n att vAx kor*patibi !. itet nredsrrådatorer är en nrycket intressant egenskap.

l"!an Hn inte oroad i$vep ¿tt erfarenheten på pg.cagnåffivë¡¡.ån fijr
VAX är relativt kort, Man ånserr att trEC tg et.ter Ë¡EC !ü
r.ttçhìr slutet äv en epok. ûärfijr är det inte rãtt att satsapå dessa datnren f,iir 8o-talet. l"laEkinerna har visgerLiEen enpålitlig pr'$gråßrvãrå¡r rnËÌ.¡ upprrrärksanrheten från rlEc riktas nuti l 1 stiirsta delen på vAX r vi lket betyder attefullksrnligheter i proçrêûrv€¡r*ånr t.ex. i VMSr snãrt ken¡rner.att nättes ti11. Ë¡essutsm än æntalet användare av vAX starktcikande, t¡etta bidnar orkEå till att stahilisena
prÊE Fåfrtvð rå¡n,

LeverenstÍden för vAX rreskinenna är ce å r¡ånader. oen f*irstalevereras i oktnber tlzv och den andra i ¡anuari j.?tg,
Fr,t¡.fii' septerrrben 1g&ü Ën tyber datorn herta srån NËu, FÈiratt t i 1lta vissa ft¡c-kunden att fontfa nande kunna kËra
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speriella ÇÞC*progranr hår tr¡an avsatt en suffnrå pengðr fiir
kLìrning på andra CFC-datorer"

3. FR{'BLËI4 VIT' SYSTËI"IBYTE

Vi disku¡terade inçående vilka typer av konverteringsproblem
Ët3rrr ken fiirekon¡n¡a víd rneskinbytet. Jag vå1le veta on¡ det
intæ hEde verit bättre att gôra en nr¡ukare tìvergånçr så êtt
ett ¡trindre tÞC-systern h*de varit kvar en länEre tid, Mantin
K. rnenade att en sådan procedur hade enbart fðrdrti"¡t en
l,{n*verteringr sc}û! ãndå shu3,le vara nüdvändig, Þet är bãttre
att gC,ra ¡ebbet under en kortere periodr och ta de besvär
srlße uppträden unden Ën r*er begnänsad tid. $en gon¡ inte än
tvinEad ett kc¡nvertera kor¡r*er inte att çära det fLinrãn i
sista gtund i al, La fall. l"långa forskare hade vaknat upp
Sli¡'çt nän frren stHl ldeE infiir ful lherdat fal<turn clrrr
n¡askinbytet. vid de tidiEare diskugsioneFnê vê!" rrrðn inte
Èil,1räekl,igt intresserad f$r att engåçer.a Êig i f rågan. i¡indå
ånã,er man att kenverterinEsproblen¡en inte är al,lvarlíga. Þe
flesta p!"ognåm är skrivne i F'eirtranr oeh har inte ansakat
nåç ra stärne kcnverteri ngepnoblern,

l"lan har ftireslagit två sätt att genarrfË,ra konverteringen.
f¡er¡ ÊnË¡ än att skriva en kerskonrpil,ator sc¡rr tillåter
användaren att betrakta den nyå rri,åskinen sorr Én CÞC-¡r¡askin.
$et andra sättet är att helt enkelt hyra fol,k att güra
kc¡nverteringarna. Fiir kenverteringår ti l1 vAX-maskínen har
nren anst¡dl 1t en systerrrpl"ogrårrrfferêpe.

$et skall betonas att den administrative databehandlingen
inte utftres på VAXr utan på en IBFI 3ê0/65. Sen enå
VAX-datonn kûff¡nrer att atrvHndas fëir studentprograrrr fiiedån den
a¡rdra gka3" I br¡¡kag f,êr forskning, I princip är den genane
er'¡dast ti t tgåingl ig fÈir fakuLtetsnredlerfiû¡är.

Ekenon¡in c¡ch tExesättningen Ër fortfarande lite Luddig. Man
her i prineip ärnnrnärkta datc¡rnredel . l"lan har inte närraare
dåskuteret ått infiira nåEan forn¡ av fulLtaxesystenr,

å. ANV¡{hI$åRFR{'FTLER

Man ãnser det våFä nrycket viktigt att giåra en
envËndarstatistik, !¡e¡r skall inte bara visa den tntala
kepaeiteten resp. efte¡*f råganr utan också distributionen av
eftenfrågan oeh kapaeitet under dygnet, Vidare än det
viktåEt ett erhålla ett sådant nraskineystenrr ãorß både kan
expanderes neh KRYHPAS i fält.
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7 REFEREhIS

t Repert nS the fionrputer Pelåey Evaluation
tc¡r¡¡ssÍttee. Northçastern UnÍversityr Hay *ì7q,
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1, ALLI'Iþ|NT {'I{ CARNEGT,E I",IELL(}N UNTVERSITY

carnegie l'lellon university (cl'ltr] ldr ett privat universitet
sem än beläget nära univerEity of PittsburEll. Þet har 5ãog
studenter, Av deçs¿ studerer ztoü engineeringr goo scienee?
t?nF fine ants (musicr dr€¡ffiå ete) sarr¡t ått hurnanities.
DeEsu¡torn t i t 1kçrrrr¡er dnktanander. på corrputar seience
depa ntrrrent studera r f . n, 8t dc¡ktcpandËr -

Sen tc¡tela datakraften vid CHU är helt fË,rbluffander vilket
r¡ått rrËn än mäter i. I'lan räknar rrrÊd att i datat<raft Fenstudent han cl'{u 4 gånger nrer än stanfc}¡"d¡ å gånger r'*er änMrT s€nrt du:bbeIt så mycket sclrrr ûart¡¡¡r¡uth tol leger New
Hanrpehi re,

