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C aliforn ia

D on n elly,

IBM

C orp oration ,

DONNELLY: Nazywam się Bill Donnelly

i

jestem

Rozwojowych Ogólnego Wydziału Produkcji IBM w

San

Jose,

z Praoowni

Prac

San

Będę

Jose.

mówić o historii i kierunkach rozwoju urządzeń pamięci o dostę
pie bezpośrednim.
Dla wprowadzenia powiem, że za powód swej

dumy

uważam,

że

pracowałem osobiśoie przy wszystkich urządzeniach pamięoi maso
wej, jakie kiedykolwiek wyprodukował IBM, poozynając od systemu
305 RAMA0, wyprodukowanego w San Jose w końcu lat

pięćdziesią

tych. Przy opisie RAMAGu zaoznę od zastosowanego przez nas noś
nika danych. Był to 24-calowy dysk z pięciocalowym pasmem zapi
su. Ułożyliśmy 50 takich, dysków w jeden zespół i na tym zespole
przechowywaliśmy 5 milionów znaków. Jeśli prześledzić

oblicze

nie, okaże się, że zespół taj wielkości przedstawia sobą
16 000 cali kwadratowych powierzchni dysku.

Przy

około

dzisiejszej

technice - w urządzeniach pamięci 3330 lub 334-0 Model 11 -prze
chowujemy całą zawartość takiego zespołu, tzn. 5 nilni znaków, na
wycinku niepełnych 90° jednego dysku

14-calowego.

Co

w granicaoh dzisiejszych możliwości technicznych leży
wanie całej zawartości pamięci 305 RAMAC na około 1
dratowym jednego dysku 14-oalowego. Otóż chcę dziś
jaśnić, co to oznacza w sensie kierunku
tektonicznego, w jakim rozwijają się

przecho
calu

Państwu

technicznego

urządzenia

więcej,
kwa
wy

i archi

pamięoi maso

wej .
Ale dla pełności obrazu uważam za wskazane rzucić okiem tak
że na niektóre inne dziedziny. Zanim przejdziemy do

dziedziny,

której poświęcimy większość naszego czasu, a mianowicie do dzie
dziny podsystemów zbiorów z dostępem

bezpośrednim, przyjrzyjmy

się dziedzinom układów logicznych i pamięci operaoyjnych.

- 5 -

Zacznę od omówienia ewolucji, jaka zaszła w realizacji ukła
dów logicznych centralnych jednostek komputerów /rys. 1/.
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Proszę mi wybaczyć, że wszystkie moje wykresy zaczynają
od roku 1956, ale zamierzam omawiać sprawy o tyle
się z pamięoiami masowymi

o

dostępie

o

ile

bezpośrednim

wiążą

i

rozpoczynam relacjonowanie wszystkich problemów od

się

dlatego

roku

1956.

W połowie lat pięćdziesiątych posługiwaliśmy się przy realizacji
techniki układów logicznych lampami

próżniowymi

mogliśmy otrzymać jeden obwód logiczny

używając

i w

zasadzie

albo

jednej,

albo dwóch lamp próżniowych. W drugiej połowie lat pięćdziesią
tych rozwój tranzystorów pozwolił nam przejść od tego co
wamy "standardowym systemem modułowym"

nazy

/standard modular

tem - SMS/, przy którym stosujemy tranzystory

sys

i składniki

dy

skretne do wykonywania tych samych funkcji, do których przedtem
używaliśmy lamp próżniowych.

Pierwszym

większym,

dziedzinie upakowywania było pojawienie się

przełomem,

komputera

w

System/

360, w którym zastosowaliśmy tzw. "półprzewodnikową technikę układów logioznyoh"

/solid

logio

technology

- SLT/.

Element

tranzystorowy jest tak mały, że ponad 30 000 tych elementów mo
że zmieścić się w zwykłym naparstku. Ale w zasadzie był to wciąż
tylko jeden obwód.logiczny na jeden moduł. W roku 1970

wdrożo

no, wraz z komputerem System/370, "technikę monolityczną"

/mo

nolithic system technology - MST/. Uzyskanie pięciu obwodów

na

tym samym półcalowym module, jakiego używaliśmy w SLT

w

terze System/360, było wyrazem postępu

gęstości

w

dziedzinie

kompu

pakowania. Ułnożliwił to "chip" MST, który przechodzi przez ucho
od igły. Możeoie więo Państwo zdać sobie sprawę, jak
miary mają te elementy. Następnie umieszcza się je na

małe

wy

półcalo

wym module w celu zrealizowania rodziny obwodów logicznych. Nas
6 -

tępnym ważnym

krokiem, jakiego należało oczekiwać w dziedzinie

układów logicznyoh, Jest wdrożenie teohniki nazwanej

"układami

integracji wielkoskalowej" /large aoale integratlon - LSI/. Po
lega ona głównie na tym, że posuwa

proces

daleko, iż zamiast wytwarzania bardzo małych

miniaturyzaoji
elementów,

tak
które

mogą przejść przez ucho od igły, wprowadza się "chipy" LSI, któ
re są wielkości ćwierćdolarówki. Pozwala to na znaczny postęp w
upakowaniu układów logicznych w centralnej jednostce komputera.
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Przyjrzyjmy się teraz, co się działo z pamięciami operacyjny
mi /rys. 2/. W roku 1956 stosowaliśmy rdzenie magnetyczne. Rdzeń
magnetyczny jest to, jak wiadomo, kawałek materiału ferrytowego
w kształcie pierścienia, pozwalająoy sterować przechowywaną in
formacją przez sterowanie kierunkiem strumienia

wewnątrz

bardzo małego elementu. A postęp techniczny w sensie

tego

zwiększe

nia gęstości i podnoszenia szybkości odbywa się głównie w
dze redukowania wymiarów tego pierścienia.
pojęoie

o

niefctóryoh

ozynnikaoh

I aby

dać

ograniozająoyoh,

ostatnio wyprodukowane rdzenie mają wymiary rzędu

dro

Państwu

powiem, że

10

milicali

/ o ,254 mm/, tzn. są tak małe, że gdybym wziął ioh setkę i

uło

żył w szereg, stykając je krawędziami, zajęłyby tylko jeden cal.
A gdy weźmieoie pod uwagę, że

w

oelu

zrealizowania

rdzeniowej trzeba przeoiągnąć trzy druciki przez bardzo

techniki
drobny

otwór w środku tego rdzenia, zrozumieoie, że dochodzimy już
granio tego, 00 można zrobić dla podniesienia szybkośoi
tości przez dalszy rozwój
tem/370

i

do
gęs

tej teohniki. Toteż w komputerze Sys-

dokonano przejśoia do teohniki obwodów scalonych, czy

li do zastosowania elementów, które jak poprzednio widzieliśmy,
przeohodzą przez uoho od igły oraz do wdrożenia półprzewodniko
- 7 -

we j techniki monolitycznej /MST/. Widoozny tu jest znaczny
stęp pod względem gęstośoi, ponieważ w czasie

po

wypuszczenia

rynek tego komputera udało się nam zmieśoić około

1000

na jednej takiej bardzo małej półoalowej

W

płytoe.

"o zaawansowanyoh funkcjach” , czyli maszynaoh

bitów

maszynach

wirtualnych

370/153 i 168, udoskonaliliśmy tę technikę i mniej

na

IBM

więoej

po

dwoiliśmy pojemność tyoh małych płytek* Z kolei, jak można było
oozekiwać, również technika LSI znalazła

zastosowanie

dzinie parnięoi operaoyjnych. Obiecuje ona

też

w dzie

znaczny

wzrost

pojemności. System/370, a potem maszyny ” 0 zaawansowanyoh funk
cjach” , pozwalają teraz na realizację pamięci
wistej jak i wirtualnej o pojemności

do

16

zarówno

rzeczy

milionów

bajtów.

I jak moina się było spodziewać, technika LSI otwiera drogę
systemom pamięci, któryoh pojemność w lataoh 1980-tyoh

ku

mierzyć

się będzie setkami milionów bajtów.
Również koszt parnięoi ulegał znaoznyra obniżkom. Oczywiśoie w
1956 roku nie było na rynku pamięci o pojemności
tów. Ale gdyby taka była, kosztowałaby

około

miliona

130 000

baj

dolarów

miesięcznie. W czasie pojawienia się komputera Systera/360 koszt
ten wynosił już poniżej 20 000 dolarów. Systera/370 dalej
żył ten koszt do 10 000 dolarów, a
funkcjach” - do około 5 300 dolarów

maszyny
za

”0

milion

obni

zaawansowanyoh
bajtów.

Widać

więc, że dokonaliśmy znacznego postępu w zakresie obniżenia ko
sztu pamięci operacyjnej i wydaje się, te dzięki pojawieniu się
układów LSI możliwe będą w przyszłości dalsze udoskonalenia

o-

parte na tej technice.
Dla oceny teohniki parnięoi

zewnętrznych

sądzę,

przyjrzeć się jej bliżej w trzech aspektach. Po

że

należy

pierwsze

- 00

•trzeba zrobić, by pomieścić maksimum informaoji na jakimkolwiek
dysku? Po drugie - 00 trzeba zrobić, by pomieśoió jak

najwięk

szą liozbę śoieżek na powierzchni dysku? Po trzecie - jaki
chanizm ustawiająoy trzeba zastosować,

by

odnajdować

miejsca

tyoh śoieżek? Innymi słowy - zajmę się bitami, ścieżkami
stemami meohanizmów ustawiająoych.

Interesują

nas

m e

przy

i sy
tym

przede wszystkim gęstośoi jakie możemy uzyskać.
Punktem wyjśoia dla techniki dyskowej Jest niepolerowane ma
towe podłoże aluminiowe, które następnie

- 8 -

bardzo

gładko

toczy

się diamentem, a potem podrywa nadzwyczaj cienką powloką złożo
ną z cząstek. tlenku żelaza zawieszonych w lepiszczu z żywicy epoksydowej /rys. 3/.

RYS. 4

RYS. 3

Ne schemacie /rys, h/ przedstawiono element do zapisu

i od

czytu danych.
fasada działania jest następująca;

impulsy

przesłane do cewki zapisująoej, a ta stwarza

prądu

zostają

strumień

energii

elektromagnetycznej, skonoentrowany wokół szozeliny. Pole elek
tromagnetyczne -wiąże się z punktem na dysku, nasyoa

go,

magne

suje i tworzy zapis informacji.
JŁ u g a ić k o m ó rk i b itu je s t lo le in a o d fizycznych pa ra m e tró w
rye3tłoc)i don uch

bruboii
noiniho dat

RYS. 5

Ten z kolei wykres /rys. 5/, na którym tak wiele się dzieje,
ilustruje nam w zasadzie, że wielkość punktów zapisu

na

dysku

zależy od trzech kluczowych czynników: na jaką najmniejszą

od

ległość możemy się zbliżyć, do jak cienkiej powłoki i z jak ma
łą szczeliną, oraz że wielkość punktu jest w przybliżeniu

sumą

tych trzech parametrów /wysokość unoszenia się głowioy nad dys
kiem, grubość powłoki dysku

i wielkość

szczeliny/.

nieustannie nad tym, aby dalej zmniejszyć wielkość
ru. To znaozy, aby jak najbardziej zbliżyć się do

tego obsza
jak

niej powleczonego dysku z jak najmniejszą szczeliną.

- 9 -

Pracujemy
najcie

Rysunek 6 przedstawia sohematycznie stosunek między
a głowioą.

dyskiem

_______________________________
P rzeciu ago

Podłoże o L u m in io u e

RYS. 6

Obciążamy głowioę dostateczną energią, by weszła w kontakt z
dyskiem i równoważymy Ją siłą podnoszenia, która

Jest

funkoją

opływowego kształtu głowicy. Przy obecnej teohnioe stosujemy unoszenie się głowicy nad

dyskiem

na

wysokości

50

raikrocali

/ 1,25/tm/. Choiałbym w tym miejscu zrobió

porównanie;

unosimy

się na wysokośoi 50 mikrocali nad dyskiem

czternastocalowym

i

gdy przedstawię to w odpowiedniej skali, wynika z tego następu
jący stosunek - 50 mikrooali ma się do 14 cali mniej więcej tak
jak 1 / 3 cala do jednej raili. Jeśli więo

przeprowadzę

do tego, 00 osiągamy w tej teohnice, to można

to

analogię

porównać

latania samolotem na wysokośoi 1 / 3 cala nad powierzchnią
o średnicy 1 raili. Już samo to mówi nam wiele

o

tej

do

stawu

teohnice.

Możemy sobie zdać sprawę z nadzwyczaj małych wymiarów, z jakimi
mamy do czynienia, a poza tym zrozumiemy, jak wielkie są
gania odnośnie płaskośoi dysku, ponieważ jeśli będzie

na

powierzchni pęoherzyk, zraarszozka lub cokolwiek innego, 00
powiadałoby wysokośoi 1 / 3 cala nad powierzchnią
stawu, zachodziłoby niebezpieczeństwo

styku

dyskiem.
S ^hńŁ

b itd u

20000
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m ooo
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J9T5

1960

wyma
jego
od

jednomilowego

między

głowioą a

Jeśli idzie o gęstość bitów, na wykresie /rys. ?/
wiono, oo zaszło w toku rozwoju niektórych naszyoh

przedsta
najważniej

szych produktów.
Zaczęliśmy w 1 9 5 6 roku od 1 0 0 bitów na cal. w 1960 roku, wraz
z wprowadzeniem dysku 1311 i wymiennych pakietów

dysków,

pod

nieśliśmy gęstość do 500 bitów na oal.
W 1965 roku przy dysku 2314- uzyskaliśmy do 2 2 0 0

bitów/cal,

a w roku 1970 wraz z wypuszczeniem dysków 3330 - gęstość

wzro

sła do 4 040 bitów/oal. Gęstość na dyskach

około

3340

5600 bitów/oal. Na bazie dalszego doskonalenia

wynosi

omówionej wyżej

geometrii, tzn. opracowywania układów, w którybh coraz bardziej
zbliżamy się do coraz cieniej powleczonych dysków, można będzie
uzyskać, jak się przewiduje, z końcem tego dziesięciolecia gęs
tości przekraozające 20 000 bitów/cal. Za chwilę pokażę Państwu,
jaki to ma związek z niektórymi innymi parametrami dysku.
Tyle o gęstości bitów -

a

teraz

przypatrzmy

się

gęstości

śoieżek.

R Y S .0

Oto obraz dysku 1311 /rys. 8/. Na dysku

1311

50 śoieżek na oal. I ktoś zauważył wówczas, że

zapisywaliśmy
50

śoieżek

na

oal, to mniej więoej te same wymiary, co gęstość linii papilar
nych w typowym odoisku palca.

RYS. 9

11 -

Toteż przyjęliśmy w San Jose odcisk palca jalco miernik:
tośol dysku i ilustracja, którą

tu

widzimy

/rys. 9/

gęs-

ukazuje

postęp, jakiego dokonaliśmy. Jeśli to jest typowy odcisk palca,
to jego linie papilarne są rozmieszczone z gęstością
na cal. Na dysku 3340 w przestrzeni

między

dwiema

około

50

sąsiednimi

liniami odcisku palca zmieściliśmy sześć śoieżek. Na dysku 5330
Model 11, który obecnie dostarczamy odbiorcom, mieścimy na

tej

przestrzeni osiem ścieżek.
A teraz, zanim przejdziemy do następnego tematu, proszę
przyjrzeć odciskowi swego palca; w przestrzeni
sąsiednimi liniami papilarnymi mamy aż

osiem

między
śoieżek

się

dwiema
danych.

A przy tym możemy zapisać te ścieżki na każdej naszej maszynie,
a potem przenieść dysk na inną maszynę i we wszelkioh warunkach
otoczenia odtworzyć dane. Tę ceohę nazywamy zamiennością.
Musimy być w stanie uczynić to, a system, za pomocą

którego

to czynimy nazywamy "oewką głosową do śledzenia ścieżki,r. Rysu
nek 10 jest schematyoznym przedstawieniem systemu cewki
wej i faktycznie mamy tu do czynienia

z ruchomą

głoso

cewką w

polu

magnetycznym.

RYS.

10

Gdy przepuszozamy prąd przez tę cewkę, stwarzamy siłę,

któ

rej możemy użyć do ustawienia dźwigni głowicy w stosunku do in
formacji znajdująoej się na pakiecie dysków.

Przez

śledzenie

ścieżki rozumiemy co następuje; jedna powierzchnia dysku Jest z
góry zapisana w ozasie produkcji i używamy

ruchomej

cewki, by

dostać się w pobliże pożądanego miejsca, a potem odczytujemy tę
z góry zapisaną powierzohnię, analizujemy

otrzymany

odozyt, a

wyniki przekazujemy drogą sprzężenia zwrotnego w zamkniętej pęt
li z powrotem do

ruchomej oewki. Oznacza to, że gdy dysk obra-

oa się mimośrodowo albo rozszerza się lub

- 12 -

kurczy

pod

wpływem

zmian temperatury, tego typu system daje nam możność

d-ynamioz-

nej kompensacji. Właśnie ten serwosystem śledzenia ścieżki poz
wolił

na uzyskanie tak bardzo gęstego upakowania

ścieżek, ja

kie mamy w obecnej generaoji sprzętu.
A oto fotografia cewki głosowej z założonymi

i naładowanymi

głowicami /rys. 11/.

RY5.11

Jeśli idzie o gęstość ścieżetc, możemy również

rzucić'

okiem

na wykres postępu w tej dziedzinie /rys. 12/.

Zaozęliśmy w 1956 roku od 20 śoieżek na cal w pamięciaoh 305
RAMAC. Wraz z wprowadzeniem zamiennośoi w dysku 1311, doszliśmy
do 50 śoieżek na cal. Gdy w latach 1964-1965 wypuszczaliśmy
rynek dyski 2314 i 2311, gęstość wynosiła 100 śoieżek
Z pojawieniem się dysków 3330 w 1970 roku

zbliżyliśmy

na

na
cal.

się

do

200 ścieżek na cal, W dwóoh ostatnio wypuszczonych urządzeniaoh
gęstość wynosi: w 3340 około 300 śoieżek na cal. a w 3330 Model
11 - około 370 śoieżek na cal. Prognozy wskazują, że w
cach raożliwośoi technicznych leży co najmniej

podwojenie

grani
dzi

siejszych gęstośoi do końoa obecnego dziesięciolecia.
Jeśli idzie o oza 3 dostępu, przeszliśmy długą drogę, głównie
stosując trzy kolejne techniki /rys. 13/.
- 13 -
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RYS. 15

W roku 1956, przy 305 RAMAC, stosowaliśmy metodę
chaniczną, przy której

sprzęgło

elektromagnetyczna

przesuwały ramiona wzdłuż odległości fizycznych.

elektrome
i

cięgła

Przesuwaliśmy

ramiona nie tylko od ścieżki do śoieżki na tym samym dysku, ale
także od dysku do dysku w ramaoh zespołu dyskowego.

Prowadziło

to do podanych na wykresie czasów dostępu, wyrażonych w milise
kundach. W latach sześćdziesiątych przeszliśmy do techniki

hy

draulicznej, stosująo ciecze hydrauliczne, pompowane to z

jed

nej, to z drugiej strony tłoka, jako siłę napędową do

ustawia

nia dźwigni głowioy. w latach siedemdziesiątych przeszliśmy

do

teohniki tzw. oewki głosowej i obecnie pracujemy z przeoiętnymi
czasami dostępu rzędu 20-25 milisekund. Sądzimy, ie

moina

się

Choiałbym tu omówić nową teohnikę, którą nazywamy 3340.

Aby

liczyć z dalszą dwukrotną poprawą czasu dostępu.
ją dooenić, musimy Ją porównać z tradycyjnym sposobem projekto
wania napędów dyskowych. Widzimy tutaj /rys. 14/ przekrój przez
dźwignię, raeohanizm ustawiający i nośnik

danych;

widzimy

spo

sób, w jaki zawsze dotąd oddzielaliśmy napęd od dysku, co pole
gało na wydzieleniu samego dysku. Oznacza to, że zespół napędo
wy obejmował mechanizm ustawiający, cewkę
wszystkie głowica.

RYS. 14

- 14 -

głosową,

dźwignię i

Natomiast nośnik danych ograniczał się ściśle do samego noś
nika - i tak jest np. w dysku 3330. W dysku 334-0 istotna różni
ca polega na tym, że inaczej przeciągnęliśmy

linię

graniczną

między napędem a nośnikiem.
W uproszczeniu można by powiedzieć, że przecięliśmy dźwignię
na połowę i że oewka głosowa pozostała

częścią

napędu,

nato

miast głowica i dźwignia stały się wraz z nośnikiem danych częś
cią tzw. modułu danych /rys. 15/»
Konstrukcja J3S0
Ctopęd

ModuT danych

"I

|vQ00-rfr- H
u

I
Schemat ideouy.

niedokładny rysunek

RYS. 15

Pozwala to na dużą swobodę konstrukcyjną, jakiej nigdy przed
tem nie mieliśmy w urządzeniach z dostępem bezpośrednim, a jest
tak dlatego, że teraz możemy zmieniać

możliwości

zmieniając rodzaj modułów danyoh zakładanych na

urządzenia,

napęd.

teraz oferować różne funkcje, jak widać z niedawnej

Możemy

informacji

o możliwościach nieruohoraej głowicy. Możemy uzyskać różną pojem
ność zmieniając liczbę dysków w module danyoh. Takie
techniozne otwiera przed nami niektóre

podejście

moiliwośoi, jakioh

nie

mieliśmy przy żadnej z wcześniej stosowanyoh przez nas teohnik.
Jeśli się przyjrzymy przekrojowi modułu

danyoh

/rys. 16/,

zobaczymy, ż e 'zawiera,on pewną liczbę dysków, zespoły
odczytu oraz pozostałe urządzenia niezbędne do
stosowanej techniki.

RYS.-i 6

- 13 -

zapisu i

realizacji

za

W zespole odczytu i zapisu dla 33^0 montujemy na jednym

ze

spole cztery głowice i umieszczamy ten zespół między dwoma dys
kami .
Ponieważ na każdej powierzchni dysku używa się dwóoh głowic,
mechanizm ustawiający musi przesuwać się tylko
uzyskać dostęp do danych znajdująoych się na

o

jeden cal, by

pakiecie.

Wcześ

niejsze mechanizmy musiały przesuwać się o dwa lub więoej cali.
Elementy głowicowe są znacznie mniejsze i bardzo

słabo

nięte do niemal beztarciowej powierzchni. Dzięki

temu

dociś
po

raz

pierwszy możemy uruohamiać i zatrzymywać głowice w styku fizycz
nym z dyskiem. Pozwoliło to nam wyeliminować

skomplikowane

u-

rządzenia oboiążająoe, jakich musieliśmy używać przy wcześniej
szych teohnikaoh.
Omówiliśmy już dwie rzeczy: postępy w zakresie gęstości

bi

tów 1 postępy w gęstości ścieżek, jakie udało się osiągnąć dzię
ki stopniowemu doskonaleniu wybranej przez nas techniki.
Przyjrzyjmy się teraz, co się dzieje,

gdy

zastosujemy

zwiększone gęstośoi bitów i ścieżek do czternastocalowego

te
dys

ku.
Na wykresie /rys. 17/ wyrażamy gęstość powierzohniową

/tzn.

iloozyn gęstości bitów i gęstości ścieżek/ w bitach na cal kwa
dratowy.

W roku 1956 rozpoozęliśmy od 100 bitów na cal
na cal i gdy te dwie liczby pomnożymy przez

i

siebie,

20

ścieżek
otrzymamy

2000 bitów na cal kwadratowy. Przy obecnej technice osiągamy około 1,5 miliona bitów na cal kwadratowy. Z wykresu tego widać,
jak znaczny postęp udało się osiągnąć przez podnoszenie gęstoś
oi bitów i śoieżek. Ale trudno jest ooenić,

oo

praktyce, gdy bierze się pod uwagę tylko jeden
dysku.
- 16 -

to
cal

oznacza

w

kwadratowy

Na wykresie /rys. 18/ widzimy

efekty

podnoszenia

gęstości

bitów i ścieżek na przestrzeni czasu*

Jeśli prześledzimy rozwój kilku bardziej popularnych produk
tów, stwierdzimy, że w 1964 roku urządzenie dyskowe 2311
oiło poniżej 2 milionów bajtów na jednym

dysku.

Przy

mieśobecnej

technice, w urządzeniach 3330 i 3330-011, gęstości przekraczają
20 milionów bajtów na dysk. A biorąc pod uwagę przewidywania, o
Jakich wyżej mówiliśmy, a mianowicie ozterokrotny wzrost
nej gęstości bitów i dwukrotny wzrost gęstości

obec-

ścieżek, otrzy

mamy gęstości blisko 200 megabajtów na dysk, czyli mniej więcej
taką pojemność, jaką miało

ośmiotrzpieniowe

urządzenie

2314.

Zdajecie sobie sprawę, jakie poważne problemy upakowywania
ciąga to za sobą i że będzie trzeba zapewne

przyjąć

po

zupełnie

inną konfiguraoję systemów dyskowych.
Przypatrzmy się teraz dzisiejszym systemom informaoyjnym.
Choiałbym je przedstawić tak, jak są one pokazane na

rysun

ku 19
Ooecnle

P O kjró^ rrneslecznie zo
m ego b a jt

\
\ .Pom iot
\ operacyjno

5000
/S h n ic o \
/niirudiom o \
/SToui co
/ ruchom o
/ Toim o .
/ m a g n e ty c z n a
/ PaTho

1 5 0 0 -5 0 0
\

1 0 '4

\
\

\

9 -6

i dostępem \
6ez dostępu

\

?

r y s . 19

•t

Zakładam, że gdzieś poza rysunkiem

mam

centralną

komputera. W tej ohwili Jednak nie interesuje mnie
suje mnie tylko baza danych, do której

- 17 -

ta

jednostkę

ona, intere

oentralna

jednostka

komputera ma dostęp* Otóż mamy dziś pamięci operacyjne, których
koszt spadł na przestrzeni lat ze 100 000 dolarów za milion baj
tów do około. 5300 dolarów za milion bajtów przy obecnej techni
ce zastosowanej w komputerach 370/158 lub 168, I gdy weźmie się
pod uwagę nawet ten ostatni stosunek kosztu do pojemności, sta
je się jaśne, ¿e nie można

sobie

pozwolić

na

przechowywanie

zbyt dużej częśoi bazy danych w pamięci operacyjnej.
Można natomiast pójść na pewien kompromis odnośnie
ceny do wydajności i osiągnąć niższą oenę
posługująo się urządzeniami z nieruchomą

kosztem
głowicą,

stosunku

sprawności,
takimi

jak

dysk 2305. Dysk 2305 pozwala obniżyć stosunek ceny do pojemnoś
ci do około 500 dolarów za milion bajtów, tak

że w

rezultacie

- otrzymujemy za te same pieniądze dziesięć razy więcej
cji. Ale nawet 500 dolarów za milion bajtów
bardzo drogo, tym bardziej gdy

weźmiemy

to

pod

informa

wciąż
uwagę

jeszcze
możliwość

przechowywania informacji pod ruchomymi głowicami, ponieważ przy
użyciu urządzeń takioh jak rodzina 333/334-0 można uzyskać
sunek ceny do pojemnośoi poniżej 10 dolarów za

milion

sto

bajtów,

A zatem mamy tu wyższość ekonomiczną wyrażającą się dwoma
dami wielkości w porównaniu z głowioami nieruchomymi.

rzę

Cóż więc

macie pooząć? Oozywiście zrealizujecie ogromną większość swojej
integralnej /on-line/ bazy danych umieszczająo

ją

na

dyskach

magnetycznyoh obsługiwanych przez ruchome głowice. Odkreślam tę
część rysunku dla zaznaczenia, że realizując swoją bazę danych,
możecie wybierać spośród tyoh trzech możliwych wariantów
dzeń pamięoi operacyjnej oraz

różnego

typu

urządzeń

urzą
pamięci

zewnętrznej z głowicami ruchomymi i nieruchomymi.
Prawdopodobnie macie też taśmę magnetyozną

i ta ostatnia ma

wiele zalet, które nie ujawniają się przy tego rodzaju porówna
niu, ale choę tu tylko powiedzieć, że taśma

magnetyczna

względu na konieczność dostępu sekwencyjnego - nie

-

nadaje

ze
się

do przechowywania danych on-line. Odkreśliłem ją, aby zaznaczyć,
że jest ona użytkowana albo przy przetwarzaniu partiowym,

albo"

w charakterze pamięci rezerwowej.
Zwróćmy też uwagę, że znaczną ilość danych

przeohowuje

na półkaoh w postaci albo dostępnej, albo niedostępnej
szyny. Dane dostępne to te, które są przechowywane na

- 18 -

się

dla ma
szpulach

taśmowych, pakietaoh dyskowych, plikach kart lub w innej posta
ci czytelnej dla maszyny. Dane niedostępne są to dane

w

formie

nieczytelnej dla maszyny albo dlatego, że są zbyt objętościowe,
albo dlatego że nie są v?e właściwej postaci.
Znaczne poruszenie w świecie przemysłu informatycznego wywo
łała, i zasługuje na omówienie w tej dyskusji,
nowość w dziedzinie pamięci zewnętrznyoh. Tym

nasza

ostatnia

nowym

produktem

jest System Pamięci Masowej /Mass Storage System - MSS/
gujący się jako nośnikiem danych ładunkami 2" x 4".
ładunki są równoważnikiem pakietu dyskowego

o

posłu

Dwa

takie

pojemności

100

megabajtów albo 10 typowych szpul taśmy magnetycznej /rys. 20/.
Dane są zapisywane na paskach podobnych do wzoru, jaki widzicie
na moim krawacie. System jest modułowy i może przechowywać rów
nowartość od- 3 500 do 4? 200 szpul taśmy magnetycznej.

RVS. 20

Nasze urządzenie przeohowuje równowartość biblioteki

złożo

nej z 25 000 taśm. Istotne jest oczywiście to, że nowe urządze
nie daje bezpośredni dostęp do danyoh bez jakiegokolwiek udzia
łu operatora. Ten nowy system pamięci masowej nie tylko zmniej
sza czas zakładania, ale także zmniejsza

problemy

błędami operatora. Może też przyczynić się do

związane

poprawy

z

bezpie

czeństwa przy utrzymywaniu systemów baz>danych. Ładunki są przeohowywane w układzie sześciokątnym podobnym

do

plastra

miodu

/rys. 21/.
Mechanizm dostępu podchodzi po najkrótszej drodze do pożąda
nego .ładunku i przenosi komórkę do stacji

odczytu/zapisu.

zostaje zdjęta pokrywka, a pasek zostaje nawinięty
/rys. 22/.
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na

Tam

trzpień

RYS. 2-1

Kombinacja poruszająoego się paska i obraoająoej się głowicy
czytająoej względnie zapisująoej daje w

efekcie

ukośne

pasma

zapisanej informaoji. Dla komputera system MSS przedstawia sobą
Jak gdyby bardzo duty zbiór rzeczywistyoh

urządzeń

dyskowych.

Ten pozorny obraz przypomina konoepcję parnięoi wirtualnej i stąd
nazwa "wirtualne urządzenie

pamięoi

o dostępie

/virtual direct access storage device - VDASD/.

bezpośrednim"
Niektóre

śród udanych pomysłów, zastosowanych w tym systemie, to
wane przez system zakładanie, przy którym

tablica

spo
stero

zawartości

przenoszona Jest automatycznie z ładunku do rzeczywistych urzą
dzeń dyskowych, jak również statystycznie przewidywane

ładowa

nie danych, które prawdopodobnie będą potrzebne.

tfYS. 22

Dane rozmieszcza się w rozporządzalnych rzeczywistyoh
dzeniach pamięoi w sposób przyrostowy, po osiem oylindrów.

urzą
Ak-

tualizaoji dokonuje się tylko przez przepisanie tych przyrostów
ośmiocylindrowych, które uległy zmianie. Przełączanie, podwójne
elementy sprzętu, równoczesna aktualizacja

i najbardziej

sku-

teozny system poprawy błędów, jaki kiedykolwiek wymyśliliśmy

-

obiecują niespotykany dotąd poziom niezawodności. Po raz pierw- 20 -

szy oferujemy bezpośredni dostęp do informacji po cenie

znacz

nie niższej niż 1 dolar ze 1 milion bajtów miesięcznie,
Tendencją w technice jest

dążenie

do

sytuacji

«wszystkie

zbiory on-line". Ten przyszły sprzęt będzie zapewne opierał się
na zespołach półprzewodnikowych układów integracji wielkoskalowej, doskonałej

technice dysków wirujących, jaką

liśmy, oraz no systemach pamięci masowej /MSS/
nia wysoce sprawnej, hierarchicznej

struktury

w

wyżej
celu

opisa
stworze

bezpośredniego

dostępu.

Rozwój zmierza ku kombinacji

trzech

podstawowych

technik:

integracji wielkoskalowej LSI, o której wspomniałem wyżej, tech
niki, którą nazwę po prostu "X" i techniki

archiwalnej

23/. Przez "X" rozumiem tu jakąś

jeszcze,

nieznaną

technikę pakowania dysku, która mieści się w ramach
przeze mnie opisanych technik dyskowych.

/rys.

ulepszoną
poprzednio

Mam tu na myśli dysk,■

który będzie prawdopodobnie nieruchomyX// i na pewno obsługiwany
przez ruchomą głowicę oraz upakowany

z zastosowaniem

jakiegoś

typu przechowywania hierarchicznego. Pragnę podkreślić, że

do

brze byłoby oczywiście zrealizować całą bazę danych na zasadzie
jakiejś wysooe sprawnej egzotycznej .teohniki,

takiej

jak

np.

