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1.  InnlLaiagE

dette notatet drøftes hvordan dataoverføringsarbeidet bor legges

opp i Byrået î årene 1970-1973. D_ tre følge d- avsnitt redegjør generelt

om redigeringsmetoder og d4 utstyr for dataoverføring som nå finnes i

markedet.

avsnitt 5: "Valg av dataoverføringsutstyr for 1970-1973" redegjøres

det bl.a. for forsøk med forskjellig utstyr som har vært utført i Byrået,

eller som Byraet har fått kjennskap til. En konkludere dette avsnittet med

at tyngden av dataoverførings ,Irbeidet bor Utføres på punchemaskiner i årene

1970-1973. Dataoverførin4sarbeidet ve- Jordbrukstellinc-en 1959 og Folke-

tellingen 1970 bør imidlertid utføres på summerinp - smaskiner med etterfølgende

optisk lesing av papirstrimmelen. Etter hvert kan en del av Byråets

ordinære oppgaver også overføres til denne metoden. En håper a kunne nytte

optisk lesing av skjema i forbindelse med registrene og dataarkiv for utdan-

nelse. Dette gjelder tilfelle der en kan nytte preutfylte blanketter.

En regner foreløpig ikke med a ta i bruk magnetbåndinnskrivere.

En tror nemlig Byråt etter 1973 vil satse på direkte inntasting av data til .

datamaskiner over terminaler. Endelige konklusjoner om dette kan imidlertid

først trekkes etter forsøk med slik teknikk.

Tabell 1 og tabell 2 side 13 viser Byråets maskinbehov i perioden,

mens tabell 3 side 14 gir "JJehovet for stillinger. En regner med fortsatt

utbygging av dataoverføringsgruppen -)å Kongsvinger. i første omgang legges

alt dataoverføringsarbe'det ved folketellingen dit. Når arbeidet med folke-

tellingen ebber ut i 1972 . - eller tidligere om det viser seg nødvendig ut-

bygges den ordinære gruppe d Kongsvinger. Gruppen i Oslo trappes da ned til

10-15 damer. Det kan bli aktuelt å tilsette husmødre i halvdagsstilling i

punchegruppen i Oslo og pesielt til folketellingen på Kongsvinger.

Dataoverføringen i Byrået 'Doi, trolig utredes på ny i 1972. En slik

utredning kan fore til en vesentlig revisjon av de anslag som her er gitt . •

for 1973.•

12.4I2-141i.:EyzEIL,L42.

Data som hover logisk sammen og behandles s,_m en enhet kalles en

record. Under dataoverføringen foreligger det forskj eilige metoder for

redigeringen av data innen en record. Hvilken metode som er gunstigst, av-

henger av dataenes struktur. Det gj, -Ader a velge en metode som gir færrest



mulig anslag for operatøren og bruker minst mulig pias3 på lagringsMédiaet.

Dataoverføringsutstyret kan påvirke valget av metode, ot en skal her forsøke

å. gi én systematisk framstilling av redigeringsmetoden.

2.1. 022bygzing_av_oEiske  records

2.1.1. Posisjonsbestemt redigering

Når redigeringen av en record er posisjonsbestemt, vil det si at

betydningen av kodene avhengr , r av hvor i recorden de står. Posisionene

nummereres fra begynnelsen av reco den (venstre), og en posisjon vil i hull-

kortet si en kolonne, i hullbånd og på magnetbånd den plassen som gar med

til d lagre ett tegn (frame). Hvis vi sier at kommunenr. skal stå i

posisjon 1 til 4 og handelsdistrikt i 5 til 7, er dette et eksempel på

posisjonsbestemt redigering. Fordelen ved slik redigering er at det blir

enkelt å sortere recordene, men til gjengjeld får en utnyttet plassen

dårlig. For eksempel ma et beløpsfelt settes av så stort at det gir plass

til det største beløpet som kan forekomme i filen.

2.1.2. Kodebestemt redigering

Med kodebestemt redigering er det ikke nødvendig d følge et fast

format. I stedet settes det en kode foran hvert felt, og det er denne koden

som forteller hva feltet inneholder. Når denne redigeringsmetoden nyttes,

brukes det spesielle skilletegn mellom feltete, og hvert felt trenger ikke

være større enn at det rommer de opplysningene som skal stå der. Det er

imidlertid en ulempe ved metoden at on ma avsette plass til koden.