{.ltrustningen dor*inærãã gtarkt av maçkiner
från Oigital Equíprrrent Cerpæration
dataeentralen och vid inEtitr¡tiûner.

i a1 la gtærlekar
(ttËC): både vid
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I., *ATACENTRALENS PLATS T UNIVERSTTETS(}RGAfiII$ATT{:'NËN

CHU leds av en Fresådent. Få nästa nivå finnes en Vice
Fresident, gt¡rrr handh*r al lt uton¡ akadernåska af fSrer, Vidare
får¡nes två Prc¡vos. [¡en æna har Ensvaret fijr de tre tekniska
ec¡!.1eges nredan ar'¡dl"e Frove¡s har hand nn¡ de ieke-tskníçka
e*L legee.

På nivËn under Vice Freeident finnee Vice Frovog fcp
lnfærrv¡atier¡¡ soffi H¡" nåiirffiåst, anevËtrig chef ftìr dataeent,rel,enr
bibli*tek! €¡drrtinistratåv databehandling Ean¡t
p tr a ne r i nEssekt i clnen .

ttåag re¡nn¡et nedan
dat æcent ra I er¡ ;

vise¡" universitetsl"edni ngen ævanför

resident

I
prÍ3vc]9*
tæehn.
col leÊBË

prc]vclS*
nnn-tee
col leE

E¡e t¡änster som har rnarkerets (*) utçör trataatyne!,sen(tottrputer Bæardlt. 6enom Ein san¡n¡ansåittning har datastyrelsen
sterr r¡akt. Den beslutar c¡ffi a1la al,lnränna polåeyfl-ågerr clfr!kapitalinvesteríngêr &ver 3onüû *t àarnt nyêti 3 länrpningsorrråden för datc¡ner.

Hæpital ir¡vestel*inçar lãgre än 5oütlt s kan besSutas åvdatæcentralen i gan¡rråd r¡Ëd Vice provcs,

p ¡*e5.
vl

íce*
rÍ3vclF
nfe¡rnr

Bibi.
atabe ent pa

te** lanni
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3. AT{AT,EMTSK ÕCH ADI"IINISTRATI,V TIATABEHANDLTNG

Uppdelningen mellan administrativ oeh akader¡isk
databehandtingen än intnesEant, oen adn¡iniEtrativa
databehandlir¡Een skütes åv en grupp på 1? perseñêr. Gruppen
ä r erganisatorisht sk i ld f rån torr'rput i ng Cent re e¡eh
rappartera r d:i rekt t i I I Eårrßrå Viee FrovoË sonr [tataeent rå lÊn,

Den Edn¡inistrativa databehandl ingen har ingen egen
n¡askinvaruutrr.letning r utan e¡rl ítar dataeentFå1en.

Anledningen ti11 uppdelmingen i två enganisatiær¡ar her vanit
den traditionel !,a kc¡nkuFrensen oeh nrisstron rnel lan akaden¡isk
och adrîinist:rativ datahehandling, I'lðn tnskade en klarare
IrostnadsredovieninE av ad¡r¡inistrativ regp akadenrisk
datehehandl,ing. Þen adrrinistretiva vå¡- gårÍtidigt inte
ti 11räckl igt arnfattande fär Ett ¡net,ivera en Egern
detc¡rutnustning (se å), FråEan Õffi €¡n eBen adn¡iniEtrativ
dator her dock återiçen vãcktsr sedån rBf'l annonserat Eitt
nyå 403X.-syetÊrr,

uppdelningen i två organisationer han inte Lèiet al laprahlern. f¡en adrninistrativa gruppen Ë¡nser ËiE i¡rte ha
til'lrHekliçt stort inflytande på driften av datererne. I'lan
har, e:fta stnikta tidegränser für sina uFpdrê¡g, t,ex. fü,r
ItineutbetElningar aeh konteringår. Ðetta glir att rnan gãrna
vill' bli särbehandlad vid datacentralen. Þenna har å andra
sidan har haft Etcra problern att kunna nätt prediktena oeh
därnred fë,rbeneda ãiE fÊn tiLtvHxten åv den adr¡iniEtrativa
databeha¡rdl i ngen,

4, T¡åTACËNTRALENS ÕRGANTSATIüN

Fe:"gonalen kan delas
hardwa re
sof,tware serviee
uger gerviee
eperatons
adrrinigtration

i fem grupFer
pel"sclnerr

in
I
ä
4
7
4

tet stt¡ra antalet
att datacentralen
detorerna,

30 personer

FerËðner i rr¡aski nvaruçt.t.lFpen
kl,arar Èv ea ç0 ? av allt

fãrk I a ras
underhå1 I

åv
på

$at,acentralen erb;uder en speciel,l genvicer Autsrratic Text
Fnoeesslnç tATP)-t sorrr drivs þå-helt kar¡mersåelr bãsis. Þenbet;äner instítutioner rned ardbehandl ingsuppgifter, Man lçaRt.EX. med ordhehandlíngeutnustning gkniva likalydande
"pFrËnn!, iga'o brev ti 11 hundratals adressater. produktion av
rappenter och avhandl ingar sker därenrot di rekt på centy.ala
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datonerna DEC
ir¡st itut isnernå.