LSI, ale pozostaje faktem, że do czego przechowanie kosztuje

1

dolar w układzie LSI, można przechować kosztem 1 centa na dysku
z ruchomą głowioą /rys. 24-/. Ta różnica dwóch rzędów

wielkości

wskazuje, te w przyszłych strukturach pamięci poczesne

miejsce

zajmie technika dyskowa.

t/

' "fixed" - być może autor
/przyp. red./

ma

na

21 -

myśli

niewymienne

dyski

DoLorou ta
megabajt on-U"e
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Technika archiwalna będzie

prawdopodobnie

taśmie magnetyoznej, bo istotnym warunkiem

opierać

się

na

przechowywania

ar

chiwalnego jest gotowość użytkownika na znaczne obniżenie spraw
ności, skoro może w zamian za to uzyskać bardzo korzystny

sto

sunek ceny do pojemności.
Pamięć archiwalna jest próbą

bardzo

głębokiego

wgryzienia

się w zbiory, które są obecnie przechowywane na półkach.
dzę, te idealnym sposobem osiągnięcia tego

jest

I są

odseparowanie

użytkownika od charakterystyki samej bazy danych, a gdy się nam
to uda i Jeśli użytkownicy będą patrzeć na bazę danych w nastę
pujący sposób; ’’umieszczam tam swoją informację i
powrotem, wszystko czym baza dysponuje jest

w

dostaję ją z

systemaoh

On

line, a dla moich kluczowych zbiorów istnieje rezerwa i uzysku
ję od bazy poziom usług, jakiego chcę” ,

wówczas

będzie

można

powiedzieć, że osiągnęliśmy nasz cel.
Podsumowując to, co dziś powiedziałem - sądzę, że można śmia
ło stwierdzić, iż od czasu 305 RAMAC przeszliśmy szmat drogi
że na wirujących dyskach zajedziemy zapewne

daleko

siemdziesiąte, ponieważ dyski te są jednym z ważnych

w

lata

i
o-

elementów

przechowywania danych on-line.
Dziękuję Paristwu za uwagę.
Pytania i odpowiedzi
3HERW00D: Mam pytanie. IBM miał w latach sześćdziesiątych pewne
urządzenia;

była to

1350/. Miała ona

pamięć

fotocyfrowa

/photodigital

storę

mniej więcej taką samą pojemność, ale cztero

krotnie większą szybkość przenoszenia danych niż 3850. Czy może
mi Pan wyjaśnić tę tajemnioę?
- 22 -

DONNELLY; Gdyby był tu pan Morris, na pewno

ucieszyłby

się

z

tego pytania. W pamięci fotocyfrowej zastosowaliśmy elektrograficzną metodę zapisu zwaną "boostrophodonic", co w naszym

bar

dzo specjalistycznym żargonie technicznym oznacza sposób podob
ny do ruchu przy koszeniu trawy. Kosi się ją w jednym kierunku,
potem przesuwa się nieco w bok kosiarkę i kosi się drugie pasmo
trawy idąc w przeciwnym Kierunku. Tyle uproszczonego

wyjaśnie

nia, które jak. sądziłem powinienem był wtrącić,

a

teraz

odpo

wiadam na pytanie. Otóż wyprodukowaliśmy wiele

urządzeń

szyb

szych niż «system parnięoi masowej” /m s s /, mamy Jednak w San Jose
powiedzenie, te «trudno jest napić się wody z węża

strażackie

go” . Bo gdy się przez chwilę zastanowimy, to zrozumiemy, że nie
sztuka czasem zacząć z dużą szybkośoią, ponieważ kontynuacja

z

taką szybkością przez dłuŻ3zy czas° Jest trudna. Szybkość

prze

noszenia danyoh staje się jednym

który

z parametrów

musi być zintegrowany z najsłabszym ogniwem

systemu,

łańcucha

urządzeń,

jaki staramy się skompletować. Proszę więo wziąć pod uwagę,

że

MSS przenosi dsne zawsze do i z rzeczywistego urządzenia dysko
wego 3330; szybkość przenoszenia' danych 3330 wynosi
obecna szybkość MSS wynosi 874- KB. Choć więc

w

806

KB,

a

przeszłości wy

produkowaliśmy urządzenia wyżej stojące technicznie pod

wzglę

dem szybkości przenoszenia danyoh, to jednak szybkość

obecnego

urządzenia MSS oalkowicie odpowiada ogólnej koncepcji

systemu,

w którego skład wchodzi.

S esja D - M A G N E T Y C Z N E PA M IĘCI D O M E N O W E
1 PĘ C H E R Z Y K O W E - POSTĘPY W D ZIED ZIN IE
PA M IĘCI P IE R W O T N Y C H I W TÓ RN Y C H
J o s e p h F. K r u y , C a m b r i d g e
Bedford, M a ssa ch u setts

M em ories

Inc.,

K R U Y : Aby Jeszoze bardziej podkreślić międzynarodowy

charakter

tej konferencji, postanowiłem mówić po angielsku z moim węgier
skim akoentera.
Gdy p. Sherwood przysłał mi

zaproszenie

na

konferenoję

z

prośbą o wystąpienie na temat pamięci, sprawiło mi to dużą przy
jemność, bo zawsze miło jest mówić o towarze, na który jest co
raz większy popyt i który można nabyć po coraz

niższej

cenie.

Takim właśnie towarem są pamięci,
Y/ ostatnich latach najszybciej rosnącym elementem w przemyś
le informatycznym

-

poza kosztami oprogramowania, które

jeszcze szybciej - jest pojemność pamięci on-line.

rosną

Racją

tego szybkiego wzrostu pojemności pamięci jest to, że

bytu

w minio

nych piętnastu-dwudziestu latach szybkość, z jaką można wyjąć z
szafy lub zdjąć z półki i założyć taśmę,

wzrosła

znacznie, Natomiast moo obliozeniowa centralnej

bardzo

nie

jednostki kom

putera wzrosła sto- lub tysiąckrotnie, w rezultacie ooraz więk
sza ilość informacji jest potrzebna on-line, aby móo

ją

prze

twarzać bez czekania na założenie nowych taśm.
Dziś otrzymaliście Państwo świetnie przedstawiony

przez

p.

Donnely'ego przegląd nowych urządzeń pamięci masowej, z którego
widać było, jak przemysł komputerowy, podchodzi do tego

proble

mu, Istnieje bowiem potrzeba urządzeń, które przybliżyłyby

nas

do szybkości centralnej jednostki komputera.
Na przestrzeni ubiegłych lat, wskutek tej zwiększonej spraw
ności centralnej jednostki komputera, rosło zapotrzebowanie
pamięoi on-line o większej szybkości

i

większej

Niestety żadna pojedynoza technika nie jest

na

pojemności.

w stanie

zapewnić

szybkiej i zarazem wysoko pojemnej pamięoi po możliwym do przy-

2H

-

jęcia koazoie. Rozwiązaniem problemu jest

hierarchia

łącząca kiltca różnyoh teohnik i składająca się

pamięoi,

z elementów pa

mięci o różnej charakterystyce pod względem stosunku kosztu

do

sprawności.
Najistotniejszym problemem technicznym na drodze

do

nięcia lepszej hierarohii pamięoi z punktu widzenia

osiąg

kosztu

do

sprawności Jest dysproporcja nazwana "luką dostępu". Dla zilus
trowania tej "luki dostępu" niech mi
gii. Załóżmy, że

centralną

pędzie

jednostką

wolno

użyć

komputera

Jest

analo
bardzo

sprawny księgowy, który potrafi wykonać jedną operację, np. do
dawanie lub mnożenie, w oiągu jednej sekundy. Ma na stole przy
gotowane jakieś oztery-pięó stron danych do opracowania. Zaczy
na pracę i po krótkim czasie kończą mu się dane, Żąda

dalszych

danych. Ale musi czekać cały tydzień, zanim

pierwszą,

dostanie

liczbę; a i potem musi czekać trzy minuty na każdą następną. Uwidaoznia nam to problem tej dysproporcji, którą nazwaliśmy "lu
ką dostępu", jaka istnieje między elektronicznie
półprzewodnikowymi pamięciami operacyjnymi a
nie adresowalnymi pamięciami

adresowalnymi

elektromechanicz

takimi, jak fc&śmy i dyski.

To znane przezrocze /rys. \J ilustruje

tę

lukę

której mówiłem. Przezrocze liczy jut cztery lata
lewej stronie luki uwidoczniono trzy

ceohniki;

dostępu, o

i dlatego
technikę

po

pół

przewodnikową, drutową 1 .ferrytową. Siewa po lewej stronie jest
już w zasadzie rozegrana.

Pamięci drutowe są już niemal

zupeł

nie wyeliminowane, a ferrytowa przeżywają się, choć parnięoi rdze
niowe wciąż jeszcze mogą oyć wytwarzane po koszcie niższym

niż

półprzewodnikowe i odznaczają się co najmniej równie dobrą nie
zawodnością oc półprzewodniki, ile większe

i wyższe

wymagania

przyszłyoh systemów pod wzgJ ędem szybkości będą wymagać
wania półprzewodników.
j^SSSf
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stoso

Po prawej stronie luki dostępu znajdą zastosowanie; technika
dyskowa oraz jakiś rodzaj techniki pamięoi masowej, o jakim mó
wił p. Donnelly na poprzednim posiedzeniu.
A. oo z luką dostępu? Tym właśnie zajmiemy się. Są dwie tech
niki, które obeonie chcą wypełnić tę lukę: teohniki półprzewod
nikowe w postaci

"ładowanyoh

urządzeń

sprzężonyoh"

couplad devices - CCD/ oraz technika wędrująoyoh

/oharged

domen

raagne-

tyoznyoh, reprezentowana przez dwa typy pamięoi; jeden

z

nioh

to pamięć pęcherzykowa, a drugi to pamięć domenowa /domain

tip

memory - DOT/.
Jak będzie wyglądała przyszła hierarchia pamięoi? Obeona hlerarohia pamięci składa się w zasadzie z trzech głównych

pozio

mów. Jednym jest szybka pamięć pierwotna, drugim Jest powolniej
sza pamięć wtórna, trzeoim są dyski

magnetyczne

i

podłączone

on-line. Luka dostępu jest zaznaczona przerywanymi liniami pio
nowymi. Taka hierarchia pamięoi znalazła zastosowanie

w

kompu

terach IBM 370 model 155» 165» 158 i 168.
Jak będzie przypuszczalnie wyglądać przyszła hierarchia
mięci? Będzie zapewne istniała bardzo szybka pamięć

par

pierwotna,

posługująoa się techniką dwubiegunową. Jak wiecie, technika dwu
biegunowa daje znacznie szybsze urządzenia pamięci niż technika
półprzewodników tlenkowyoh /MOS/, ale jej

koszt

jest

Będzie też istniała duża pamięć operacyjna, która

wyższy.

naszym

zda

niem, będzie opierać się na teohnioe półprzewodników tlenkowyoh.
Obie te teohniki mogą być kombinowane między sobą; mogą być łą
czone na różnyoh kartach w tym samym

podsystemie;

być połączone na Jednej płytce /ohip/.

Bardzo

niektóryoh przyszłyoh systemaoh odbywać

się

mogą

możliwe,
będzie

w

mierze przetwarzamie rozproszone przy użyciu obu tyoh
oraz może przy szerokim stosowaniu pamięci

nawet
że

w

pewnej
technik,

asocjaoyjnej

i pa

mięci adresowalnej treściowo lub jakiejś pamięoi z układami lo
gi o znyrai .
W luoe, którą powinna wypełnić pamięć pomocnicza - po
stronie krzywej - dominującą pozycję zajmą, jak

lewej

przypuszczamy,

teohniki oparte na wędrująoyoh domenach magnetycznych, mimo fak
tu, że będą musiały wytrzymać

potężną

konkurencję

półprzewodników. Luka dostępu będzie nadal
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istniała,

ze

strony
ale

nie

będzie tak dotkliwa jak obecnie, a urządzenia elektromechanicz
ne - dyskowe i taśmowe urządzenia pamięci masowej - będą repre
zentować czwarty poziom pamięci.
Ponieważ teohniki po lewej i prawej stronie są łatwe

do

o-

kreślenia, pragnę poświęcić trochę więcej czasu tej luoe między
nimi. Jedną z technik opartych na wędrujących

domenach

tycznych jest technika domenowa DOT. Wyższość technik

magne
DOT

teohnikami półprzewodnikowymi polega na łatwości produkcji.

nad
E-

lement parnięoi DOT składa się przede wszystkim z podłoża szkla
nego /rys. 2/. Na podłoże szklane, po pewnych
czyszczającyoh, nakłada

się

warstwę

czynnościaoh

aluminium, jako

o-

warstwę

- 70oe
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ÆYS.2

spodnią. W tym aluminium wytrawia się, przy użyciu

pojedynczej

maski, linie przewodnikowe. Nazywamy je kanałami i w tych kana
łach poruszają się domeny. Po wykonaniu

trawienia

nanosi

ciągłą warstwę materiału magnetycznego, którym jest

się

niklo-fer-

ryto-kobalt. W wyniku tego siła koeroyjna w kanałach będzie ni
ska, a poza kanałami wysoka /rys. 3 /•

tfY S . 3

Widzimy tu kanał, o. którym mówiłem, a

jest

to

miejsce,

którym wytrawiono aluminium. W tyra kanale generowane są
przez cewkę injekoyjną, a potem są one
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poruszane

przez

w

domeny
cewkę

propagacyjną. Porównajmy teraz tę technikę z techniką pęcherzy
kową.
W technice DOT istnieją kanały i domeny ułożone aą bokiem, a
kierunek- łatwego namagnesowania leży

w

płaszczyźnie

elementu

pamięci; w pęcherzyku kierunek magnesowania jest prostopadły do
płaszczyzny pamięci. Pęcherzyki, w kształcie małych kół,

poja

wiają się po ich wtryśnięciu. Aby utrzymać stałość pęcherzyków,
potrzebne jest pole spolaryzowane.

Jeśli

pole

spolaryzowane

jest niewłaściwie, domeny albo załamują się i przestają istnieć,
albo rozciągają się w domeny proste. Działanie pęcherzyków musi
się odbywać pod wpływem

stałego

pola

wspólnym działaniem polaryzacji i pola

spolaryzowanego

i

pod

wirującego w płaszozyź-

nie.
Jednym z układów pamięci pęcherzykowyoh -

i zapewne

najle

piej znanym - jest typ "pręt-T" /rys. 4/. Są też niektóre
sze układy, nazwane Chewron i inne. Ale w zasadzie
kich z nioh, wskutek działania pola wirującego

w

we

now

wszyst

płaszczyźnie,

pęcherzyki przesuwają się od T do pręta i od pręta

do

T i

ma

miejsce pewied efekt propagacji, dopóki pęcherzyk nie dotrze do
miejsca, gdzie może być odczytany. Wykorzystuje się przy tym-oporność magnetyozną, ale możliwe są też i inne techniki.

RYS. 4

W technioe DOT domeny są przesuwane w kanale z jednego poło
żenia w inne. Położenia są określane

nie

przez

jakiś

rodzaj

permalojowych prętów "T", ale przez linie przewodnikowe, całko
wicie izolowane od kanałów magnetycznych. W rezultacie
przewodnika elektrycznego w kanale

magnetycznym

nie

między

płytą

magnetyczną a przewodnikiem elektryoznym; nie są potrzebne
łączenia. Dzięki temu można wziąć podłoże pamięoi DOT

po

- które,

nawiasem mówiąc, ma wymiary 2 oale x 2 cale - i umieścić je
- 28 -

ma

na

liniach przewodnikowych i wówczas przeolęcie linii przewodniko
wych i kanału wyznacza położenie. Niepotrzebna jest zatem jakaś
daleko idąca dokładność wymiarowa i dlatego znacznie uproszczo
ne są problemy maski.
Kierunek rozprzestrzeniania się domen w technice DOT uzysku
je się przez przyłożenie stałego pola propagacyjnego do podłoża
DOT. W ozasie działania tego pola domeny rozciągają się, a
tem przez

po

zastosowanie pola kasującego i podtrzymującego pozo

stają w z góry wyznaczonej pozycji w skurczonej

postaci.

Ruch

domen bardzo przypomina ruch gąsienioy, która wydłuża się i kur
czy, potem znowu wydłuża się i kurczy i w

ten

sposób

zmienia

miej sce.
Rzecz polega na tym, by spowodować, żeby domena magnetyczna,
wstrzyknięta

w

jednym

miejscu, przesunęła

przewodnikowych do miejsca odczytu, gdzie
zostają wzmocnione i odczytane. Czytanie

się

wzdłuż

domeny
domen

linii

magnetyczne
odbywa

się

w

drodze indukcji. Poruszająca się domena przeohodzi pod przewod
nikiem w postaci dysków magnetycznych, gdzie zmiana

namagneso

wania zachodzi pod głowicą i indukuje sygnał o sile do 10 miliwoltów. Tak więo porównanie problemów odczytu pęcherzyków i DOT
wypada na korzyść DOT, ponieważ sygnał w bardzo

gęstym

pęche

rzyku jest znacznie słabszy.

Obszar odczytu w tej technice pokazano na rysunku 5. Sposób,
w Jaki uzyskuje się sprawność systemu przy

technologii

której podstawowa szybkość przesuwania jest rzędu

1

megabajtu

na sekundę, polega na multipleksowaniu w kilku pętlach
szaru odczytu. To multipleksowanie odbywa się poprzez
lektory bloków, gdzie można wybrać jeden, dwa

lub

DOT,
do

ob

tzw. se

trzy

bloki

informacji, które mają być selektywnie odozytane z tego obszaru.
- 29 -

1

RYS. 6

3

2

1

iw

Jest też inna teohnika, która może

Selektor 1
Linio odczytu

Selektor2
Selektor3
Selektor4

jeszcze

bardziej

spieszyć działanie pamięci DOT, a mianowioie wybór

przy

i odczyt

w

czasie /rys. 6/. Domena znajdująoa się bliżej linii odozytu do
trze do obszaru odczytu prędzej, ponieważ

niestety

poruszanie

się domeny trwa pewien czas i tym właśnie uwarunkowane jest
graniczenie szybkości pamięoi. Ale
przestrzeni i multipleksowaniu
danych z podłoży DOT może być

dzięki

w czasie
zwiększona

o-

multipleksowaniu
rzeczywista
ponad

w

szybkość

20-krotnie

w

stosunku do szybkości podstawowej•
Jedną

z najważniejszych cech systemu pamięci, która

ją

o-

kreśla technicznie i decyduje o jej elastyczności i wykonalnoś
ci, Jest właśoiwy podłożu stosunek sygnału do szumu. Na rysunku
7 widzicie sygnał "0" i sygnał M1" w systemie DOT. Na ogól sto
sunek sygnału do szumu uważa się za zadowalający, gdy
cza 3:1. Jak widać z wykresu, stosunek sygnału

do

przekra

szumu

jest

tutaj znaoznie wyższy.

Sygnały nyjseioue

z

płaszczyzny pam iąa HOT

P Y 5 .7

Pokażę teraz szereg przezroczy, na któryoh

widać,

produkuje pamięoi domenowe. Pozwólcie, że szybko

- 30 -

je

jak

się

objaśnię.

R Y 5 .8

Tu zaś wyjmuje się je

i sądząc

po zadowolonej minie operatora,
prawdopodobnie ich nie

stłukł.

RY5.10
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To jest laboratorium, w

którym

wytwarza się linie przewodniko
we .

Tutaj poddaje się płytki wstęp
nej próbie. Pozwólcie mi raz
jeszcze podkreślić,
że spraw
dzenie płytek DOT
jest bardzo
ważne, ponieważ nie powinna ist
nieć przewodność
elektryczna
między płytkami DOT a sygnałami
napędzającymi. Po prostu kła
dzie się płytki DOT na przewod
nikach i sprawdza się je, a jeś
li nie są dobre,
zamienia się
je. Nie potrzeba natomiast ro
bić tego, co się robi przy pół
przewodnikach - gdzie spaja się
je z płytką krzemową - lub oczywiśoie przy technice pęche
rzykowej .

Tutaj widzimy inną operację. Są
to płytki DOT, które wkłada się
w większe płyty. Układa się
potem w pakiet, sprawdza
myka pakiet.

RY$. 13
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Je

i za

A oto płyta informaoyjna DOT.
Obecnie gęstość zapisu na płyt
kach DOT mogłaby wynosić dó
64- 000 bitów na cal kwadratowy;
w tej chwili
stosujemy jednak
gęstość tylko 10 000 bitów na
oal kwadratowy, a to dlatego,
że gęstość ma duży wpływ na wy
dajność, a my nie ohoemy obni
żać wydajnośoi.

Widzimy tu też ten
ułożony w postaci

sam

pakiet

pliku

płyt.

Obecnie posiadamy pliki
jeranośoi miliona

bitów.

o

poPliki

te z kolei stanowią ozęśoi skła
dowe modułu.

RYS. f 5

A to jest moduł systemu, zawie
rający osiem milionów bitów czy
li jeden megabajt informacji.

RYS. 16
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Posiadamy system obejmujący osiem

takich

modułów.

Jedną z

największych zalet obu technik, tzn. pęcherzykowej i domenowej,
w przeciwieństwie do urządzeń elektromechanicznych, jest - poza
dużą szybkością 1 sprawnośoią - to, że mogą mieć charakter
dułowy. Na przykład w systemie takim jak ten, można

mo

zaoząó

jednego megabajtu i dojść przy obecnej konstrukcji aż do
nastu megabajtów. Przy przyszłej konstrukoji będzie

od

szes

można

za-

oząć od oztereoh megabajtów i dojść do sześćdziesięciu czterech
megabajtów; daje to szybką hierarchię pamięci on-line

o

pojem

ności sześćdziesięciu czterech megabajtów, co obecnie jest

nie

do osiągnięcia przy innych technikach.
Jakie są dotychczasowe praktyczne

doświadczenia

z

techniką

DOT i pęcherzykową? Jeśli idzie o DOT, mieliśmy system o pojem
ności dwu megabajtów, a ściślej mówiąc dwudziestu ozterech
lionów bitów, eksploatowany przez sześć

miesięcy

370/145 przy systemie operacyjnym VS1/VS2.
przeszła oozekiwania, a niezawodność była

w

mi

komputerze

Sprawność

systemu

doskonała.

Powodem,

dla którego mieliśmy dwadzieścia cztery miliony

bitów informa

cji w pamięoi dwuraegabajtowej, było to, że chcieliśmy być

pew

ni, że problem hiezawodnośoi nie wpłynie ujemnie na działanie i
dlatego włączyliśmy do systemu podwójne korygowanie błędów.
Pragnęliśmy, by to podwójne korygowanie błędów nie było

po

trzebne.
Nowsze systemy przeprojektowujemy z dwóoh powodów.

Jednym z

nich jest to, że jeden składnik systemu - podsystem,

który

widzimy /rys. 1?/ - był zbyt szybki, tak że nie byliśmy
nie wykorzystać■tej jego oechy ze względu na system

w

tu
sta

operacyjny

i regulator. Chodzi tu o wymienny podłąozany system 2305. Oczy
wiście problemem jest nie to, że podsystem jest

za szybki, ale

to, że im jest szybszy, tym więoej kosztuje; skoro
na nim zaoszczędzić 50$,

RYS. 17

warto

-

jest
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więc

przeprojektować

można
całość.

Przeprojektowujemy też częściowo dodatkową pojemność, którą za
stosowaliśmy ze względu na podwójne

korygowanie

dwumegabajtowy system będzie więc zawierał

błędów;

tylko

nowy

osiemnaście

milionów bitów zamiast dwudziestu czterech milionów.
A co z pamięcią pęcherzykową? Z posiadanych przeze mnie

in

formacji wynika, że technikę pęoherzykową stosują i produkują w
niewielkich ilośoiach laboratoria Bell Telephone, które
wały system o łącznej pojemności pół miliona

bitów,

zbudo

złożony z

32 000 słów po 14 bitów. Firma North American Rookwell

ma

pa

mięć pęcherzykową na 60 000 bitów.
A teraz podsumuję porównanie między teohniką pęoherzykową

a

teohniką D0T. Podstawowa zasada działania obu tych technik jest
bardzo podobna. Obie należą do rodziny ruchomej
tycznej . Istnieją przy tym dwa rodzaje

domeny

magne

teohniki pęcherzykowej.

Jedną Jest pęcherzyk z pojedynczego kryształu, opracowany przez
laboratoria Bell Telephone; istnieje też pęcherzyk bezpostacio
wy, wypuszczony na rynek przez IBM mniej więcej

przed

rokiem.

My w Cambridge uważamy, że na to by skutecznie wypełnić lukę do
stępu, pęoherzyk z pojedynczego kryształu będzie - jak to wyni
ka z posiadanyoh przez nas informacji - zbyt drogi. Sądzimy więc
więc, że bezpostaciowy pęcherzyk typu IBMowskiego

będzie

miał

większe szanse, jeśli tylko zostaną rozwiązane niektóre proble
my natury technicznej.
W tej chwili jest jeszcze szereg takich nierozwiązanych pro
blemów teohnioznych. Nie wiem dokładnie, jaka jest
tuacja pod tym względem, ale

wiem,

że

problemy

obecna
istnieją i

chwilą, gdy uda się je rozwiązać, pęoherzyk może stać się
zwykle skuteozną metodą.'
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sy
z

nie

Ten wykres /rys. 18/ do ty ozy hierarohii pamięci. Dokonaliśmy
w naszej firmie pewnych prób i postaraliśmy się zebrać
istniejącą informację o roli pamięci

pomooniczej

w

wszelką

hierarchii

parnięoi i o jej stosunku do pojemności pamięci centralnej
nostki komputera. Jak wyżej wspomniałem, wiąże się
możliwością pełniejszego

wykorzystania

centralnej

komputera. Gdy popatrzymy na wykres, widzimy, że
jest przedstawiony na osi poziomej, a

to

jed

ściśle z
jednostki

czas

dostępu

pojemność pamięci na osi

pionowej. Wykres pokazuje, że na efektywność

ekonomiczną

wpłynąć posiadanie pamięci pomocniczej lub stronicowej

może

o

szyb

szym dostępie, takiej właśnie jak pamięć pęcherzykowa lub

DOT.

Jeśli choemy osiągnąć

70-prooentowe

wykorzystanie

jednostki komputera, można to uzyskać przy

użyciu

centralnej
pamięoi

po

mocniczej o szybkości dostępu dziesięciu milisekund, którą może
być dysk z nieruohomymi głowioami i pojemnośoią 4C,. Tym
być jeden megabajt, dwa megabajty lub cztery

C może

megabajty, zależ

nie od centralnej jednostki komputera.
Ale taki sam stopień wykorzystania można osiągnąć mając
mięć poraooniozą o czasie dostępu wynoszącym

jedną

pa

milisekundę

lub pół milisekundy, przy o połowę mniejszej pojemności pamięci
operacyjnej. Tak więc wykres jasno pokazuje, że istnieje współ
zależność między ozasem dostępu pamięci pomocniczej a potrzebną
nam pojemnośoią pamięci operacyjnej.
A teraz pow ra oa md o pierwszego przezrocza /rys. 1/.

Chciał

bym jeszoze raz stwierdzić, która technika zwycięży. Zdecydowa
liśmy jut, że po lewej stronie luki górę wezmą

półprzewodniki,

zaś po prawej stronie - elektromechaniczne urządzenia
Śmiem wyrazić swoje przewidywania na temat tej

pamięci.

luki

-

ale

właśoiwie wolałbym jut nie nazywać tego "luką", ponieważ sądzę,
że problem luki Jako takiej zostanie rozwiązany. Tak

więo

dziemy mieli techniki półprzewodnikowe, które będą się

bę

przesur

wać w dół krzywej kosztów w środku tego zakresu; a zakres

ten

będzie się rozszerzał w prawo od tej krzywej.
Zaletą technik półprzewodnikowych, która pozwoli im częścio
wo pełnić lukę dostępu, jest ich wysoka szybkość. Niestety mają
one tet i wady, a mianowicie wysoki koszt
zapisu. Pęcherzyki z pojedynczego kryształu
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i

dużą

nietrwałość

zapewniają

wysoką

gęstość, ale prooesy ich produkoji są kosztowna

i skomplikowa

no; natomiast pęcherzyki bezpostaoiowa są obieoująoe ze względu
na bardzo prostą produkcję i znaoznie większą gęstość

niż

pę-

oherzyki z pojedynczego kryształu.
Sądzę, że jeśli teohniką pęoherzykową osiągnie gęstość rzędu
stu milionów bitów na oal kwadratowy, będzie w
funkoje, jakie dziś spełniają dyski

stanie

z ruchomymi

przejąć

głowioaml,

a

mianowicie zapewnienie pojemnośoi od Jednego do dzieśięoiu

mi 

liardów bitów.
Parnięoi domenowe DOT są łatwe

się

w produkcji.. Odznaczają

dużymi toleranojami operacyjnymi, co Jes.t bezwzględną

koniecz

nością przy operowaniu wielkimi systemami o pojemnośoiaoh
64 megabajtów. Mają wysoką wydajność, która pozwala nam
wać duże wymiary podłoży. Zaletą posługiwania się

16

stoso

podłożami

dużych wymiarooh jest możliwość ioh łatwej mechanizaoji i
kowioie automatyoznego montażu. Wadą pamięoi DOT
gęstość przeohowywania informaoji jest

w

ioh

i

jest

o

oał-

to,

że

przypadku

około

stu razy mniejsza niż potenojalna gęstość przeohowywania

w pa-

mięoiach pęcherzykowych.
Pozwólcie rai jednak powiedzieć, te ohoć gęstość przeohowywa
nia danyoh jest bardzo ważna, gdy się już ma do ozynienia

z o-

kreśloną teohniką, to nie jest tak bardzo ważhą, gdy się
ohodzi od jednej techniki do drugiej. Na prżykład,

prze-

pamięoi

parte na rdzeniaoh ferrytowych mają obecnie gęstośoi

25

o-

do 50

razy niższe niż pamięoi półprzewodnikowe, ale ioh produkcja Jest
woląż jeszoze tańsza niż pamięoi półprzewodnikowych; jeśli
tem uzyskujecie większe gęstośoi w raraaoh tej

samej

za

teohnolo-

gii, wygrywaoie na ozysto.
Ponieważ w moim pisemnym wprowadzeniu byłem nieco ostrożny w
przepowiedniach, jaka będzie sytuacja

poszczególnych

technik,

chciałbym teraz wyrazić kilka przewidywań dotycząoych mniej wię
cej rolcu 1980. Jeśli koszt

pamięoi

przyjmiemy za jeden, sądzę, że

masowej

ładowane

około

urządzenia

/CCD/ będą dwu- i półkrotnie tańsze od teohniki

roku

1980

sprzężone

pamięoi

maso

wej . Ozy koszt ten będzie dostatecznie niski, by wprowadzić CCD
do luki dostępu, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wierzę w to. Uważam, że pamięoi CCD musiałyby być około pięciokrotnie
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tańsze

od pamięci mnsowyoh o dostępie bezpośrednim, by móo

konkurować

z ogromną zaletą, Jaką stanowi dla nas dostęp bezpośredni.

Są

dzę, że urządzenia CCD w końou zostaną wyparte, chyba że nastą
pi jalciś przełom w technice. Obecnie

ioh

gęstość

jest

około

dwukrotnie większa niż pamięoi masowych, a ioh koszt około

2,2

raza większy; a to z pewnością nie wystarozy.
Technika domenowa DOT będzie około 5-10 razy tańsza od teohniki CCD, to znaozy 10 do 20 razy tańsza od

standardowej

przewodnikowej teohniki pamięoi raasowyoh. Jeśli rozwiązane

pół
zo

staną teohniozne problemy, jakie nastręoza teohniką pęoherzyków
bezpostnoiowyoh, a będzie ona zapewne realna i zdatna do zasto
sowania około roku 1980, stanie się ona 5 do 10 razy tańsza

od

teohniki domenowej DOT. Oznaoza to, że będzie ona około 100 ra
zy tańsza od standardowej techniki półprzewodnikowej,
ry, do

jakich

oto cyf

doszedłem, ohoó oozywiśoie trudno, jest coś prze

powiedzieć na pewno.
Niezależnie jednak od tego, która teohniką lub które teohni
ki zwyoiężą, ważne Jest, że ów problem luki
strzegany i że dąży się do jego

likwidacji

technik, które istotnie są w stanie problem

dostępu
za

pomooą

jest

szeregu

ten rozwiązać, da

jąc nam tym samym w przyszłyoh lataoh zwiększoną pojemność
mięoi i wyższą efektywność ekonomiczną.
Dziękuję za uwagę.

do

pa

Sesja
Byron

K - ROZMOWA
Jackson

Z

Pum p

D A N IELEM
D tylsion ,

A P P L E T O N EM

Yornon,

C aliforn ia

SHERWOOD; Zacznijmy więc mówić o komputerach i na pooząijok może
powiedziałby nam Pan ooś o firmie, w której

Pan

pracuje

i

o

owoich zadaniaoh tam.
APPLETON; Dobrze. Pracuję w firmie Byron Jackson. Wytwarza

ona

pompy, które - dla Pana informaaji - są drugim llośoioy/o w świeoio, po oilnikaoh, produktem

przemysłu

wytwórczego.

Jesteśmy

/

oddziałem firmy Borg Warner Corporation, która ma swoją centra
lę w Chioago. Byron Jaokson należy w zasadzie do przemysłu cięż
kiego i wytwórozego i produkujemy pompy w zakresie od około 200
dolarów do 800, ozy 900 tysięcy dolarów za sztukę. Te

ostatnie

to wielkie pompy wody obiegowej dla elektrowni jądrowyoh.
Jestem kierownikiem Wydziału Systemów Informacyjnyoh dla Ce
lów Zarządzania, który obejmuje też ośrodek obliczeniowy.
legają mi dwie organlzaoje. Jedną jest dział

Pod

przetwarzania da-

nyoh czyli APD, a drugą dział nazywany przez nas działem badaw
czo-rozwojowym systemów, który zajmuje się

tradycyjną

analizą

systemów i innymi nie tradycyjnymi zadaniami w zakresie polityki
przedsiębiorstwa i prooedur. Zgodnie ze statutem mojego wydzia
łu, którego działalność rozciąga się na całość przedsiębiorstwa,
jestem odpowiedzialny za formalne 3ystemy odpov/iedzialny.
siębiorstwie, a to obejmuje zarówno systemy ręczne, Jak też

to

co nazywam systemami półzautomatyzownnymi, w których użytkujemy
komputer równolegle z systemem ręcznym oraz to oo
stemami oałkowicie znutoraatyzowanyrai, w których

nazywam
komputer

sy
jest

włączony we wszystkie zachodzące tam działania proceduralne,
SHERWOOD; W naszych dzisiejazyoh dyskusjach zwrócił

Pan

uwagę

na różnioę między gromadzeniem inrorraaoji w zbiorach a kontrolą
informacji i na fakt może oczywisty,

ale

wszystkioh, że prosty system

najlepiej, jednak

działa

tego nie zawsze są zupełnie jasno. Czy
dzieć ooś na ten temat?
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widocznie

mógłby

nam

nie

dla
powody

Pan powie

APPL2ST0N: No orf*, przez wiole lat zajmowałem się w ogóle

opra

cowywaniem systemów. Wydaje się, te budujemy systemy i instalu
jemy lub użytkujemy komputery w tyoh systemach w oelu porządko
wania danych generowanych przez system. W rzeozywistośoi syste
my - o ile wiem, w Europie nazywaoie je te* zastosowaniami - są
bardzo ograniozone

i bardzo

funkcjonalnie

ukierunkowane;

przykład system zaopatrzenia lub system zapasów,

system

na

płat

ności lub wierzytelnośoi. Komputer Jest stosowany w tyoh warunkaoh po prostu do porządkowania informacji.
Ogólnie biorąc, opis ozy te* definioja tego oo ma robić kom
puter, uwarunkowane są charakterystyką
samego systemu. Określaoie naprzód

materiałów

wyjśole,

wyjśoiowyoh

potem

wejście, a następnie budujecie zbiory danyoh do

określacie

przechowywania

i wyszukiwania potrzebnej informaoji.
Problem kontroli informaoji jest - jak sądzimy u nas

w

By

ron Jackson - nieoo odmienny. Ponieważ mamy do czynienia z ele
mentami danych, których przedsiębiorstwo potrzebuje

do

zarzą

dzania samym sobą, zależy nam na wprowadzeniu do komputera naj
istotniejszych elementów danych, na podstawie których przedsię
biorstwo podejmuje większość swoioh deoyzji. Stwierdziliśmy
przykład w Byron Jaokson, że istnieje około

pięciuset

najważ

niejszych elementów danyoh, na któryoh przedsiębiorstwo
większość swoioh deoyzji. Budujemy więc nasze

opiera

systemy, że

powiem, wokół konoepoji tyoh elementów danyoh, które

na

tak

muszą być

zgromadzone i potem aktualizowane.
Dlatego kontrolujemy informację, którą komputer

manipuluje,

tylko na podstawie definioji, oo stanowi dane kluozowe. Dane te
ozasem nie muszą wohodzić do sprawozdań; niekiedy
tylko do celów statystyoznyoh

w

Jakimś

mogą

służyć

późniejszym momencie.