2.1.3. Rekkefølgebestemt redigering
Også her nyttes det spesielle tegn til å skille mellom feltene, men

det -- rekkefølgen på feltene som forteller hva de inneholder. ingen felt

gir plass til flere tegn enn nødvendig..

Denne redigeringsmetoden er mest plassbesparde, men den krever at

alle felt er utfylt.

2.1.4. Kombinert redigerin

For svært mange oppdrag kan det være hensiktsmessig a kombinere de

redigeringsmetoder som er nevnt under punkt 2.1.1. til 2.1.3. Det er for

eksempel praktisk alltid d ha de faste kjennetegn (dlientifikasjonene) i de

samme posisjoner i aile records i filen. For a spare plass kan det sa være



nødvendig å nytte rekkefølgebestomt redigorii_g så lenge alle felt er utfylt,

(39- så nytte kodebestemt redigering inntil en kommer til et punkt hvor flere

felt igjen er fortløpende utfyit.

2.2.	 Redigeringsmetode ved bruk av summerinfismaskin

Under punk_ 3. L . er det omtalt summeringsmaskiner med typesnitt

beregnet på optisk lesing. For a kunne identifisere data og foreta korrek-

sjoner under dataoverføringen når slik maskiner nyttes, ma en kunne

identifisere hver enkelt linje på slagremsen. Dette gjøres delvis ved a
nytte do forskjellige funskjonstastene -Då summering.smaskinen, da hver enkelt

av disse gir forskiellige symboler på slagremsen, eller man slår en identi-

fikasjonskode for hver linje.

24,3. Re2resentas' n av ogiske records i fysiske records

2.3.1. Hullkort

Da hullkortet er begrenset av sine 80 kolonner og svart ofte brukes

som in- og output til andre maskiner enn de elektroniske, er det som oftest

mest hensiktsmessig med en logisk record i hvert kort (fysisk record). I de

tilfelle den logiske recorden or lengre enn 80 posisjoner, må dc.!t il flere

kort for 4 få lagret alle opplysninger, og vi får varianten flere fysiske

records pr. logisk record. pa datamaskinen krever dette on mer komplisert

programmeringslogikk enn for det forste alternativet.

Det tredje alternativet som finnes, er flere logiske records pr.

fysisk record, dette kan med fordel nyttes r kortene nyttes som input til en

datamaskin,

Lot—L	 (1.

Ved punching i hullbånd vil on logisk record tilsvare en fysisk

record.
Det brukes spesielle tegn for a skille mellom records.

2.3.3. Magnetbånd

På magnetbånd kan alle tre varianter nyttes. Imidlertid går

vanligvis ganske stor plass med til å skille mellom de fysiske records

(0,5 til 0,9 tommer), dessuten leser datamaskinen en fysisk record pr. lose-

operasjon, slik at en derfor sparer både plass pa Dandet og lesetid for data-

maskinen hvis en har flere logisko records pr. fysisk record.



2.3.4. Blankett, slagremse

Når data registreres p?' spesiell(,-, blanketter  for lesing av en optisk

leser, kan alle tre var ianter komme pa. tale. Ved registrering på slagremse

vil en logisk record tilsvare en fysisk record.

3. 11.1:.f .yr for manuell

.0' 1 marksensina. 

dataoverførinc- 

Ved mark ensing eller strekmarkering setter man streker i .-)stemte

felt på hullkotet med en biyant som giv elektrisk ledende skrift. Kortene

sendes så gjennom en maskin som omsetter strekkodene til hull. På grunn av

at hver strek krever ganske mye plass , er det få opplysninger en kan kode i

et kort med denne metoden. En annen variant er at man nytter vanlig blyant,

og at kortet leses av fotoceller i stedet for børster. Dette systemet til-

later noen flore opplysninger i hvert kort.

3.2. Punchemaskiner for hullkort

Den mest vanlige metoden for dataoverføring har til nå vært hull

kortpunching. Av punchemaskiner for hullkort finns det to hovedvarianter,

numeriske som kan punche sifrene 0-9 og kans,de noen spesialtegn, og alfa-

numeriske, som har hele alfabetet, alle sifra og spesialtegn. Det totale

antall tegn varierer fra type til type, avhengig av datamaskinens tognsett.

Bortsett fra tegnutvalget og tastaturet er virkenaten og betjeningen av de

to hovedvarianter lik.