3tåt via terr¡¡inal,er placenade på

[¡en ts:tala br.rdgetet tç7?-t?&t fiirdelas enligt ftl¡ande;
Adminietratien 93 k$
Snft¡¡e re t7q
0peræticns âZq
l-la ndwa re 3å8
Uger servi*es 1lå
ATF lV

1304 k$
Uttver dette heräknas den edmi¡riEtrativa databehandl ingerl
kos.ta 55å ktb,

Av belEstningên på trEc3ü68 dætorerna kan man räkna roed att
4& 7, tillhðr undervieningan på grundnivå och doktorandnivå.
Användninçen av daterer"nåì í undervisningen iikan nred ca 23 y,
p*r år,

5. {.'TRUSTF¡T,NI6 VIT' TIATACËNTRALËN

conrputing centre har tidiEare haft en unívae litg sårrst enrBl"{ 3å8./å7' f¡essa datoner har suçcesçivt bytts ut,
ÞatacenÈ ra l en f ðrfeça r* f,, r.!, ijver t re styeken bEc ?clåtldatorer. Två åv dessa har f Mc¡nd oeh en har zåå kondprinrärminne, Ti L lsanrnrans han de tre detc¡rer EoCICI Hbyte
skív¡r¡innesut îyßilte-. A11a tre eyster¡en Erbetar under identiskt!ika operativsystem T{¡ps äB¡ û,er¡ är fysisht sepãreråde frånvarândra. Dataeentrætren har också två systen¡ pDp 7t143.

Ti11 t¡Ec ?uåo-systernen Ër direktinkapplat 3uü tin¡er oehvidare f,oo upprångningsbara I in.¡er. var¡e ÞËc-gtåt-dEtor harå$-7t lin¡er knutna tilt síg. Totalt finng på c!,tu ce r3o
te pn¡ i r'¡å 1e r ,

Ë¡et tidigare [.!nivac 11t8 systenret byttes *rot två datoFeïr åvtypen VAX 7l/7&fr {se avsnitt 6r , [¡esga datsrer skätes nurnc¡t åheSt ðv sysik- och kerni institutionerna oeh användesvägentliEen für tr.rnga nurrreriska berãkningËr i fanskningen.

&. UTBYTET AV L,NIVAC *cH TFIT TILL VAx C¡cH c'Ec ãOåt].

Sqsye¡lerÅ Es-f rå n*Unåyeq_!ååÅ_yåå

cMt, cer*puting centre hede tidÍ,gare en univae tlog sc¡rr,arbetade under Exee Ë nperativsystem, f)en var slutamerteradt"q7& ach användes väsent I igen fiir f orskni ng rned storasatsvisa kiinningar i Fnrtr€n, $atorn skul le e,rsättas f narrfiir
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al lt fiir att ti t lf,redstä11a
beräkninEskapaeitet bland fyeiker
att inhandla en datc¡r av typen VAX
ytterl iEarB en VAX-datc¡r,

å0

behovet åv tulng
nch kerrister, l"lan beslät

{1,/78ü. Eiensre i¡fuiiptes

Den fürEta vAx datarn anlHnde fi!års 1978 (vilket var [¡EC:s
fðrsta leverans av vAXl r och univac-datc¡rn skicl+ades iväç
olrtt¡þer tq7&. iiverfüringen från univac tlti8 tixl vAx gåck
rnycket snebbt då de flesta Frogrðr,frrän var sknivna i Fc¡rtFEFt,
AL la kenristpragrårr¡rrren vå¡r kc¡nverterade inor* en nrånad c¡ch
sy*i kproErðffirren fårdec ðver i etnrt sett l i ka fort " Ti l l
detta fenng flera crgaker. Þels är vAX-FgrtrEn ganska likt
{Jnivae-Fortra,nr deLs var ar'¡vändapna k*nrpetenta och pel,ativt
fåtaxiEe. Huvr.¡dprobLernet var eEentligen kvantitetivtr
nän¡liEen att konvertera ungefHr SUOO nraEnetband, Intressent
att netene vêr att belastningen på univac-datern från
¡anua ri t i I I oktc¡ber t97s i nte n¡i nskade r utan iÍkade
kant,inuerligt hele tiden. þen giek sedan ned tilr noll üver
prakt iskt taget en enda natt den ?, oktc¡ber l??9, snn¡påpekats iiverfördes vAX-datgFernÊ t i t t fysi kunr efter en
ÈivergångEt id .

Ersiå!!eå!ssE-åy-IBH*ued_ÊEË

Oen andra datsrn vid Conrputing Centrê var en IBt! 3åGlå7¡ sorrr
arbetade under aperativsystenret Tgis. Þen användes dels fðr
undenvisningr dels fàir sds¡inistretion- Heñ hade således ett
genslca primitivt operativsysterrr ach en datgn av ganska rinEakapacitet, ver,¡e fË'rändrinç sågs Ecrn rnyekèt positiv,
Användarprof ilen blev al ltrner inriktad nrot interaktiv
hearbetning. Flir att erEätta rBH diskute¡*ades bl ,a, univac77t,tl8!, l"lån beslõt i EiEte ledet att anehaffa [rEc äoåt.
Ett av de vihtigaste gkälen vêr operativsystemet rüFs ?tl på
ÞEc. TÕPs ?t visar Ëlr¡ unikt stcr anvãndarvänl iglret c¡ehtoler*ans. Hed tanke på adrninistrativ databehandlint neh den
c'kænde rnängden undervisning på f ramfiÍr allt icke-tehniska
ornråden ansâgs användarvänligheten vãrå helt avgärande til,tfiirroån fär $EC,

Ett annat viktåEt shãi. att väl¡a f le¡a mindre i Etäl let flinett stt¡rt system var den alLmänna kastnadsutvecklingen pådetorer. I'ter crrn detta í avsnitt L

$osvsrleråns-åy-cdsånåsÈ rË!åyå- quÈåne r
Adnrinistratic¡nÊn iinskade sig en rBM-dator fËr ¿tt få så

- enkel konventertng tsorn nrf,¡ I igt, ¡,|ån hade intb råd rned enstÈirre dato¡" i IBH serien än 37e/748 under operativsystenret
vH/37$. I'lål'¡ vil,le eEentrigen ha aperativsystenret Hùs, ffiendetta kan bara anvlindaç på lB|'t-naodeller gtèirre är.l JZB¡15ê,
I'lan hade alltEå inte tillrärklig stt:rlek på adn¡inistnEtiv
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databehendlång ffrr att fiiætiverð ett Etäirre LBH-syater*.