Czasem - ohoó jeszoze nie określiliśmy, że

istnieje

krytyczna

potrzeba wydawania go - wiemy, że ten element danych jest istot
ny dla prooesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Problem gospo
darowania tymi elementami

danyoh

lub

kontrolowania

przyporządkowanych tym elementom danyoh, to jeden

wartości

z problemów,

na jakie głównie zwraoamy uwagę.
Można więc powiedzieć, że tradyoyjne lub - jak Ja
wam - konwenojonalne podejśoie polegająoe głównie
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je

nazy

na gromadze

niu danyoh w zbioraoh, jegt podejściem silnie ukierunkowanym na
konkretne zastosowania użytkowe. Natomiast w naszej firmie mamy
do czynienia raczej z sytuaoją, w której
baza danyoh, a więo przede przystkim

główną

rolę

gospodarujemy

danyoh w przeciwieństwie do zajmowania się

odgrywa

elementami

głównie

sprawozda

niami »
SUERWOOD; W firmie Jaokson Byron podjęto dwie

próby

systemu zarządzania funkoją zaopatrzenia. Pierwsza

wdrożenia

z tyoh prób

nie powiodła się. Czy mógłby Pan coś powiedzieć o tym?
APPLETON: Sądzę, że wyjaśnienie, dlaozego to się nie udało, nie
będzie niczym nowym dla większośoi ludzi,

którzy

zajmują

zawodowo systemami informacyjnymi do celów zarządzania.

się

Nie u-

dało się głównie dlatego, że w zasadzie ohoiellśmy określić sy
stem w oparoiu o informaoje wyjściowe, które organizaoje
kujące czy też ludzie w wydziałaoh

funkojohalnyoh

użyt

uważają

za

potrzebne. Ci zaś nie potrafili zdecydować si^g. Ą tymozasera nie
można zastosować komputera w tego typu toairunkhbh, dopóki wszyscy
nie zdeoydowali się ozego choą i dopóki nie mkbie, że
wiem, podpisanego kontraktu, w którym

tak

fcowiedziano, Jak

po

ma wy

glądać informacja wyjśoiowa i skąd ma pbohodzić ihfo^maoje wejś
ciowa. i nie udało się nam skłonić oirganizaoji

użytkujących

-

których, nawiasem mówiąc, ibyło więoej, a nie tylko wydział zao
patrzenia - aby uzgodniły, że takie a takie mają być Informaoje
wyjściowe i że system ma wyglądać tak a tak.
Pierwotne podejście - pierwsze Jakie
podejściem typowym. Rozesłaliśmy kilku

zastosowaliśmy
projektantów

-

było

systemów,

rozmawiali ze wszystkimi; starali się użyśkać zgodę od

wszyst

kich; nie byli w stanie doprowadzić do ostatecznego uzgodnienia
i oczywiście, dopóki nie osiągnęli ostatecznego uzgodnienia, nie
można było zacząć programowania - i tak to trwało bez końoa. Aż
wreszoie postanowiliśmy zastosować inhą metodę.
SHERWOOD: Proszę mi wybaozyó, ale zanim przejdziemy do tej dru
giej metody - ozy nie było też kłopotów z systemem

numerowania

ozęśoi?
APPLETON: Jest to do pewnego stopnia nieśoisłe. W naszej firmie
numerujemy tylko te ozęśoi, które sami projektujemy
jemy,

i

produku

toteż w wykazie materiałów, który obejmuje pozyoje zarów
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no zakupione jak 1 ozęśoi, które my

produkujemy

oraz

które składujemy, pozycje pochodzące z zakupu nie
części, a to stwarza

trudnośoi

z

punktu

części,

mają numerów

widzenia

szczególnie gdy się je ohce zautomatyzować, bo oo

systemów,
będzie,

na podstawie wykazu materiałów trzeba będzie1wygenerować
cenie zamówienia. Mieliśmy długą

dyskusję,

wprost

gdy
pole-r

gwałtowną

walkę, między wydziałami o to, ozy przy zakupach muszą byó sto
sowane numery ozęśoi. I ten problem poozął hamować oałośó

pro

jektu. Pył to Jeden z powabnych problemów i nie sposób było

go

ominąć, ponieważ konoepoje, jakie niektórzy chcieli zastosować,
nie nadawały się w naszych warunkach, 3koro nie mieliśmy
rów ozęśoi

nume

e

Skoro mieliśmy zbudować system, a miał to byó system
tytkowania przez dłutszy czas, wiedzieliśmy,

te

nie obejdziemy się bez numeraoji ozęśoi i te

w

w

do

u-

przyszłości

końcu

będziemy

musieli ją wprowadzić. A tymczasem, jeśli zaprojektujemy i wdro
żymy system oparty na braku numeracji ozęśoi, będziemy

musieli

potem, gdy jut tę numeraoję będziemy mieli, «zdemontować"

go i

zupełnie przebudować. Stanęliśmy więc wobeo tego dylematu i by
ła to chyba główna kość niezgody między
cyjnymi i oozywlśoie wydziałem

jednostkami

systemów

przeclet najlepiej wie, Jak trzeba

informaeyjnyoh, który

Jektować

było typowo podejście, a problem był poważny.
do budowy systemu, z góry wiedząc, te vw
musieli rozbić go i zbudować na nowo, ohoć

organiza

systemy.

Takie

Przystępowaliśmy

przyszłości

będziemy

moglibyśmy zbudować

system, który rzeozywiśoi® przetrwa,
SHERWOOD: W katdym razie, pierwsza próba utworzenia systemu nie
powiodła się - na marne poszło dwa i pół roku pracy

i ile

lionów dolarów?
APPLETON: Och, nie pamiętam Jut - prawdopodobnie było
rzędu 50-60 tysięcy dolarów, wyrzuoona w błoto.
komputera, mnóstwo zaozętyeh

a

potem

to

Mnóstwo

zaniechanych

mi
suma
czasu

programów,

mnóstwo sprawozdań zaprojektowanych, a potem rzuconych do kosza
i mnóstwo formularzy wejśoiowyoh zaprojektowanych, a potem

wy-

rzuoonyoh.
SHEERWOOD: Ala wtedy ktoś zdecydował, te

trzeba

podjąć

drugą

próbę utworzenia systemu zaopatrzenia i ta druga próba stanowi
ła radykalne odejśoie od tradycyjnych procedur i sądzę, te właś
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nie o tyra warto by trochę porozmawiać w tym wywiadzie, ponieważ
będzie tu mowa o opraoowaniu

prototypowym.

Na

mógłby nam Pan powiedzieć w kilku słowaoh, na

początek,
ozym

czy

polega

to

prototypowe podejśoie do opraoowania systemu?
APPLETON: W grunoie rzeozy, to oo nazywamy opraoowaniem
typowym wygląda następująoo,

Zaozynaray

od

proto

skomputeryzowanego

systemu, o którym z góry wiemy, że nie będzie stanowił końoowego produktu. Wprowadzamy komputer woześnie,

nie

ozekająo

aż

wszystkie odpowiedzi zostaną opracowane, wciągamy do współpracy
użytkownika, ustanawiamy styk z nim i

pozwalamy mu

praoować z

komputerem Jut podczas prooesu projektowania systemu. Przy
todzie tradycyjnej, posiadane przez nas

uprzednio

me

instrumenty

programowe nie pozwalały nam na tego rodzaju podejśoie.
Toteż teraz, gdy w sposób prosty zaplanowaliśmy prooes,
wojowy, główną przeszkodą stało się oprogramowanie,

W zasadzie

wiedzieliśmy, Jakie ma ono być. Wiedzieliśmy, 4e chcemy
szybko zbudować bazę dnnyoh i wprowadzić do niej

roz

bardzo

elementy

da

nyoh; nie wiedzieliśmy, ozy te elementy danyoh będą tymi, które
ostateoznie tam pozostaną; wiedzieliśmy, że tworzymy
bazy danyoh,

strukturę

którą według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie

my musieli później zmienić; te wprowadzamy do bazy danyoh
ozywiste dane

i

te wedle wszelkiego

prawdopodobieństwa

rzestaną

się one przestarzałe i trzeba będzie na nowo załadować bazę da
nych; i te ohoemy generować sprawozdania bez potrzeby ślęczenia
nad nimi przez długie godziny, pytająo

organizaoję

użytkowni-

ozą, ozy jest to rzeozywiśoie to, ozego ona ohoe i prosząo ją o
wypróbowanie.
SHERWOOD: Jeśli dobrze Pana rozumiem, ohceoie uniknąć

problemu

w pełni ustrukturowanyoh sprawozdań.
APPLETON: Tak, ponieważ jeśli poświęca się cały

swój

czas

na

zaprojektowanie sprawozdań, przesądza to później sposób wejśola
i strukturę bazy danych. I nie tylko to; sprawozdania

są

bardziej dynamioznym aspektem każdego systemu i zwykle
zmiany w sprawozdaniaoh powodują daleko idące

zmiany

systemie; zmiany w strukturze sprawozdań - nowy
domagać się takiego samego sprawozdania, ale

naj

właśnie
w

oałym

kierownik może

może

też

powie

dzieć "nie podoba mi się to oo robił mój poprzednik i chcę wie
dzieć to ozy owo"; zmiany w materiale wejśoiowym -mogliśoie po- 43 -

przednio nie mieć talcioh danyoh w zbiorach; zmiany w strukturze
zbiorów - nowo wymagania sprawozdawcze mogą wymagać innego

ro

dzaju dostępu do zbiorów.
Colom naszym było zatem' stworzyć elastyozną

sprawozdawczość

i w drodze prób i błędów oraz badania róinyoh typów sprawozdań,
jakich ludzie sobie tyczą, ustalić jakie Jest

faktyczne

zapo

trzebowanie na informację, na jakie elementy danyoh Jest popyt,
Jałcie są rótne kombinaoje, których ludzie

poszukują

i niczego

nie decydować ostatecznie, zanim nie wprowadziliśmy

komputera.

Zwykle wprowadzenie komputera do systemu kosztuje masę czasu
pieniędzy. Trzeba napisać speoyflkaoje i muszą one być

i

dokład

ne do ostatniego miejaoa dziesiętnego i do ostatniej pozyoji, a
potem trzeba posadzić programistę do opraoowania
napisze sprawozdani©, potem sprawdzi je

i

tego, on

uruohomi,

po

zaś
ozym

stwierdzi, te jest błędne - te tamta osoba ohoe czegoś innego i
inaozej posortowanego.
Tych właśnie problemów próbujemy uniknąć. Nie chcieliśmy bu
dować systemu ustrukturowanego według sprawozdawczości, tzn. w e 
dług wymagań wyjśoia.
SHF.RWOOD: Jakie podstawowe wymagania

mieliśoie

na

względzie

formułując nową metodologię prao rozwojowyoh? Innymi słowy, ja
kie kryteria musieliśoie wyspecyfikować?
APPLETON: Przede wszystkim mieliśmy do

czynienia*

z

warunkami

wynikająoymi z istnienia bazy danyoh i powiedzieliśmy sobie, te
Jeśli struktura sprawozdawózośoi bazy danych ma być bardzo ela- .
styczna, wówczas wejśoie musi być bardzo śoiśle

ustalone

- te

im bardziej elastyozne ma być wyjście, tym ściślej nalety

kon

trolować wejśoie. A poniewat zamierzaliśmy zbudować system
danyoh, które dostarozają

sprawozdań

o

baz

ogromnej rozmaitości,

musieliśmy bardzo uwatać, by wejśoie było rzeozywiśoie pod kon
trolą. Sądzę, te później pomówimy nieco szerzej o tym.
Drugą sprawą, do której przywiązywaliśmy dutą wagę

- drugim,

kryterium - była konieczność uczestnictwa utytkownika w pracach
rozwojowyoh i w samym prooesie

projektowania - nie w projekto- .

waniu na papierze, ale w projektowaniu zautomatyzowanego syste
mu, a to oznaczało, te musimy wcześnie wprowadzić komputer. N a 
szym zadaniem - i oelem - było spowodować, aby utytkownik,
nim zdecyduje się na system, mógł go wypróbować na
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za

komputerze.

Aby utrzymać koszty na niskim poziomie, uważaliśmy, te trze
ba usunąć programowanie z drogi krytyoznej

prao

rozwojowyoh -

innymi ołowy, główne koszty przetwarzania dnnyoh są związane

z

programowaniem i uważaliśmy, te uda ślę nam zredukować te kosz
ty, jeśli potrafimy utrzymać programistów

z

dala

od

procesu

rozwojowego, dopóki nie skonkretyzował się on, a mimo to
wadzić do działania komputer, oo było oozywlśoie
niem. Powiedziałbym, te kryterium to

wpro

trudnym zada

oznaczało, ii ‘ chcieliśmy

uwolnić się od poglądu na komputer jako na

”ozarną

skrzynkę” .

Było tet kilka innych kryteriów, większość o oharakterze dość
ogólnym - staram się przypomnieć sobie, .Jakie to konkretnie by
ły kryteria. Sądzę, te kilka z nich wyszczególniliśmy.
SHERWOOD: Może jeszoze później wrócimy do tego. W kaidym razie,
wybraliście System 2000 i Jego wdrotenie było opracowaniem pro
totypowym. W jakiej mierze system ukształtował

metodologię

i

czy spełnił on wasze wymagania?
APPLETON: Jestem przekonany, te w świeci©

informatyki,

szoze-

gólnie gdy idzie o systemy i oprogramowanie, rozwiązanie nasze
go problemu w dziewięciu przypadkaoh na dziesięć zalety od

te

go, jak zdefiniujemy ten problem. Poświęciliśmy więc sporo cza
su na zdefiniowanie problemu i zdefiniowaliśmy go jako

zadanie

utworzenia prooesu opracowywania systemów.
Totet gdy rozglądaliśmy się za oprogramowaniem,

nie

szuka

liśmy w gruncie rzeczy systemu gospodarowania bazą danych. Szu
kaliśmy oprogramowania, które wspierałoby prooes

opracowywania

systemów, odpowiadający, kryteriom, które poprzednio wymieniłem.
W toku naszych poszukiwań przyjrzeliśmy się wielu rótnym syste
mom gospodarowania bazą danyoh, wielu różnym typom oprogramowa
nie i w ogóle roli, Jaką odgrywa oprogramowanie - co

Jest

za

pewne najważniejsze; jeśli bowiem ohce się wyeliminować progra
mowanie z drogi krytycznej, trzeba mieć coś gotowego

do

wsta

wienia na tę drogę krytyczną. Gdy rozejrzeliśmy się wokoło,
prograraowaniem, które uznaliśmy za
mogło rzeczywiście dopomóo

nam

najodpowiedniejsze

w ooiągnięoiu

i które

naszyoh

był system gospodarowania bazą danyoh ’’System 2000” .

o-

celów,

Nie prze

sądzał on zbytnio metodologii prao rozwojowych, ohoó oozywiście
narzucał Jej pewne ogrnniozenla.

Innymi

pójść tak daleko, jak chcielibyśmy.
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słowy,

nie

mogliśmy

SlIERWOOD: Czy mógłby Pan podać Jakiś jeden istotny przykład

o-

graniozenia narzuconego przez System 2000?
APPLETON: Otóż mieliśmy problem generowania sprawozdań

w

któ

rych trzeba było obliczać Częściowe sumy informacji.

Moina

co prawda zrobić przy utyciu Systemu 2000, ale

to

Jest

to

wtedy

dość uoiążliwe. A tymczasem zależało nam na szybkim generowaniu
niektórych spośród tyoh sprawozdań, żeby użytkownicy
zobaczyć. Nie mogliśmy ioh generować bez

mogli

zastosowania

je

COBOLu.

Przy użyciu Systemu 2000 mogliśmy generować 99$ innych potrzeb
nych nam sprawozdań, ale są pewne kategorie

sprawozdań,

gdzie

to jest rzeczywiśoie niemożliwe. Toteż pod tym względem nie by
liśmy w stanie stosować procesów rozwojowyoh w takim

zakresie,

w jakim choielibyśmy.
Pod większością innych względów System 20000

spełnił

nasze

życzenia. Dawał nadzwyczaj dobre wyniki jeśli idzie o wydawanie
danych, wprowadzanie elementów danyoh do bazy danych, wydobywa
nie ich stamtąd, dodawanie i wymazywanie danyoh,
struktury bazy danyoh, usuwanie

modyfikowanie

i aktualizowanie informacji

i

robienie z niej najrozmaitszego rodzaju wyciągów, a wszystko to
bez jakiegoś ogromnego nakładu czasu i pieniędzy.
SHERWOOD: Gzy dotyczy to też wdrożenia? Innymi słowy, ozy

jest

stosunkowo łatwo wam i bezpośrednim'użytkownikom wdrożyć System
2000 pod kątem widzenia przeszkolenia ludzi

i

eksploatacji sy

stemu na waszym systemie liczącym? 0 ile wiem,
370/145. Czy tak?
APPLETON: Tak, 370/145. Wdrożenie systemu

maoie

komputer

gospodarowania

danych na naszym systemie liczącym trwało wszystkiego

pół

bazą
go

dziny. Istnieje kompletny pakiet QA - czyli pakiet kontroli ja
kości /quality assuranoe paskage/ - który w

swym przebiegu do

konuje kontroli bazy danyoh. W zasadzie baza była w stanie ope
racyjnym w pół godziny po wprowadzeniu. Bardzo mało
ności przy samym jej wdrażaniu - to w ogóle nie

jest

było trud
problem.

SHERWOOD: Jak długiego szkolenia potrzebowali wasi ludzie?
APPLETON: To zależy. Użytkowanie podstawowego
2000, który stanowi

fundament

całego

modułu

systemu,

systemu

wymaga

około

trzeoh tygodni szkolenia, żeby się nauczyć wydajnego posługiwa
nia się nim. Dla użytkowania i nt erfaced z językiem procedural
nym COBOL, będąoego wstępnym kompilatorem używanym do
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powiąza

ni a Systemu 2000 z programem napisanym w COBOLu, potrzebny Jest
miesiąc szkolenia dla nabrania wysokiej wprawy
się nim. Potrzebo, sądzę, jeszcze dwóch

w

posługiwaniu

do trzech miesięoy, by

dojść do stanu, w którym ozłowiek potrafi

optymalizować

i ma

ksymalizować wydajność systemu i pracować z nim w każdy pożąda
ny sposób.
SHERWOOD: Prawdopodobnie można też było zastosować inne pakiety
programowe poza Systemem 2000

i

niewątpliwie

zbadaliście

Jeśli sporządziliście przy tym wykaz ceoh, Jakie

je.

powinien

siadać pakiet, by spełnić wymagania waszej metodologii,

po

to ja

kie to były oeohy?
APPLETON: Przyjrzeliśmy się wielu innym systemom gospodarowania
bazą danych i faktycznie nie znaleźliśmy żadnego, który by
pozwolił opraoowywać systemy w sposób, Jaki uznaliśmy za
dany. Jednym z kryteriów, które podyktowały nam

wybór

naa
pożą

Systemu

2000, była bardzo duża zdolność do generowania poszukiwań.
zywa się to "bezpośredni dostęp do Systemu 2000"

Na

i pozwala

na

dokonywanie parametrycznego przeszukiwania zbiorów. Na przykład
pozwala na dokonywanie rozległyoh prao

analitycznyoh

w

bazie

danych, w zasadzie w ogóle bez programowania.
Na rynku Jest bardzo mało pakietów programowych, które

dają

takie możliwości. Niektóre systemy pisania sprawozdań można do
czepić do istniejących baz danyoh i zapewniają one potrzebną elastycznośó - lub częściową elastyczność po

stronie

wyjścia -

ale wtedy pozostaje jeszoze problem 2 dolności do gospodarowania
bazą danyoh, co oznacza możliwość nadawania jej struktury,
dyfikowania tej struktury oraz dodawania

i wymazywania elemen

tów danych. Poza tym potrzebne jest zabezpieczenie zbiorów.
tego wszystkiego zaś potrzebna Jest -

przynajmniej

niem - zdolność wprowadzania danych do bazy danyoh
nych wstępnyoh nakładów inwestycyjnych na

mo

moin
bez

napisanie

Do
zda

ogrom

programów

wojśoiowyoh i aktualizujących.
Niektóre z dotąd opracowanych przez nas systemów nie

zawie

rają w ogóle programów napisanyoh przez nas samych. Na przykład
system użytkowany przeze mnie do wewnętrznego zarządzania
wydziałem - Wydziałem Systemów Informacyjnych do

Celów

moim
Zarzą

dzania - nie miał w ogóle programów komputerowyoh. Jest to

wy

łącznie System 2000 - wszystkie dane wejściowe stanowią wejście
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dla Systemu 2000, a wszystkie sprawozdania są generowane

przez

sam Sys tem 2000.
Potrzebne Jest tet zabezpieozenie

zbiorów;

potrzebna

zdolność do kontrolowania dostępu, ożyli kontrola

Jest

odczytywania

i wprowadzania informacji z i do bazy danyoh' i to od góry aż do
poziomu elementów danyoh - np. zdolność

do

kontrolowania, kto

ma prawo odczytywać wysokość ozyichś poborów, a to nie ma

pra

wa.

.

.

SHERWOOD: Czy maoie takie zabezpieozenie w Systemie 2000?
APPLETON: 0, tak; w istooie Jest to Jeden z pakietów

o najlep

szym zabezpieczeniu, Jakie spotkałem na obeonym rynku.
Większość pozostałyoh aspektów Systemu 2000, to

typowe

as

pekty, jakioh się zwykle poszukuje. Jest to system 'przetwarza
nia odwróconych list, oo w zasadzie oznaoza, te przechowuje
indeksy i od poozątku wszystkie pozycje są pozyo.Jami

on

kluczowy

mi, a to oznacza, Ae moAna przeszukiwać bazę danyoh na każdy

z

zawartych w niej elementów. Większość pozostałych systemów gos
podarowania bazą danyoh to systemy przetwarzania list, oo ozna
cza, że trzeba indeksować według niektóryoh pozycji. W systemie
2000 katda pozycja jest zindeksowana, po czym

deinwertuje

się

Ją, czyli innymi słowy robi się z niej nie-indeks. Oto niektóre
własności potrzebne każdemu systemowi gospodarowania

bazą

da

nych w warunkaoh, o jakioh mówimy',
SHERWOOD; Wasze nowe podejśole wydaje się pod pewnymi względami
zupełnie sprzeczne z konwencjonalnymi poglądami. Np. wydaje się,
że

brak jest u was wyraźnego

rozróżnienia

między

testowaniem

systemu a użytkowaniem go w charakterze produkcyjnym.

Czy

jest zamierzone, czy też jest to niepożądanym produktem

to

ubocz

nym waszej metodologii?
APPLETON; Jest to zamierzone. Stwierdziłem, że

w istocie

oepcja testowania systemu, uruchamiania, a potem
mówi - oddawania do

eksploataoji, jest ozymś

runkaoh przetwarzania danych, polega

bowiem

- jak

sztucznym
na

kon-

to się
w wa--

przeniesieniu

systemu ze środowiska rozwojowego do nierozwojowego, ożyli

za--

chowawozego, podozas gdy w rzeczywlstośoi systemy nigdy napraw
dę nie przechodzą do środowiska zachowawczego. Stale się
niają, a Jeśli testujemy

je

i powiadamy

wszystko w porządku, system będzie sprawnie
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"dobrze,

teraz

działał", a

zmie
już
potem

przenosimy <50 w órodowialco produkoyjne, to faktycznie tylko domobilizuje ludzi. Zwykle, gdy' po sprawdzeniu

oddajeoie

do eksploatacji, skłonni Jesteście zapomnieć o

nim,

odpowiedzialność za system ma ponosić użytkownik.

system

a

dalszy

Jeśli

jakiś

program załamie się lub ooś innego się zdarzy, on sam

powinien

zadbać o naprawę. Ale zwykle zapomina się o problemie

utrzyma

nia prawidłowości danych w bazie danych

i niezależnie od tego,

ozy sprawozdania są używane ozy nie, zakłada

się,

że

to

się

dzioje samo przez się. W rzeozywistośoi bardzo rzadko tak jest.
Dane w bazie danych "psują się". 3prawozdśnla na ogół zmieniają
się pod względem swoich wymagać - a potem duże sprawozdania ni
komu niepotrzebne walają się po kątaoh.
3HERW00D: Daza danych nie jest czymś statyoznyra - je,st to rzeoz
dynamiozna i to niestety w złym sensie. Stale rośnie, a Jej

o-

czyszczanie jest bardzo trudnym problemem, prawda?
APPLETON: To prawda, Na przykład

bardzo

niewiele

organizacji

wie, które dane w bazie danyoh są aktualne, a które

nie.

Mamy

bazy danyoh zbudowane może półtora roku temu, w których 30 # da
nych już więcej nie użytkuje się. Są może

nawet

generowane

w

sprawozdaniach, ale nikt na nie nie patrzy, toteż przetwarzanie
tego rodzaju danyoh pooląga zś sobą znaczne obniżenie

efektyw

ności.
Sposób, w jaki sprawdzamy system, zaozyna się od óhwili, gdy
tworzymy zespół projektowy, o którym będziemy

zapewne

Jeszoze

mówić nleoo później 1 sprawdzanie to trwa przez cały ozas aż do
rozwiązania zespołu projektowego 1 do chwili, gdy

przechodzimy

do środowiska, w którym zmiany zaohodząoe w systemie nie -są już
tak duże jak na początku. Taki jest nasz

sposób

podejścia

do

tego zagadnienia i posiadamy funkcję kontroli jakośoi, która po
lega na stałym rewidowaniu systemu, rozraowaoh z użytkująoyrai go
ludźmi oraz na ooenie procedur i rewidowaniu bazy danyoh dla upewnienla się, że elementy danych są

rzeczywiście

użytkowane.

•V tych warunkaoh system, od chwili gdy zaozynamy

z nim

wać aż do momentu, gdy go likwidujemy i budujemy

nowy

jest stale sprawdzany 1 opierając się na

wynikach

praoosystem,

sprawdzania

dokonujemy w nim zmian.
Przyglądamy się taż przetwarzaniu

danyoh,

ożyli

działaniu

systemów informacyjnych - i to w sposób oiągły i czynny. Innymi
- 49 -

nłowy, gdy system został Już zbudowany, nie

zajmujemy

postawy; odgrywamy ozynną rolę 1 staramy się

biernoJ

utrzymać syptom v/

dobrym utonie. Jest to ozymś nowym. W iatooie,

nigdy

działem jeszoze tego rodzaju podejśola do systemu.

nie

I

wi

dało

to

bardzo dobre skutki.
SHERWOOD: Czy mieliście jakieś trudności w przeszkoleniu wasze
go personelu w posługiwaniu się tą metodologią 1 stosowaniu te
go podejśoia?
APPLETON: Oozywiśoie. 3ądzę, że główny probiera wypływa
oo nazywam mentalnością informatyczną - to znaczy

z

z

tego,

przekona

nia, że zanim cokolwiek można zrobić, problem musi być określo
ny we wszystkich szozegółaoh. A to znaozy,

że

trzeba

naprzód

znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Nio nie może

pozostać

bez odpowiedzi. W rzeozywistośol zaś w środowisku gospodarczym,
w pracy z ludźmi i przy trudnościach porozumienia się co do to
go, czym ma być system, bardzo rzadko otrzymujemy odpowiedzi na
wszystkie pytania. Przy stosowanym przez nas podejściu
się z tą rzeozywistośoią 1 powiadamy

"zaoznijmy

Będziemy oozywiśoie popełniać błędy, ale musimy

i

godzimy

spróbujmy.

się

uozyó

na

tych błędaoh, a potem zmienimy system, prooedury i wszystko

co

będzie trzeba 1 przejdziemy do następnego etapu".
Informatycy nie przywykli tak myśleć. Jest to oozywiśoie

u-

ogólnienie, bo nie dotyczy to wszystkich informatyków, ale więk
szości z nich, a szozególnie

projektantów

systemów,

ponieważ

większość ludzi w tyra zawodzie to programiśoi. A dla programis
ty wszystko Jest konkretne. Zna odpowiedzi na wszystko;

wypra-

oowuje logikę do ostatniego szczegółu; i nie

począć

może

nio

zanim nie został opraoowany ostatni szczegół. Gdy ookolwiek się
zmienia - ozy to będzie któraś ze stosowanyoh przez
guł, ozy zastosowana formuła, ozy format któregoś

niego

re

sprawozdania

lub wymazanie jakiegoś elementu danych - musi zaczynać wszystko
od nowa. Musi się cofnąć i ponownie wykonać

pracę.

Taka

jest

mentalność informatyczna. Jest bardzo ścisła, bardzo zdyscypli
nowana. I bardzo trudno jest skłonić tyoh

ludzi,

by

budowali-

dobre systemy w - jeśli to tak można nazwać, choć wolałbym

nie

użyymó tego słowa - niezdyscyplinowanym środowisku.
Może się Pan też przekonać, że

w

dziedzinie

projektowania

systemów używamy ludzi nieprzeszkolonyoh w programowaniu
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-

in-

nyini słowy - użytkowników. Wprowadzamy użytkowników do mogo wy
działu i szkolimy Loh na projektantów

systemów;

szkolimy

ioh

Jak użytkować System 2000. PraouJą ze swoimi kolegami nad
wijaniem systemów, a gdy potrzebna im Jest pomoo

roz

techniczna

sensie programowania, przydzielamy programistę. Ale system
stał w zasadzie opraoowany przez ludzi - 4o tak

powiem

w
zo

- nie-

wyszkolonyoh w dyscyplinach Informatycznych. Czasem prowadzi to
do brnlcu wydajnośoi. Programy komputerowe - lub Jeśli

Pan

wo

li - przetwarzanie danyoh - na komputerze nie będą tak sprawne,
jakby to było gdyby Je zaprogramował lub opracował doświadczony
specjalista od systemów informacyjnyoh, .ożyli doświadozony

in

formatyk.
Radzimy sobie z tym problemem, bo zawsze przepuszczamy
tem przez tak zwaną przez nas

kontrolę

jakości,

przy

sys
której

przeglądamy go i wyszukujemy, co pod względem teohnioznym można
by poprawić, aby usprawnić i zoptymalizować

wydajność

komputera. Robimy to jut po zbudowaniu systemu,

a

prac rozwojowych, bo optymalizowanie wydajności
systemu to stawianie wozu przed koniem.

nie

samego
podozas

podozas budowy

I rzeczywiście przeko

nujemy się, że jeśli się chce optymalizować

wydajność

budowy systemu, system potem zmienia się

według

i

podczas

wszelkiego

prawdopodobieństwa otrzymuje się w końcu system o mniejszej wy
dajności sprzętu.
SKERW00D: Jest to podejśoie troohę podobne do Japońskiego..
przód pudoió system w ruch, a potem

go

optymalizować.

Na

Innymi

słowy, Jeśli dobrze Pana zrozumiałem, użytkownioy także przyję
li tę metodę. Czy zmieniła ona w ozymś ioh rolę?
APPLETON: Tak. Tworzymy zespoły projektowe do opraoowywania po
szczególnych ozęśoi systemu, a w naszych warunkach zespół
jektowy nie jest tyra ozym jest tradycyjnie. Tradyoyjnie

pro
zespół

projektowy składa się z kilku projektantów systemów i kilku pro
gramistów i zespół ten chodzi po przedsiębiorstwie i przeprowa
dza rozmowy z ludźmi, a potem opraoowuje system.
U nas zespół projektowy ma w swym składzie zwykle tylko jed
nego projektanta systemów, resztę jego członków stanowią
kownicy ze wszystkioh wydziałów

zainteresowanych

toku prooesu rozwojowego wymaga się od nich, aby
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użyt

systemem.
określili

W
te

elementy danych, które la będą potrzebne. Potem projektant aystemów układa zbiór denyoh 1 wprowadzamy do niego
następnie w drodze prób i błędów - w procesie

informaoję, a

heurystycznym

-

użytkownioy zapytują bazę danych. Projektant systemów zwraca im
sprawozdanie. Oni je oceniają. Określają, ozy są one

użyteozne

ozy nie i w ton sposób stale współdziałają z bazą danych.
Gdy baza danych doszła jut do punktu, w którym mamy

zgroma

dzonych, powiedzmy, 100$ elementów danych - wymagamy, by

odpo

wiadała wówozae na 90-95$ zapytań, które stale do niej kieruje
my - system poczyna się ustalać. Wówczas

zaozynaray

rzeczywiste dane i pozwalamy na rzeczywiste

użytkować

użytkowanie

bazy.

W pewny» sensie rośnie ono wówczas równolegle z jut istniejący
mi systemami, ozy to ręoznyrai ozy zautomatyzowanymi.'
A teraz o roli użytkownika. Pentew&fc jest on od początku tak
bardzo zaangażowany i ponieważ tri© J«s# terfes, tb. kossptmr

jest

omylny, bo widzi na przykład, jak alaga s n i e c w f l i a dygfe i gdy
chce ©trzymać i a f o m a b j ą * %©§e dyskn, sófcią atu* ż*
tak powie», wypadł z predufecjl - jest fea^tso
kompatersa* obserwuj w

*

¿tej© # i t

itystosa, ż©
twlązhay

daintsresowauy

z
©a*

myta kesputejfe» i stwlbrdzasy, te ifóeaiy jest IbaM^dd; zią wdro
żenia aysteaki w i^ądyoyjaysi-■gfrsai©* a&aia.
do eksploatacji. Widzimy tst, aa pi&epg
niego ogromną presją, bo

t&a j©ct gotdw
..ęnwojć*wy'

zysier*

a&IHNtó «©&

na

i musi mu

poświęoaó znacznie wiąoej czasu. niż m u poówiąodł

tradycyjnie,

gdy jego rola sprowadzała się do odpowiedzi na wywiad lub do udziału w koraiteoio.
Teraz rzeozywlśoie opracowuje problemy. Musi.pisać procedury
i współdziałać z przedstawicielami innych wydziałów. A jest
w wielu przypadkaoh pierwszy raz, że użytkownicy

to

z różnych wy

działów rzeczywiści© zasiadają razem do stołu i wspólnie dysku
tują o tym, jaki etyk zachodzi między

wydziałami

w niektórych

sprawach,, na przykład w sprawach zaopatrzenia lub zapasów,
dokonuje się inwentaryzacji Itd* I w teń sposób wydziały

jak
użyt

kujące zaczynają więcej komunikować się między sobą niż dawniej
i końcowym produktem naszym nie jest

system

zaprojektowany

i

zbudowany dla jednej komórki organizaoyjnoj ozy jednego kierow
nika; Jest zbudowany dla grupy ludzi,

którzy

sami

opraoowują

problemy, z którymi stal©, i na eo dzień mają do ozynienia.
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Wy

maga to czasu i faktycznie zabiera ira wiele ozasu. Często trud
no im ten ozas znaleźć, ale zrobić to muszą.
3IIERW00D: Ale to ich wciąga.
APPLETON: Woiąga loh to bardzo silnie i są nadzwyozaj zadowole
ni z wyników. Przeprowadziliśmy

kiedyś

kontrolę,

badająo

na

miejsou i rozdająo kwestionariusze dla ooeny kilku staryoh sys
temów i kilku systemów opraoowanyoh przy użyoiu omówionego prooesu i starając 3ię wybadać poglądy użytkowników, ozy lepiej im
się praouje z nowymi ozy ze starymi

systemami.