De fleste punchemaskiner er utstyrt med begrensede styringsmuligheter

via et programko .rt. Av styringsmuligheter kan nevnes : Automatisk dublisering,

passering uten hulling av en eller flere kolonner,og kontroll av at et felt skal

være numerisk. Som tilleggsutstyr kan .monteres 'Left Zero som automatisk fy1).er

ut nuller til venstre for mest signifikante siffer og ' Check Digit Verifi

som beregner og kontrollerer et kontrollsiffer til foregående felt. •

Byrået har for tiden . 15 alfanumerisk Dunchemaskiner uten spesiall.ita -cyr,

12 med	 Check Digit Verifier og ''Left Zero',

skriving på kortene og 15 kontrollpunchemaskiner.

med utstyr for
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3.3. Punchemaskiner for  hullbånd

Også når det gi elder hullbandpuncher skiller en rilom alfanumeriske

og numeriske. Deja alfanumeriske er vanligvis den enkleste, som oftest nyttes

det en vanlig skrivemaskin som gir impulser til pu,,cheenheten. Som base-

maskin fo]: den numeriske maskinen nyttes det vanligvi's en summeringsmaskin

(10-taster), med ett eiler flere regneverk. En slik kombinasjon gir mulighet

for kontroller, f.eks. ved at en tar kontrollsummer i 'regneverkene.

Det finnes også programmerbare hullbåndpuncher. F.eks. leveres det

maskiner soin kan foreta testinger av det som operatøren slår inn, både av

at dataene ligger innenfor gitte grenser, og at de slås inn i riktig rekke-

følge.

Dessuten brukes hullbånd ofL som hiiprodukt fra bokforingsmaskiner,

kassaregistre o.l. Hullbåndet har den fordelon framfor hullkort at det er

billigere og tar atskillig mindre arkivplass ,med samme dataornfang©

3 0 4. Surnmeringsmaskinermedtypesnittberegnet Dåot iSl< les in

En rekke produsenter av summeringsmaskiner leverer nå maskiner ut-

styrt med trykkverk som gir et slik typesnitt at slagremsen kan leses av en

optisk lesemaskin. Disse maskinene leveres i 3 hovedvarianter.

L. 10-tnstre med fast valse

2. 10-ta tore med skyttelvogn

3. Fullta ten.;

10-tastere med fast vogn er den mest alminnelige typen. Her er vanlig-

vis det største antall siffer som ,an skrives på en linje 11-12.

Ved a utstyre 10-taster n med en bevegelig vogn (skyttelvogn), opp-

når en mu_LigneLn til a øk antall siffer or. linje, samtidig som en i noen

.gr:id kan nytte posisjonsbeçtemt redigering.

Den fulitastede summeringsmaskinen har en si—f rrekke fra 1 til

for hver skriveposisjon. Man6lende innslag på en rekke gir 0 på slagremsen,

Hensikten med disse maskinene er at en lett skal nytte en overførings

instrukS basert på posisjonsbestemt redigering. Av summeringsmaskiner med

optisk lesbart typesnitt har i3yrået 29	 10-tastere av merke Addo-X,

modell 00-0333-005100.
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345. Magnetbandinnskrivere

Produsentene av magnetbåndinris]civere har hittil fulgt forskjellige

linjer i konstruksjonen, slik at det finnes flere hovedty er. En skal her

gi en oversikt over disse.

3.5.1. Fast recordiengde, ciatamaskinkompatibel

Dette er den forste typen som kom på markedet, og også den som det •

til nå er solgt flest av. Med datamaskinkompatibel mener en i denne

sammenheng at båndet kan monteres rett på en av datamaskinens vanlige band-

stasjoner og leses av denne. Ulempen ved denne typen er den faste record-

lengden, som er fra 80 til 180 posisjoner, avhengig av type og fabrikat. På

denne måten binder en se til de regler som en kjenner fra hullkortet, og kan

ikke dra full nytte av de redigeringsmetoder som er nevnt under punkt 2.1.2.

til 2.1.4.

Virkematen for en slik maskin er at operatoren skriver på et tastatur
„ •tilsvarende det vi Kjenner fra hullKortpunchemaskinene. Dataene lagres sa

en hukommelse (buffer) til hele recorden er ferdig krvet, og først da hlir

innholdet av bufferen overført til bånd ,,t. Denne teknikken gjør at det er

fullt mulig å korrigere feil som er gjort så lenge dataene står i bufferen,

• og operatøren kan når som helst kontrollere hva som er tastet inn.