Bland rBl"!¡E nyð dat*ren ãr SBrx*senie¡r fiÍr dyr! rnedðn den
mindre 483x-serien hat en intnessant sÈorLek.

oen fängta DEc ?tåB anltdnde í mEns Lqvr. vid den tiden
påbijr¡ades $<c¡nverteringaarbeten fiir både adr¡inigtrativa $eh
akadenriska ändanrå1. KonverterinEen f#r undepvisningen gie$r
helt enliçt planarna ach erb,¡ë,d aldriE några etË,rre prohlern.
De slesta envär¡dere visede stor entusiaEn¡ f,ür det nyã
ttEC-syster¡et på Erund ãv tvenlãgaenheten hc¡s
aperativsysteroet T0FS.

üen adnrinistrativa honverterinEen påblir¡ades våpen i?TZ oeh
sku3, Le vðrå evslutad 1, .¡ul i iq7q. [ren har doctr bl ivit
ftìrsenEd och är avslr..¡ted färst i deeerober tqzg. r ektc¡ben
7q7 & vð r kc¡nve rte r i nE åv F rng rånr fö r' l. önebea rbet r.l i nE
avsi.utarJ' r r¡ktober 1??3 hade n¡an klarad åv ker.lverteringen
êv konteri ngspl"clg rêffi,

Ëtt åv huvudproþLemsn vid honverteringen äv deadr*ir'¡istrativa Fre¡gr"Êrrûìen var att ingen persc¡n vid cHU kände
ti11 proçÌ'êÍurrens kon*truhtic:n. Þe flesta var inträpta utifrån
och vår skrivna fË,r rBH-datorer. Fiirst nråete al ltså
prclçrårnfiien konverte¡.as till en t¡ËC-datar ftjr att tìverhuvud
taget k¡¡nna küras, Siedan skulle progrårr¡rrran skrivae ofii fii¡"att bËttre påsså interna rutiner inom Cl"lU.

Flar'¡eni ngen under|g7É. v€ F då t ig, [,å t redde rr€¡n i nor¡adnrinistrationen att Ên kapacitet rrotsvðrandE en halv tEC2$ôo med 4tu Hbyte gkivnrinneEutnyfii¡ae skull.e räcka, Þet
visade sig 197? att man behliver en kapacitet åv g.?3 r,Ëcão&t ¡vred 1?oB Mbyte sk i vrn i rlnÊr . p roç nose rna f ij radr¡inistrationæns behov våF êlltså dåliEa. oetta är en åv
onseker¡'¡a ti11 den üvan nän¡nda friktic¡ner¡ nrellan denadroinistrativE oeh den Ëvriga akaderniska databehendl ingent

Tonr Boardrnan uppskettar att s;älva konverterinEen evednriniEtrativa FrrsËrårrrrüen har krävt totalt 4-5 manår.betydligt stärre insatsr Êå¡ rt rnanår har krävts ftir
c¡verhr¡vud taget flirstå Frclgr€¡ffirrle,ns fu¡.lkt íc¡tr safiitändringår sclm vår påkallade av rutiner inorr¡ cl'lu.

de
En

ett
de

Erfa renheten

Få f rågan c¡rrr ffrån fcirlorat någ ra
ti1lärrpningËFrclgram i oeh rned bytet från Univ*c
tËC svarade Boardr¡anr att dette givåt upphov
fnerginellE problerr. tlEt-?o-datorerna kunde fÈirse

speeiel 1a
och IBt'l till
tilL e¡rdagt

Cl"!{J r*ed all
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den FI-('9FärrvåFå
anvä nda rorgani sat i unen
kanrplettera Frrlg îêûtvå rån.

tfiên
trËCUS

ônslrade,
på t¡ËC

$en
hunde

&2,

store
desEutor'rr

Kot'¡verteringar innebH¡* êlltid pneiblenrr oeh de har
netur'l igtvi* inneburit stt¡ra arbetsbelastni ngar fijndatacentralen¡ inte nrinst f6r- de adn¡ir,¡istrativa prãgrêdrrrrren,
I¡et är i l.¡uset av dette speeietlt intressant att nc¡iera denentusiasffi stsrlr Tor'* Boardn¡an visade fcir kanverteringen, TrætEatt han varit huv¡¡dansvariç fijr hela proceduren så tvekarhan i*te att det vêr vãrt hegväret. ftärige¡ror.o skapades ensitL¡aticln für 8o-tai"et sÐßr är betydl iEt ffier gynnsårrr !intídiçåre läis¡1¿ngär. Tidigare har konverteringsprgbleroensynts så oüverstigl iga att rÍ¡ðn inte ens velat dish¡¡tera
konvertening.. Nu f¡"anrstc¡d naekdetæpnE nred de gamla ãystÊrÍenså klartr att en konverterinE var niådvändig sär att intE ifrarntida drift skapa aäverstigliga prnbLenr!