I

w

ogromnej

większości odpowiedź brzmiała, te nowsze systemy, a zatem

sys

temy opraoowane przy zastosowaniu tej metody, są o wiele lepsze
i stanowią bardziej integralną część przedsiębiorstwa, w odróż
nieniu od innyoh, które rozmijają się z jego potrzebami.
SHERWOOD: Chciałbym powrócić do tej częśoi naszej rozmowy, któ
ra dotyozyła samej bazy danych i aby móo wyrobić

sobie

ogólne

pojęcie, pragnąłbym poprosić Pana o kilka oyfr, np. ile elemen
tów danych macie w bazie danych? Jaka jest

przeoiętna

dzienna

lub tygodniowa liczba zapytarf? Jaki jest przeciętny ozas

odpo

wiedzi? Itd. abyśmy mogli zdać sobie sprawę, czym Jest ten sys
tem.
APPLETON: System zaopatrzenia, o którym poprzednio wspomniałem,
jest w rzeczywistości tylko małą częścią całości, którą nazywa
my '’systemem zarządzania zadaniami", a faktyoznie Jest to
tem zarządzania zamówieniami. System ten zajmuje
niem od chwili, gdy wpływa ono do danego

się

wydziału

sys

zamówie
i

poprzez

ozynności zaopatrzenia, praoe konstruktorskie, działalność pro
dukcyjną i kontrolę produkcji - śledzi przez oały

czas .zaoho-

dząoe zmiany. Innymi słowy, system jest faktyoznie ukierunkowa
ny na wszelkie testy i wszelkie dane

potrzebne

do

sterowania

zamówieniem wpływającym do przedsiębiorstwa. Zaopatrzenie

Jest

oozywiśoia tylko jednym podzespołem w tym wszystkim.
Całość bazy danyoh składa się z około

dziesięoiu

systemów

logioznych, ale faktycznie są tylko cztery fizyczne bazy danych.
Te fizyczne bazy danyoh - objaśnię to bliżej za chwilę -

prowa

dzą około 250 różnych elementów danyoh. Wygląda to może na bar
dzo dużo, ale gdy Pan przeanalizuje większość systemów, stwier
dzi Pan, że żaden z nich nie prowadzi więoej niż 35 do 50
mentów danyoh. Jeśli system prowadzi 400 lub 500
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ele

elementów da-

nyoh, to po prostu nie dają elf one wyszukać, nawet

w systemie

rezerwacji miejsc na liniaoh lotniozyoh. Podręoznik C0PEX,

bę

dący Jedną z publikacji IBMu, mówi o systeraaoh produkcyjnych

w

ogóle. Jeóli podsumuje Pan wszystkie elementy danych, które we
dług tego podręcznika są potrzebne do zarządzania

funkcją

wy-

twórozą, sądzę, te liozba ich wyniesie 500 do 700 elementów danyoh. Ale gdy sprowadzi Pan to do rzeczywistej
tów, jest tego bardzo niewiele. A przy tym

liozby

nie

elemen

zmieniają

się

Jakby nie było, w bazie danyoh mamy około 250 elementów

da-

one zbytnio.
nyoh. Dzienna działalność - gdy idzie o system zarządzania siłą
roboczą - mota wynieść 15 000 transakcji. Otrzymujemy dziennie,
powiedzmy, 300 zamówień. W związku z zamówieniami generujemy wy
kazy materiałów, powiedzmy, 250 dziennie. Działalność w związku
ze zmianami - dzięki Bogu, o tyle o ile dotyczy to systemów in~
forraatyoznyoh, nie ma tego tak duto - wynosi prawdopodobnie

o-

koło 40 zmian dziennie. W systemie zarządzania zapasami działa
nia, które wykonujemy w związku

s zamówieniami, są

rzędu

800

dziennie. Wytwarzamy, zbieramy i przetwarzamy te dane przez ca
ły dzień i musimy generować około 150 sprawozdań z bazy danyoh.
Sądzę, te łączna wielkość bazy danyoh pod względem objętośoi
a nie pod względem elementów danych -.jest mniej

więcej

-

rzędu

150 milionów znaków.
SHERW00D: Czyli 150 milionów bajtów.
APPLET0K: Tak. Jest to dość aktywny system.

Stale

otrzymujemy

zapytania skierowane do baży danych. Stwierdziliśmy na przykład
ostatnio, te poniewat system Jest oparty w dutej. mierze /w oko
ło 95%/ na Systemie 2000 - liozba jednokrokowych - Jeśli Je tak
motna nazwać, bo jesteśmy w etanie odpowiadać

na

nie

bardzo

szybko - zapytań o informację, staje 3ię bardzo znaozaa. I w ogóle stwierdzamy, te generujemy więcej sprawozdań, ale

są

one

mniejsze pod względem objętości.
SHERW00D: Jaki jest przeoiętaie czas odpowiedzi?
APPLET0N: Czas od zapytania do wydania odpowiedzi? Mote wynieść
od 10 minut do 24 godzin. Mamy koncepcję

nazwaną

"dialogowym

przetwarzaniem partiowym" - coś co sami wymyśliliśmy - i ponie
waż system nie działa jeszcze on-line

/planujemy zrobić

przyszłym roku/, pozwoliliśmy utytkownikom telefonować
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to
do

w
nas

1 określać zapytanie, na przykład: "Chciałbym wiedzieć wozystko
o zamówieniach zaplanowanyoh do wysłania w oiągu przyszłego ty
godnia dla odlewni Ajax” . Telefonują do nas, my formułujemy za
pytanie, przepuszozamy je przez komputer, a im

odsyłamy

spra

wozdanie; wszystko to mote trwać od 10 minut do 24 godzin.
SHERWOOD: W porównaniu z konwenoJonalnymi
jest to zapewne bardzo dobry ozas

ręcznymi

odpowiedzi.

bierze - i to jest mote najważniejsze pytanie

systemami

Skąd

się

- że

więo

tak

wielu

ludzi przechodzi natyohmiast do systemu on-line, który mnie za
wsze wydaje się niepotrzebny dla tego typu

zastosowań;

też wspomniał poprzednio, że myślioie o.przejśoiu

i

do

Pan

systemu

on-line.
APPLETON: No oóż, myślę, że gdy większość

ludzi

mówi

danyoh, mydli o systemie on-line. I sądzę, że w wielu
kach oprogramowanie, które zamierzają

zastosować

o

bazie

przypad

Jest

uspra

wiedliwiono założonymi wymaganiami przejścia do systemu on-line.
Ale moje doświadozenie wskazuje, że systemy on-line są
elastyczne. Gdy już raz zaprojektowano system

niezbyt

i nadano mu cha

rakter on-line, użytkownik może otrzymywać on-line

tylko

dość

standardowe odpowiedzi na swoje zapytania.
Zależy nam na przeszkoleniu użytkownika

w

kontaktowaniu się

z bazą danyoh i w istooie rzeozy możemy w Systemie 2000 wdrożyć
on-line i postawić do dyspozyoji użytkownika

język

cyjny TOTAL. Ale koszt bago przedsięwzięcia będzie

interrogauzasadniony

tylko wówczas, gdy będzie on go rzeozywiścle użytkował. A. z na
szego doświadozenie wynika, że gdy się wdraża

system

on-line,

użytkownik na początku odnosi się do niego z pewną rezerwą.

li

czymy go - "naoiśnij ten guzik, zrób to a to, a otrzymasz to" a on spróbuje kilka razy, oswoi się z tym i będzie rzeczywiście
to robił. Ale nie będzie sam wymyślał zapytań. Nie

pomyśli

na

przykład: "Ta informaoja jest w bazie danyoh, mogę więo podejść
do urządzenia końcowego, wystukać na klawiaturze zapytanie

dla

bazy danyoh i otrzymać od niej odpowiedź".
I tu znowu naszą metodą i naszą nadzieją

- na

razie

nadzieją - Jest,' że doprowadzimy do tego, iż użytkownik

tylko
będzie

tę rzecz traktował tak jak kiedyś traktował swoją własną karto
tekę i mógł powiedzLeć swojej sekretaroe: "Proszę pójść

i

wy-

oiągnąć z kartoteki wszystkie polecenia zakupu dla odlewni Ajax
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zaplanowane do wysyłki na najbliższych

kilka

tygodni” ;

tylko

zamiast zwracać się rlo sekretarki, będzie się zwracał do

urzą

dzenia końcowego. A to już jest inna mentalność

- zwykle Użyt

kownicy nie traktują komputera w taki sposób,
SHERWOOD; Ale ozy jest to rzeczywiście potrzebne z operacyjnego
punktu widzenia?
APPLETON: S ą d z ę t że wychodzi to na dobra

systemowi

-

wykorzystać komputer» T o m z komputery jak gdyby stały
ferii zarządzania i do«turo zają informacji
ktoś powiała: "Ach tak,

tylko

ta informacja jest w

w

pełni

na

pery

wówczas, gdy

komputerze”

albo

MCzy maci© któreś z tych sprawozdań” , albo też ”Czy możecie
wygenerować dla mnie?9* Nie stanowi Integralnej
siębiorstwa. A powinien być czymś

w rodzaju

części

to

przed

urzędnika,

który

stoi u boku każdego, kto choo podjąć jakąś decyzję.
SHERWOOD: Bardzo surowo klasyfikujecie prawidłowość danych wejściowyoh i jedli pamiętam, powiedział Pan, te gdy. ta
wość nie da się zagwarantować, elementy danyoh
ozone z bazy danyoh. A czy zdarzyło

prawidło

zostają

wyklu-

to jut kiedyś w prakty

ce?
APPLETON; 0, tak,
SHERWOOD: Ozy może Pan podać przykład?
APPLETON: Mamy system nazwany systemem

sprawozdawczości

o

wy

brakowanych materiałach. System ten śledzi wszelkie błędy w pro
cesie produkcyjnym, wychwytywane w punktach kontroli. Np, jeśli
jest wada w odlewie i brakars stwierdza tę wadę, musi

zawiado

mić komputer, że w odlewie jest wada. Tak samo musi go zawiado
mić, gdy nieprawidłowo wykonano jakąś operację obróbki.
Oboleliśmy zatem mieś w naszym systemie możność

prześledzą-

dzenia błędu, a mianowicie numer pracownika, tzn. numer przyporządowany pracownikowi, który popełnił błąd. Było kilka komórek
organizacyjnych, mówiły, że gdy zostaje

popełniony

błąd, ohoą

wiedzieć, kto wy pracownik to zrobił, Inne znów komórki • o r g a n i 
zacyjne chciały 'wiedzieć, na której maszynie to zrobiono.
jaszcz© inni, którzy chcieli znać ozas, kiedy to się

Byli

stało.

I-

wreszoie byli tacy, którzy chcieli wiedzieć, jaki to był rodzaj
błędu.

;

Gdy przejrzeliśmy te różne problemy, doszliśmy

do

wniosku,

że jeśli idzie o rodzaj błędu, możemy go bardzo łatwo rozpozna-

waó , ale gdy przystąpiliśmy do identyfikacji pracownika, nie by1.1¿my w stanie tego zrobić - nie mogliśmy zebrać potrzebnej informnoji. Toteż w zasadzie powiedzieliśmy: "nie, nie wprowadzi
my tego do systemu” . Obeonie jednak przekonaliśmy się, te wyżej
opisany prooes pozwala nam teraz na to dzięki systemowi
darowania bazą danyoh i gdy wzrasta

zapotrzebowanie

gospo

na

jakąś

informację, a my powiadamy użytkownikowi: "nie możecie Jej wpro
wadzić do bazy danyoh", on wraoa do

siebie

i

zaprowadza

dyscyplinę wymaganą, by zapewnić ścisłość inforraaoji.
my należycie projektujemy prooedurę

funkcjonalną

A

tam
wtedy

i informaoja

zostaje rzeczywiśoie wprowadzona do bazy danyoh.
Raz mieliśmy bardzo poważny spór o kod produktów - jaki
ma być nadany określonemu produktowi - i musieliśmy

z

kod

jednym z

tych problemów odnieść się aż do bardzo wysokiego kierowniotwa,
aby uzyskać od niego negatywną deoyzję. Bo nie ma sensu wprowa
dzać tyoh danyoh do bazy danyoh, jeśli nie

jest

się

w stanie

zagwarantować ich śoisłośoi.
SHERWOOD: Jakie korzyści przyniosła wasza metodologia pod wzglę
dem elastyoznośoi, zadowolenia użytkowników, a szczególnie

pod

względem ozasu i kosztu prao rozwojowych?
APPLETON: Sądzę, że aspekty elastyoznośoi są

w

naszej metodzie

dostatecznie uwzględnione. Faktycznie została ona zaprojektowa
na wokół problemu elastyoznośoi jako centralnego wymagania.
Jeśli idzie o zadowolenie użytkownika, sądzę,

że

jest

bardzo duże. W istooie rzeczy spełniliśmy większość

ono

kryteriów,

o których poprzednio mówiłem.
Jeśli idzie o koszty prao rozwojowych, stwierdziliśmy,- że te
nystemy są faktycznie taósze. Możemy je tworzyć w krótszym cza
sie 1 uozynlć bardziej użytecznymi dla ludzi
niższym koszoie. Obniżka kosztu jest rzędu

i

to po

znacznie

50-60$, ponieważ

w

pierwotnyoh kosztach systemów mieszozą się też koszty programo
wania i koszty popełniania błędów
dwie rzeozy, o które usilnie

w

projektowaniu.

staraliśmy

się,

to

A

właśnie

wyeliminować

programowanie z drogi krytycznej i obniżyć liczbę błędów popeł
nionych przy projektowaniu.
Myślę jednak, że prawdziwym problemem jest wysokość"
aktualizaoji systemów, bo wielu informatyków

przekonało

odniesieniu do niektóryoh systemów, że im są starsze
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kosztów

tym

się

w

bar-

dziej zowikłana staje się ich dokumentaoja. Mamy systemy, które
kosztownły nas miesięoznie po 2000-3000 dolarów tylko
programowanie aktualizaoji. A ozas

potrzebny

na

na

samo

aktualizaoję

tych programów jest zwykle bardzo długi; użytkownicy

denerwują

się, bo chcą szybko otrzymać poprawiony program, a tymozasem to
musi potrwać oztery, pięć lub sześć tygodni, a nieraz i
trzech miesięcy.
Stwierdziliśmy, że nasze koszty aktualizaoji

są

dwa do

niezwykle

niskie, ponieważ możemy bardzo szybko, reagować na błędy. Możemy
przewidywać trudności i byliśmy w stanie uniknąć atrofii systea
mów, która pociąga za sobą ogromne wydatki na łatanie bazy

da

nych, poprawianie błędnyoh danych w bazie danych
SHERW00D: Proszę mi wybaczyć, W Jakiej mierze to, co Pan

teraz

mówi, jest zasługą metodologii* a w Jakiej mierze Systemu 2000?
APPLET0N: Sądzę, że w bardzo dużej mierze wynika to z metodolo
gii, ponieważ jej zaaadnioza koncepoja obejmuje m.in. sprawowa
ną przez dział informatyczny funkcję typu kontroli
oznacza, te stale nadzorujemy

systemy,

jakości, co

Zawozasu

przewidujemy

trudnośoi i stale zmieniamy strukturę systemów.
Jeśli zaś idzie o sam System 2000, pomaga on nam w obniżaniu
kosztów programowania. Badania, jakie przeprowadziliśmy
runkach rzeożywistych, wykazały, że;uzyskujemy
nośoi w zakresie programowania aktualizaoji,
dziedzinaoh - na przykład przy dodawaniu

co

w

nowyoh

przynosi przeciętną obniżkę kosztu rzędu 95#.
nowego elementu danyoh do bazy danyoh

rodukoję

w

wa
ozyn-

niektóryoh

sprawozdari

Przy

oszozędność

-

dodawaniu
Jest

rzędu

75-80$. A gdy chodzi o zmianę struktury danyoh wejściowych, do
danie funkcji redakoyjnyoh i inne tego rodzaju

czynnośoi

- u-

zyskujemy oszczędności na wejściu rzędu około 30$.
SKERW00D: To wszystko są dobre strony realizaoji. A ozy

napot

kaliście na Jakieś trudności?
APPLET0N: Tak. Sądzę, że największym problemem

był

nadmierny,

entuzjazm wydziałów użytkująoyoh. A także, powiedziałbym,
zdolność informatyków - raozej

personelu

nie jest przyzwyozajony do działania w

operacyjnego,

warunkaoh

nie
który

wysooe

nie-

ustrukturowanyeh - do radzenią sobie z sytuacją dynamiczną. Dam
Panu przykład dość śmieszny. Powiedziałem przedtem, że mamy

10

systemów logioznyoh, a tylko oztery fizyozne bazy danyoh, oo o- 58 -

czywiście oznacza, że niektóre bazy danych

stanowią

dln więcej niż jednego systemu. Dla przykładu mamy

podstawę
Jedną

bazę

danych, która utrzymuje cztery systemy. Utrzymuje ona wszystkie
harmonogramy konstruktorskie - jest to system harmonogramowania
prac Iconotruktorskioh; utrzymuje wszystkie
czące każdego wpływającego zamówienia;
wszystkie harmonogramy związane ze

i

harmonogramy
wreszoie

doty

utrzymuje

specyfikacjami, zmianami

wszelkimi innymi zdarzeniami. Teraz zaś jesteśmy

w

1

trakcie o-

pracowywania czwartego systemu użytkowego opartego na tej bazie
danych, który ma objąć śledzenie wszystkioh harmonogramów zwią
zanych z tachnioznym projektowaniem produkcji. W prooesie wdra
żania tego ostatniego systemu mamy do czynienia

z czynną

danych, utrzymującą już trzy systemy i opraoowujemy
jąo się tą ozynną bazą danych - ozwarty

system.

bazą

- posługu-

Otóż

okazało

się, że w tym czwartym systemie zrobiliśmy błąd i wskutek

tego

zniszczyliśmy oałą bazę danyoh, która była oparoiem dla wszyst
kich pozostałyoh systemów.
Oczywiście potrafiliśmy ją odtworzyć, ale przy

okazji

czyliśmy się, Jak sobie radzić w tyoh warunkach - a są

nau

to

wa

runki zupełnie swoiste - i trzeba było metodę opraoowywania nie
co zmienić. Sądzę, że jest to zupełnie

zrozumiałe.

Podjęliśmy

zatem kroki dla skorygowania napotkanego problemu.

A

jest

to

problem poważny, bo nie można sobie pozwolić na unieruchomienie
trzech dużych systemów, gdy się chce zaktualizować ozwarty, któ
ry jest do nich przyłąozony. To nie są typowe warunki, w jakioh
przywykliśmy praoować.
SHERWOOD: Ile systemów opracowaliśoie, posługując się tą- meto
dą?
APPLETON: Wspomniałem przedtem o dziesięoiu

systemaoh - to

główne systemy, które opracowaliśmy dla jednego

ośrodka

są

obli

czeniowego, łącząoego wszystko w zintegrowanej bazie danyoh. Ma
my też kilka

systemów peryferyjnych, na przykład

system, któ

rego używam do kontroli wewnętrznej w moim wydziale.

Opracowa

liśmy też specjalny system dla innego ośrodka. Sądzę, że
nie utworzyliśmy około 15 systemów stosując

wspomnianą

łącz
metodę

opracowania i w toku tych prao kilkakrotnie przerywaliśmy,
faliśmy się, rewidowaliśmy i modyfikowaliśmy metodę.

Stale

co
u-

czymy się, a stosujemy tę metodę już od roku - prawie od półto
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ra rołcu - i w tym czasie uległa ona szeregowi zmian. Ale
nie biorąc jest to oiągle ta sama koncepcja co

ogól

wtedy, gdy

za

czynaliśmy i jesteśmy z niej w zasadzie zadowoleni, a sądzę, że
użytkownioy także.
SHERWOOD; Powiedział Pan przedtem, te

najbardziej

limitującym

zasobem w APD jest oprogramowanie. Czy uważa Pan, że System 2000
zapoozątkowuje erę, kiedy tak już nie będzie?

Widaó,

Pan z niego bardzo zadowolony i że rozwiązał on

że

Panu

Jest

niektóre

problemy.
APPLETON: Nie, nie sądzę, byśmy się zbliżali do kresu tego pro
blemu. System 2000 Jest po prostu jednym z wielu narzędzi. Poz
wala nam posłużyć się nieco innymi metodami, ale dopóki głównym
problemem Jest komunikowanie się ozłowieka
oprogramowanie będzie krytyozną drogą lub

z

maszyną,

krytyoznym

dopóty
zasobem,

bo Pańskie komputery mogą być ogromne, a Pańscy . ludzie

bardzo

mądrzy, ale jeśli nie jest Pan w stanie należycie powiązać ioh,
nie będzie Pan miał wysoce sprawnego działania.

Nie

System 2000 zmieniał to oałkowioie. Czyni on

rzecz

twiejszą. Pozwala nam zastosować pewne

metody,

inne

sądzę, by
nieco

ła

ale

nie

rozwiązuje oałości problemu,
SHERWOOD; Jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Będąc
nikiem IBMU, niewątpliwie brał Pan również pod uwagę

użytkow
IMS

/In

formation Management System/. Dlaczego odrzucił Pan IMS na rzecz
Systemu 2000? Co było główną przyozyną?
APPLETON; Obliozyliśray, opierająo się

na naszych analizaoh, że

musielibyśmy zbudować wokół IMS całą nową organizację i że kośzty aktualizaoji bazy danyoh IMS lub systemu ukierunkowanego

na

IMS daleko przekraozałyby nasze możliwośoi.
IMS Jest w zasadzie językiem dostępu; nie posiada

zdolności

zapytywania w potrzebnym nam zakresie. 0 ile wiem, ludzie

któ

rzy wdrożyli go r a mam wielu przyjaciół, którzy użytkują IMS starają się skupić wokół niego bardzo silną kadrę ludzi, którzy
znają IMS i nio poza I M S . Gdy ci odejdą lub gdy zatraoą się

te

umiejętnośoi, przepadnie także IMS w sensie swojej efektywnośoi.
Bardzo trudno jest w tym systemie rozładowywać i ponownie ła
dować bazy danyoh; struktury są niesprawne; niesprawne są teohniki strukturowania, jakimi można się posługiwać. Nie można
żytkować systemu, jeśli nie stworzy się wokół
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niego

u-

sztywnych

kodów. Żeby ubytkować IMS, trzeba mieć program, a napisanie

go

zabiera czas. Równie dobrze można w tych warunkach stosować ISAM
/Index-Sequential Acoess Method/.
Nie szukaliśmy programu gospodarowania zbiorami;
systemu gospodarowania bazą danych

dla

szukaliśmy

oprogramowania,

produkujemy w toku naszego procesu rozwojowego. Innego

które
aspektu

IMS, którym jest monitor zdalnego przetwarzania danych - będący
moim zdaniom istotną własnośoią IMSu - nie zamierzaliśmy w owym
czasie użytkowuć; uwalaliśmy zresztą, że istnieją inne monitory
zdalnego przetwarzania, które są technicznie

sprawniejsze

niż

monitor zdalnego przetwarzania IMS. A gdy ktoś nie może użytko
wać struktury ze względu na inne metody dostępu

i nie ohoe

żytkować monitora zdalnego przetwarzania, oznaoza

to,

że

może i nie chce użytkować IMSu. Okazuje się, że jest to

unie

bardzo

kosztowny proces i kosztowna prooedura.
SHERWOOD: Dziękuję Panu bardzo za przybyoie do mnie do Kronbergu. To przyjemne miejsoe na wywiad. I jestem pewien, że będzie
my mieli kilka pytaó, które potem telefonicznie przekażemy Panu
do Kalifornii.
APPLETON: Była to prawdziwa przyjemność dla mnie, a okolica Jest
rzeczywiście piękna. Mam nadzieję, że omówiłem większość spraw.
Wiem, że wiele z tego, oo powiedziałem, brzmi

troohę

trochę fantnstyoznie, ale naprawdę uzyskaliśmy pewne
wyniki i mam nadzieję, że ludzie, którzy

dziwnie,
pozytywne

to obserwują, będą

w

stanie wykorzystać niektóre z tyoh konoepoji.
SHERWOOD: Dziękuję Panu bardzo.

Pytania i odpowiedzi
SHERWOOD: Mamy teraz połąozenie telefoniczne z Danem Appletonem
w Kalifornii. Specjalnie wstał bardzo wcześnie,

żeby

odpowie

dzieć na kilka pytaó. Maoie Panowie możność stawiać pytania bez
pośrednio przez swoje mikrofony.
Pan, ozy jest Pan na linii?
APPLETON: Tak. Jak się Pan ma?
SHERWOOD: Dziękuję, dobrze. Właśnie skoóozyliśmy taśmę i sądzę,
żu obecni tu są pod jej wrażeniem. Jest tu około
więćdziesięciu osób 1 ozekam na pierwsze pytanie.
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dwustu

dzie

A tyino za o am ozekająo na pierwsza pytanie - Jakie zmiany
ganizacyjne zaszły w wyniku wdrożenia waszego systemu

or

- mam na

myśli liozbę programistów i projektantów systemów oraz stosunek
liczbowy programistów do projektantów systemów.

Czy

może

Pan

coś powiedzieć na ten temat?
APPLETON: Zmniejszyliśmy liczbę ludzi, których
gramistami programów użytkowych"

średnio o

stanie zastąpić ioh ludźmi zwanymi

nazywamy

50 $

"pro

i •byliśmy

"projektantami

w

systemów",

którzy większą ozęśó swego czasu poświęcają analizie a nie pro
gramowaniu. W zasadzie wyeliminowaliśmy

w

znaoznej mierze

po

trzeby programowania. Pośwlęoamy więcej ozasu na analizę.
Ustanowiliśmy też tak zwaną przez nas "funkoję kontroli
kości",

która ma pełną teohniozną

i

analityczną

Ja

zdolność

do

nadzorowania tyoh systemów w toku tak zwanej "fazy próby środo
wiskowej". To są najważniejsze zmiany. Udało się. nam też

doko

nać znacznego postępu na drodze obniżenia kosztów programowania
potrzebnego do wdrożenia systemu oraz przeznaczyć więcej
na pracę nad problemami użytkowników niż nad

naszymi

czasu

własnymi

problemami•
SHERWOOD: Jaki jest dawny i obecny stosunek liczbowy projektan
tów systemów do programistów?
APPLETON: Obeony stosunek w dziedzinie prac

roswojowyoh, gdzie

odbywa się większość tej działalności, wynosi
tantów systemów do

trzech

programistów.

sześoiu

Poprzednio

projek
mieliśmy

oztereoh programistów na dwóoh projektantów.
SHERWOOD; Czy wdrożenie to miało Jakiś wpływ na rekrutaoję? Czy
teraz jest łatwiej rekrutować ozy trudniej?
APPLETON: łatwiej jest w dziedzinie projektowania

systemów, bo

teraz możemy przyjmować raczej ludzi, którzy mają doświadczenie
pracy w działaoh użytkująoyoh niż ludzi

z

technicznym doświad

czeniem programistycznym. Możemy kompletować personel pod teohnioznyra kątem widzenia i możemy wprowadzać do naszej
cji użytkowników, a wraz z nimi wprowadzać

ich

organiza

doświadczenie;

możemy też bardzo śoiśle współpracować z programistami i praoować z komputerami bez długiego uprzedniego szkolenia,
NIEZIDENTYFIKOWANY MÓWCA /Franouz/:

Choiałbym

pan Apoleton zna dzienną lub miesięczną liczbę

wiedzieć,
nowych

stawianych jego systemowi: zapytań, które różnią się
tyoh, które były postawione wcześniej?
-
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-

czy

zapytań
formą

od

Problem ten no związek z alastycznośoią systemu w zastosowa
niu do potrzeb użytkowników. Jakie nowe postaoi pytań pojawiają
się? Czy jest lob dużo- i ile ioh napływa każdego dnia lub

każ

dego miesiąoa?
APPLETON; Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, to w oparoiu o nowy
system wydajemy w przybliżeniu 2005$ liożby sprawozdań w
naniu z tym oo poprzednio wydawaliśmy. Ale te
znacznie krótsze i bardziej bezpośrednio

porów

sprawozdania

nakierowane

kretne potrzeby użytkownika. Generujemy mniejszą

są

na

kon

objętość, ale

generujemy więoej w sensie liozby sprawozdań, przy czym

ohodai

raczej o sprawozdania konkretnie ukierunkowane na konkretne wy
magania niż o duże sprawozdania użytkowane przez wszystkioh.
Czy odpowiedziałem na pytanie? Czy dobrze Je zrozumiałem?
SHERWOOD; Jakie konkretne nowe możliwośoi istnieją dla tego ro
dzaju zapytań i ile ioh normalnie wpływa

dziennie

i miesięcz

nie?
APPLETON: Nowe możliwośoi polegają na tym,

że

kierownik

może

zadawać pytania związane ze speoyfioznymi problemami, jakie na
potyka w tym dniu. Przeoiętnie dziennie

otrzymujemy

8

do

speoyfioznyoh zapytań i jesteśmy w stanie załatwiać je w
kilku godzin. Nie Jesteśmy bowiem

on-line

i

10

oiągu

posługujemy

się

teohniką przetwarzania partiowego.
Wydawane sprawozdania są speoyfikowane

przez

użytkowników.

Wiele spośród wydawanyoh przez nas sprawozdań to nietypowe spra
wozdania produkoyjne. Generowane są w oparoiu o specjalne zapy
tanie użytkownika. Na postawione rai pytanie można by zatem
odpowiedzieć; mamy znacznie większą ilość

sprawozdań

na

tak
spe-

ojalne żądanie, a znacznie mniej sprawozdań produkoyjnyoh, śred
nio około 505$.
NIEZIDENTYFIKOWANY MÓWCA; Jaki jest stosunek

między

miejsoęm

zajmowanym przez zbiory danych przed zastosowaniem nowego
temu i po jago zastosowaniu? Innymi słowy, jaka

zmiana

w ilości potrzebnych dysków?
APPLETON; Wyohodzimy mniej więoej na to samo. Przed dwoma

sys
zaszła
laty

mieliśmy komputer 3 6 0 / 5 0 z 14 urządzeniami dyskowymi 2314. Dziś
mamy komputer 370/145 z ośmioma 3330.

Różnica

normalnemu przyrostowi ilości danych..Myślę, że

odpowiada

więc

znajdujemy 3ię

mniej więoej na tej samej krzywej co poprzednio. Nie

sądzę, by

*

zaszła istotna zmiana

w wyraaganiaoh odnośni®

pojemnośoi

dys

ków.
Jedna rzeoz może być interesująca,

a

raianowioie

poprzednie

Bystemy były głównie systemami ISAM - jeśli to ooś
DISHON /Ministerstwo Obrony, Izrael/: Czy

raaoie

Panu

mówi.

jakieś

teoh-

niozne trudnośoi związane z konserwacją Systemu 2000?
gie - kto zajmuje się konserwaoją

i

Po

dru

ozy Jesteśoie zadowoleni z

tej obsługi?
APPLETON: Jeśli odnosi się to konkretnie do Systemu 2000,

wów

czas odpowiedź brzmi, że wdrożyliśmy System 2000 w

1972

roku. Od tego ozasu napotkaliśmy jedną wadę

lutym

w systemie,

skorygowano w ciągu tygodnia, znaozy to więc, 4e

którą

mając

system

od przeszło półtora roku napotkaliśmy tylko na jedną

trudność.

Gdyby tu byli nasi speojaliści od

odpowiedź

konserwaojl,

ioh

brzmiałaby, ie przeznaozają więcej ozasu na wskazywanie nam, co
mamy robić, niż na poprawianie błędów samego syatorau. Mamy dos
konałą pomoo od firmy i oprogramowanie

wydaje

się

nadzwyczaj

solidne.
MCINT0SH-HENDERS0N /Unilever, Brazylia/: Bardzo mnie

zaintere

sowały Pańskie uwagi o tworzeniu bazy danyoh bez możliwości wy
szukiwania danych on-line. Tak się składa, ie jesteśmy
dobnym etapie prac rozwojowyoh i postępujemy
Nieoo trudno rai było uzasadnić to wobec

w

po

ten sam sposób.

naozelnego

twa, przede wszystkim dlatego, ie powiada

na

ono:

kierownio-

jaka

będzie z

tego korzyść dla nas, gdy rzeczywiście otrzymamy natyohmiastową
informację. Troohę trudno rai odpowiedzieć na to pytanie.

Potem

postaramy się wprowadzić tryb on-line.
Chciałbym usłyszeć od Pana, jak Pan wywalozył to i jakie by
ły reakcje wyższego kierownictwa w Pana własnym wydziale?
APPLETON: Pyta Pan, ozy nasze podejśoie

do

bazy

warte wysiłku, ozy też ozy wdrożenie trybu on-line

danych
jest

było
warte

wysiłku?
MGINT0SH-HENDERS0N: Przejśoie do on-line. Większość ludzi myśli
o bazie danyoh - jak Pan to słusznie powiedział

w

nagranej

taśmie rozmowie - jako o systemie wyszukiwania danyoh

na'

on-line.

SHERWOOD: Jaki system raaoie teraz wdrożony?
MCINTOSH-HENDERSON: Teraz użytkujemy TOTAL.
APPLETON: Stanęliśmy na stanowisku, że przestawimy się na zapy-
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tanio on-line wtedy, gdy wydziały użytkująoe będą żądały od nas
o z b b u odpowiedzi wynoGząoego średnio ¿eden

dzi ń

lub

mniej.

Jedli nndol wystarczać im będzie, te otrzymują od nas w oparciu
o informacje z komputerowych zbiorów danych odpowiedzi na swoje
zapytania w ciągu dwóch lub trzoch tygodni, nie sądzimy, by r ze ozywiśoie zależało im na systemie on-lLne.
Zaohęoamy ioh, by żądali od nas więcej
czasu odpowiedzi i gdy

w

sensie

skróoenia

średni w y ł g a n y oza o odpowiedzi

do około Jednego dnia, wówczas uznamy, żo

pracujemy

kach, w których powinniśmy odpowiadać on-line.

Tak

spadnie
w

warun

się

rzaoz

przedstawia z punktu widzenia zapytań. .
Dokonaliśmy taż wyceny i powiedzieliśmy la

ile

- w

aonsie

wymagań pod względem pamięci operacyjnej i dysków - będzie kosz
tować przestawienie tyoh systemów na on-line i zapowiedzieliśmy
kierownikom wydziałów funkcjonalnych, te jeśli potrafią wykazać
łąozne oszczędności w takiej wysokości, te dorównają naszym wy
datkom w związku z zastosowaniem on-line i jeśli potrafią
wodnić kierownictwu, że tfiie

oszczędności

nastąpią,

udo

wówozas

przejdziemy do systemu on-line.
Stosujemy zatem do tego problemu dwa różne podejścia

i

kie-

rowniotwo jest z tego zadowolone, bo nie my dyktujemy mu, co ma
robić, ale ono raówi nam, czego sobie życzy,
ROMEIJN /Shell, Holandia/;

Nauczyliśmy się włączać do

projektowania pewną liczbę formalnych

kontroli

procesu

wykonywanyoh

przez kierownictwo lub w Imieniu kierownictwa przez służbę

re-

widenefcą. Chciałbym usłyszeć od pana Appletona, czy w jego bar
dziej dynamicznym procesie projektowania udaje mu się dokonywać
tyoh formalnyoh kontroli, a jeśli tak, to w jakich miejsoaoh?
APPLETON: Mamy kilka różnych typów inspekcji.

Wszystkie one są

ustalane przez opisany poprzednio przeze mnie zespół
wy. Zespół projektowy jest odpowiedzialny za
tylko mechanizmów, któro mają być stosowane do

projekto

ustanowienie

nie

dokonywania in

spekcji, ale także odpowiednich kryteriów inspekcji oraz harmo
nogramów, według których inspekcje będą

przeprowadzane.