3.5.2. Variabel recordlenc de, datamaskinkompatibel

Til de maskiner i &7-mne gruppen som en kjenner i dag, nyttes det en

skrivemaskin eller en regnmaskin som basemaskin, cg dataene registreres på

bandet etter hvert som	 tastGc;,. ved "njelp av en liten båndenhet (Incremental

recorder ) DG:71.n7 typGn uynes i dag å ha raegt r seg, ulempen ligger først

og fremst i at en ikke kan korrigere feil som er slått inn, seiv Q,171

oppdager den med det samme. Derimot kan operatoren slå. inn et tegn som

forteller datamaskinens inniesingsprof7ram at det foregående skal annulleres,

og så slå det riktige tegnet. Dette krever imidlertid at det er tatt hensyn

til dette i innlesingsprograrimet på datamaskinen.

2.5.3. Variabel recordleng e, ikke datamaskinkompatibel

I betjening og utseende minner en slik maskin meget om den typen som

har fast recordlengde og • er datamaskinkompatibel. Man kan dra nytte av en

variabel recordiengde, og man har de samme muligheter til a gå tilbake og •

rette feil. Ulempen er at man for a lese båndet på datamaskinen trenger en

egen, og foreløpig kostbar, leseenhet som kun kan nyttes til dette formålet.
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3.5.4. Programstyring og ekstrautstyr

På samme :råte som punchemaskinen kan  de typer nevnt under punktene

3.5.1. og 3.5.3 styres av et program. Dessuten kan de leveres med diverse

el.çstrautstyr som for eksempel Left Zero ofT, Check Digit Verifier.

3.6. Tastatur tilkoblet datamaskinen

Ved knytte enkle terminaler som består av skrivemaskin og . data-

skjerm til en datamaskin, er det mulig å sende data direkte til.. et lagrings-

område på plate s Det finnes egne maskiner for dette, de består av sentral-

enhet, en båndstasjrn, en

styres av et eget -rogram.

vil kreve at en kjører med

atestasjon og inntil 32 terminaler, som hver kan

EL kan Og3i nytte en vanlig datamaskin; dette

flere programmer samtidig, 	og at en har til-

strekkelir, lagringsplass pa platestasjonene. Fordeiene, spesielt ved det
siste alternativet synes a være at en kan fa dataene redigert på skjermen i
en form som operatoren lett kan lese og kontrollere for da sendes til data-

maskinen. En kan også la programmet i datamaskinen foreta kontroller på data

og format.i langt større gpad enn det som er mulig med andre systemer.

4. Uts.:Ly.,111.2r autom,-.ti k dataover 	 172,7

4.1. 02tiske lesere

Det finnes i dag en rekke optiske lese-, for on-line tilkobling til

datamaskinen, og for off-line konvertering til magnetbånd . Maskinene

arbeider med to teknikker for esing:

lesing. av avmerking i ipstemte posisjoner (poisjonslesing)

gjenkjenning av tegn (character recognition).

Noon maskiner arbeider med begge former for losing. andre bare med den ene.

Alle lesere som leser tagn krever standardisert- typesnitt (fonts). Noen

maskiner arbeider med flere standarder samtidig (multifontlesere), andre med

bare en standard. Dessuten er utvalget av tegn som maskinene kan lese

begrenset. Noen leser bare desimale siffer og 5-10 spesialtegn, mens andre

dessuten leser det engelske alfabetet .  Dc optiske leserne stiller store

krav til kvaliteten på papir og trykk. Papiret skal valre ekstra hvitt og av

en viss tykkels:, og for at skriften skal were lesbar kreves fargebånd av

ekstra god kvalitet. Enkelte lesere, f.eks. 13M 1287 kan lese håndskrift,

men det kreves at typ ,,ne skrives på en spesiell mate som avviker noe fr



vanlig håndskrift. Det stilles også krav til formatet for input. Enkelte

maskiner kan bare lose slagreMSer fra summeringsmaskiner, andre leser doxumen7

ter og noen begge deler.. Av de som lescr dokumenter skilles det mellom

dokumentleser som kan lee. .et helt ark og blankett esere som bare kan lese

en eller to linjer Om gangen pr. dokument.