Vi diskutenade ingående vi lka pe¡rsclnå¡lprab!,errr inonrdatacentralen sc¡rr kclnverteringen skapat,. Eoapdr*an ansåE attprebl,ernen hade varit ganska srnå. pensonalen var från blir¡anrryeket positiv ti 11 ett ¡rraçkinbyter oeh därftìr varornskalningen ti11 ett nytt eperat,ivsyâte,r, snabb oeh onsakadefå fniktioner. Nsturligtvi,s hade þersenalen extra sterabexastningår. Genon¡ att de blivit ôvertygade anr det positivai detonbytet var de så påss rnativenadef ;tt de ansåg det vervärt det extra besväret*

7 ÞATC'RER T UNT}ERVISNT,NGËN

utveeklinEen av datc¡rer i undervisningËn har gått myeketf,ort. Räknas studenterna i fine Erts bårt finnåE totalt c€3ått studenter vid cF{u. år ,l,qzz användes datorer ðv i?oüstudenter i undervisnínÇen, tqTq hade siffran iikat till 3óoBgtudenter sorr¡ r€ggåbUndet ktin via ternrinalerr d.V,s,praktiskt taEet al.la Ëûrr¡ inte tillhlir fine arts. ökninqeninon¡ ssnrhällsvetenskapen oeh hurranic¡ra har varit fenoc¡enal,
År" 7q77 använde prektiekt taget ingen ev desga s,tudenternåEon dator, NLJ användes t.ex. F¡*Õgrêfir fiirkorrelationEanen ys oeh synrbc¡l igk loEik i pre*iisñ f i losof i rfi$reÈagsspel i ekc¡nonri et,e, i rnyckei stor r¡tsträckníng,

F$r närvarande beräknar r¡an att de 5üüB Etudenterna anvãnderi ¡r¡edeltat 4 tim terr¡rinaltid pe!- r¡ånad. på de tekniskastudenterna rootsvårêr detta å-10 tirn per ¡r¡ånad i n¡edeltal,
lnlan delar praktiekt taget aldrig ut rüãnuðl,er, r stäl letË¡nse!' ür6¡n TÖPË ãü våFå ti ! I rãekl igt s¡älvinstruerande fär¿tt øtudenten uta¡'¡ någon gtörre er.far.enhet av datorêl* Ëkêllkunna dinekt kiira på flEC 3üå0 detc¡re¡ne,
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8. TNKIJPSËTRATEGI F¿JR T'ATACENTRALËN

rnför inkäpet åv nya dateren u¡tanbetade cl"lu en detal"¡erad
st rateg i för i nklip åv datorer. Med hänsyn t i I I den
dnæn¡atiEka pris/prestanda fÈirändringen på detoner ansåg nranatt de traditionella ruetoderna Ett hyra elLer küpa dat¡rrer
inte vêr tillfredsxtällanda. fiet vanlige sãttet vid deflesta univerEitet under de EenaEte ?o åren har varit attskaffa ett nytt stort eent,r'al,iserat, systern vart 3-tü år,
Hellar¡ dessa beslutepu¡rkter har det varit svêrt at,t, behålta
er¡ ¡rrodern dniftsmi1¡ä. Vanlígen har nen haft ÈiverkaFacitet i
bÈ*r.¡an av detarns L ivslängd och oti l l rHekl ig kapacitet istutet Ërv t ivEl,ängden. Èfterf rågan ijkEr Ju vanl igenkantinuerl,igt rredårr tillgånger¡ tikar i gtara diskreta eteg,överkapaeitet tidigt i ett datorsysterrr uppnruntrar ffrårginel ia
t i ¡ 1änrpni ngê r BÕrrr ä r svå ra att rrot ivera Ëen€¡ r€,, nä rkepaciteten blir ffier begränead. Att hyra är en taktik Fonrti11åte¡. datacentralen att üka kapaciteten på ett nr¡ukare
sËtt r Bo#! rrer€ Evå rä r ¡'not efterf rågeutveck t i ngen. frÊn storanaekdelen bl i r då kastnaden, F!,exibi I iteten betalaE c¡fta
ganska dyrt vid hyra,

Þer'¡ stretegi gc:m Cl"lU fastnade för briit n¡et de två nän¡ndatnaditionella sËtten, flen forrn av diEtpibuenad datakreft ivi lken f ler.a ol ika n¡êãkiner ãr sanrmankopplade i en fysiskbygçnad. speeialisenade funktianer har lagts på r¡likadatorer n¡ed det rïest kostnadseffektive sättet. r,den än attgtira nrindre küp varSe eller vartannat ån oeh dra flirdelen avreduktionen i pnis/prestanda, unden 3o- eeh åo-ta!en våF
denna strategi inte attrektiv¡ bersende på att prispnlitiken
\rår knuten till den s.k" Grqrsch:E laE. Ett syster* sonr t.ex,
hc¡etade to Mkr var c¡n¡kring 4 gånger så kraflfutlt sor¡ ett
syst,em s'å*r 5 l"lkr, under ?o*ta!"et har kraftfulLa mir¡idatsrerorsekat en ät'tdring i prisstrategienna oeh relatíonen rnellandatorns kapacitet üch küppri,s har blivit ffiÊr Iin¡är,

vid clv{u har rrrån fr¡nnit f,yra väsentliga fÈirde,Iap i att köpa
r¡ri nd re syetem i täta re i nterva I I :

(1] Èlaekinveruteknai,egin indikenar
pris/pr.estar¡da lrced r*ir¡gt Zú y, per ån.

efi fcirbåiitt ri ng i

(Ël 6eno¡r¡ att sl+,¡uta på en utEift åv ¡r rü under etttillåteE en Õrgênisatinn att investera dessa pêng,Ë¡r*sitt intenne nuvärde. Hed r T. intennrãnta betyàer- det(1+r)*n $ är titlEËnEliça nästa år.