Mamy

różne metody inspekoji. Dokonujemy tak zwanej inspekcji baz danyoh, przy której analizujemy bazy danych

w celu

stwierdzenia

istnienia lub nieistnienia różnyoh elementów danych. Zespół pro
jektowy mówi nam, ozy te elementy danyoh
-
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powinny

tam

być,

a

Jeśli ioh nie ma, stwierdzamy istnienie błędu i powiadamy; «wa
sza baza danyoh nie Jest w porządku«.
Porównujemy też bazy danyoh, ożyli fizyozne

zbiory

między sobą, opierając się na pewnyoh rodzajaoh

danyoh,

kryteriów.

Na

przykład gdy zamówienie powinno było wyjść z fabryki i otrzyma
liśmy awizo, te rzeozywiśoie zostało

wysłane, sprawdzamy,

wykonana została oała związana z zamówieniem

"praoa

czy

papierko

wa". Robimy analizy statystyczne, teby ustalić w oparolu o pie,
Jaki Jest stan fizyoznyoh baz danyoh pod względem prawidłowości
danyoh.
Prowadzimy te* tak nazywane przez nas

"inspekcje

operacyj

ne", wykonywane zgodnie z pisemnymi instrukcjami stanowiąoymi z
góry ustalony meohanizm składania zamówień; od zespołu
towego wymaga się, teby zgodnie z harmonogramem - oo

projek
w

zależ-

nośol od systemu może oznaczać raz na sześć miesięcy lub raz do
roku - zajął się tyra i dokonał dokładnej inspekcji systemu, aby
określić, ozy prawidłowo działają
działają programy wydawnicze

prooedury,

ozy

prawidłowo

komputera, teohniki

bilansowania

A jest

itp. Mamy różne poziomy tyoh inspekoji. Inspekcja klasy
to kompletna i oałkowita inspekoja. Inspekcja

klasy

się tylko stroną prooeduralną i bada organizacje

B zajmuje

funkcjonalne.

Inspekcja klasy C bada tylko aspekt systemu dotyczący

przetwa

rzania danyoh. Do obowiązków zespołu projektowego należy
nowienie kryteriów inspekoji

usta

i ma on do dyspozycji dużą liozbę

różnych typów inspekoji.
ROMEIJN: Szozególnie interesuje mnie, w jakioh momentaoh zespo
ły

projektowe ustalają, Jakie

kontrole inspekcyjne

mają

być

wbudowane w system. Czy przed wdrożeniem prototypów ozy po prototypaoh?
APPLETON; Ustalają to na samym końcu. Moment gdy zespół projek
towy ustala teohniki inspekcji i finalizuje Je, uważamy za
nieo "fazy próby środowiskowej". Mamy
potrzebne do zapewnienia ciągłej

Już

sprawnośoi

wówozae

mechanizmy,

systemu

oraz

kontroli i sprawdzania, ozy nie ulega on atrofii i tak
Zespół projektowy ustala te metody inspekcji

Jako

kodo

dalej.
ostatni

formalny krok w "fazie próby środowiskowej".
RAMPOLIA /01ivetti/: Każde zapytanie dotyozy pewnyoh
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szozegól-

nyoh danych. Niektóre dane mogą nigdy nie być utyte. Inne
mogą byó wielokrotnie objęte zapytaniami.

Dlatego

fizyczna struktura danych ma bardzo

wpływ

duiy

dane

logiczna
na

i

sprawność

banku danych. Czy stworzyliście automatyczny mechanizm dla spo
rządzania tego rodzaju statystyki, aby mieć kryterium dla przy
szłej zmiany struktury banku danych?
APFLETON;

Nie rozwinęliśmy żadnej metody w t a k i m

st op n i u ,

bym

mógł być z niej zadowolony. Ale opierając się na w i ę k s z y m n a s i 
leniu aktualizacji
gólnych

i wyszukiwania raczej w s t o s u n k u d o p o s z c z e 

k l u c z o w y o h elementów danych,

tów d a n y o h w z b i o r a o h ,

niż do w s z y s t k i o h

elemen

nadaliśmy jut nową s t r u k t u r ę k i l k u z b i o 

rom.

Zauważyliśmy, te działalność w odniesieniu do

różnyoh

ele

mentów danyoh, szozególnie od strony sprawozdań, zmienia się

w

zależności od rodzaju problemów, z jakimi ma do ozynienia przed
siębiorstwo, na przykład w okresie irtflaoji. Przy naszym

typie

działalności gospodarczej zaistniała taka sytuacja, że mieliśmy
tak wiele zamówień

- ponieważ produkujemy części pomp dla prze

mysłu naftowego i reaktorów jądrowych

- te w

naszej bazie

da

nyoh wiele czasu zajmowała nam praca z informaoją

i elementami

danyoh ukierunkowanymi na zamówienia, o przy

tym

mniej

zajmowała nam sprawozdawczość w tego rodzaju

sprawach,

natomiast sprawozdawczość o produkcyjnym

typie

ozasu
więoej

działalności.

Toteż dosłownie wzięliśmy bazę danych i zmieniliśmy jej

struk

turę, po to by pozwalała nam sprawniej pracować od strony
dukcyjnej, a mniej sprawnie

od strony

informacji

pro

o

zamówie-

niaoh. Zamierzamy, w oparoiu o rodzaje

otrzymywanych

zapytań,

zmienić ją znowu, gdy będziemy musieli

bardziej

zainteresować

się naszymi inspekcjami, a raniej praaukoją* >
MEEUWIS /Philips/; Mam pytanie dotyczącew samego

zastosowania.

Zaopatrzenie ma do czynienia z rynkiem, a na rynku
się obecnie stały wzrost cen, Czasem nazywa

się

to

zaznacza
inflaoją.

Czy stwierdziliście, że za pomocą baz danych motecie lepiej od
powiadać na zapytania? Mam na myśli konkretne zagadnienie. Ceny
niklu rosną w tej ohwiłi gwałtownie.

Czy

moglibyście

ralaat odpowiedzieć, kim są wasi użytkownicy niklu lub
kolwiek materiału? Co jest planowane na

6?

następny

natyohktórego

miesiąc

lub

okroB? Jak ie z a m ó w i e n i a m u a i o i e t e r a z z ł o ż y ć ? C z y na te wszyatkie p y t a n i a m o ż n a

lep ie j

odpowiedzieć

za p o m o o ą waszej

ba z y dn-

nyoh?

APPLETON: Zaopatrzonie to bardzo odpowiednia dziedzina, do któ
rej można odnieść to pytanie. Jedną z głównyoh dziedzin naszego
zainteresowania Jest zaopatrzenie w odlewy i silniki
bardzo kosztowne i zwykl3 o długioh terminaoh

- pozycje

dostawy.

Musimy

zapewnić dla nioh pewne typy speoyfikaoji. W dziadzinie

zaopa

trzenia możemy teraz, mająo bazę danyoh, analizować
nie się dostawców z kontraktów - Jest to

analiza

wywiązywa
statystyozna

rzeozywistej solidności dostawoów - aby móo określić, którzy

z

nioh utrzymują się w granioach umownych kosztów i którzy zawsze
dotrzymują terminów dostawy pewnych typów produktów, Nikiel jest
jedną dziedziną, a stal nierdzewna na odlewy

drugą

dziedziną,

gdzie byliśmy w stanie uzyskać znaozne oszozędnośoi dzięki ana
lizie solidnośoi dostawoów. To jest może

najważniejsze,

jeśli

idzie o zaopatrzenia.
Użytkująo bazę danych możemy też analizować
poohodząoyoh od poezozególnyoh dostawców.

Jakość

Innymi

odlewów

słowy,

mamy

wzorce i te wzorce przykładamy kolejno do wszystkich dostawoów,
aby zapewnić produkcję należytyoh odlewów dla nas. Możemy
lizować ioh wywiązywanie się z kontraktów na podstawie
typów wzorców, w pewnyoh typach metali oraz ich

pewnych

solidność

względem kosztów i terminów. Było to dla nas niezwykle
w określeniu -

ana
pod

pomocne

na podstawie rzeozywistyoh wyników współpracy z

nimi - ludzi, którzy dobrze z nami wapółpraoują,
stwie do tyoh, z którymi współpraca źle się

w

przeciwień

układa.

łości nie byliśmy w stanie zrobić czegoś takiego.

W

przesz

Nie

śledzi

liśmy poprzednio danyoh, które nam to umożliwiają.
NIEZIDENTYFIKOWANY MÓWCA /Saviera/; '■ Jak

się

względem kosztów System 2000 w porównaniu

przedstawia

z innymi

pod

produktami

tego samego typu i Jak się osiąga jego prawidłową eksploatację?.
APPLETON; Gdy mowa jest konkretnie o kosztaoh przetwarzania da
nyoh, trzeba ooeniać koszty w zakresie kadr, sprzętu i oprogra-.
raowania. Koszty oprogramowania sprowadzają się
kosztów Systemu 2000 i kilku przez nas
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zasadzie

opraoowanyoh

usługowych do współdziałania z nim. Te ostatnie
większej roli w oałośoi budżetu.

w

nie

do

programów'
odgrywają

Koszty użytkowania sprzętu znaoznie wzrosty, ponieważ o wie
le bardziej polegamy

coraz na samym komputerze i na przeprogra

mowanych zdolnościach Systemu 2000 do

przejęoia

dużej

części

pracy wykonywanej przedtem przez programistów, Ale znaoznie się
obniżyły koszty osobowo, oo było jednym

z naszych głównych ce

lów, ponieważ kadry szybko stają się najkosztowniejszym i w du■oj mierze najtrudniejszym do kontrolowania

elementem, a poza

tym ohoieliśmy, by personel poświęcał mniej

czasu

programów, a wlęoej na analizowanie

na

pisanie

programów, które

komputer

ma rozwiązywać,
W sumie, nieznacznie wzrosły koszty oprogramowania ze wzglę
du na zakup oprogramowania o zastrzeżonym prawie autorskim. Był
to koszt Systemu 2000. Koszty sprzętu wzrosły, bo zużywamy wię
cej ozasu komputera i o wielo aktywniej użytkujemy ozas

kompu

tera w fazaoh prac rozwojowyoh, natomiast znaoznie spadły kosz
ty osobowe, ożyli koszty

praoownlków, przede

wszystkim

jeśli

idzie o personel programistyczny.
Nie przyjąłem żadnyoh dodatkowyoh ludzi do wydziału, a
to podnieśliśmy prawie dziesięciokrotnie nasze

mimo

zdolnośoi w za

kresie prao rozwojowyoh, utrzymująo przy tym na poziomie sprzed
roku 1 9 7 3 naszą zdolność w zakresie konserwacji i aktualizaoji.
POPRZEDNI MÓWCA: Chciałbym poznać koszt nabycia
systemu w porównaniu z innymi systemami i

-

lub

wynajęoia

po drugie

kość pamięoi potrzebnej do aksploataojl systemu

na

- wiel

komputerze

370/145,
APPLET0N: Nie wiem ile obecnie kosztuje System 2000, ale my za
kupiliśmy Jego trzy moduły. Jest to system modułowy. Trzeba ku
pić system podstawowy, a potem można dokupować dodatkowe
oje, 0 ile pamiętam, wstępny koszt

poniesiony

przez

rzędu 50 000 dolarów.
Jeśli idzie o sam sprzęt, to nie odozuliśmy żadnego
kosztów w sensie bieżąoyoh opłat dla IBMu. Mamy

funk-

nas

był

wzrostu

z nim kontrakt

przewidujący stałą cenę, a wydajność naszego istniejąoego sprzę
tu, który chyba Już omówiłem poprzednio, Jest wystarozająoa

na

nasze potrzeby, tak że faktycznie nie ponosimy żadnych dodatko
wyoh kosztów sprzętu, ponieważ mająo kontrakt, korzystamy z-wa
runków stałej ceny.
System 2000 u ż y t k u j e przeciętnie około 200 K
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baj

tów/ parnięoi, więo przydzielamy mu do praoy 250 000 bajtów miejsoa. W tej chwili mamy sytuaoję taką, że trudno mi

Jest

dodatkowe oboiątanie ozasu maszyny i pamięoi związane
mem 2000, bo równocześnie eksploatujemy

VM/3?0,

owski system operacyjny makro, który pozwala'
oześnie systemy OS i DOS i poohłania u nas

podać

z Syste

Jest

to IBM-

wykonywać

większość

równoz

trzy

dziestoprocentowego współozynnika dodatkowego obciążenia. Trud
no mi jest dokładnie powiedzieć, ile z tego przypada na

System

2000, a ile na VM.
SHERWOOD: Pragnę Panu podziękować, że wstał Pan o tak

wozesnaj

godzinie tam w Kalifornii, żeby połąozyć się z nami telefoniożnie i wysoko cenimy fakt, że udzielił nam Pan wywiadu. Dziękuję
bardzo w imieniu nas wszystkich,
APPLETON; Z końoem togo tygodnia przybędę do

Europy

tygodni. Choiałem przyjeohaó w tym tygodniu, ale.

na

nie

kilka

udało mi

się.
Cieszę się z waszego zainteresowania i jeśli Jest coś oo mo
glibyśmy zrobić w sensie

udzielenia

informaoji, pan

zna mój adres i z przyjemnością odpowiem

na

Sherwood

wszelkie pytania,

albo jeśli ktoś będzie ohoiał, prześlę mu odpowiednią

informa

cję techniczną lub ogólną,
SHEBWOOD: Mam w związku z tym propoZyoję, Było dużo dodatkowyoh
pytań. Sugeruję, aby obeoni tu podali mi je na piśmie, a Ja natyohmiast prześlę Je do pana Appletona, tak że kiedy przyjadzie
tu, otrzymamy gotowe odpowiedzi, '
APPLETON: To bardzo dobry pomysł.

Im

więoej

więoej odpowiedzi musimy przemyśleć, a to nas
ohu.

ludzi

pyta,

utrzymuje

tym
w

ru-

S esja G - W D R O Ż E N IE SY ST E M U
G O S I’O D A R O W A N I A B A Z Ą D A N Y C H
B a r r y V. S m i t h , T h e
S o ciety , N o w y Jork

E q u ita b le

L ife

A ssurance

Wielkie towarzystwa ubezpieczeniowe, takie jak The Equitable,
są nadzwyczaj dogodnym obiektem dla przemysłu

informatycznego.

Jesteśmy organizaoją, która przede wszystkim operuje dokumenta
mi i - poza naszą działalnośoią marketingową - wszystkie

nasze

operaoje nadają się do autoraatyzaoji. Co więoej, ze względu
rozmiar i złożoność naszyoh ozynnośoi

na

dokumentaoyjnyoh, infor

matyczne rozwiązania naszyoh problemów są wręoz nieodzowne. Ma
my 100 miliardów dolarów ważnyoh ubezpieozeń na

żyoie,

17

mi

liardów w inwestyojaoh i innyoh aktywach, 3 500 000 ubezpieczo
nych tylko w dziale ubezpieozeń indywidualnyoh i musimy dokony
wać rooznie około 75 milionów transakcji,

żeby

utrzymywać

to

wszystko na bietąoo w ewidenoji, Do tego liczby te rosną w tem
pie 7-8# rooznie. Jasne więc, dlaczego The Equitable przeznaoza
ponad 11# swoich wydatków operaoyjnyoh na działalność

informa

tyczną.
W roku 1961 rozpoczęliśmy wstępne badania

nad

możliwośoią

automatyzacji, która w raraaoh jednego systemu objęłaby

wszyst

kie transakcje dotyoząoe zarządzania naszymi indywidualnymi po
lisami ubezpieczeniowymi, poozynająo od momentu wystawienia po
lisy. Ponadto, aby zapewnić szybszą

i

sprawniejszą obsługę na

szyoh klientów, przewidywany system miał być

powiązany

telefoniczną z urządzeniami końoowymi w naszych 93

siecią

biuraoh

na

terenie oałyoh Stanów Zjednoozonyoh. W roku 1964 postanowiliśmy
przystąpić do prao projektowyoh nad Systemem Wspomaganej Kompu
terem Obsługi Ubezpieozonyoh /Computer

Assisted

Policyholders

Servioe System - CAPS/. Centralizaoja i automatyzaoja ewidenoji
oznaczały znaozną redukcję personelu

biurowego

zatrudnionego

dotąd przy ręcznym przetwarzaniu transakoji, jak również popra
wę dokładnośoi samej ewidencji i wyeliminowanie potrzeby utrzy-
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mywania owLdenoji lokalnyoh. Wyposażenie systemu w sieć

trans

misji danyoh pozwoliło na zdalne wprowadzanie traneaksji do sy
stemu z naszyoh biur terenowyoh przez

proste

wystukiwani©

klawiaturze oraz na bezpośrednie i szybkie przekazywanie

na

odpo

wiedzi w teren.
Było to, Jak na połowę lat sześćdziesiątych, przedaięwzlęoie
ambitne, ozego dowodem było, że system wszedł

do

dopiero w roku 1970. Jak powiedziano, decyzję o

eksploataoji
podjęciu

jektowania i prac rozwojowych nad tym systemem CAPS
1964 roku. Obawialiśmy się sięgnąć od razu do

pro

podjęto

w

nowej, niespraw

dzonej Jeszoze teohniki /System 360/ równooześnie

z

wdrażaniem

tak złożonego zastosowania jak CAPS i dlatego wybraliśmy kompu
ter IBM 7030. Okazało się, że była to słuszna decyzja, bo w dru
giej połowie lat sześćdziesiątych system operacyjny 0s/360
zbyt mało niezawodny, by utrzymać CAPS

na

wymacanym

był

poziomie

niezawodnośoi. Dodatkowym ozynnikiem motywującym wybór 7080 był
fakt, że byliśmy Już z tym sprzętem obeznani dzięki naszemu do
świadczeniu w partiowym przetwarzaniu w ramach innych systemów.
Jako system handlowy, CAPS zapewnia towarzystwu

trzy

ważne

korzyści. Po pierwsze - znaoznie obniża koszty stałe w porówna
niu z przewidywanymi kosztami innych wariantów zarządzania

po

lisami, zarówno pod względem potrzebnej liczby pracowników biu
rowych jak i pod względem uodatkowyoh

usług

Ooeniaray, że te oszczędnośoi wynoszą około

informatyoznyoh.

5 milionów

dolarów

rooznie według obecnej wartości rśalnej dolara. Inflacja

oczy

wiście zwiększy tę sumę, ponieważ znaozna część oszczędności to
są płaoe. Po drugie - zmniejsza on

częstotliwość

błędów

przy

manipulowaniu transakcjami, przy czym obie te korzyści wynikają
bezpośrednio z większej niezawodnośoi właśoiwej

systemowi

formatycznemu w porównaniu z metodami ręcznymi, a

in

pośrednio

-

przez umożliwienie szeregu kontroli, będących w stanie wykrywać
błędy, które mimo wszystko pojawią się. Daje to wyraźne korzyśoi pod względem kosztów oraz trudną do

ilośoiowego

określenia

rzeczywistą poprawę saraopoozuoia pracowników i zadowolenia klien
tów. I wreszoie - ponieważ wszystkie transakoje dotyczące poli
sy po jej wystawieniu - wypłaty premii, zapytania o stan
ay, przetwarzanie oboiążerf, wypłaty roszozeó

itd, -

mogą

polibyć

załatwiane z każdego biura, a nie tylko z biura prowadzącego e- 72 -

widoncję danej sprawy, obsługa klientów jest

znacznie

niona. Ważną konsekwenoją tego jeat elastyoznośi', z
rownictwo może wybioraó lokalizację biur

jaką

i określać

organizacyjną taką jak np. regionalizaoja lub

uspraw
kie

strukturę

decentralizacja.

Kierowniotwo finansowe zostaje usprawnione dzięki możliwości
śledzenia wszystkich rachunków poprzez scentralizowany
i w zasadzie na bieżąoo. Choó jest to może

zbytnie

nie, ogólnie mówiąc - CAPS sprawia, że dzięki

ośrodek

uproszcze

niemu

centrala

towarzystwa The Equitable jest niemal stale na bieżąoo poinfor
mowana o stanie spraw, zamiast byó w tym względzie opóśniona
tydzień lub więcej, jak to ma

miejsce .przy

pooztą, a równocześnie system dostarcza

posługiwaniu

mooy

o
się

obliozeniowyoh

wszędzie tam, gdzie wykonywane są czynności - u agenta i w miejsou przebywania klienta.
Obecny system CAPS / ? 08o/ niewiele różni

się

zaprojektowanej konfiguracji. Zestaw sprzętu

od pierwotnie

CAPS

składa się z

dysków IBM 2302 jako pamięci masowej, z komputera IBM 7080 jako
centralnego prooesora, z COMTEN 60 /początkowo IBM
czołowego komputera komunikacyjnego oraz

z

774-0/

urządzeń

Jako

końoowych

powiązanych z ośrodkiem obliczeniowym w centrali dzierżawionymi
liniami telefonioznymi. Całośó sprzętu,

z

wyjątkiem

urządzeń

końoowych, jest zdublowana ze względów niezawodności i dyspozy
cyjności.
Oprogramowanie komputera 7060 składa się

z zespołu

modułów

przetwarzania ubezpieozeń, które są koordynowane i zaopatrywane
w dane przez "system programów

sterująoych"

System - CPs/, będąoy jedynym łącznikiem

/control

Program

ze zbiorami danyoh

i

programami manipulująoymi komunikatami.
Ogólna struktura systemu, konwenojonalna jak

na

dzisiejsze

warunki, była w swoim czasie dośó nowoczesna. Całe

komutowanie

komunikatów i ustawianie ioh w kolejkę dokonuje się

w

rze ozołowym i stamtąd transakcje

programowi

przekazywane

są

sterującemu CPS w komputerze 7080. CPS Jest wysoce

kompute

specjalizo

wanym dla potrzeb CAPSu systemem operacyjnym działająoym w try
bie wieloprogramowoaci. Steruje on

oałym

wejściem

i wyjściem

oraz koordynuje programy użytkowe. Same programy użytkowe są po
prostu programami przetwarzającymi

transakoje

i

się uzyskiwaniem danyoh. Ich styk z CPS odbywa się
nictwem standardowych makroinstrukcji.
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nie

zajmują

za

pośred

Oczywiste było, że

oałego

zbioru

danyoh,

lioząoego

około

3 500 000 zapisów nie da się wdrożyć od razu. Aby jednak wszyst
kie biura terenowe mogły od samego poozątku odnieść

pewne

ko-

rzyóoi z systemu, wprowadzono polisy według końcowych oyfr

ich

numerów w grupach po 10# lub 20# polis, poosynając od
1970 roku i kontynuując w ..odstępaoh mniej

więcej

sięcznych, W kwietniu 1973 roku wprowadzanie

kwietnia

sześciomie

polis

do systemu

zostało zakońozona, z wyjątkiem polis, które zostały zatrzymane
przez kontrolę i wymagały

jeszcze

ręoznyoh'

poprawek.

Liczba

tych pozostałyoh, nie wprowadzonych do systemu polis zmniejszy
ła się obecnie do kilku tysięoy,
Istniało oczywiśoie kilka prooedur do wyboru dla
nia polis. Wybór wprowadzania

według

końcowych

wprowadza

oyfr

numerów

miał wyżej wspomnianą zaletę, że zapewniał wszystkim biurom te
renowym pewną natyohmiastową korzyść, ale prowadził

do

poważ-

nyoh komplikaojl w dziedzinie szkolenia zainteresowanego personelu. Wszystkie biura terenowe trzeba było objąć

szkoleniem

zasadzie równocześnie. Proces szkolenia personelu

w

użytkującego

bywa często przeoozany lub niedoceniany, a to ma poważne

skut

ki. Uznaliśmy za konieozne utworzyć ruchome zespoły, które prze
nosiły się szybko z miejsoa

na

miejsce," przeprowadzając

nie

zbędne szkolenie w dość krótkim terminie.
GPS jest kluczem do pomyślnego działania CAPSu i jest
wiednikiem systemu operaoyjnego OS łąoznie
Management System/ w warunkach trzeoiej

z IMS

ńadaje się do użytkowania

/information

generacji*

CPS został specjalni© zaprojektowany dla potrzeb

odpo

Oozywiśoie

CAPSU

w charakterze uniwersalnego

gospodarowania bazą danyoh. CPS jest poohodną systemu

i

nie

systemu
PAHAMAC,

pierwotnego systemu rezerwacji miejso linii lotniczych Pan Ame
rican, opartego na komputerze 7080, Jego zaprojektowanie, opra
cowanie i konserwacja kosztowały towarzystwo The Equitable oko
ło 2 milionów dolarów. Należy zwrócić uwagę, że CAPS jest
dzo dużym i dość aktywnym

systemem, w

którym

nie

bar

obowiązują

śoisłe wymagania pod względem czasu odpowiedzi. Zbiór podstawo
wy składa się /bez podwojenia^/ z 3,5 miliona

X// before duplexing
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zapisów,

liozą-

cyoh przeciętnie 180 znaków na Jeden
ozęstotliwośó operacji on-llne

zapis.

wynosi

55

Obeonie
tye ęoy

średnia
transakojl

dziennie.
Ponadto mamy podobną liozbę transakcji

w

poetaoi

nocnego

zbiór

danych.

przetwarzania partiowego w oparciu o podstawowy
Ponieważ system dotyozy przetwarzania

ubezpieczeń, dopuszczal

ny ozas odpowiedzi może się wyrażać w minutach, a niekonieoznie
w sekundaoh, Jak to Jest wymagane

np.

w

systemie

rezerwacji

miejsc na liniach lotniczych. Od systemów rezerwaoji lotniozyoh
CAPS różni się także tym, że ponieważ

obejmuje

on

podstawowe

zapisy naszego przedsiębiorstwa i bezpośrednio przetwarza transakoje finansowe, bardzo surowe są w nim wymagania nienaruszal
ności i bezpieozoństwa bazy danych. Utrzymywanie nienaruszalno
ści bazy danyoh Jest

najważniejszą

cechą

systemu.

Te

oeohy

CAPSu i podobne oeohy innyoh zastosowali ubezpieozeniowyoh decy
dują o większej przydatności IMSu w porównaniu

z

innymi syste

mami gospodarowania bazą danyoh, takimi jak ADABAS, System 2000
i TOTAL.
Jedną z ważnyoh decyzji projektowych było oddzielenie trans
misji danyoh od przetwarzania danyoh. Było to do pewnego
nia podyktowane pojemnością

stop

1 arohltekturą komputera 7080, ale

okazało się bardzo korzystne i Jest obeonie obowiązująoą zasadą
dla wszystkioh systemów, umożliwiło to później, gdy wzrosły wy
magania wobeo sieol transmisji, zastąpienie pierwotnego sprzętu,
transmisji danyoh /IBM 7?40/ nowszym

i

silniejszym

/COMTEN 6 o/ bez potrzeby modyfikaojl głównych

sprzętem

programów

prze

twarzających. Wynikły z tego znaozne oszozędnośoi czasu i środ
ków, a także zaoszczędziliśmy

sobie

zmniejszyła się nasza zależność od

wielu

kłopotów*

oprogramowania

końoowyoh IBMu.
Zastosowanie sprzętu COMTEN postawiło na

Ponadto

i

urządzeń

porządku

dziennym

problem oozywistej niepożądalnośoi tworzenia instalacji
nej ze sprzętu poohodząoego od różnych

producentów.

złożo

Ale

bliższym rozważeniu doszliśmy do przekonania, ie ze względu
udział towarzystwa telefonów i dostawoów
Jest i tak z konieoznośoi instalaoją

modemów, system

niejednolitego

przy
na
nasz

pochodze

nia. Dodanie sprzętu od jeszoze jednego dostawcy do interface'u
transmisji danyoh nie było aż takim problemem, za jaki
zwykle uważa.
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się

to

Podsumowując nasz® doáwiadozenia, należy stwierdzić, te CAPS
okazał się przedsięwzięciem bardziej

ambitnym, niż

poozątkowo

sądziliśmy. JeBt to system leżąoy na granicy możliwośoi sprzętu
drugiej generacji i trzeba' było wiele

energii

i

pomysłowości,

by go skompletować. Jak zaznaozono wyżej, najtrudniejszym

pro

blemem było zapewnienie niezbędnego stopnia niezawodności i nie
naruszalności podstawowych zbiorów danyoh* Warto

zaznaozyó, że

niezależnie od obeonej troski o nienaruszalność zbiorów, zbiory
gromadzone ręcznie są w gorszym'btani©

pod

tym

względem

niż

zbiory zautomatyzowane. Ogromne zadanie przekształcenia starych
ręcznych zbiorów w podstawowy zbiór systemu CAPS, kiedy to trze
ba było poprawić 10$ zapisów, było tego wyraźną ilustraoją.

CAPs/7080 Jest teraz wdrożony i działa w sposób ' zadowalają
cy, usprawnił obsługę klientów, przyniósł oszczędności pienięż
ne i zwiększył elastyczność zarządzania* Jest to opracowany
własnym zakresie, pomyślnie działający, wieloprogremowy

system

gospodarowania bazą danyoh, wykonywany ha sprzęcie drugiej
neracji. Kluczowe oz-ynniki strukturalne, które

we
ge

zadecydowały

o

powodzeniu OAPSu, to;
. zastosowanie scentralizowanego systemu

gospodarowania

bazą

danych /OPS/,
. wdrożenie programów użytkowych

do.

celów

ubezpieczeniowych,

niezależni© od projektowaniá bazy danyoh* oraz
. oddzielenie programów gospodarowania danymi i programów użytkowyoh od transmisji danyoh.
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2302

S esja H - PRO BLEM Y K O N W ER SJI PRZY
W D R A Ż A N IU SY S T E M U G O SPO D A R O W A N IA
BAZĄ DANYCH
B a r ry V. S m ith , T h e
S o ciety , N o w y J o rk

E q u ita b le

L ife

A ssurance

SMITH: Problem systemu CAPS/7080 polega na tym, 4e jest on wdro
żony na sprzęcie drugiej generaoji. CAP3 ma

codziennie do ozy-

nienia z 55 tysiącami, a w okresach szozytowyoh z ponad 70
siącami transakcji, wykonywanych w oparciu o bazę danyoh

ty

z 3,5

miliona zapisów, obejmująoyoh około 7 miliardów znaków. To

ob-

oiążenie robocze dochodzi do granic wydajności komputera

7080.

Przekroozyło już granioe wydajności maszyn

ozego-

774-0,

wobeo

zastąpiliśmy je komputerami COMTEK 60 jako nowymi czołowymi kom
puterami komunikacyjnymi. Poza problemem wydajnośoi istnieją też
problemy konserwacji. Dcbrsy inżynierowie
oozywiśoie pracować z nowszym sprzętem.

i

programiści

Trudno

zamienne, a osęśoi meohanioza© zużywają się,

jest o

wolą
części

szczególnie jeśli

idzie o zbiory na dyskach 2502. I,wreszcie, kosst

eksploatacji

sprzętu drugiej generaoji jest znacznie wyższy niż trzaoiej g e 
neracji; oceniamy, że obecnie w systemie 0APS ten stosunek

wy

nosi mniej więoej 3:1.
Podejmując decyzję o metodologii

i harmonogramie

konwersji

trzeba było wiąo wziąć pod uwagę szersze aspekty tej sprawy.
ozasie, gdy po raz pierwszy poważni© zaczęto

myśleć

o

W

konwer

sji - na wiosnę 1970 roku - GAPs/?080 dopiero wchodził do

eks

ploatacji. Opraoowano następujący zespół priorytetów dla zarzą
dzania CAPSem:
. Utrzymać działanie obecnego systemu. Wywiązywać się z istnieJąoyoh zobowiązarf. Hie narażać na szwank przyszłej
do oiągłośoi działania.
. Utrzymać obeony poziom usług.
. Osiągnąć instalaoję dziesięoiooyfrową,
. Wprowadzić do systemu pozostałe polisy.

- 78 -

zdolności

• O proc owa 6 sposoby
/dysków/,

uniezależnienia

się

krytyoznego

sprzętu

, Podnieść przejrzystość zarządzania,
, Usprawnić obsługę klientów,
» Opracować sposoby elimineoji przeciążenia oprogramowania sys
temowego,
. Opraoować sposoby eliminaojl przeoiążenia

kompilatora

Auto-

coder 7080.
Widać z tego, że konwersja jako taka przyozynia się

głównie

do reolizaoji priorytetów od 5 do 9, natomiast priorytety

1 do

4- zależą od wybranej metodyki konwersji, która musi-im sprzyjać
i nie narażać loh na szwank.
Ponieważ towarzystwo The Eąuitable użytkowało Już
IBM 360/65 do innyoh prao, były one oozywistymi
niekwestionowanymi kandydatami na maszyny

i

komputery
w

docelowe.

zasadzie
Następnym

krokiem było nabycie niezbędnych programów, W niniejszym
raoie ograniczono się do omówienia

problemu

refe-

zastąpienia

CPS,

będącego systemem gospodarowania bazą danyoh dla CAPSu/7080.
Jeśli się przyjrzeć funkcjom CPSu, widać te system operaoyjny 03 obejmuje wiele z tyoh funkcji, ale

nie

ówczesny brak doświadozenia w opraoowywaniu

wszystkie.

Nasz

programów dla sys

temów trzeciej generaoji w roku 1970 nasuwał'myśl, że

pożądane

byłoby nabyole niezbędnego dodatkowego oprogramowania ze źródła
zewnętrznego. Toteż postanowiono sporządzić zapytanie

ofertowe

i rozesłać je do dużej liozby potenojalnych oferentów. Spodzie7/ano

się, thoó bez pewności, że jedna lub więoej

ofert

da

nam

możność nabyoia jakiegoś Już istniejącego pakietu.
Warto zaoytowaó jedno z kluozowyoh zdarf z zapytania
wego, ponieważ w retrospektywie widać, że opisuje
dzie tę część IMS u , która nie dotyozy transmisji

oferto

ono w

zasa

danyoh.

"Ni

niejsze zapytanie ofertowe dotyozy projektu odpowiedniego

sys

temu podwykonawczego, który byłby wykonywany w

systemie opera

cyjnym os/360 i uzupełniałby go, zapewniająo wymagane
nie między pakietem transmisji danyoh

a

powiąza

programami użytkowymi,

w szozagólnośoi obejraująoymi system CAPS, ale nie
cymi się do niego, jak również zapewniająo

ograniczają

niezbędne

dla gospodarowania zbiorami danyoh, powrotu do

oparcie

punktu przerwa

nia po błędzie w warunkach on-line oraz inne istotne funkcje
-

79
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w

zakresie, w Jakim nie są one zapewnione przez sam 03/360” ,

Gdy

się pamięta, te programy użytkowe CAPSu/7080 uzyskują dostęp do
danyoh w drodze bardzo prostyoh zapytali,

które

nie

wymagają

znajomości umiejsoowienia danyoh w pamięci, Jasne Jest, że
pytanie ofertowe obejmowało też wymagani*
D l / 1 /Data Language i/.

zdolności

w

za

rodzaju

Przyjęty sposób postępowania zasługuje na krótkie omówienie,
ponieważ rzuoa światło na oharakter

i

politykę dostawoów opro

gramowania. W maju 1970 roku rozesłano do 36 firm
problemu łącznie

krótki

z listem zawierająoym prośbę o

opis

krótkie poda

nie proponowanego podejścia. Konkretne odpowiedzi otrzymano

od

24 zapytanyoh firm. Ooeniliśmy przedstawione metody i wybraliś
my sześć firm, którym postanowiliśmy wysłać formalne

prośby

oferty. Wysłaliśmy je w ozerwou. w lipeu odbyła się
The Equitable formalna

konferenoja

przedstawicieli pięoiu firm i w

z oferentami

miesiąo

rzeczywiście cztery oferty. Jedna oferta
Rookwell - proponowała Jako rozwiązanie
IMS. North- American Rockwell był, jak:

z

później
-

od

w

oentrali
udziałem

otrzymaliśmy
North-American

zmodyfikowany
wiadomo

o

-

system

wspólnie

IBMem twóroą pierwotnego IMSu« Warto zaznaozyó, ża IBM

z

również

znajdował się na liście oferentów i nie zaproponował swego włas
nego pakietu; zaproponował natomiast całkowi 0.1 a nowe

opracowa

nie specjalnie przykrojone do potrzeb systemu CAPS.
Po przeglądzie czterech otrzymanych ofert, a także
bistych spotkaniach oferentów

z

kierowniozym

po

oso

personelem

The

Equitable, wybrano metodę North-American Rookwell. Spisano mię
dzy The Equitable a North-American Rookwell kontrakt na badania
wstępne nad zastosowaniem IMSu Jako podstawy wdrożenia CAPSu na
komputerze 360. W wyniku tych badań, zakończonych w lutym
roku, okazało się, że dwa poważne braki

pierwszej

1971

wersji IMSu

/lMS-l/ są potenojalną przeszkodą na drodze do realizacji CAPs/
IMS/360.
Pierwsza z tych trudności miała zasadnioze
zdolność IMS-1 do dokonywania wyoofania obszaru

znaczenie.