4.2. Lesere for marrnetsk . .ift

MagnetSkrittles-re vtøler skrift Sorii er magnetisert og tallene ma

derfor Være skrevet med spesielle maskiner. Det er særlig bankene som

bruker slikt utstyr for kontroll av s -lekker

Va av datc.overforin7su y 	 ,r _Lor Bvraet 19/0 -.L.973
•

5.1. Innledning

De dataene Byrdet bearbeider samles inn på flere hundre forskj eilige

spørreskjemaer av sterkt varierende uLseende. Datamengd en pr. oppgaveenhet

varierer fra 20-30 siffer til over 1 000 siffer. Ved konstruksjon av sporre-

kjemaer må det tas vesentlig hensyn til at skjemaet skal passe oppgave-

giveren. Dataoverføringen blir derfor ofte komplisert og stiller store krav

til det tekniske utstyr. Dette kan loses pa to _later:

Bruke en type mod stor fleksibilitet

Bruke flere typer utstyr scr:i or spesialisert til forskjellige

formål.

Hittil har en basert seg på don første løsningen, punchemaskiner for

hullkort. Det har imidlertid i do sene år skjedd en rask teknisk utvikling

på dette omrdet. T dag tilbys det en rekke former fo. utstyr .som gjør

det mulig å rasjonalisere ,dataoverføringen ved spesialiserim7.

Det må være et siktemål a finne fram til en dataoverforingsteknikk

med bruk av enkelt utstyr som krever kort opplairing. Overgang til automatisk

dataoverføring, optisk lesing, ma vies spesiell interesse ikke minst på

grunn av de økende problemer med å rekruttere damer til pun hearbeid.

5.2. Bruk av summeringsmaskin oz opt' k lesiw av papirstrimmelen"

Vinteren 1969 1).1 -. det utført prover med Ac..do-X summeringsmaskin.

Maskinen var utstyrt med skriveverk som tilfr edsstiller kravene til optisk

lesing. Lesitgen ble utfort Da e. TBM 1287 ved IBM's Datasenter i Oslo.

Prøvene er beskrevet i notat ISH/WTJ 20	 ö ?Utprøving 'iv dataoverførings-

metoder fcir Jn'ndbrukstellingen 1969'. Det gjaldt i	+17.1tellet a
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fram til utstyr som egnet sg til et bestemt materiale og konklusjonene kan

derfor ikke gis større generell gyldiçzhet.

Prøvene viste at hastigheten ikke skiller seg nevneverdig fra det

en oppnår ved analog teknikk på hulikortmaskiner. Noyaktiçlheten var

imidlertid vesentlig høyere. Dette skyldes ._rolig den enkle arbeidsinstruksen

og det faktut at dataene er lett lesbare etter at de er overført. Operatøren

kan i tvilstilfelle lett overbevise seg om hva han har slått og foreta

nødvendig korrigerin'7.

Den optiske lesingen fungerte tilfredsstillende. Det ble ikke påvist

substitusjoner. Siffer som ikke kunne leses ble erstattet av spesielt

symbol.

En økonomisk vurdering viste at Byrået sparer 25 prosent ved bruk ay .

Addo-X i forhold til punchemaskiner på Jordbruksteilingen. En bor dessuten

kunne regne med at den optiske lesingen etter hver kan utføres billigere.

Det er kjøpt inn 29 Addo-X summeringsmaskiner til dataoverføringen

ved Jordbrukstellingen 1969. Disse kommer i tillegg til de hullkortnunche-

maskiner Byrået har fra for.

Også til dataoverføring av ,Folketellingen 1970 vil summeringsmaskiner

med 0a0,-skrift være a foretrekke framfor punching som nest beste alternativ.

Prøvene falt her ikke så klart ut til fordel for Addo-X-metoden, da data-

overføringen av folketellingen viser seg '1 ligge noe bedre til rette for

punchemetode og puncheteknikk. 2esparelsen er beregnet til snautt 5 prosent,

men samtidig bor det tillegges betydning at Byrået har 29 Addo-OCR-maskiner

som blir ledig- etter jordbrukstellingen og som kan tas i bruk til folketel7

lin en. Punchemask'aer ma anskaffes nye.

Trolig vil en med fordel kunne anvende metoden også på andre enkle

data ve.rforingsoppgaver i Byrået etter at folketellingen er avsluttet

7åreli 1972 - bl.a. intervjuundersøkelser , konsumpr.isindeks, kommuneregnskaper

og kommunebudsjetter. Etter som summeringsmaskiner til dataoverføring faller

rimelig i bruk og dessuten er enkle å lære, åpnes muligheten for a kunne

desentralisere no  av :',,-t.-9,0verforjngen .