år
ti11
att

ff¡Õt(31 Til lEången på datonserviee kanftirändrad franrtida efterfrågan rned
n¡askinvarên. Svårighetær.r att fä.nutsidga

enk 1a re rnatehas
en flexibi I itet I

xbehov 3-å år fran¡åt
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tiden Hn uppenbËr.

ffien
Mit'rdre syete¡rr kan skrådddarsye
speciel la datc¡rbehov på ett

64

bet¡ãna betydande
hoEtnadseffekt ivt

t4t ftir Ett
r*ycket

eätt,

l"!an har vid cHU beräknat den kestnadgbespering el. Ler
effektivitet,s$kning det har inneburit att under tre år
skeffa tre stycken ÞEcztåB *ystern san¡t två vAX-systerø i
Jãrnfðrelse rned om rrrãn redan lqTe skull,e kËpt ett enda stc¡rt
syst,enr. l¡en tatala inveEteringen under tv7â*tqvq hap varit
3¡å f'!ts el,!"er 3r3 Fl$ or¡räkr¡at, å i,gz& års priser (räknat nred g
7. internräntal. F*t' denna Ëuffirrrå erhðl1 nran en dat,orkaparitet
sc¡t* ¡r¡ntsvðl'å¡r år? I'IIPS {mil,lic¡n inEtruetionE Fer secÍtnd} - t}nr
3rä l"!tt investerats 'LqVb i ett enda stort systenr skutle ¡r¡anerhê11it Ëå 3.77 llrps. frennå sif,fra har r..rppskattats från
aktuel lE efferter och testktirninEar. oen häga sif f ran &r?
l'lrps ærhiiI1 man genarn att konrbingrð nyttan av färbättrinEar
í pris./prestanda vêrJe år genrt att skräddarsy utruetninfien
ti 11 cl"{u:s aktuel,Ia þe}rov. slutsatsen äl*r att rfië¡n ånsÊr åiEfått åtskilSiEt kraftfultare systenrr ach kan på ett snyggËrËtsätt fäl¡a efterfrågevåriationerna vid CMU.

q. JþifXFiJRËLSER ITELLAN {'LX,KA r¡ËC-TIATORER.

cHU ä r rrycket sta rkt $Ëc-orienterat . 6en6¡n de d i rekte
hantakter ßrên ha r ned oEc I E r¡tveck I i nEsavdel ni ng lyekades
JËg erhål 1a fl,era viktíga eynpunkter s$nr är viktiEa i
berlë,¡r¡ningÊn ðv den sranrtida petentialen ff,r tlEczo oeh vAX
ciatorerna.

val åv en undervisningsmaøkin i stoni,eksklassen {-1.5 Hkrdiskuterades. frå f inns två kandidater f rån OEÇr nänrligen VAX
oeh ttECSt!?O. Tt¡nr Boerd¡'rran ville e¡ nekc¡mrnendera trËC3tztr då
l'¡an anser att denna rrråskin är en felsatsning åv trEC, SkHl,etär inte operativsystemet T(rps?tr Eoír ;!u än identiskt ¡¡red detfii¡" c,Ec?uåu, utbyggbarheten är dock så begrHnsad att rrEcã02t bl ivit en ganska dåt ig produkt fär trEC.
Operativsystenret på VAX (VM$) är under.lägset TOPSãËI rren fijr
den typ av användníngar Ëofi¡ lrrån räknar med i undervisninger.l
kan ändå VAX vårå tillräcktiEt flexibel, (rr¡ n¡an beaktar¡ att
e¡r undervisningsdator vid LundE universitet kan finnas påplats tidígast {9&{r då är vAX tveklijst en bÊ{ttne dator idn
$EcãË]ãt.

I'ten ha r på ttEc planer på att suceesivt äverfë,ra
eperativsystæmnt TclPsSn till V¡qx. Inorr ett per ån kan därfñr
pt'õEFårnvèrên i VAX framgånEsrikt konkuFFËu.ê friËld tËC3t?El.
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Valet av eentreLdat,çr diskr.¡teradee ingående, L valet rnellan
$ËC{t oeh trËË?ü råder ingen t,vekanr ffienêr Bcaardrnan. Ino¡rr I¡EC
satsar rrðn inte längre på ftËCttlr eftensom det ådr en relativt
g€¡ffiûtål produkt. ÞECf0 kan t.ex, eJ fiirses n¡ed de I'lüS-¡r¡innen
sE3ß¡ f inns ti 119ãng1Íga för [¡EC?t. ÞEc3B-eyster.oen kan
def initivt täeka de behov fiir en centraldatonr sclrrr f innes
vid LÞCr ffienêr Board¡r¡En. Ctperativsyetemet TÕPS?C! han ingen
verl*1ig konkunrent på markneden ftir inÈeraktiv bearbetninE.
Va rken IBl"l r Univae el ler Honeywel I (Hu ltec] kan r¡ed Ei na
intenaktiva syste*r konkuFnêrå rned TûPSã0,

tËc2o och vAx kon¡n¡er nred stärsta säkerhet vårå tlEC¡s.
huvr.rdprcdukter fË,r stora daterer unde¡. 8ü-tEtet, tlet Hr
Eenska klart att tECË0 korr¡ner att fsrrtleva under hela
8G-taLet sch vara en n¡odern prr¡dukt, En klar tendens i
produktutveck l, i ngen H r att t!8C38 systenren utveck les rriflt
större rnodell.e¡' (flEC 30åü kor'rrrr¡er inor* någet år) rnedan VAX
t rol ígen kc¡rnnner att Lansera bi I I iga re ach rni ¡rd re nrodel i,ep.
[¡en nyå nrodel l B prc¡eessc¡rrì fËr trËC?t ãr en stor
fürbättring. f¡els finns 3?-bits adressr dels t-bitE
kor:-aktion c¡ch ?-bits feldetekterinç.
VAX kc¡rnn¡e¡
rren det Ër

trred stgr eäkenhet att te iiver- ftECA0 ¡r¡arknadenr
knappaet troligt detta korrmer att ske ftire 1??0.