Niey

/

komunikatu-^

-•

to znaczy do anulowania skutków ozęśoiowo wykonanej transakoji,
•

która była w toku w momencie zaistnienia błędu - mogła poważnie

7/

message region baokout
-
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narazić na szwank nienaruszalność bazy danych. Było to oczywiś
cie nie do przyjęoia, trzeba więc było znaleźć Jakiś sposób
bojścia tej trudności zanim można będzie zastosować

IMS

o-

w

wa

runkach The Equitable.
North-Amerloan Rookwell zaproponował pewne rozwiązania

pro

blemu wycofywania obszaru komunikatu, ale rozwiązania te

wyma

gały zmiany programów IMSu. Jakkolwiek wszelka zmiana w

syste

mie dostarczonym przez produoenta jest, jak wiadomo, niepożąda
na, fakt, że North-American Rockwell był uczestnikiem

pierwot

nego zespołu projektowego IMSu i był w śoisłym kontakoie zIBM e m
odnośnie jego dalszyoh planów rozwojowych wobeo

tego

systemu,

był w tyra przypadku korzystną okolicznośoią.W każdym razie pod
jęto

wstępną

deoyzję, te North-Amerioan Rockwell wdroży

fikaoje niezbędne do rozwiązania problemu zapewnienia

mody-

nienaru

szalności bazy danyoh.
Drugim problemem były konsekwencje

całkowitego

dostępu do bazy danyoh podozas przetwarzania

transakoji.

wisko to jednak miało wpływ tylko na wydajność
resowanie się nim wynikało głównie

z

nośoi oceny rzeczywistej wydajnośoi

zamknięoia

i naaze zainte

naszej ówozesnej
CAPSu

Zja

przy

niemoż-

zastosowaniu

IMSu. Po prostu nie wiedzieliśmy, ozy będziemy z tym mieli kło
poty czy też nie. IBM twierdził, że trudność ta

zostanie

usu

nięta w następnej wersji IMSu /lMS-2/, ohoć w rzeozywistośoi tak
się nie stało. Postanowiliśmy więo na razie pogodzić

się z

niedogodnośolą i poozekać na Btandardowe rozwiązanie jej
produoenta.
Ale potenojalne trudnośoi związane z

tą

przez

zastosowaniem zmodyfi

kowanej wersji IMSu nadal nas niepokoiły i ponownie rozważyliś
my sytuaoję. W tym ozasie - na wiosnę 1971 roku

- nieoficjalne

wieści dochodzące z IBMu, zarówno bezpośrednio do nas jak i po
przez nasz udział w SHARE i GUIDE, zapowiadały, że

problem

u-

trzymywania nienaruszalności danych zostanie w stosunkowo blis
kiej przy 3 złośoi rozwiązany przy okazji pojawienia się
nej wersji IMSu. Mnjąo to na względzie

i

następ

opierając się na bar

dziej realistycznej ooenie naszyoh harmonogramów wdrożenia, do
szliśmy do wniosku, że możemy poczekać na rozwiązanie IBMu. Pod
jęliśmy

więc

ostateozną deoyzję

wdrożenia

- 81 -

nie zmodyfi kowa ne go

IMSu-1, postanawiając nie modyfikować go woale. Decyzji tej do
trzymaliśmy z jednym istotnym i Jednym mało istotnym wyjątkiem.
Istotnym wyjątkiem była potrzeba dodania Jednego bajtu

do

ta

blicy, aby umożliwić obsługę dodatkowego typu urządzenia końco
wego. Natomiast mało istotnym wyjątkiem było przepisanie modułu
statystyki użytkowania, aby uzyskiwać bardziej przejrzysty

ma

teriał wyjśoiowy. Ponieważ ten ostatni moduł wiąże się z resztą
systemu tylko tym, te odozytuje taśmę dziennika pracy

kompute

ra, można uznać, że znajduje się on

systemem

właśolwie

poza

IMS.
Należy tu zwróoió uwagę na motyw deoyzji na rzeoz

niezmody-

fikowanego systemu. Modyfikacja pakietu programowego tak

skom

plikowanego jak IMS jest bardzo trudna do wykonania', a jego póź
niejsza aktualizacja staje się koszmarem. Nawet normalna aktualizaojn Jest niezwykle trudna, gdy większość

systemu

została

zbudowana gdzie indziej i oozywiśoie nie ma żadnej pewnośoi, że.
nie znajdzie się gdzieś w systemie rozwiązanie któregoś proble
mu, które nie będzie zgrane ze zmodyfikowanym
probiera skomplikuje się jeszcze przez

systemem.

pojawienie

A

się

gdy

nowych

wersji systemu, można mieć całkowitą pewność, że stare

modyfi-

kacje nie będą funkcjonować. Każdy kto miał kiedyś do czynienia
z tym problemem, przyzna, te jest to-bardzo kosztowna
Mimo pewnych obaw w związku z niedociągnięciami

pułapka.

iMSu,

decyzja

o zastosowaniu go w niezmodyfikowanej postaoi była niewątpliwie
słuszna.
Ale w ozasie rozwiązywania jednego

problemu

nie stoi w miej sou. Podczas tych rozważań

reszta

świata

na temat IMSu trzeba

było także podjąć szereg deoyzji w sprawach sprzętu i związane
go z nim oprogramowania.

W

jesieni

1970

roku

musieliśmy

względów budżetowyoh zmniejszyć do minimum koszty sprzętu
świadomości, że poważnie nadwerężamy w ten sposób
ność do wykonywania oałej praoy produkcyjnej
mieli dość ozasu na sprawdzanie prac

i

naszą

ze
mimo

zdol

te nie będziemy

rozwojowyoh,

szczególnie

gdy nadejdzie szczytowe obciążenie pod koniec roku. Pozostaliś-'
my zatem z dwoma komputerami 360/65, z których jeden
mięć operacyjną o pojemnośoi jednego megabajtu, a
raegabajtu. Ta deoyzja

oozywiśoie

stworzyła

dla naszego pierwotnego wdrożenia IMSu,
- 82 -

miał

drugi

określone

pa
- pół

warunki

Jednak w looie 1971 roku stało się

dotkliwie

oozywiste, że

status quo Jest nle do utrzymania. Wzrost oboiążenia nioraal
niemożliwił nam Jakiekolwiek testowanie

i praoe

ozęły utykać i grozić zupełnym zahamowaniem.

u-

rozwojowe po-

Mieliśmy

wówczas

trzy drogi do wyboru. Po pierwsze - mogliśmy dodać więcej
puterów 360/65, zakładająo, że znajdziemy

w

hali

kom

komputerów

miejsce dla nioh. Po drugie - mogliśmy powiększyć pamięć opera
cyjną w istniejąoyoh maszynach, aby móo przepuszczać przez
więoej strumieni zadań. Po trzeoie - mogliśmy przejść

do

nie
wyż-

ozej generaoji, stosująo komputer System/ 3 7 0 .
Pierwszy wariant - więoej komputerów.360/65 -

był

wyraźnie

nieekonomiozny w porównaniu ze zmianą generacji i szybko go odrzuoiliśray. Drugi wariant wyglądał z poozątku

atrakcyjnie, ale

bliższe zbadanie strumienia praoy pokazało, że ilość

dokonywa

nej emulacji 7080 wykluoza ten wariant. W komputerze 360 emula
tor nie jest zintegrowany z systemem operaoyjnym, toteż podczas
przebiegu emulatora nic innego nie może się
zaś wykorzystuje tylko pół megabajtu

odbywać.

parnięoi

Emulator

operaoyjnej, tak

że podczas emulacji pozostała pamięć operacyjna jest bezczynna.
Rozwiązanie tego problemu wymagałoby większej pamięoi operaoyj
nej niż może przyjąć 360.
Pozostał nam więo trzeci wariant, a mianowicie

podniesienie

systemu do szozebla trzeciej generacji przez zastosowanie
putera 370. To oozywiście pociągało za sobą potrzebę
deoyzji - Jaki model 370? Analiza wymagań

odnośnie

^kom

następnej
centralnej

jednostki komputera wykazała, że zupełnie wystarczyłby 370/155,
ale IBM nie zapewnia wykonywania

zintegrowanego

370/l55, a jedynie na 37 o /165. I znowu

emulatora

z powodu decyzji

które idą na przekór potrzebom rynku, trzeba było nabyć

na

IBMu,
system

liczący, mająoy niewłaśoiwy stosunek między mooą centralnej jed
nostki komputera a zdolnośoią wejśoia i wyjścia. Ale

nie

liśmy wyboru i na podstawie oferty IBMu zamówiliśmy dwa
tery 370/l65. Dano nam przy tym ze strony IBMu do
że jest to wozesny moment w oyklu istnienia

mie
kompu

zrozumienia,

370/165,

&

zatem

możemy liozyć na długi okres stabilności modelu.
W grudniu 1971 roku zainstalowany został nasz pierwszy
165 z dwoma megabajtami pamięoi operacyjnej.

-
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Byliśmy

z

370/
niego

dość zadowoleni, ponieważ w zasadzie spełniaj; warunki

specyfi

kacji, choó wydajność zintegrowanego emulatora była nieco
szo od przyrzeczonej• W sześć miesięcy

później

niż

zainstalowano

drugi zestaw komputera z Jednym megabajtem parnięoi operacyjnej;
później zwiększono tę pamięć do dwóch megabajtów.
«

Ze względu na przyszłe wydarzenia należy podkreślić, że
szyny te zakupiliśmy z powodów, dla któryoh

towarzystwa

ma
ubez

pieczeniowe zawsze nabywają komputery w drodze kupna.
Przez o ał rok 19?2 wiele było domysłów na temat
szyny - 3 7 o / l 4 5 R - Domysły te pojawiały się
słyohaó je było na spotkaniach grup

nov/ej

w prasie

fachowej,

użytkowników, były

na ten temat ze strony przedstawicieli

IBMu

i

ma

aluzje

ozasem • poparte

bywały konkretnymi danymi. Potem, w sierpniu 1972 roku pojawiły
się na rynku maszyny 3 7 0 / 1 4 5 ,

3 7 o / l 5 5 , 3 7 0 / 1 6 8 1 system opera
cyjny OS/VS. Jedyną wypowiedzią na temat IMSu w kontekście po
jawienia się tych nowyoh maszyn było zapewnienie, że będzie

go

można wykonywać na nowym sprzęcie.
W przekonaniu, że systemy wirtualne są nową zabawką

o małej

natychmiastowej przydatnośoi dla The Equitable, nasze zaintere
sowanie nimi na najbliższyoh posiedzeniach SHARE

i GUIDE

było

czysto akademickie. W świetle późniejszyoh wydarzeń okazało się
to godne pożałowania, ponieważ moglibyśmy otrzymać na tyoh
siedzeniach cenną informaoję, stawiając

pytania

po

dotyczące za

stosowania tyoh systemów w naszych warunkaoh. A tak straciliśmy
sześć miesięoy planowania.
W lutym 1973 roku IBM detonował swoją bombę, oznajmiając po
jawienie się IMS/VS. Ten nowy system obejmował też "własność izolowania programów", która in.in. rozwiązuje dwa
niane problemy: wycofywanie obszarów

komunikatów

wyżej

wspom

i zamknięcie

dostępu do bazy danych. Krytyozną częścią oznajmienia była

in

formacja, że ta własność będzie włąozona tylko do wersji IMS/VS
i nie będzie wprowadzona do starszej wersji IMS-2 w systemie o-,
peracyjnym 0 s /m VT. Skutki tego dla The Equitable były dotkliwe.
W dwa lata po zakupie komputerów 370/165 zostaliśmy przez decy-.
zje IBMu znowu zmuszeni do zmiany maszyn lub do zakupu kosztow
nego dodatkowego sprzętu /skrzynki DAT/, dla nas podwójnie kosz
townego, bo musieliśmy to uzupełnienie wykonać wychodząo z 370/
165 zamiast z 370/155«
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Zdecydowaliśmy się zakupić komputer 37û/l68 zamiast skrzynek
DAT, częściowo w wyniku analizy finansowej, a częściowo

z

wy, te nasze ewentualne przyszłe potrzeby mogą uczynić

koncep

cję skrzynek DAT przestarzałą. Nasz

pierwszy

370/l68 z

oba
dwoma

megabajtami parnięoi operaoyjnej został zainstalowany w maju 1974
roku. Należy przyznać, te to zainstalowanie odbyło się bez trudnośoi.
W okresie wyżej opisanego zamieszania ze sprzętem nasze pra
ce związane z nabyoiem i wdrożeniem IMSu

posuwały

naprzód, W listopadzie 1970 roku nabyliśmy

IMS-1

się
i w

szybko
styozniu

1971 roku został on pomyślnie wdrożony i przygotowany do testo
wania. Większość prac związanych

z wdrożeniem

wykonał

jeden

bardzo wprawny programista systemowy, który nie miał uprzednie
go doświadczenia z IMSem. Nasze początkowe
które opiszę w dalszej częśoi, weszło do
cyjnej 3 1 marca 1971 roku. Uważamy to

zastosowanie
eksploatacji

za znaozne

IMSu,
produk

osiągnięoie.

W pięć miesięcy po decyzji o nabyoiu IMSu mieliśmy

już

czynny

produkcyjny system. Przy systemie tak złożonym jak IMS, był

to

niemały wyczyn.
Decyzja o nabyciu i drożeniu IMSu zapadła w tym

samym

cza

sie, kiedy postanowiliśmy podjąć badania wstępne nad IMSem Jako
nośnikiem CAPSu. To ozy można go było zastosować

dla

CAPSu

postaci zwykłej ozy zmodyfikowanej, nie wpływało na jego
datność do innych ewentualnyoh zastosowań.

Ponadto

na wypadek pozytywnego wyniku prób z CAPSem

być

w

przy

chcieliśmy

Już

możliwie

jak najdalej zaawansowanymi we wdrażaniu IMSu.
Y/skazana Jest w tyra miejscu krótka dygresja na temat
zastosowań IMSu. Wdrażanie IMSu w The
stopniowo i początkowo objęło ono

Équitable

zastosowania

dla przedsiębiorstwa niż CAPS. Jest to ważne,

odbywało
mniej

z

się

istotne

ponieważ

uoząo się ludzie popełniają błędy, a jak widać

innyoh

zawsze

wyżej omówio-

nyoh priorytetów, sprowadzenie do minimum błędów przy konwersji
CAPSu było dla nos sprawą najwyższej wagi.
Pierwszym systemem wdrożonym pod rządami IMSu była nasza ba
za danyoh do celów administrowania agencjami
tration data bose - AAD b /. Te baza

danych

/agency
zawiera

bieżące i historyczne dane o kadrze agentów The
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adminis
wszystkie

Equitable.

0-

bejmuje to 3taż i wyniki praoy agenta, steny, w których jest
koncesjonowany, wszystkie organizaoje The E^uituble,

z

m

którymi

był związany, Jak również wszystkie kierownioze stanowiska, ja
kie do tej pory zajmował. Wdrożone obecnie zastosowanie
celu dostarczenie wszelkioh danyoh o agencie

ma

wymaganyoh

na

przez
•

systemy prowadzenia spraw spornych oraz wszelkioh

danyoh

o a-

gencie wymaganych przez systemy odszkodowali, dostarczanie

naz

wiska i adresu agenta dla umieszczenia
składki, dostarczanie wykazów agentów

w awizach

o

wpłaceniu

koncesjonowanych

szczególnych stanaoh, generowanie wykazu

polis

w

po

"osieroconych"

wskutek wygaśnięcia umowy z agentem, a także dużej liczby tabu
logramów informacji do oelów zarządzania.
W tej chwili eksploatujemy ten system tylko w trybie partiowym i nie planujemy zastosowania- on-line, ale jest
podyktowana względami czysto gospodarczymi, nie
z technologią. Fakt ten ozęśoiowo zadecydował

to

decyzja

mająca związku
o

wyborze

AADB

jako naszego pierwszego zastosowania IMSu. Choieliśray zacząć od
czegoś oo nadaje się do przetwarzania partiowego

i tylko stop

niowo puszozać się na głębszą wodę.
Były też inne przyozyny wyboru AADB jako pierwszego zastoso
wania. Jest to system niewielki, obejmujący w

swej

pierwotnej

postaci 19 tysięcy zapisów, 410 tysięcy segmentów i 19 milionów
bajtów danych, oprócz wskazujących rejestrów indeksu. Poza

tym

miał on stosunkowo prostą strukturę i jak wyżej zaznaczono, da
wał duże moillwośoi eksploatacji w powiązaniu z innymi systema
mi. Ponadto jego zbiory były już w postaci czytelnej dla maszy
ny, oo pozwalało nam uniknąć problemów wprowadzania i weryfika
cji danyoh. I wreszcie, oo najważniejsze

z

punktu

widzenia

pierwszego zastosowani*, mieliśmy kierownika projektu, który był
zapalonym zwolennikiem IMSu.
Nasze wyniki praoy z AADB były i nadal

są

jak

najbardziej

zadowalająoe. Ze względu na jego prostą strukturę nie potrzebo
waliśmy reorganizować bazy danych. Ponadto dał się on stosunko
wo łatwo w lipou 1972 roku poddać pod sterowanie

nowej

wersji

był

indeks

IMSu - IMSu-2•
Naszym pierwszym zastosowaniem w trybie on-Iine
ubezpieczonych /polioyholder index - PHl/• Zbiór ten
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- w prze-

oiwieństwie do CAPSu, który jest zorganizowany

według

polis - jest zorganizowany według właśololeli polis

minorów

i

daje nam

jedyne jakie mamy bezpośrednie połąozenie od właśoieiela polioy
do jego polisy. Używamy tej bazy danych do

różnyoh

ukierunkowanych na właścioieli polis, takioh jak

zastosowań

np. kontrolo

wanie na jej podstawie nowych systemów użytkowyoh oraz
ubezpieczonych. W przyszłośoi otrzyma ona styk

i

obsługa

zostanie

gicznie powiązana z CAPSem/lMS, dzięki czemu nasza baza
o indywidualnyoh ubezpieozeniaoh będzie
albo poprzez numer polisy, albo

bezpośrednio

poprzez

nazwisko

lo

danych
dostępna

właśoiciela

polisy.
Między PHI a AADB zachodzi - poza trybem

on-line

kilka innych równio i wszystkie one stwarzały

- jeszcze

trudności,

choć

trudności te zostały jut do tej pory w dużej mierze przezwycię
żone. Po pierwsze system jest bardzo duży, bo zawiera 2 200 000
zapisów i w przybliżeniu 20 000 000 segmentów. Ponieważ nie mo
żemy sobie pozwolić na rozładowanie zbioru, nie
stanowi bajtów rzeozywistyoh danych. Zawsze

wiemy

to

gdy podejmuje

ooś nowego z czymś tak dużym, wynikają problemy.
struktura zbiorów PHI jest złożona

ile

i wymaga

Po

z

lo

Wydaje się, że

The Equitable było pierwszym użytkownikiem, który
stosowania z dużą liozbą logicznych powiązań

drugie

zastosowania

gicznych powiązań IMSu dla swego rozplanowania.

się

wdrożył

za

przewidywalnymi

wynikami; kłopoty pionierskie, te właśnie problemy, których na
leży się wystrzegać przy konwersji.
Dokumentaoja IBMowska była podatna na błędy, zawiła

i

dwu

znaczna. Uzyskanie wyjaśnień było ozęsto trudne, ponieważ miejs
cowi przedstawiciele IBMu nie umieli odpowiedzieć na pytania, a
IBMowska

polityka

obronna, polegająca

na

projektantów od użytkowników, powodowała

izolowaniu

dodatkowe

Zdarzyło się kiedyś, że któryś z naszych ludzi
pewną informaoję,.którą mógł otrzymać od znanego

swoich

trudności.

chciał

uzyskać

sobie osobiś-

oie pracownika IBMu, ale miejscowy przedstawiciel IBMu nalegał,
że będzie pośredniozyć przekazując pytania

i odpowiedzi

telefon międzjuniastowy.
Inne problemy wynikały z faktu, że istniejący

indeks

pieczonych był zbiorem ręcznym. Wprowadzanie danych
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przy

przez
ubez
kon

wersji było ogromnym zadaniem; dane źródłowe były w kartotekach
skrzynkowych, przy ozym niektóre karty datowały się

z poprzed

niego stulecia. Ponadto, ponieważ poprzedni tryb

operacji

onłlcowioie ręozny, użytkownicy nie mieli żadnego

doświadczenia

informatycznego i skutkiem tego był długotrwały proces

był

szkole-

nia i nieohętne przyjęcie ze strony użytkowników.
Do lata 1972 roku nabraliśmy dostatecznego
praoy z IMSem, 00 pozwoliło kierowniotwu
wszystkie zastosowania bazy danyoh

doświadczenia

wydaó

odbywały

poleoanie,.

się

przy

w
by

użyoiu

IMSu. Uznaliśmy, że IMS odpowiada całemu naszemu zakresowi pra
oy i że ponadto, gdy idzie o pewne zadania, szozególnie zadania
oparte o bardzo duże bazy danyoh, góruje nad

istniejącymi

ternatywami. Posługiwanie się IMSem kosztuje nas
wien dodatkowy nakład miejsoa pamięol i czasu

al

prawda pe

00

maszyny,

ale

w

zamian za to uzyskujemy zdolność do praoy z wielkimi bazami da
nyoh, z jakimi mamy u nas do ozynienia. Zaś oozywiste
z posługiwania się tylko jednym syoteraem

korzyści

gospodarowania

danyoh - mniej prao systeraowyoh, prostsze szkolenie

bazą

- skłoniły

nas do oparoia się wyłąoznie na IMSie.
Ponieważ pierwotną raoją naszego zainteresowania

się

IMSem

był CAPS, warto przyjrzeć się, w jakiej sytuaoji jesteśmy obec
nie pod względem przekształcenia CAPSu/7080

w

CAPS/lMS. Ponie

waż CAPS jest dziś systemem wdrożonym i eksploatowanym, sam pro
ces konwersji jest ryzykowny. Musimy

dojść

do .CAPSU/lMS

nie

przerywając oodziennyoh operacji.
Dla osiągnięcia tego celu trzeba rozwiązać dwa poważne
blemy. Po pierwsze trzeba skonwertowaó zbiory danych

pro

z formatu

7080-2302 do formatu 370-3330 w warunkaoh, gdy odbywa się oiągła aktualizacja. Po drogie - w'podobnych warunkaoh stałej zmia
ny trzeba skonwertowaó i zweryfikować programy użytkowe.

Oozy-

wiśoie oba te procesy w pewnym stopniu wzajemnie na siebie

od

działują.
Problem konwersji danyoh rozwiązujemy w

sposób bezpośredni.

Wybieramy odpowiedni dzień, kopiujemy zbiory takimi

jakimi

w tym dniu, konwertujemy kopie i w odpowiednia momencie
jemy do tego skonwertowanego zbioru

transakcje

w trybie partiowym. Zaletą tej prooedruy

-

8«

-

są

stosu

aktualizaoyjne

jest, że

pozwala

na

weryfikaoję skonwertowunego systemu na

zasadniozo

zbiorze, przez oo unika aię potrzeby równoległego

stabyoznyra
eksploatowa

nia systemów 7080 i 370; prosty powrót do wcześniejszego
prooeau konwersji możliwy jest w każdej

etapu

oliwili. Dopiero gdy na

bierzemy pełnego zaufania do systemu 370, wyłączymy system 7080
jako system rzeozywisty.
Dla konwersji programów użytkowych przyjęliśmy pomysłową me
todologię. Napisaliśmy program nazwany OPSSIM. Jest to

program

użytkowy w systemie IMS, a jego wewnętrzny interfaoe Jest
wencjonalnym interfaoe'm IMSu-DL/1.

Korpus

planowany między wywołaniami IMSu

wywołaniami

X

posługująo się dostarozonyra przez

kon

programu jest roz

prooudenta

CAPSu/7080

emulatorem

7080

jako standardowym podprogramem, przywołuje wersje programów
żytkowych w Języku maszynowym 7080, powodująo ich
puterze 7080. Tak więc woale nie trzeba

u--

wykonanie

nieskonwertowanej postaci, dokładnie tak, jak działały na
konwertować

i

w

kom

programów

do wersji 370, aby dokonywać ioh migraoji i mogą one pozostawać
w s7/oj9j wersji 7080 1 posługiwać się dotyohozasowymi
rami. Później, w wolnym ozasie, możemy konwertować
wać te programy użytkowe,

przekształcając

Je

w

prooedu-

i weryfiko
bezpośrednie

programy w COBOLu 370 IMS. W końou, gdy wszystkie programy będą
już skonwertowane, GPSSIM nie będzie już więóej potrzebny i tym
samym proces konwersji będzie rzeozywiśole zakońozony.
zie zaś korzystamy w pewnej mierze

z dobrodziejstw

Na^ ra

370

IMS o

kilka lat wozedniej, niż by to było w innym przypadku.
Jak już powiedziano, «własność izolowania programów« właści
wa IMSowi/ys usuwa dwie duże, poprzednio stwierdzone trudności:
wycofywanie obszaru komunikatów i zamknięcie
danyoh. W toku szozegółowego projektowania

dostępu
CAPSu/lMS

do

bazy

wynikły

jeszcze inne problemy, z których żaden Jednak nie zaważył ujem
nie na powodzeniu projektu. We wszystkioh przypadkaoh udało się
zaprojektować system w taki sposób, by ominąć

trudność, czasem

kosztem dodatkowego programu użytkowego.

zaszła

Nie

potrzeba

rewizji naszego postanowienia, że bezwzględnie nie należy mody
fikować IMSu.
Poniżej omówię trzy najpoważniejsze

z tyoh problemów. Warto

zaznaozyć, źe wszystkie one w taki ozy inny sposób dotyczą pow

~
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rotu

do

normalnego trybu działanie po błędzie, a zatem pod .sta

wowego dla nas problemu utrzymania

nienaruszalności

nych. Ta dziedzina jest najsłabszą częśolą IMSu

i

bazy

ohyba

da
także

innyoh systemów baz danych. Nasuwa oię uwaga, że sten sztuki

w

tyra względzie nie spełnił Jeszcze nadziei użytkowników.
Po pierwsze, IMS nie »'stempluje ozasem" wszystkiego oo wcho
dzi do dziennika praoy komputera. Toteż po awarii systemu, bez
krytyczne zastosowanie zawartych w IMSie

prooedur

powrotu

punktu przerwania nie gwarantuje, że tr8nsakoje zostaną
nie przetworzone w dokładnie takim samym porządku
nio. Może to powodować problemy.

Wyobraźmy

co

sobie

ponow
poprzed

następującą

sytuację, Do systemu wprowadzona zostaje transakcja
wpłatę składki. Następnie wpływa zapytanie

do

wskazująca

o kwotę, do. jakiej

może być udzielona pożyczka. Jeśli obie transakcje wejdą do sy
stemu między ostatnim momentem kontroli a awarią, mogłyby

zos-

stać powtórnie przetworzone w odwrotnej kolejnośoi, co dałoby w
wyniku błędną odpowiedź na zapytanie. Można temu

zapobiec, gdy

się ma program, który nadaje trensakojom numery kolejne, a moż
liwe to jest kosztem rezygnaoji z wymagania, by powrót do punk
tu przerwania odbywał się w trybie jednego Btrumienia zadaó.

0

ile wiemy, IBM nie planuje usunięcia tego braku.
IMS nie posiada punktów kontrolnych dla

standardowych

wencyjnych zbiorów danych. Nie ma więc punktu

sek

kontrolnego

zbiorów taśmowych wygenerowanych dla innych systemów

dla

programo-

wyoh. Nasuwa oię podejrzenie, że jest to wynikiem zaściankowego
przekonania projektantów systemu, że oałe przetvr8rzanie

danych

w świecie odbywa się w ramaoh IMSu. Do tego jest jeszcze jednak
daleko i potrzebny jest skomplikowany program użytkowy, by

po

radzić sobie z tym problemem. Mamy z IBMu wiadomości, że zosta
nie to poprawione w jakiejś

bliżej

nieokreślonej

późniejszej

wers ji t m s u A s .
I wreszcie istnieje bardzo prosta, ale bardzo poważna wada w
powrocie bazy danych do normalnego trybu działania po

błędzie,

a mianowicie po każdym błędzie cała baza danyoh musi być
wrócona do pierwotnego trybu

działania.

W

3 500 000 zapisów jest to oczywisty absurd. W
było to stosunkowo łatwe do przezwyciężenia
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systemie
przypadku

przy- •
mającym
CAPSu

przez podzielenie

bazy danych na większą liozbę baz danych, przy

ozym

wszystkie

polisy z tą samą końoową cyfrą w numerze uraieszoza aię w jednej
bazie danych.
Ala rozwiązanie tego rodzaju będzie nia do przyjęcia w przy
padku baz danyoh obejmująoyoh złożone powiązania logiozne

mię

dzy zapisami. Możliwość przywracania do pierwotnego atanu ozęśol bazy danyoh jest sprawą o zasadniczym znaczeniu. A tymczasem
także i w tej sprawie IBM nie daje żadnej wskazówki, kiedy i czy
w ogóle probiera ten zostanie rozwiązany.
W sumie stwierdziliśmy, że IMS Jest skuteoznym

i cennym na

rzędziem na tyle, że usprawiedliwia nasze wyłączhe oparoie

się

na nim jako na nośniku naszyoh zastosowań fcorzyatająoyoh z bazy
danyoh. Decyzja na rzeoz IMSu pooiągnęła za sobą poważne skutki
w zakresie planowania konfiguracji sprzętu, Jak to dobitnie
lustruje wspomniana wyżej sytuacja zaistniała

przy

i-

pojawieniu

się IMSu/VS. Mimo pewnych wiadomych wad uważamy, że IMS jest
porównaniu z innymi dostępnymi tego rodzaju systemami
efektywny elconomloznie, przynajmniej

w

w

bardziej

odniesieniu do wielkich

baz danyoh, a w szozególnośoi w odniesieniu do CAPSu i będziemy
nadal dodawać nowe zastosowania.
Uważamy taż, że dotyohozasówe

doświadczenie

usprawiedliwia

nasze przekonanie, że wyżej opisana metodologia konwersji CAPSu
pozwoli doprowadzić konwersję do pomyślnego końoa.

W

konkluzji

niech mi wolno będzie powtórzyć kluozowe wnioski wyoiągnięte
naszego doświadczenia:
. Stosujoie w stanie niezmienionym

oprogramowanie

z

dostarozone

przez produoenta.
. Oddzielcie gospodarowanie danymi od transmisji danyoh.
. wdrażajoie na początku zastosowanie o raniej

krytyoznym

zna

czeniu.
. Unikajoie pionierskich przedsięwzięć.
. Konwertujcie zastosowania w miarę możności.stopniowo.

Pytania i odpowiedzi
NIEZIDENTYFIKOWANY MÓWCA /Saviem/: Zanim

wybraliśoie

zbadaliśoie inne systemy, taki© jak TOTAL lub ADABAS?
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IMS, ozy

S MITH : Tale. W owoim oznale zbadaliśmy TOTAL.