De største fordelene v't summeringsmaskinen synes a være:

rikel å lære

lav stykkpris, billig vedlikehold

kan brukes til andre formal
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Dette Lipner gode muligheter for dosentrliserinb av dataoverføringen hvor

forholdene liers ligger til rette.

De største ulempena ved summerin7smaskinen synes a være:

- den mangler utstyr for kontroll av kontrolisiffer

- den er ikke programstyrt.

Dette betyr en begrensning av anvendelsesområdet for maskinen.

5. 3. Prover med wamethandinn-Krivorc

Byrået har foreløpig begrenset seg til hullkort, hullbånd og

Strimmel som medium for lagring av data på det utstyr som er prøvd. Det

gjenstår å prove magnetbånd som medium og teknikk som tillater overføring ay

data direkte til EDB-maskin uten mellomliggende medium.

Når det gjelder skriving på magn6tband, har Byrået deltatt i et sam-

arbeid med andre statsinstitusjoner for utprøving av utstyr. En har fore-

løpig det inntrykk at det utstyret som tilbys for skriving på magnetbånd,

kan deles i 3 hovedgrupper etter hvilke. eksisterende konvensjoner det bygger

på:
eksisterende hullkort og magnetbåndkonvensjoner (typisk
representant: Mohawk 1101)

- eksisterende magnetbåndkonvensjoner (typisk representant:
Facit 6000)

- ingen eksisterende konvensjoner (typisk representant IBM 50).

Foreløpig er det bare utført prover på Mohawk 1101. Disse er utført ved

Norges Statsbaner oa viste	 teknikken kunne konkurrere med eksisterende

hullkortpun6hing. En oppn'T de beste resultatene på arbeider hvor hullkortets

kapasitet er dårlig utnyttet (altså hvor den ek8isterenda teknikk er dårlig).

Utstyret arbeider med fast .fysisk recordiengde, 80 tegn. En får derfor de

samme problemer som ved hullkort nårlogisk og fysisk recordlengde ikke

faller sammen, men d.t oppstår ikke tidstap når fysisk recordlene7de ikke

utnyttes.

Det er mulig det kan ha visse fordeler for Byrået å e over til

Mohawk 1101. Utstyret er imidlertid dyrere enn hullkortpunchemaskiner og

representerer en vesentlig investering . Det er derfor naturlig a vente ined

en slik investering til det er prøvd ut andre typer av utstyr for skriving på

magnetband og har høstet erfaring med dataoverføring via terminaler direkte

tilkoblet datamaskinen.
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5„t 4.  Terminaler tilko:plet_daaTasisinen

Det el? ventet at Tlyraets datamaskin vil bli utvidet med blant annet

en større platehukommelse og to terminaler som bestir av dataskjerM og

skrivemaskit . Disse terminalene vii-blànt annet bli nyttet til eksperimenter-

ing med direkte inntastig av data til datamaskinen. Først fra 1973 kan det

bli aktuelt å bruke direkte inntasting i Byråets reguLere produksjonsrutine.

5.Otisk lesinz_av_skjea

Når dot gjelder automatisk dataoverføring er det ikke utført noen

praktiske prover. Jptisk lesing er vurdert i forbindelse med Folke- og

boligteilingen 1970. De forskjellige alternativ som er vurdert er narmere

behandlet i notat EA/WA, 27.5.69, "Optisk lesing av skjema ved Folke- og

beligtellingen 1970.

Det altern. tivet som en på forhand trodde bod på de største fordeler

matte oppgis, da det ikke var mulig å trykke et personskjema hvor data kunne

registreres på begge sider. De øvrige alternativ som ble vurdert, hadde hver

for se- svake punkter som ikke kunne 7,7dtas. Generelt k f4,1 gende innvendinger

gi øres gjeldende:

- Skjemaene blir dåxiig tekstet og krever mer tilleggsinstruks til
publikum

- Kodearbeidet bli_ mer tidkrovende da det ma stilles storre krav
til håndskriften hos koderne

- Ekstra system og programmeringsarbeid til skjemakonstruksjon og
optisk lesing

- Den alminnelige usikkerhet som normalt er knytt -,t til ny teknikk.

Den største fordcden vQd optisk lesing vil være innsparingen av

manuelt arbeid. Dessuten er det grunn til a tro at posisjonslesing (se

avsnitt 4.1.) gir større sikkerhet enn manuell giataoverføring.