Þet är viktigt att notæra ttEC¡s attityd ti l l uníversítet.
Ëftensern ¡.¡niversitet utgär en så viktig kundkategeri än rnan
vi 11åg att lysena ti 11 forskares synFunkter. fretta gäl l,er
inte al ls i sar¡n¡a ¡¡tsträckning f,tir t,ËN. rBM oeh univae¡
en I i Et Boa rdrra n .

En rsaekinvarudetal.¡ kan not,eraE, Mån äy. ¡v¡iesniÍ;d n¡ed trEt:s
bandstat ierner f Ë,r 1åto/åt5cl bpi , Þeesa uppfyl ler i nte de
lcrav n¡an stäl,3er¡ ech nrên har därfðr gått ijver till $Tcbandstatiener' Þesgð funEerar till belåtenhet. te säl¡esinte av [tECr nren äp ênpåãsade titl [rECrs utrustning,

1Ð. üOI"IPUTËR SCT,ENCE T¡EFARTI",IENT

conrputer seÍenee Þepartment vid cMU är den dat*rtldteste
institution 3ag uppl,evt. Tatalt sinnes ea lgE persclnerr cå
?0 faculty nrenrbË'Fsr 35 forshapê sênrt g0 dektsrander, Eres'siadelar på

t trEc KL 1t (t
ARFA-nätet )

llordr ?OOO Mbyte diskr ansls.itning tåll
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I rrEC KA .!,8

ARFA-nätet ]
(:3å kond r ôSü Mbyte diçk.r f,ËC-töpes !

f t¡Ec KA to (1.93 kardr 3oü t'ibyte diskr ARFA-nätetl¡

?o personliga deterer ALT* (xerclx) {é bitE ord¡ 12g*2sÅkard prinrär.firitrne. Anvä¡.ldes fiSr grafisk bearbet¡ring. ca tl"thyte disk per datcn.

2 vAx tt/78tr vårdera 2 l"lbyte prirrä!*rr¡inn€r 8ot l"tbyte diskrrnagnetbandr Ethernet an*lutninEr unix operativsystenu,

2 Ff,p '!,f ./4ü Er Unix aperati.vsyster.n

Her än 30 LgI .it dEtarer,

vid institutisnen f iu^¡ns degsuton¡ kraftful Lautskriftsenheterr t,FX* Fn xerox laserskrivarer en äldreXerc¡x Erafiek printer ssrnt en lrlanç CAT 8tt Fûnrppsep sarrrt ettstfirre antal ter¡ninãlEt*.

Han utfbir en hel det uppdragsforekning åt Ë,ËC. Ë¡etta giár atten hel del både åv rrrðËki¡t- oeh pr"ogranvara kor.lEtrueras vid
CM{J" $e stanka ba¡rden ti 11 t¡EC kan delvis flirklaras av attDr frçrdon Bel,l, r viee Fresident r of f ice ef, oeveloprnent vidÞËcr än ad;unEærad prafessar vid ÇÌ'!u creh car.nputer seie¡reeOepæntment, trcrt+tc:rænderna vid institutic¡ren år utvalda istor kenkurrenË. Av ca 4tg siikande ftirra året antogs lsstuder:ter.

1I. REFËRENSER

1, tanEenie Hel j.on univensityr Graduete studåes in egrnputerScience¡ t?$ü-8{,,

2. canrputer Ëieienee undergraduate and 6raduete courses,
3. John HcCredie¡ Ccnrputer Aequisitien¡ The Ëarnegie-l"lel l.c¡nstrategy- Educ,cn¡ Burr.etinr vcrl 74t nG 3¡ Farr |qzv, FF1û-d4,
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BES¿*K N{'RTH CAR(}LTNA STATE I"jN.T\IERSTTYI RALEIñ¡{I N.C.

ÐËc t97q

Ad regs I
P.0, Bax 5443
RaleiEhr N.C, 37å30

INf{ËHÅL[-
, AIln¡ãnt or'n universåtetet
. T¡"ianEle University Corrputing Ce¡.¡ter {Tl,rtC}
. NC$U Conrputing Center
. Univeneity Ëystenrs Anal,ysis and ContreL Centen

Hontaktade personerr
Leroy B Martin J r, r AssÈ. pl*trvns for university ccrnrput ing
cErL l"lal.strc¡ff r [¡irecter Univers!ty systerns Analysis

and tantrsl, Center {USACC}
Arne lrlilssonr Visiting Professorr Ëleetrieal Ënçineering [,ept.sun Leer Asst, Fnofessc¡rr Electr.ical ËnçineeritrE tlept

1, ALLI"îIINT {II"{ UNT,VERSTTETET

Itlarth canelína state univer"*ity (Ncsul ¡ university of North
Ca ræ1 i nE r Chapet Hi I I sarrt t¡ulce Llniverei ty r t¡u rham bi t da rtillsamnrans det å.k, Tríengl,e university. Þe treunive¡*Eiteten besttit att ti l tsËrrrrrråns bi lda Tr-iangleUnive,rsity Cornputir.rg Center (TUCC:¡ 1?å5. TUCC understäds avstatliEa rnedel so¡t f*irde,lae ut Eonr sirsnmärkta rnedel till detre universiteten. var;e universitet l.¡ar atttså titlçångti11 en víss precent åv kapaeiteten vid rl¡cc seh fËrì/äntðs
anvå*nda TtiCC sÕffi Fn gerlrer¡sårr, datacentFå1.