ADABAS

i

Systom

2000. Zbadaliśmy nawet IDS, ohoć nie sądzę, byśmy byli

skłonni

zmienić komputery. Trudno mi Jest określić dzisiejsze znaozenie
tyoh badań; to było przecież już dość dawno.
ponownie rzeoz zbadali, nie wiem, oo bym

Gdybyśmy

powiedział

dzisiaj

o TOTALu,

Systemie 2000 lub ADABASla, Ale wówczas - dwa lub trzy lata te
mu - doszliśmy do wniosku, że ogólnie biorąc
wiednie dla naszego

zastosowania;

w

pewnych

są

one

nieodpo

przypadkach,

ze

względu na duży rozmiar, a we wszystkich przypadkach ze względu
na nasze szozególne zainteresowanie problemem

nienaruszalności

bazy danyoh i szozególne znaczenie tej bazy danyoh dla nas,
ZWANEV7SLD /Philips/; Jeśli podliozyć dzienną liozbę transakoji,
jaką Pan wymienił w odniesieniu do poszozególnyoh
stosowań, wyohodzi

średnio

80

waszych

tysięcy transakoji do

rzenia każdego dnia. Czy obliozył Pan

maksymalną

za

przetwo

liozbę, Jaką

jesteśoie w stanie przetworzyć?
SMITH: Na przeźroozu widać, że średnia dzienna liozba

transak

cji wynosi 55 tysięoy. Oczywiście nie wiemy jeszcze Jakie
maksimum, ale najwyższa liozba transakoji, jaką dotąd

mieliśmy

w jednym dniu, wynosiła 70-75 tysięoy. Ale na ile dalej
się posunąć, nie będziemy wiedzieli,

dopóki

nie

jest
możemy

zarzucą

nas

większą liczbą transakoji, a wtedy zobaozymy, ozy potrafimy

je

przetworzyć.
ZWANEVELD /Philips/: Mam wrażenie, że znajdujeoie się już - być
może ze współczynnikiem dwa lub trzy -

w

strefie

krytyoznej;

macie już chyba krytyczną liozbę transakoji jak na maszynę sekwenoyjną. Sądzę, że jest to już

blisko

maksymalnej

zdolności

produkcyjnej tego typu maszyny, jeśli w ogóle chcecie

przetwa

rzać na nowoozesnej maszynie sekwencyjnej.
SMITH: Może tak jest. Nie wybiegam myślą

tak

daleko

naprzód,

ohoć wiem, że liczba ta jest krytyczna aa posiadanym przez

nas

sprzęoie. Ale chcę zaznaczyć Jedno: mniej więoej przed dwoma

i.

pół laty, gdy posługiwaliśmy się maszynami 7080 i 774-0, mówiono
nam, że w żadnym razie nie będziemy w stanie przetwarzać

tran-,

sakoji w oparoiu o bazę danyoh obejmującą 3,5 miliona polis; że
nie uda się to nam nawet w 50$. A tymczasem dzięki

opracowaniu"

wspomnianego oprogramowania 0P3 udało się nam rzecz tak ustawić,

92
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system potrafi radzić sobie nawet

z

dzisiejszym ruohera przy

obecnoj ltozbie zapisów. Mówiono nam, te to się nie da
a my to zrobiliśmy. IBM tet zapewne powie nam, te to

zrobić,
niemotli-

we, bo trzeba nom więoej komputerów.
DITNN /Te la komunikacja Pocztowa/: w związku z tym...
SH1SRW00D; Zanim się Pan wypowie, ohoiałbym wtrąoió

parę słów i

korzystając z okazji podziękować poozoie brytyjskiej
rajszo świetne połąozenie transatlantyckie. Było

za

ono

wozo-

naprawdę

pierwszorzędna i sądzę, te powinniśmy wyrazić nasze uznanie.
DUNN: Dziękuję bardzo za te rai te słowa. Nie ozęsto nas chwalą i
sądzę, te to sarao odozuwają wszystkie poozty.
Moje pytanie Jest faktyoznie dalszym
Czy mota nam Pan powiedzieć, ile macie

olągiem

poprzedniego.

równoozesnyoh

urządzeń

końoowyoh podłąozonyoh do waszego 168?
SMITH: Obecnie mamy w terenie 93 urządzania kolcowe

i

Jeszcze

około 20 dalszyoh - razem blisko 120 podłąozonyoh urządzeń końoowyoh.
NIEZIDENTYFIKOWANY MÓWCA /PTT, Franoja/:
IBMowski

pogarsza

Mówi

się z ozasera. Ozy mote nam

się, te
Pan

powiedzieć,

jak to właśoiwie Jest i ile czasu trwa reorganizacja
ny oh?
SMITH: Nie bardzo wiem, óo nalety rozumieć

system

przez

bazy

da

pogarszanie

się IMS u z czasem; nie zauważyłem, by w oprogramowaniu zaohodzit
Jakikolwiek proces starzenia się.
NIEZIDENTYFIKOWANY MÓWCA /PTT, Franoja/; Chodzi o starzenie się
bazy danyoh.
SMITH: Jeśli ma Pan na myśli starzenie się
CAP3ie nie zdarza się to nam, ozęśoiowo

bazy

danyoh,

dlatego, te

w

to

w

obeonym

CAPSie Jak równiat w przyszłym CAPSie - tzn. w CAPSie/3?0 - ma
my o o ś , oo nazywamy cotygodniowym przeszukiwaniem zbiorów, a po
lega to na tyra, te podozas weekendu wyławiamy wszystkie zapisy,
które mogą mieć transakcje w przyszłym tygodniu;

zostają

one

’’oczyszozone" i sprawdzone pod względem Jakości. Mamy serię pro
gramów nazwanyoh "kontrolą Jakości", które weryfikują te zapisy
na różne dość skomplikowane sposoby, ale
na tyra, te pobierają

one

wszystkie

w

zasadzie polega

transakoje,

jakie

miały

miejsoe od czasu ostatniej kontroli jakości tego zapisu, a
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to
po

tem w sposób niezależny aktualizują go i porównują; w ten

spo

sób więc pilnujemy bazy danyoh. Wiem, ta baza danyoh o agentach
była reorganizowana kilkakrotnie, głównie po to, by
nowe elementy danyoh. Nie Jestem pewien jak było

wprowadzić

z bazą danyoh

indeksów właśoioieli polis; zdaje rai się, te zrobiliśmy to

JeA

den raz. Ale kontrola jakośoi jest wbudowana we wszystkie
danyoh albo Jest zbudowana poza nimi, a wtedy

odbywa

bazy

się

ooó

podobnego do kontroli Jakośoi istniejąoej w CAPSie.
NIELKN /Philips/: Czy może nam Pan ooś

powiedzieć

o

kosztach

dokonywanej przez was tak dużej konwersji? Czy może nam Pan po
wiedzieć, Jak się przedstawiają te koszty w porównaniu

z

waszą

roozną opłatą dzierżawną lub roczną kwotą amortyzacji?
SMITH; Mam gdzieś tę liczbę i może nie będzie ona zupełnie zgod
na z tym co dotąd powiedziałem. Ooeniarny

koszt

konwersji,

chwili gdy rozpoczęliśmy badania nad nią, na około
dolarów. S u m a .ta nie obbjmuje selekcji

8

od

milionów

sprzętu, jakiej

musie

liśmy dokonać ze względu na konwersję. Wspomniana suma to głów
nie koszty osobowe, koszty przenoszenia danyoh i tak dalej. Jest
t

to kosztowne przedsięwzięcie. Kiedyś będzieoia zapewne

wprowa

dzać któryś z systemów trzeciej generacji

musieli

i

będzieoie

konwertować; być może 20$ waszych wstępnych kosztów prao rozwojowyoh pójdzie ha konwersję.

Jeśli'

IBM

albo

wasz

produoent

sprzętu będzie was holować w górę rzeki stopniowo i nie naolągnie was na 0s/360. Możecie oczekiwać, ża oo najmniej 20-25$ waszyoh wstępnyoh kosztów pójdzie ha konwersję; to oo

powiedzia

łem, to przykład takiej konwersji.
NIEZIDENTYFIKOWANY MÓWCA /Sariem/i
165 gdy przeozllśei^ do 168?

Czy

*
0&

zrobiliście

zatrzymaliście

z

waszymi

równooześnie

cztery maszyny, ozy też zatrzymaliśoia tylko 168?
SMITH: W tej chwili mamy dwa 165 i jeden 168.

Nie

opowiedzia

łem wam całej historii. W grudniu zakupimy drugi 168 i sprzeda
my jeden 165, będziemy więc wówczas mieli trzy komputery. Właś
nie zamówiliśmy wiąiąoym kontraktem ~ dostawą

w

czerwcu

roku jeszozo jeden 168 i wtedy sprzedamy 165. Tiówozas

1975

będziemy

mieli w pewnym sensie ujednolicony sprzęt, posiadając trzy 168.
Taki jest obecny plan, Ktoś zarobi na nim grubą prowizję.
R0MEEIJN /Shell/; Dotąd zawsze podawał P m częstotliwość

tran

sakcji w liozbaoh dziennych. Skoro zaś przechodzicie

trybu

•

9*

-

do

on-lina ozyll do pracy na bietąoo, watniejsze będą dla was licz
by transakoji w raomantaoh szozytowyoh, a zatem liozby

transak

oji na sekundę. Sądzę, te nabywając tak duty sprzęt Jak
tym bardziej dwa 168, musicie mieó Jakieś
będzie szozytowa

ozęstotliwośó

168, a

przypuszozenia, Jaka

transakoji,

wasze systemy na tę maszynę i przejdziecie

gdy
do

przenlesieoie
trybu

on-line.

SMITH: Nie wiem dokładnie, ile transakoji przypada na

sekundę,

Czy mota nam Pan ooś na ten temat powiedzieć?
ale mote warto zaznaczyć, te mamy Jut system on-line, mamy więo
wzorce ruchu. Gdy przejdziemy do 168, nie będzie
nas niozyra nowym; wiemy jakioh wzoroów ruohu

to

motamy

więo

dla

oczekiwać.

Posiadamy te wzoroe ruohu w przekroju minuty, godziny i dnia, a
takte w przekroju poszczególnyoh oddziałów. Te dane są

wyohwy-

tywane dla nas przez oprogramowanie, które wbudowaliśmy

w

COM-

TEN, tak te motemy dosłownie oo godzina sprawdzać, oo się dzie
je na zewnątrz. Wbudowaliśmy tet w oprogramowanie COMTENu zdol
ność ustawiania w kolejkę i buforowania komunikatów. A poniewat
buforujemy komunikaty, częstotliwość na sekundę

Jest

istotna tylko o tyle o ile doohodzi do przepełnienia

dla

nas

buforu, a

to się nam nieczęsto zdarza.
Szereg komunikatów korzysta u nas

z priorytetów, oo pozwala

im szybko prześlizgiwać się; grupujemy tet komunikaty. Gdy
przaohodzi do systemu on-line i stosuje się go
cztery lata, nawet w

odniesieniu do 10$

przez

się

trzy lub

zbiorów, zaczyna

dostrajać go do zachowania się ludzi na drugim fcoiiou linii.
przykład w Nowym Jorku dostosowujemy się do faktu, te

się
Na

Kalifor

nia ma ozas o trzy godziny woześniejszy. Musimy dostroić system
do faktu, te przyzwyozalli się oni do myśli, te czas odpowiedzi
Jest w Nowym Jorku bardzo dobry o 7»30 rano i oały ioh personel
biurowy zaozyna pracę o siódmej i przeładowują nam maszynę, jeś
li ją włączamy tak jak teraz.

Ludzie

w

Kalifornii

zaozynają

transmisję najwcześniej i zatłaczają nam ruoh, wobeo czego
simy rzecz przeprogramować. Tak więo wzoroe zachowania

mu

się lu

dzi z zewnętrznyoh plaoówek muszą być przedmiotem naszej uwagi.
W tej chwili nie ma dla nas znaczenia liczba transakoji na
kundę w sensie problemu, ozy Jesteśmy w

stania im podołać, al

bowiem buforujemy je. A jak jut powiedziałem,
nie ma dla nas krytycznego znaczenia.
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se

ozas

odpowiedzi

DODATEK

Oboiąienie bazy danych zapisów podstawowych CAP3u
Zapisy
Pojemność maksymalna '

3 660 000
4 860 000

Liozba zapisów w bloku /przeoiętnie/

5,22

Liczba zapisów w bloku /maksymalna przeciętna/

6,94

Współozynnik upakowania

75,4$

Trzpienie /3336/

26

Test sprawnośoi 0AP3u/lMS i oboiążenie szozytowe

5

Obszary komunikatów /Msssage Regions/
Wykorzystanie oentralnej jednostki komputera

27,74$

Wykorzystanie kanałów

12,71$

Średnie obłożenie obszarów

4 4 ,85$
4 ,27 s

Średni ozas odpowiedzi
Komunikaty wejściowe /średnia a 5 tygodni/

36 470/dzieri

/2 148 239 znaków/
Komunikaty wyjśoiowe /średnio z 5 tygodni/

48 792/dsieri

/11 190 031 znaków/
.85 262/dzierf

Łąoznia komunikatów
/13 .538 270 znaków/
Oprogramowanie: IMS 2.1 - Os/mVT

SPRZ5T I OPRZYRZĄDOWANIE INFORMATYCZNE W THE EQUITABLE
Wdrożone

System z taśmami i/lub dyskami
System
iioząoy

Opis

»■ui^ a III.w

■■>*>» liW — W

IBM 7080
/System

1/

Parnię6 operacyjna: 160 000 miejsc.

Złożone prze-

Urządzenia we/wys 11 jednostek taś

rzanie dużych

my magnetycznej

•

ilośoi danyoh

96

-

IBM'7080
/system

2/

IBM 7080
/System

3/

Pamięć; 160 000 miejso. Urzą

Złożone przetwa

dzenia we/wy:

Jednostek

rzanie dużyoh i-

taśmy magnetyozneJ; dostęp do

lośoi danych; re

10 jednostek dysków magnetyoznyoh z Systemu
3.

zerwa dla CAPSu.

13

Pamięć; 160 000 miejso. Urzą

Główny

dzenia

CAPSu.

we/wy:

13

Jednostek

taśmy magnetyoznej;
nostek dysków
IBM 370/165

10

komputer

jed

magnatyoznyoh.

Pamięć; 2 097 152 miejso.’ U-

Operacje przetwa

rządzenla

rzania danyoh

we/wy:

jednostki

taśmy magnetyoznej;
dysków

pakiety

magnetyoznyohj

ni k kart;

dziurkarka

na

komputerze 3 7 0

w

ożyt

ośrodku

oblicze

kart;

niowym

w Easton.

Urzą

Proste

raałoobję-

drukarka.
Pamięć; 8 000

IBM 1401
/System

1/

miejso.

dzenia we/wy; jednostki taśmy

tośoiowe przetwa

magnetyoznej; pakiety

rzanie

magne tyozny oli; o żytni k

dysków
kart;

dziurkarka kart; drukarka.

danyoh;

wejśoie i wyjśoie
dla wsparoia 1440
przez 7080; szyb
kie wydruki

tes

towe.
IBM 1440

Pamięć; 12 000 miejso.

Urzą

Speojalizowany

dzenia we/wy; 4 napędy pakie

zestaw

tów dysków magnetyoznyoh; te

dla "Systemu sta

lefoniczne urządzenia końcowe

rowania wystawia

z czytnikami

niem polis" /iCS/,

kart

połączone

wewnątrz graaohu liniami

kab

kommutera

kontroluj ąoego
i

stan

głosowej; 2 urządzenia końoo-

zastosowań

pod-

we IBM 1050.

ozas

lowymi; jednostka

odpowiedzi

miejsoe

przetwarza

nia w oentrali.
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IBM 370/165
/Syotem
1/

Pamięć; 2 097 152 miejso. U-

Operacje

prze

rządzenia we/wy:

twarzania

danyoh

stki taśmy

32

jedno

magnetyoznej;

o żytni tcl-dziurkarki kart;

2

skonwertowanych

5

dla 370; operacje

drukarek; ozytnik kart; jed

7080

nostka do

mulaoji.

wprowadzania

da

w

trybie .e-

nyoh prooasowyoh; 5 urządzeń
końoowyoh do transmisji
nyoh; urządzenia
dostępem

parnięoi

bezpośrednim

3330 złożone

z

da
z
IBM

24 Jednostek

dysków magnetyoznyoh.
Pamięć; 8 192 miejso.

IBM 360/20
/System

4/

IBM 360/20
/System

5/

Urzą

Zamiana w miejsoe

dzenia we/wy; ozytniki-dziur-

elektronioznej

karki

maszyny do

kart

z

drukarkami;

księ

ozytnik kart; drukarka.

gowania.

Pamięć; 16 384 miejso. Urzą

Zamiana

dzenia we/wy: ozytnik-dziur-

oe elektronicznej

karka kart z drukarką; ozyt

maszyny do

nik kart; drukarka.

gowania.

w miejs
księ

Różne urządzenia we/wy
Urządzenie

Funkoja

Stromberg

"Drukarka"

Datagraphios

tycznej na mikrofilm.

z

taéay

magne

SD 4440
TEMPO GTE

Pamięć; 32 K, 2 napędy taśmy

Transmisja z taś

INFO. SYS.

magnetyoznej;

my na taśmę z oś

System 1

linia transmisji o szerokoś

rodka

Ośrodek w

ci pasma 1-230,4.

do

1

dalekopis;

w

ośrodka

Eaeton.

Centrali
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oentraii
w

TEMPO System

Pamięć; 32 K, 2 napędy taś

Transmisja z tośmy

Ośrodek

my magnetycznej,

na taśmę z ośrodka

w Centrali

pis.

1

daleko

w oentrali do

oś

rodka w Easton /re
zerwa/.
TEMPO System 1

Pamięć; 32 K, 2 napędy taś

Transmisja z taśmy

Ośrodek

my magnetyoznej,

na taśmmę z Easton

w Easton

pis,

linia

1

daleko

transmisji

o

do oentrali.

szerokości pasma 1-230,4.
TEMPO System 2

Pamięć; 32 K, 2 napędy taś

Transmisja z taśmy

Ośrodek

my magnetyoznej,

na taśmę

w Easton

pis.

1 daleko

do

z

Easton

oentrali

/re

zerwa/.

ABONAMENT NA ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA WIELODOSTĘPNE
System

Funkoja

Dostępność

CALL/370 / s b c /

Obliozenia matematyczne

8-23

/pon. - pt,/

typu badawozego

8-

/sob./

Obliozenia matematyczne

8-24

/ pon. -, p t ./

typu badawozego

8-24

/sob./

Rapidata

lizą

z

ekonomiozną

ana

16

przy

użyoiu bazy danyoh eko
nomi oznyoh.
Interaotiye

Opraoowywanie

progra

8-24

/pon. - pt./

Data Corpo

mów, obliczenia matema

9-17

/sob./

ration

tyczne typu

badawozego

przy utyoiu Compustat i
bazy danyoh

ekonoraioz-

nyoh.
National CSS

Opraoowywanie

progra

mów, obliozenia matematyozne typu

badawozego

bazy danyoh.
— 99 —

7.30 - 24 / pon.-pt./
7.30

- 18 /sob./

Response

Typ handlowy

1

naukowy.

0-21

/pon.-pt./

0 - 15 /sob./
Bowne

Redagowanie tekstów.

9-20

/pon.-pt./

8-24

/sob,/
*

Tima-Sharing

Obliozenia matematyczne ty

8-21

/pon.-pt./

Rosouroes

pu badawczego /APL/.

8-17

/sob./

Eąuimatioa

Opraoowywanie programów, ob

8-21

/pon.-pt./

liozenia matematyozne

9 - 12 /sob./

typu,

badawczego.

Sprzęt informatyozny zamówiony
IBM 370/168.

Pamięć; 2 097 152

miejsc.

Operacje przetwa

System 2

Urządzenia we/wy: 1 ozytnik

rzania

kart, 1 drukarka.
0

370.

danyoh

3207327
2766795

¿1 6 1 5 0 0

1*62537

629615
202523

5177

7/7 0J

wdrożenia

RYS. i Harmonogram

10/71

CAPSu / Łęczna

10/72
Liczba p o U 5

5l?3
10/73
npronaclzonych do CfiPSu j

370/168
P d r o iO P L j

3 6 0 )l6 &

zomaniony
pojonienie się
IMSu/YS
pojawienie się

370/16 8
drogi 370)165
wdrożony

°^5

3 7 0 /1 6 5

wdrożony
370/165

zamóuiony

7<

T
up.

”
g r u d i.

RYS.

2 H isloria

I

c z e rp .

2

X

|

| s ie r p .

73 i
\ L ir ty

I

s p rzę tu

Program u u ż y ł h o u e
u b e z p ie c z e n io w y c h

V5

1 15
c z e rp .

IM 5

C
P
5

a m u ia /o r
70 8 0

5
1
M

RYS. 3 Tdchniho

h o n n e r s ji

-
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do c e lo n

/CO60L 3 7 0 )

Program y u ży/M o u e
do celo u u b ezp /ecze n /o u y c h
A/ Modzie / ffu /o co der 70BOj

m a j

Z5
p ah ie ló u

2 m e a a b o jfu
3 7 0 / 766

d yah o u y c h

Jn n e zos/osoi-jonio

333b

Jnne zadania IM Su
VS

IMS
losiosouania u ram ach
CAPSu

3 3 b iu ra

RYS. 3 flonficjuracjo

CAPSu ¡ 3 1 0

CAPSflUa
zasfosouanie
Sist-uue
l-iine

ln
Mi
st
la
Vl
5ouany
uH

c/ecyuo óicutOJOHoniu
IM 5-2

n y r q t in le

in s u

iomj*o/owany
pierwsze taiłosananie
i przetnar la n ie m
partiouym
nabycie

IMSu-1
70

ust.

T 11

f1"

F M 5. 5

dm a r z .
Hisforlo

fa*2

73

eteru.

IM5u
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Ti

bfycz.

75h u ie c .
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Sesja K - D O ŚW IA D C Z E N IA U ŻY TK O W N IK Ó W
ST O SU JĄ C Y C H S Y S T E M Y G O SPO D A R O W A iN IA
BAZAMI DANYCH
R. B o o t, N a t i o n a l C o m p u t l n g
M a n ch ester, W. B rytan ia

C entre

L im ited ,

BOOT: Niniejszy referat Jest sprawozdaniem z ankiety przeprowa
dzonej w stanach Zjednoozonyoh w maju 1974 roku
świadozeó użytkowników

posługująoyoh

się

na

temat

do-

oprogramowaniem

do

gospodarowania bazami danych /DBMS/.
Proszono mnie, bym przed przystąpieniem do właściwego
ratu powiedział kilka słów o mojej instytucji

i

refe-'-

sądzę, że

to, szozególnie delegatom spoza Wielkiej Brytanii,

tło

da

wyjaś-

niająoe powody ankiety.
Krajowy Ośrodek Obliczeniowy /National

Computing

Centre

NCC/ Jest organizacją niedochodową, założoną w roku 1966 w celu
popierania szerszego i bardziej efektywnego użytkowania
terów w Wielkiej Brytanii. Organizacje ozynne w

kompu

dziedzinie in

formatyki mogą zostaó członkami NCC i

wpływaó na Jego politykę

oraz uczestniozyó w grupaoh roboczych

i

zespołaoh

badawozyoh

NCC. NCC Jest finansowany częściowo przez rząd, a częśoiowo

ze

składak oraz ze sprzedaży swoioh wydawniotw, opracowali i usług.
Jest to więo wspólna Instytuoją rządu
bezstronne stowarzyszenie użytkowników

i

przemysłu, a

zarazem

producentów

sprzętu

i

informatycznego oraz przedsiębiorstw usługowych. Realizująo swo
je zadania NCC udziela informacji

i porad,

opracowuje

zasady

postępowania, prowadzi kształcenie i szkolenie oraz wydaje

pu

blikacje na temat wielu aspektów informatyki. Tam gdzio to wska
zane, NCC współpracuje z innymi organizaojami
informatyką i koordynuje ioh praoe. NCC

zajmującymi

realizuje

się

Program Pa

kietów Programowych Ministerstwa Przemysłu, który finansuje pra
oe bndawoze nad pakietami programowymi.
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Choć działalność NCC dotyczy głównie terenu Wielkiej
nii, doszedł on do przekonania, że znaczna ozęść Jego
noóoi może mieć znaczenie dla organizaoji

Bryta
działal-

zagranicznych.

Jego

materiały szkoleniowe zostały przetłumaczone na kilka Języków i
są użytkowane w wielu krajach. Obecnie organizacje spoza

Wiel

kiej Brytanii inogą zostać "zagranicznymi ozłonkaml stowarzyszo
nymi" N C C .

Motywy ankiety
Z kontaktów z organizacjami ozłonkowskimi jasno wynikało, że
wzrasta zainteresowanie metodami i oprogramowaniem baz

danych.

Z zainteresowaniem spotkały się m.in. propozyoje CODASYLu

i e-

fekty, jakie w literaturze przypisuje się bazom danych. Wydawa
ło się, że dość dużo wiadomo o teoretyoznyoh i teohnioznyoh aspektaoh, natomiast niewiele o zagadnieniach praktycznych
resujących użytkowników - ozy Jest to tylko

piękna

też ooś oo rzeozywiśoie może funkoJonować? ozy

inte

idea,

uzasadnione

ozy
są

wysokie koszty takiej inwestyoji? jakie korzyści uzyskuje się w
praktyce? Jakie będą skutki dla mojej organizaoji i mojego per
sonelu? czy będę potrzebował dodatkowego sprzętu? Dlatego

uwa

żaliśmy, że pożyteczne będzie zebrać razem.i uogólnić pewne do
świadczenia nagromadzone przez dotychczasowych użytkowników
programowania służącego do gospodarowania bazą

danyoh.

o-

Rozpo

częliśmy ankietę w Wielkiej Brytanii, ale ze względu na ograni
czony zasób doświadczenia i na zainteresowanie
ków, postanowiliśmy rozszerzyć ankietę
Referat omawia tylko ankietę na terenie

na

naszych

Stany

Stanów

ozłon-

Zjednoczone,
Zjednoczonych

w ozasie jego pisania ankieta na terenie Wielkiej Brytanii

nie

była jeszcze zakoóozona.

Ankieta
Cel
Celem ankiety było omówienie i próba wykorzystania

doświad

czenia odpowiednio dobranej reprezentatywnej grupy użytkowników
oprogramowania do gospodarowania bazami danyoh. W szozególnośoi

- 105 -

interesowały nas ich motywy użytkowania bazy danych, ozy
kali oczekiwane efekty, Jakioh trudnośoi doznawali

i

uzys

jak sobie

z nimi poradzili, Jakie wnioski wyciągnęli.
Spoojnlnie nie szukaliśmy tylko

największyoh

znnwnnsowanyoh użytkowników; ohodziło nam o
najmniej jednorooznym doświadczeniem,

i

najbardziej

użytkowników z .co

które

mogłoby

przydać się użytkownikom brytyjskim. Chcieliśmy

w

czymś

objąć • ankietą

oały wciohlarz typów organizaoji i zastosowań. Nie

próbowaliśmy

oceniać ani porównywać oprogramowania, ale chcieliśmy objąć an
kietą użytkowanie szeregu różnyoh pakietów programowych.

Metoda
Ankietę przeprowadził mały, działający
oząoy ozfcery osoby; z tego dwie z NCC
Wywiady prowadzono na podstawie listy

i

w Paryżu zespół
dwie od członków

pytań

zainteresowa

nym organizaojom. Zespół był żyozliwie przyjmowany
dyspozycji

kilku

NCC.

kontrolnych, tzw,

wytyoznyoh do wywiadu, które uprzednio rozesłano
oje zwykle stawiały do

li-

swoioh

i organizapraoowników,

którzy odpowiadali na pytania. Czas trwania wywiadów był różny,
ale zwykle zespół spędzał w przedsiębiorstwie 5-6 godzin.

Wytyczne do wywiadu
"Wytyozne do wywiadu" to lista kontrolna

około

stu

pytań,

podzialonyoh na następująoyoh dziewięć sekcji:
środowisko gospodaroze

- typ i wielkość przedsiębiorstwa, jego
konoępbje, wzrost

Środowisko
tyczna

informa

- wielkość, organizacja, dośwladozenie,
zastosowania, zaangażowanie

użytkow

ników, finansowanie,
Realizacja

- motywy zastosowania, badania wstępne,
wybór oprogramowania,

podejśoie,

u-

tworzenie bazy danyoh.
Problemy DBMS

- zastosowania, opis

i

wielkość

bazy

danyoh, oprogramowanie i jego użytko
wanie, słownik

danyoh,

partiowe ozy on-line.
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użytkowanie

Niezawodność i zabezpieczenie - wymagania, rezerwa,
pierwotnego stanu

powrót
po

do

błędzie,

poufność.
Aspekty organizacyjne

- zmiany w

przedsiębiorstwie i w

ośrodku obliozeniowym, adminis
trowanie danymi.
Koszty

- wdrożenie, eksploataoja.

Ooena

- uzasadnienie,

realizaoja,

ko

rzyści, trudności, wnioski.
Problemy ogólne

- wymagania użytkowników, CODASYL.

Otrzymaliśmy dość pełne odpowiedzi

ńa

wszystkie

sekoje, z

wyjątkiem kosztów.

Objęte ankietą organizacje
Odwiedziliśmy ogółem dwadzieścia jeden organizaoji użytkującyoh. Wśród dziesięciu przedsiębiorstw wytwórozyoh

reprezento

wany był przemysł ohemiozny, maszynowy, elektroniczny i spożyw
czy. Wśród sześciu organizaoji

w kategorii

finansowo-ubezpie-

ozeniowej trzy należały do branży ubezpieczeniowej. Wśród
oiu pozostałyoh odwiedzonyoh organizaoji

reprezentowane

piębyły;

reklama, praoe badawozo-rozwojowe, zakłady użyteoznośoi publioznej i biuro usług informatycznych.
Poza biurem usług inforraatyoznyoh, wielkość

przedsiębiorstw

wahała się od 2 000 do 200 000 zatrudnionych, ale

system

bazy

danyoh niekoniecznie obsługiwał całą działalność

przedsiębior

stwa.
Użytkowane komputery były

pooząwszy

od

oozywiście

po

różnej

wielkości,

370/145 w górę. Większe przedsiębiorstwa
kilka komputerów. Choć wielkość

miały

użytkowanyoh

komputerów

była

różna, za typowy można uznać 3 7 0 / 1 5 5 z pamięoią od 1 do 2 raegabaj tów.

Użytkowane oprogramowanie
Ankieta nie miała speojalnie na celu porównywania lub

ooeny

oprogramowania. Uważaliśmy jednak, że pewne aspekty doświadoze-
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nia będą zależne od zastosowanego oprogramowania
leżało nam na ohjęoiu ankietą dość szerokiego

i dlatego za

waohlarza

opro

gramowania. Szczególnie ohoieljamy skontaktować się z organiza
cjami użytkująoyrai pakiety programowe pochodząoe

od

niozalej-

nyoh produoontów oprogramowania, ponieważ sądziliśmy, że

or^a-

nizaoje te poświęciły wyborowi oprogramowania więcej uwagi
organizacje, które przyjęły i użytkują

oprogramowanie

niż

dostar

czone przez producenta komputera.
Przeprowadziliśmy wywiady z dwoma użytkownikami
roughs/, jednym użytkownikiem DMSu 1100 /Unlrao/,

DMSu

/¿Bor-

dwoma

użyt

kownikami IDSu /Honeywell/ i czterema użytkownikami IMSu /IBM/.
Jeśli idzie o oprogramowania dostarczone przez firmy nie będąoe
produoentaml komputerów, rozmawialiśmy

z

Jednym

użytkownikiem

ADABASu /software AO/, trzema użytkownikami RAMISu

/Matheraatl-

oa/, pięcioma użytkownikami 3-2000 /sURl/, pięoioma użytkownika
mi TOTALu /CINGOM/ oraz z jedną organizacją, która sama opraoowała swoje oprogramowanie.
Skład ankietowanych był niezupełnie taki, jak pierwotnie za
mierzaliśmy. W azozególnośoi ohoieliśay

się

skontaktować

najmniej z jeszcze jednym użytkownikiem DMSu

1100

i

co

ADABASu;

mimo to uznaliśmy próbkę za zupełnie zadowalająoą.
Łączna liczba użytkowników wyniosła dwadzleśoia oztery, a to
dlatego, ż© trzy spośród tych przedsiębiorstw użytkowały po dwa
różne pakiety programowe.

Zastosowania
Oprogramowanie bazy danyoh było użytkowane do oałego szoregu
typowych zastosowań informatycznych.

Około

połowa

przedsię

biorstw posiadała systemy oh-line.
Większość użytkowników eksploatowała oprogramowanie oo
mniej przez osiem godzin na dobę. Zastosowania

posługujące się

bazą danyoh stanowiły ponad 20$ całości informatycznego
żenia roboczego u połowy użytkowników, a u trzech
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obcią

użytkowników-

stanowiły około 70$ ioh oboiążenia roboczego. Systemy
nych były więc dość intensywnie użytkowane.

naj

baz

da

Bazy danyoh
'Wielkość baz danych obsługiwanych przez

pakiety

programowe

sięgała od 200 K bajtów do 1400 megabajtów. Przeważnie istniały
oddzielne bazy danyoh dla różnyoh zastosowań lub

dziedzin

za

stosowań, Mało było integracji między zastosowaniami, ohoó więk
szość przedsiębiorstw zmierzała ku większej integraoji.

Dośwlndozenla
Motywy zastosowania DBMS
Gdy mowa o doświadozeniu z użytkowania oprogramowania do go
spodarowania bazami danyoh, warto poznać motywy, jakimi
wały się organizacje przyjmując to podejście.
cele? Jakich korzyści poszukiwały? Jakie

Jakie

naciski

kiero

były

i

ich

trudności

odczuwały?
Motywami najczęściej wymienianymi były;
. umożliwienie szybszego i tańszego opraoowywania systemów,
, ułatwienie aktualizaoji systemów,
. niezależność danyoh w oelu ułatwienia aktualizaoji i ewolucji
systemów,
. zmniejszenie redundancji informaojl,
, uzyskanie bardziej spójnej informaojl,
» poprawa dostępności informaoji.
W dwóoh ankietowanyoh organizacjach zdecydowano Bię na wdro
żenie systemu gospodarowania bazą danyoh w

wyniku badań

prowadzonych przez konsultantów do spraw zarządzania.

prze

W •prawie

wszystkich organizacjaoh motywy nie obejmowały zamiaru utworze
nia ogólnej bazy danych dla oałego przedsiębiorstwa lub
growanego systemu informacyjnego

do

oelów

zinte

zarządzania.

Choć

niektóre spośród motywów, a w szczególności chęć obniżenia
dundancji danyoh i podniesienia ich spójnośoi, wyraźnie
dają większy stopień integracji systemów, to
organizaoji poszukiwała przede ' wszystkim

jednak

sposobu

re

zakła

większość
zapewnienia

sobie usług informntyoznyoh i szybszego reagowania na

potrzeby

użytkowników. Warto też zaznaozyć, że w około połowie

przypad

ków istotnym ozynnikiem była potrzeba zastosowania systemów O n 
line.
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7/ świetle tych motywów omówię teraz doświadczenia użytkowni
ków w odniesieniu do opraoowywania systemów, potem
niu do działania systemów, następnie wpływ

na

w odniesie

organizację

wreszole dorzuoę parę uwag o opiniach użytkowników
gramowaniu.

i

o ioh opro

Opraoowywanie systemów
Czy opracowywanie systemów staje się
blisko połowie przypadków

stwierdzono

tańsze

i

szybsze?

zmniejszenie

W

kosztów 1

skróoenie czasów realizacji przy opracowywaniu nowyoh

zastoso

wań, przy czym trzy organizsoje twierdziły, że osiągnęły znaozną obniżkę kosztu i czasu. Większość

organizaoji

spodziewała

się uzyskać korzyśol po przezwyciężeniu trudności związanych
przyswajaniem sobie nowego oprogramowania.

Kilku

z

użytkowników

podkreśliło, że okres uczenia się, zanim personel nauczy się efaktywnie użytkować oprogramowanie, może być dość długi. Zależy
to wyraźnie od pakietu, przy ozym należy

oczekiwać, że

pakiet

dający wiele różnych możliwości do wyboru, szczególnie w odnie
sieniu do metod dostępu, będzie trudniejszy do przyswojenia so
bie niż np. stosowanie Języka naturalnego w Systemie 2000.
W dwóoh organizaojaoh użytkowanie.Systemu 2000 pozwoliło za
stosować konoepcję "projektowania prototypowego” do opracowywa
nia niektóryoh systemów. Zamiast dokonywać wyczerpującej anali
zy wymagań użytkowników, aby otrzymać "zamrożoną" speoyfikaoję,
szybko tworzy się system, a potem modyfikuje
Jak użytkownik nabiera doświadczenia

się

go

w miarę,

w posługiwaniu się nim

i

upewnia się oo do swoich prawdziwych potrzeb /por. Rozmowa z D.
Appletonem, s . 3 9 / .
Pomijając te dwa przypadki, nie wydaje się,

by

użytkowanie

pakietów wpłynęło w znacznej mierze na podejście organizac o
opraoowywania systemów. Ala, jak

można

było

spodziewać

struktura zbiorów /tzn. bazy danych/ nabiera większego

do

się,

znacze

nia i nasila się tendencja ku ściślejszym normom i lepszej

do

kumentacji.
Czy organizacje odczuły zmniejszenie wysiłku potrzebnego
konserwaoji i aktualizaoji systemów? Wiele

-
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organizacji

do

twier

dzi, że koszty te zaocznie spadły, jedna podała liozbę

50 $.

w

oztorech przypadkach stwierdzono, że aktualizacja programów nie
zmniejszyła się, ale stała się łatwiejsza.
Prawie wszystkie ankietowane

organizacje przekonały się, że

rozszerzenie systemów Jest teraz łatwiejsze niż przy konwencjo
nalnej metodzie gospodarowania zbiorami danych. Na ile łatwiej
sze jest rozszerzanie systemów,, zależy od

zastosowanego

opro

gramowania, od zapewnionego przez nie stopnia niezależności da
nych, od możliwości powiązywania baz danych itd. Dwie organiza
cje opraoowały swoje własne oprogramowanie interfaoe'u, aby pod
nieść stopień niezależności danych. W innyoh przypadkach przejś
cie do bazy danyoh pooiągnęło

za

sobą

potrzebę

rekompilacji

wszyetkioh posługujących się nią programów, ale nie uważano te
go za poważny problem. Kilka organizaoji wyraziło

niezadowole

nie z czasochłonności tworzenia wypisów z bazy danych i jej po
nownego ładowania w przypadku zmian. Może

to mieć

znaczenie w

przypadku dużej bazy danyoh.
Szereg użytkowników uważa, że jedną

z

dziedzin nastręczają

cych trudności jest konwersja zbiorów. Nie ohodzi tu o samo ła
dowanie bazy danyoh, które na ogół wydaje się dość
o problemy wysortowywania niespójnośoi

z

proste, ale

istniejąoych zbiorów.