Den tekniske utvikling synes foreløpig ikke a ha kommet så langt at

optisk lesing kan lose noen vesentlig del av Byråets dataoverføringc , problem

i kommende fireirs-Deriode.

Det - er fra SystemkontoI, ets side regnet med no- tid til eksperimentering

med optisk lesing i 1971. Videre håper wa i kunne nytte optisk lesing f.eks.ifcr-

bindelse med registrene og dataarkiv for utdannelse pa rgistrene bør

således navnekort som sendes ut for a innhente endringer i næring for bedrifter

og yrke og raring for personer kunne leses optisk. Og, a eksameilsresultaer

bor kunne innhentes på preutfylt blankett fra elevregisLer. En ma derfor i

perioa, 1971-1973 regne mod leie av noe maskintid til optisk lesing.



5.6.  _PunchemasicL_-_= 	 ny,

Til størstedelen av det Ordinajx7, dataoverfOringsarbeid som u, satt

opp i Byråets arbeidsprogram for period ,,n 1970-1973, ma vi fortsatt bruke

punchemaskiner. En viss justering av maskinparken fra van_,.:47e maskiner til •

større bruk av self-check-maskiner og regulering av forholdstallet mellom

punche- og kontrolimaskiner vil tolig vare nødvendig. Vi ma fortsette

arbeidet med å ta i bruk mer avansert redigerirr, av hullkortene.

o Maskinbehov

Ut fra konklusjonene i foregående avsnitt og Byråets 5-årsprogram for

1969-i974, har en beregnet Byråets behov for maskiner i parioden 1970-1973.

Resultatene går fram av tabell 1 og tabell 2 nedenfor.

Tabell 1. Leif, av eget utstyr

Maskintype Antall maskiner

1971	 1972 1970 1973

IBM 029-A2 Punch, skrivende	 004.0000

IBM 029-Al2 Punch, selfcheck O 0 0 • 0 0 0 0 0

5

IBM 029-312 Punch, vanlig	 • 00* 000e0

IBM 059-2	Kontrollpunch 	CI 0 b Co C • • 0

Addo-X-OCR	 • 0 0 • 0 0 	 4, • 0 Co • 0

Addo-X„ vanlig .•........ 	 O Cio • • 0 0 0 • 0

Terminalutstyr sporrec„t as j ener

6	 6	 5

15	 15	 15

13	 13	 11

14	 14	 14

36	 36
1)	 10

2 1-1- 	 241 i	 10

2	 2	 4

13

14

29

1) Antallet reduseres til 10 nar dataoverføringen på folketellingen er
avsluttet våren 1972.

Tabell 2. Maskinleie ved IBMs ct_tasent(,.!r eller hos annen maskinleverandør

Maskintype1) Antall timer   

	 1971	 1972 1973

IBM 1287 Optisk lesing av Addo agremse
	

100
	

260
	

210
	

60

IBM 1287 Optisk lesing av skjea
	

25

1970

50 100

1) Hvis fortsatt leie hos I3M.



Ordinært arbeid 0.0004000000410,0000000000

Jordbrukstelling ......................,

Folketelling .00001PW01004.000.000009.04

FiSkeritelling .90000011..#000000.0410000*

Bedriftstelling ectess000soteeeel000p000s0

Husregister 0004011e4Oseesseoger000eopeoctis

I alt /POO Its ee.segre e 00.50* e 00000000004i

Inntektsundersøkelse • "...woo.... •••

	1970
	

1971

	

40	 44

221)

	

1	 47 2

.011,

63
	

95

1972	 1973

41	 44

47
3)	

1

4

1

3

96	 48

4
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7. Personalbehov , rekrutínng

Tabell 3. Behov for arbeidskraft til dataoverføring 1970-1973. Antall
stillinger

1) Avsluttes september 1970. 2) Påbegynnes mars 1971.	 3) Avsluttes
mai 1972.