?. TRTANüLE UNIVERSTTY C{,HPUTTNG CENTER {TUCC}

utrustningen vid rucc består åv Ên Anrdahl v? gar¡rt ? styekenIB!'l 378/'låå. Anrdahl-datorn åin den kraftfr¡1,lagte nraskinen,[¡en ênË¡ rBH*datorn användes f6r. t ime-shari ng underoperativsysterr TSC¡r vi l,ket fi¡ån ËnsÊr våFå Eanska þrimitivtËc¡ff¡ interakt ivt systern. llid rucc utveckias ettr$!"1*orienterat operativsystern baseræt på t-fnixr kallat runix,ûen andra 37o-datorn utgËr en front-daicr nrat Affdåhl.

t
.d.

3
4
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Det venka!" vÊrå ett ganska utbr,ett n¡igsnliJe rned servieenfnån T{JCü. För det fË,rstE är tin¡e-shering-servåee undernråligoeh gðr¡rnålnrndig. nsttå bl.a. har tett tíllutveeklinçsærbetet på Tunix. Fðr det endna finnes en
kür¡l*uFrens r*ell,an de tre deltaEandæ universiteten, Bennendepå att varJË universitet aldrig kan ijverskrida en visEpr**entandel, åv utnytt3andet å¡v Tutf; kan detta nreaka
f riktioner n¡e11etr universiteten. lIên ha¡' bl.a, ternrinsslutvid al ika tíder. Ncsu slutar sin t,ermin tidiEarer verfÈirsluttspurter¡ i detarkõrningår knrrrner att få kc¡nkurpera rred deandre univergiteten. Turn-ðround-tidel"na blir rnycket långa.

Fers$nalen vid TUËC består
ãåç på ftil.¡6¡6* sätt:

åv 32 perser¡er. ÞeEsa flìr6s¡*t

Adrninistnatisn s
Frag!*êr,våruunderhåL l s
Infarn¡etionr bibl iotek 4
$rift t&

peFg(3nel"

33

3, NCSU CCIMPUTtrNG CËNTER

vid rucc utfêres ingen adn¡inistrativ d¡tabehandting. Þenna
Eå*nea i sín helhel på respektive universitet,, vid Ncsu finnsen dator LTËL n¡[¡del ¡. AS4r ãc¡fii användes fär adrrinistnatÍvdatebehendl,ing. [¡eçs kapecitet ¡rrc¡tgvarar cå !t4 * rBlvl37t1748. fiegsutorn utgðr Conrputing Center en terr*ínaI {Ren¡steJob Entryit ti11 TUcc fcir både forskare oeh studentep vid
NCS{J' Ett antal tert*inaler f inns utspridda på sJr.!íversitetet.
$eçsa är via ¡noder¡ direkt knutne ti,li TUCC,

Vid NCSU Corrputång Center arbetar 35 persgner n¡ed akaden¡iskdatabehendlinE. Þessutanr f,inne en eeparat clrganisation nred2t enställda flir den edr*inistrativa databehañgringen, f¡ensËnåre är inte aLla ansvariç Fön någan r¡ashinvarar ut,anenl itE r lTËL-dat{rnr.l,

triften vid Ncsu eonrputing eenter gåv intryek €¡v att vË¡rågånrff¡ðl,mndig ' l"la.¡ariteten ðv kë¡rninEå¡.nå är fortfarandehålkartsorienterade oeh matas. in vie kanventionelSa ,'Renrt¡tê
.¡ob entry" statie¡rer n¡ed kcrrtläsere treh radskrivåre,

Interaktiv datæbehandl ir.rg har bt ívÍt r*yehet
f ranrsteg i interahtiv databehandl iigltepartrnent of Elect¡*ical Engineeringrdatacentl-alen (se nedanl¡ .

eftersatt.
har Ekett

oheroende

Ett
vid

av
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4. UNIVERSTTY SYSTEI-IË åNALYSI$ ANT' çTNTROL CENTER {USACC}

U$ACC har hildatE sonr ett slags lakel datacentralr vilken
skal l bet¡äna f6rst oeh f råinrgt Enectrical Engineering sehConrpi.lter licienee [repartr*ents. f¡Etorerna vid U$ACC Ekal t
väser¡t I igen bet¡äna forska rna ,

tHr finnE fêilJånde utrustningl
vAx 7t/7&t t31Ë kbyte prirrråirnrinner z x å? t"tbyte diskrI ternrinaler]
F*P 7't/40 nred Erafiskt syster*
IBI'I seris {
IBlvl se!"ie 7
IBM 1130
EAI å80 analæg/hybrid eonrputer
Ett antal r¡ikredatorsystenr

vAX-datgrn är huvudutrustningen oeh är finansierad hettutanftir dataeentral,erna, [.¡en är tänkt att betelas av på 4årr franrflir at3.t EËr¡c¡rn extet*na forskningskontrakt. t"tan harfs¡rtfarende inte klarat r¡t hun intern forskning skal l betaladetertid på vAX-datern. Han hålLer slltså på att dískutenEoIi$<a finansieringsferrrrer oeh ha¡ ännur inte karnrnit fra¡n tilten läsning. vAX-dstorn komrner att kunna till,Eedose rrycket åvden datakraft fär interaktiv bearbetningr sc¡fii rnan gaknat vid
TUCC.