Tabellen viser behovet for arbeidskraft 1970-1973. Erfaringene viser at vi

oppnår bedre produksjonsresultater i dataoverføringen på Kongsvinger enn i

Oslo. Beregninger som Olen har foretatt, tyder på at puncheytelsene pr.

timeverk lå 30 prosent høyere på Kongsvinger i 1968/69 enn i Oslo. Selv om

vi har kostnaoer med transporten, og selv om funksjonærene - p.g.a. lengre

ansettelsestid - hever noe høyere lønn der oppe enn her, faller dataoverførings

arbeidet vesentlig billigere på Kongsvinger enn i Oslo. Byrået mg derfor

fortsatt satse på utbygging av dataoverføringsgruppen på Kongsvinger. I

første omgang legges dataoverføringsarbeidet ved folketellingen der oppe.

Når dette arbeid er avsluttet - eller tidligere om det viser seg nødvendig -

vil en prove d nedtrappe Oslo-gruppen til 10-15 funksjonærer og overføre mer

av det ordinære arbeid til Kongsvinger.

Det har vart vanskelig a få tilsatt tilstrekkelig arbeidshjelp i Oslo.

Om en i perioden 1970 og fram til midten av 1972 kan regne med en fulltalling

arbeidsgruppe av heldagsarbeidere på ca. 20 funksjonærer er derfor tvilsomt.

En må dessuten unngå å fornye nesten hele staben i Oslo-gruppen hver høst.

Som følge av opplæring resulterer dette i alt for svake produksjonstall

3. kvartal. Det kan bli nødvendig d prove en ordning med gifte kvinner i

halvdagsstillinger.

På Kongsvinger regner en med at Byrået finner sysselsetting for de

funksjonærer som blir ledige etter jordbrukstellingen hosten 1970, slik at

ca. 20 øvede funksjonærer står klare til å ta fatt på folketellingen i mars

1971.



tillegg al det rekru -torcs 27 funksjonacer til dataoverføring av

folketellingen utover våren 1971. Suiv om rekrutteringen pã Kongsvinger

hittil har gått greit, kan dette selvsagt bli vanskelig på denne tid av

aret - spesielt da rtilliazene er midlertidige og av kort varighet. Trolig

b,:r en derfor også på Kongsvinger forsøke seg med en midlE:rt;dig arbeidsord-

ning på deltid.

Opplæring av puncheassistenter er i Byrået lagt opp på scAlme mite som ved

IBM-skolen ved lydbåndkurs. Til.opplæring i dataoverforing på summerings -

maskiner brukes Byråets innføringshefte i Tegnearbeid på Addo-maskiner.

Trolig bør en supplere TnunnoDDlæringen med en mer generell innføring i

metoder og utstyr for dataoverføring: hva data er, hvordan data organiseres

i records og files, instrukser, Byråets krav til dataoverføringsutstyr og

litt om manuell og automatisk dataoverføring. Det ville were en fordel om stof-

fet kunne innspilles på ly,kband og inngå som en fast del av grunnopplæringen.

En bor inntil videre følge det mønster med gruppeorientert arbeids

leuelse som nylig er gjennomført.

ans oa.it

Til da,aoverføring disponeres
	 1/1-1970 følgende kontorplasser:

Kongsvinger i Clommellgt.	 23 -07,1.sser

Kongsvinger i 09".-arsc,4-,	 Q •

Oslo	 0 ▪ .. 1 ** ...

• ^

	 0

71_ ple"sser

Fra og med mar -april 1971 til og med. april 1972 regner en med

behov for 95 ar1cidLissr - herav 47 til dataoverføring av folketellingen, 	 • ,

et tillegg på 24 arbeidsplasser utover dot en disponerer av kontorplass

pr. 1/1-1'370. En regner med at 3. cto,je i Glommengt. vil dekke detto ekstra

behov.	 For resten av perioden - fra og med juni1972 vil behovet for

kontorplass reduseres al 48.

En videre utbygging på Kongsvingal, vil stille krav til en bedre

transporttjeneste enn den vi har i dag. Gårdeier Tommeraas i Glommengt. 17 -

hvor vi leier lokaler - har fast kjøring mellom Oslo og Kongsvinger hver
tirsdag og tar samtidig med det vi skal ha tur-retur Kongsvinger-Oslo.

Prisene er kr. 0,80 pr. hullkortsko og ca, 15 ore pr. kg skjemamateriale ..

Foruten leiekjøring brukes lernbanen til noenlunde samme fraktsatser.

Biltransporten har gått bra, men bruk av jarnbane har vist seg a gå

for sent. Det bør derfor i forbindelse med utvidet drift å Kongsvinger, sam-
tidig sørges for en hyppigere fast biltranspo.„ttjeneste og kanskje også en
ordning med kjøring på kort varsel
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