W Jednym przypadku przytoczono to Jako jedną' z głównyoh

przy-

ozyn przekroozenia budżetu przeznaczonego na projekt.

f

Jak już powiedziano, niewiele było

baz

wysoce

zintegrowa

nych. Zbiory w ramach poszczególnyoh zastosowań były

zintegro

wane, ale stopień integraoji między różnymi zastosowaniami

był

niewielki. Większość organizacji zmierzała ku większej integra
cji, ale niektóre z nioh uważały, że przy

zbyt

daleko

integraoji mogą się pojawić problemy

niezawodnośoi

czeństwa. Dwie organizacje rozważały

fizyczną

i

idącej
bezpie

deoentralizaoję

danyoh, a jedna poszukiwała wymiennego oprogramowania bazy
nych, które można by wdrożyć na małej

maszynie

w

da

oddalonym od

centrali miejscu.
Na ogół więc użytkownicy uważają, że pakiety do gospodarowa
nia bazą danyoh dają im narzędzie pozwalające opracowywać i ak
tualizować systemy sprawniej niż przy

użyciu

konwencjonalnych

metod. Niewielu użytkowników stawia sobie za główny

-
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cel

utwo-

rżenia jednolitej bazy danyoh dla całego przedsiębiorstwa, nie
którzy w ogóle wątpią w wykonalność czegoś takiego.

Działanie systemów
Jedną z najważniejszych rzeozy, gdy idzie o system, jest je
go Jakość - w sensie niepodatnośoi na błędy oraz dobrej

i

nie

zawodnej obsługi użytkowników. Niemal we wszystkioh przypadkach
powiedziano nam, że systemy oieszą się dobrą reputacją
kowników. Tam gdzie istnieją w systemie

możliwości

u użyt

łatwego

szybkiego sporządzania sprawozdań, oeoha ta jest zwykle

i

wysoko

oeniona.
Jedną z zalet przypisywanyoh systemom gospodarowania

bazami

danych jest zmniejszenie redundancji danych. Powinno to w zasa
dzie prowadzić do zmniejszenia potrzeb pod względem miejsoa pa
rni ęoi, a także do sprawniejszego przetwarzania i bardziej spój
nej informacji.

Mniej

więcej

połowa organizaoji

doniosła

zmniejszeniu redundancji danyoh. W niektórych przypadkaoh
była nawet o znacznym zmniejszeniu

o

mowa

i wymieniano liozby 10, 1 5 ,

25 1 50$, ale w wielu innych przypadkaoh sanniejszenie

to

było

tylko marginalne. Jest to widocznie zależne od rodzaju zastoso
wania. Panuje przy tym jednomyślność t że pewna zaplanowana

re

dundancja jest niezbędna do sprawnego przetwarzania danyoh.
Trudno było określić, Jak wdrożenie pakietów wpłynęło na za
potrzebowanie na pamięć z dostępem bezpośrednim, ponieważ wiele
spośród systemów stanowią nowe zastosowania.
Ogólnie biorąo, zaohodzi potrzeba utrzymywania większej licz
by zbiorów na urządzeniach pamięci
Tylko pięć organizacji doniosło

o

o

dostępie

bezpośrednim.

zmniejszeniu swoich

pod względem pamięci o dostępie bezpośrednim.

potrzeb

W dwóch przypad

kaoh przypisano to zmniejszeniu redundancji danych, a

w

pozo

stałych było to skutkiem zastosowania metod upakowywania danyoh.
Wydaje się, te sprawność systemów w sensie osiągalnej wydaj
ności nie stanowi poważniejszego

problemu. Większość organiza

cji godzi się z pewnymi dodatkowymi nakładami miejsca pamięci i
ozaou maszyny, jakie wiążą się z użytkowaniem

pakietów.

W

sy

tuacji gdy moce obliozeniowe tanieją, a koszty personelu rosną,
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dodatkowo nakłady ozasu maszyny są do przyjęcia, skoro równowa
żą je osiągane korzyóol. Budowa bazy danyoh ma znaozny wpływ na
sprawność, w szozególnośoi - jak się wydaje

- w systemach ofe

rujących dużą rozmaitość metod dostępu. Większość ankietowanych
nie prowadziła kontroli sprawności

i

dostrajania

systemu, ale

wielu uważa taką kontrolę za pożądaną. Cztery organizacje doko
nywały kontroli i dostrajania 1 w jednym przypadku program, któ
rego przebieg poprzednio trwał dziewięć godzin, po

dostrojeniu

przebiegał w ciągu półtorej godziny.
Jednym z aspektów związanyoh ze

sprawnośoią

reorganizaoji bazy danyoh. Dla utrzymania

jest

potrzeba

sprawności

przetwa

rzania może zajść potrzeba zreorganizowania bazy danyoh.
totliwość, z jaką

Częs

potrzebna jest reorganizacja, zależy od

ro

dzaju zastosowania, budowy bazy danyoh oraz zastosowanyoh w pa
kiecie metod gospodarowania miejsoem pamięci. Niewiele
ankietowanych organizacji uważało to za

poważny

spośród

problem,

ale

wyrażano pewne obawy, że może to stać się poważniejszym proble
mem, gdy bazy danyoh staną się większe. Nie jest to

oczywiście

problem odnosząoy się tylko do baz danyoh. W jednej organizacji
oceniono, że choć wymagany czas reorganizao ji wynosi czterdzieśol godzin, potrzeba by dziewięćdziesięciu godzin, gdyby użytko
wano zbiory indeksowo-sekwencyjne. W innej organizacji, reorga
nizację, która przy systemie BOMP trwała szesnaście godzin, wy
konuje się teraz w ciągu dwu godzin.

Organizaoja
Były pewne spekulacje, że zastosowanie systemów gospodarowa
nia bazami danyoh i rosnąca integracja

systemów

wywrą

pewien

wpływ na organizację przedsiębiorstwa; że jeśli informacja, któ
ra przedtem istniała w oddzielnych systemach użytkowych, zosta
nie zintegrowana, pojawią, się problemy

związane

z

"polityką

wspólnego użytkowania informaojl. Może ze względu na

niewielki

zakres istniejąoej integracji, zaobserwowaliśmy, że tylko jedna
z ankletowanyoh

organizaoji odczuła problem tego rodzaju. Dwie

organizaoje stwierdziły,

ż®

nie

mają

problemów

przedsiębiorstwie obowiązuje zasada, że wszystkie
-
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ponieważ
dane

w

należą

do organizacji jako całośoi. Nia wygląda, aby organizacja prro.islębiorstwa poza dzialotn informatycznym doznała
jątkiem lepszej obsługi informatycznej

-

- może za

jakiegoś

wpływu

wy
nu

skute'.' użytkowania systemów gospodarowania bazami danych.
Jak można było oczekit/ać, wpływ systemów gospodarowania

ba

zami danych na sam dział informatyczny jest większy, choć nawet
i tutaj wpływ tan nie jest radykalny. Wydaje się,

że

pakiety wymagają dodatkowego personelu do

obsługi, ale

swojej

nie wszystkie. Na ogół zgodna była opinia,

że

niektóre

potrzebny

Jest

bardzo wysoko wykwalifikowany personel, ale zdania były podzie
lone co do tego, czy cały personel prac rozwojowych musi być na
tak wysokim p o z i o m i e o z y tet tylko ludzie mający do
z bardziej krytycznymi aspektami

projektowania,

czynienia

Być

może, że

potrzebę wysoko wykwalifikowanego personelu odczuwa się

przede

wszystkim w okresie nauki, który w sposób nieunikniony następu
je po wprowadzeniu nowej teohniki lub nowogo pakietu

programo

wego. Wymagany poziom kwalifikacji nie zależy, jak się

wydaje,

od typu zastosowanego oprogramowania. Wartó zaznaczyć, że
które organizacje uważają, iż potrzebny jest także
ziom personelu w dziedzinie operacyjnej,

W

związku

wyższy

nie
po

z tym dwie

organizacje zastosowały dodatkowe oprogramowanie, by doporaóo operatorora podczas powrotu systemów do. pierwotnego stanu po błę
dzie, możliwie najbardziej automatyzująo ten proces..
Sprawą, której poświęcono znaozną uwagę

w literaturze, jest

potrzeba funkoji "administrowania danymi" podozas opracowywania
systemów baz danyoh. Pytaliśmy ankietowane organizacje, ozy wyznaozyły "administratora danyoh" i jakie były jego funkcje.
mówiono przy tym listę jego funkoji, które można ująó

0-

w cztery

główne kategorie;
. łączność z użytkownikami - uzgadnianie definicji i zawartości
bazy danych, porady w sprawach możliwoś.oi zapytań,
. budowa bazy danyoh

- udzielanie porad zespołom
wującym systemy

i

opraoo-

ustanawiająoym

normy; kontrolowanie dokumentacji,
, oprogramowanie
. sprawność systemów

- niezawodność, zabezpieczenie, kon-
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trola sprawnośoi, organizacja zbio
rów danyoh.
Około połowa ankietowanych organizaoji

wyznaczyła

"admini

stratora bazy danyoh", a blisko połowa innych uważała, że
musiały wyznaczyć takiego administratora

w

będą

niedalekiej przysz

łości. Pozostałe uważały, że odrębne stanowisko

tego

nie jest potrzebne albo dlatego, że wielkość bazy
nie usprawiedliwia, albo dlatego że wchodząoe

w

rodzaju

danych

tego

grę funkcje są

już wykonywane przez innyoh.
Odnośnie pozyoji "administratora

bazy

danyoh"

w

przedsię

biorstwie panowała ogólna opinia, że nominacja powinna

być

co

najmniej na szozeblu kierownika ośrodka obliozeniowego albo wy
żej. Faktyoznie tylko 30% "administratorów bazy danych" było na
szozeblu kierownika, a w więkazośoi podlegali oni

kierownikowi

działu informatycznego. Wydaje się, że sytuaoja ta wywiera
wien wpływ na rolę administratora bazy

danyoh;

pe

administrator

bazy danyoh na Btanowisku kierownlozym ma uprawnienia do

spra

wowania niezbędnyoh funkoji kontrolnych, natomiast w innyoh sytuaojaoh jego kompetenoje ogranlozają się głównie do

doradztwa

i koordynacji.
W większości przypadków administrację bazy danyoh
jeden człowiek; było jednak kilka organizacji,-

sprawował

które stworzyły

zespoły do administrowania bazami danyoh, a jeden

z takioh ze

społów liozył trzynaście osób. Niektóre przedsiębiorstwa
ziły pogląd, że funkcję administrowania bazami

danych

wyra
powinna

pełnić grupa ludzi posiadająoyoh niezbędne specjalizowane umiejętnośoi i potrafiąoyoh komunikować się

z

organizaoją na

róż

nych szozablaoh. W jednym interesująoyra przypadku administrator
przydzielał ekspertów bazy danyoh do zespołów
udzielania porad i kontroli projektowania

i

projektowych
wdrażania baz

nyoh .
Ogólnie biorąo odnieśliśmy wrażenie, że funkoja

do
da

administro

wania bazami danyoh rozwija się w miarę jak wdrażany system go
spodarowania bazami danyoh obejmuje ooraz większą liczbę zasto
sowań i w miarę jak prooes wdrażania nabiera rozmachu, potrzeba
takiego stanowiska i określenie jego funkoji stają
niejsze.
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się

wyraź

Ghoó potrzobe a&dGale administratorowi bas

danych

niezbęd

nych uprawnień kiorowniesyefe była powszechni® uznawana,

reali

zacja tego postulatu sdaj© się ¡metręczad poważne problemy
ganizacyjne.
Również znalezieni© wi&óeiwsg© egtowieka

na

to

or

stanowisko

zdaje się nastręezad trufeodel. W saatadsl© wyznaczony

do

człowiek powlniam saled g j n w t M B ą zaajo&eóft działalności

tego
danego

przedsiębiorstwa, byd wybitnym technikiem i doskonałym "polity
kiem" . Wymagania te utrudniają znalealenie

kandydata

wewnątrz

przedsiębiorstwa i wręcz uniemożliwiają rekrutację z

zewnątrz.

W praktyce wydaj© się, 4© umiejętności administratora

baz

da

nyoh rozwijają oię równoległo do rozszerzania się jego funkoji.
Zauważyliśmy, 4® na wczesnych etapaoh wdrażania, gdy obejmu
je ono niewiele zastosowań i stopień integracji jest niski, ad
ministratorzy baz danyoh aą przeważnie teohnikami; na ogół
daje się, że potrzeba tewalifikaoji gospodarozyoh

i

"polityoz-

nyoh" zostaje uznana za konieczną dopiero wówczas, gdy
nie poczyna przekraozaó

granice

wy

wdroże

międzywydziałowa, szczególnie

gdy w grę wchodzi jakaś forma integracji. Wzrost bazy danyoh
rozszerzenie funkoji administratora bazy

danyoh

i

prowadzą, Jak

się wydaje, do potrzeby utworzenia "zespołu administrowania ba
zami danyoh", w którego ramaoh można.skupić ludzi posiadająoyoh
wszystkie niezbędne kwalifikacje.

0 programowani e
Jak Już powiedziano, ankieta nie miała specjalnie na oelu ooeny oprogramowania i nie zamierzam porównywać różnych

użytko-

wunyoh pakietów. Podczas naszyoh rozmów ozęato wypływały

różne

zagadnienia związane z funkcjami pakietów. Organizacje poszuki
wały dodatkowych funkcji, które umożliwiałyby

im

wydajniejsze

użytkowanie systemów.
często wysuwane było wymaganie zapewnienia "funkcji

zapytań

użytkowników” , która umożliwiałaby łatwo i szybkie odpowiadanie
na zapytania i otrzymywani® sprawozdań od bazy danyoh,
taka może być użytkoeiane wprost prss©& personel
niozego albo przez persono!

działu
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APS, ale

Funkoja

działu użytkowważne

jest

aby

sprawozdania były generowane szybko, bez uoiekania się do z aw i 
łości konwencjonalnego programowania. Funkaja taka może

znacz

nie zwiększyć zadowolenie użytkowników z systemu.
Jako pożyteozną pomoc przy opracowywaniu systemów baz danych
sugerowano opracowanie słownika danyoh. Uohodzi on

za

istotny

3kładnlk funkoji gospodarowania danymi - jako podstawa dla norm
1 pomoc w usuwaniu nlespójnośol. Jednak żaden
gramowych użytkowanych przez naszyoh

z pakietów

rozmówoów

zintegrowanego słownika danyoh do tego oelu.

nie

pro

zapewnia

Potrzeba słownika

danych staje się wyraźna w miarę postępów wdrażania.
ankietowanyoh organlzaojl posiada ręozny system

Większość

zwykle

oparty

na wygenerowanej przez pakiet definioji bazy danyoh. Dwie organizaoje posługują się opraoo.wanyra we własnym zakresie
moY/aniem słownika danyoh, a wiele innyoh

rozważa

oprogra-

zastosowanie

oddzielnych gotowyoh pakietów programowyoh.
Mimo skomplikowanych struktur i rozmaitośoi metod dostępu oferowanyoh przez pakiety, wydaje się, te wciąż jeszcze
szą metodą dla nielctóryoh operaoji

jest

proste

najlep

przetwarzanie

sekwenoyjne. Ale w niektóryoh pakietaoh programowyoh

jest

ono

niezbyt sprawne i użytkownicy pragnęliby pewnych udoskonaleń

w

tyra kierunku.
Choć niewielu użytkowników dokonuje

i

kontroli

wydajnośoi

dostrajania, liczne organizacje są w tym zainteresowane i prag
nęłyby uzyskać takie

możliwośoi.

z ograniozonyoh

przez nas informaojl wynika, że między dobrze

posiadanych

zaprojektowaną a

źle zaprojektowaną bazą danyoh może zachodzić duża różnica
dajnośoi. Do czasu, gdy

projektowanie

baz

danyoh

wy

stanie się

sztuką daleko bardziej rozwiniętą niż to jest obecnie, kontrola
wydajności wydaje się oenną pomocą w uzyskaniu sprawnego

dzia

łania bazy.
Jedno z ogólnych pytań stawianych podozas wywiadów dotyczyło
stanowiska przedsiębiorstw

wobao

propozycji

Grupy

CODASYLu ds. Baz Danyoh, a na tym tle wywiązywała

Roboczej

się oczywiś-

oie dyskusja na temat szans przyszłego unormowania gospodarowa
nia bazami danyoh oraz stopnia w jakim

przedsiębiorstwo

jest

"związane" swoim obeonyra oprogramowaniem baz danych.
Użytkownioy

systemów typu CODASYLu wyrażali pogląd, że pro
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pozycje CODASYLu prawdopodobnie będą sobie zyskiwały ooruz szer
sze przyjęcie i te oni sami nie będą mieli większyoh trudności,
gdy zajdzie potrzeba skonwertowania ioh systemu na inny
typu CODASYLu. Użytkownicy innych systemów

system

na ogół uważali, że

propozycje CODASYLu nie staną się, przynajmniej w bliskiej przy
szłości, ogólnie przyjętą normą. .Przyznawali, że

są

związani

swoim pakietem, ale nie wydawali się tyra zaniepokojeni. Wszyscy
spodziewają się, że ioh dostawcy pakietów
wszelkiej przyszłej wymaganej konwersji.

dopomogą

im

przy

Wnioski
Odnieśliśmy ogólne wrażenie, że oprogramowanie DBMS może być
skutecznym narzędziem zapewniającym znaczne korzyśoi, jeśli jest
stosowane rozsądnie i we właściwych

sytuacjach.

I

odwrotnie,

można narazić się na poważne trudnośoi, jeśli stosuje się

je w

niewłaściwyoh sytuacjach. Ostateczne powodzenie zależy w bardzo
dużym stopniu od metody podejścia. Ważne

jest, by

się zrobić zbyt wiele i zbyt szybko; systemom

nie

trzeba

starać
pozwolić

rozwijać się stopniowo w świetle nabytego doświadozenia i
nolegle do narestająeyoh umiejętności. Do

integraoji

należy podchodzić ostrożnie ze względu na jej

szersze

rów

systemów
skutki.

Nie tylko potrzebny jest do niej znaoznie wyższy poziom doświad
czenia, ale można też stworzyć sobie w przedsiębiorstwie kłopo
ty na tle polityki wspólnego użytkowania informaoji. Można

też

przy zbytnim forsowaniu integraoji mieć kłopoty na tle nadmier
nych nakładów dodatkowego ozasu maszyny i

miejsoa pamięoi;

do

tego doohodzi jaszoze jeden ważny aspekt, poruszany przez więk
szość użytkowników, a mianowicie sprawa utrzymania nienaruszal
ności bazy danych i jej powrotu do pierwotnego

stanu

daoh. W systemach wysoce zintegrowanych wszystkie

te

po

błę-

problemy

znaoznie się potęgują.
W przedsiębiorstwach, które odwiedziliśmy, najważniejsze
fekty, jakich oczekiwano od systemów gospodarowania bazami

eda-

©

nyoh, zostały na ogół osiągnięte. Wiole ankietowanych przedsię
biorstw utrzymywało, że uzyskały zmniejszenie nakładów
tualizację, łatwiejsze opracowywanie
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nowych

na

ak

zastosowań i łat-

wiojszo

rozszerzanie ia tni®jąoych systemów. Ważne jest, że

ze

względu nn to wszystko uważają one, że są teraz w stanie znacz
nie szybciej i łatwiej niż dawniej

zaspokajać

potrzeby

swoich

komórek organizacyjnych. Widać było, że jest to bardzo ważne dla
wszystkich, z którymi rozmawialiśmy;

wyraźnie

zależy

im

na

świadczeniu rzeczywiście dobrych usług swoim użytkownikom.
Stwierdziliśmy istnienie

szeregu

dziedzin

nastręczającyoh

trudnośoi. Jako trudny problem wymieniano ozęsto proces uozenia
się, czyli proces faktyoznego przeszkolenia personelu

i wpoje

nia mu niezbędnyoh umiejętnośoi do tworzenia rzeczywiśoie spraw
nych systemów, a tym samym czas potrzebny na przestawienie

się

ludzi, którzy przywykli do konwenojonalnego

da

nych, nn nowy sposób myślenia. Większość
że przyzwyczajanie się ludzi do

nowego

przetwarzania

użytkowników
sposobu

mówiła,

patrzenia

na

sprawy trwa wiele ozaou. W świetle tym zaskakująoe Jest, że po
za pewnym wstępnym przeszkoleniem udzielanym przez dostawoę
programowania, praktycznie nie ma żadnego formalnego

o-

szkolenia

ani na szozeblu oceny, ani w zakresie projektowania baz danych,
ani w ogóle w zakresie technik baz danyoh. Nie bardzo

potrafi

liśmy to zrozumieć; pytaliśmy naszych rozmówoów, jakie
nie zapewniają swoim pracownikom i prawie we

szkole

wszystkich

padlcaoh odpowiedź brzmiała; "no cóż, mieliśmy.kurs u

przy-

producen

ta" i wyglądało na to, że brak zorganizowanego szkolenia. t
Powszechnym problemem jest niespójność

istniejąoych

i często ankietowane przedsiębiorstwa nie dooeniały
trzebnego na stworzenie dobryoh, "ozystyoh"

danych

ozasu

danyoh.

po

Dodatkowe

obciążenie pamięci i czasu maszyny, związane z systemami•gospo
darowania bazami danych, uznawano powszechnie

za

znośne.

Od

nieśliśmy wrażenie, że wobec spadkowej tendencji kosztów sprzę
tu i oprogramowania oraz stałego wzrostu kosztów osobowych,
żytkownioy uważają, że te dodatkowe obciążenia zostają
lająco zrównoważone. Gotowi są pogodzić się z
wymi kosztami eksploataoji sprzętu

przy

u-

zadowa

pewnymi dodatko

przetwarzaniu,

mogą za tę oenę uzyskać szybsze i łatwiejsze opracowywanie

skoro
sy

stemów.
Znaczna liczba rozmówoów zaznaczała, że należy w przyszłości
usprawnić pakiety, tak aby zapewniały

_
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większe

ułatwienie

dla

końcowego

użytkownika;

było

to b a r d z o m o c n o

przez

podkreślane

wielu.

Sądzę, że nnjv/łaśoiwszym zakońozeniem referatu będzie, Jeśli
pozwolę, by sami użytkownicy udzielili wam swoich rad.
końoowyoh pytań, które zadawaliśmy wszystkim naszym

Jedno z

rozmówcom,

brzmiało: "Jakiej rady udzieliłby Pan ludziom, którzy rozważają
możliwość zastosowania metody baz danyoh lub myślą

o

użytkowa

niu tego rodzaju pakietu programowego?". Zebrałem tu kilka

od

powiedzi, które - mam nadzieję - będą ciekawe i użyteczne.
Pierwsza rada: Decyzję o wdrożeniu systemu gospodarowania ba
zami danyoh należy podejmować pod naciskiem określonej
by. Ważne jest, by zdawać sobie jasno sprawę, ozego
Może w oharakterze komentarza

należałoby

tu

potrze

się

choe.

zauważyć,

większość ludzi, któryoh odwiedziliśmy, działała pod takim
ciskiem. Wdrażanie bazy danyoh nie było dla

nioh

że
na

teoretyoznym

ćwiczeniem. Decydowali się na to nie dlatego, że

porywała

wizja bazy danyoh, ale dlatego że popyohfiły ich ku

ioh

tej decyzji

problemy, z Jakimi mieli do ozynienia. Innymi słowy, mieli trud
ności z opracowywaniem systemów, z aktualizacją, z niespójną in
formacją itd. i szukali lepszego narzędzia,

które

pozwoliłoby

im poradzić sobie z tymi problemami.
Druga rada; Starajoie się unikać trudności, uoząo się na do
świadczeniach. innych.
Wygląda to na banał i rzeoz oozywistą, a
ludzie często zabierają się do tego rodzaju

Jednak

sądzę,

przedsięwzięć

że
bez

uprzedniego porozmawiania z dostateozną liczbą innyoh ludzi.
Porozmawiajoie z innymi użytkownikami systemów- gospodarowa
nia bazami danych, najlepiej z takimi, którzy działają w podob
nych warunkaoh i upewnijoie się, że efekty,

których

oozekuje-

oie, rzeczywiaoie są osiągalne.
Trzecia rada - ohoó nie jestem pewny, ozy jest ona na miejsou na konferenoji zorganizowanej przez Diebolda;

Jeśli

rzacie zaangażować konsultantów, upewnijoie się, ozy

zamie

mają

oni

rzeczywiście ooś do zaoferowania.
Bazy danych są oboonie modne, ale ze względu na
zasób istniejąoego w tej

ograniozony

dziedzinie doświadozenia, słowo

pert" trzeba traktować z dużą dozą ostrotnośoi.
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"eks

Wyłóżcie

swoje w y m a g a n i a

ty p r o g r a m o w e ,

a nie

i ooeńoie w s z y s t k i e dostępne p a k i e 

bierzcie na ślepo pakietu oferowanego przez

p r o d u c e n t a waszego sprzętu.

Sądzę, że wielu ludzi odstrasza perspektywa ogromnego wysił
ku potrzebnego do ooeny oprogramowania; oozywiśoie może to
chłonąć dość dużo środków.

Ale

większość

twierdziła, że gdy się Już

spreoyzuje

naszych

swoje

po

rozmówoów

wymagania, można

zwykle bardzo szybko zwęzić badania do dwóoh lub trzech

pakie

tów.
Czwarta rada; Nie bądźcie pionierami.
W Stanaoh ZJednoozonyoh mają powiedzenie, że łatwo można roz
poznać pionierów; to ci, oo mają strzałę w pleoach. Prawdą Jest,
że wśród naszych rozmówców było kilku

"pionierów"

i

jakoś

to

przeżyli. Mieli trudności, ale nie były to trudności nie do po
konania, ani nawet takie, które by ioh zbytnio niepokoiły.
Postarajcie się zorientować oo do łatwośol użytkowania
lastyoznośoi pakietów, wdraiająo próbny system

w

i e-

oparoiu o Je

den lub kilka pakietów.
Mam osobiśoie pewne zastrzeżenia oo do pożyteoznośoi tej os
tatniej rady. Jest to stary problem standardowyoh prób; na

ile

realistyczna Jest wszelka próba? Ale zagadnienie łatwośoi użyt
kowania wymaga bardzo starannego rozpatrzenia, bo niektóre
kiety są znaoznie łatwiejsze w użytkowaniu niż inne.

pa
,

Unikajoie pisania własnego oprogramowania; szanse powodzenia
są niezbyt duże.
Jedna z ankietowanyoh organizacji napisała swoje

własne

prograruowanie; kosztowało ją ono masę pieniędzy, ale
jest zadowolona z wyników. Przynajmniej jedna inna

sądzę, że
organizacja

opracowała swoje własne oprogramowanie, a potem zrezygnowała
niego. Inna organizacja była Jeszoze
własnego oprogramowania,

ale

w

trakcie

odnieśliśmy

szybko stygnie.
Piąta rada; Zaoznijoie od ozegoś prostego

z

opracowywania

wrażenie, że
i

o-

zapał

rozwijajśoie w

świetle doświadczenia i w tempie wzrostu waszyoh własnych umie
jętności. Na poozątku nie myśloie o jakiejś rozległej

integra

cji, dopóki nie upewnicie się, ża nabraliśoie dostateoznego doś
wiadczenia, aby sprostać

daleko

szerszym
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implikaojom

i pro-

blotnom,

jak ie

literujcie

pojawiają się wraz z dolej posuniętą

in te gracją,

się przewidywać skutki poozątkowego braku p r z e s z k o l e 

nia.

Potrwa dość długo, zanim wasi ludzie rzeozywiście oswoją się
z oprogramowaniem i metodami. Myślę, że

sprawne

projektowanie

baz danych jest woiąż jeszcze problemem i nie sądzę, by problem
ten łatwo znikł; jest on jeszoze na wozesnym etapie swego

roz

woju.
Gdy już podjęliśmy deoyzję, wymaga ona konkretnego

i

całko

witego zaangażowania się na Jej rzeoz. Nie marudźoie; Jeśli maoie to zrobić, zróbole to porządnie. Postarajoie
Jak najwoześniej wykazać pomyślnymi wynikami.

się

możliwie

Zarówno

kierow

nictwo, Jak i użytkownioy zrażają się, gdy wyniki dają na

sie

bie czekać.
I to także Jest moim zdaniem powód, by poozątkowe zastosowa
nie nie było za duże i aby dało się dość łatwo i szybko zreali
zować .
Weiągnijoie końoowego użytkownika . jak

najwoześniej

najpełniej; jego aprobata dla systemu ma decydująoe
Wciągnijcie też możliwie jak najpełniej

i

Jak

znaozenie.

kierownictwo

i

posta

rajcie się uzgodnić z nim priorytety.
Ósma rada; Nie wolno nie dooeniać trudności uzyskania "czys
tych" danyoh. Trzeba się liczyć zś złym stanem istnieJąoyoh da
nych, w przeciwnym razie łatwo nastąpi
I wreszcie;

przekroozenie

Bądźoie świadomi swoich oelów i

budżetu.

kompromisów, na

Jakie Jesteście gotowi pójść w imię tyoh celów.
jak przy większoóoi projektów, starajoie się. wyważyć
aspekty i osiągnąć to, oo uważacie za optimum;

różne

potrzebne

przy tym pewne kompromisy. Zapewne uzyskacie określone

będą

korzyś-

oi, ale niewątpliwie trzeba będzie czymś za to zapłacić i musioie wiedzieć, oo za oo gotowi jesteśoie dać.
Nie należy kupować narzędzia, a potem
się, oo z nim robić.
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dopiero

zastanawiać

Py tani o i odpowiedzi
BINCiHAM; Dziękuję Ci bardzo za to wielce oiekawe przedstawienie
problemu* Podczas gdy Reg pociąga dobrze zasłużony łyk
wy znczynaoie formułować swoje pytania, może

ja

wody, a

korzystając z

przywileju przewodnicząoego, zajmę mikrofon.
Gdy Reg mówił o tym, że pionierzy to

ludzie

ze

strzałą

w

plooach, przypomniałem sobie ooś, oo powiedziano na jednej z na
szych konferencji w Genewie w marcu 1970 roku,

Ed

Barichello,

wyotępująo na tym spotkaniu, powiedział; "Pionierzy giną od ku
li, ale przecież to oni odkryli Manhattan Island".

Pozostawiam

wam do rozstrzygnięcia, czy to warto.
NIEZIDENTYFIKOWANY MÓWCA /Rank Hovis

MoDougall/; Panie Boot, z

tego 00 nam Pan powiedział wynika, że doświadczenie z systemami
gospodarowania bazami danyoh jest na ogół pozytywne.

Chciałbym

zadać Panu dwa pytania. Po pierwsze •• ozy w toku swoioh
dów spotkaliście kogoś, kto żałowałby, że wdał się

w

wywia

bazę

da

nych i chętnie by się wycofał, gdyby mógł? Po drugie - ozy może
Pan powiedzieć na podstawie swego doświadczenia, ozy

Jakiś

o-

kreślony typ bazy danyoh, na przykład bazy danyoh stosujące się
do konwenojl CODASYLu, okazał się łatwiejszy

do wdrożenia

niż

inne i/lub bardziej ekonomiczny w eksploatacji?
BOOT: Jeśli idzie o pierwsze pytanie - ozy
kto choiałby wycofać się? Sądzę, że

spotkaliśmy

odpowiedź

na

kogoś,

to

pytanie

brzmi "nie", ale wspomniałem już, że kilka organizaoji użytkuje
oprogramowanie w sposób o wiele mniej ambitny
zamierzały. Uważam też, że trzeba zdać sobie

niż

pierwotnie

sprawę

z ograni-

ozeń tego rodzaju ankiety. To nie jest przypadkowo dobrana prób
ka użytkowników. Jednym z podstawowyoh wymagań
oni gotowi rozmawiać z nami. Mało jest

jest, aby

byli

prawdopodobne, by wśród

ludzi, którzy są krańcowo niezadowoleni i uważają swoje

przed

sięwzięcie na nieudane, znalazło się wielu takich, którzy zechsą mówić z nami o tym. Sądzę więo, że to trzeba mieć na uwadze.
Jeśli idzie o drugie pytanie, nie potrafię na
dzieć. Nie wnikaliśmy dostateoznie głęboko
niozne. Jak powiedziałem, spędzaliśmy

z

w

nie

odpowie

szczegóły

tymi ludźmi

tech-

tylko

pięć do sześoiu godzin, a nasza lista obejmowała około stu
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po
py~

Luń kontrolnych, W referaoie nie byłem w stanie poruszyć waz v s t/Icich spraw, które omawialiśmy w naszyoh

wywiadaoh;

pewnego wyboru. Nie potrafię wyrazić zatem opinii

dokonałem

o oprogramo

waniu.
FORSTER /Shell/: Chciałbym zapytać p. Boota, czy wybrana

wiel

kość reprezentatywnej, grupy ankietowanyoh była dostateczna, czy
uważa, że dowiedziałby się o wiele więoej, gdyby ankieterzy od
wiedzili więcej ośrodków, ozy też sądzi, te

dwadzieśoia

Jeden

ośrodków w zasadzie wystarczy dla tego rodzaju badań?
BOOT: W moim przekonaniu liczba ośrodków, które

odwiedziliśmy,

była raojonalna i wystarozająoa. Oczywiście istnieją

tu

pewne

ograniozenia, takie Jak np. ile ozasu jest się gotowym

poświę

cić na badanie, oo w naszym przypadku znaczy, na

dotację

jaką

potrafiliśmy namówić NCC. Sądzę, te liczba była
bo pod konieo mieliśmy znane uozuoie

déjà v u ,

wystarozająoa,
to

znaozy,

że

słyszymy powtarzająoe się wypowiedzi. Uważaliśmy więo, że praw
dopodobnie wielkość próbki była wystarozająoa, by umożliwić nam
dobrą ocenę przekroju użytkowników, ich

problemów

i uzyskiwa

nych efektów. Ale Jest to oozywiśoie odpowiedź zupełnie nienau
kowa.
SALIOU /BP, Francja/: Moje pytanie dotyczy administrowania
zami danyoh. Pragnąłbym wiedzieć, ozy

w

toku

waszej

ba

ankiety

stwierdziliście istnienie jakiegoś dominująoego czynnika okreś
lającego tę konkretną funkoję. Chciałbym spytać, ozy.ludzie posiadająoy system gospodarowania bazami danyoh uważają tę

funk

cję za pomoo technlozną? Czy bardziej troszozą się o taohnlozną
konoepoję bazy danyoh, ozy też uważają, że potrzebny im jest na
stanowisku adrainistatora raozej ktoś obeznany

z

ogólnym syste

mem informacyjnym przedsiębiorstwa? Czy też funkoja ta Jest bar
dziej ukierunkowana na potrzeby użytkowników?
BOOT; T r z e b a p o w i e d z i e ć , że we w s z y s t k i c h
odwiedziliśmy,
wać

t e o h n i o z n y m i . Byli

oprogramowaniu.
Zajmowali
li

funkoja

taki

organizaojach,

a d m i n i s t r a t o r ó w baz d a n y o h m o ż n a by n a z 
oni e k s p e r t a m i

Udzielali

baz danyoh.

rad w s p r a w a c h

budowy

Z na li

się

baz y

danych.

s ię d o k u m e n t a c j ą ba z y d a n y o h i s ł o w n i k i e m d a ny oh ,

był. W i e l e

które

na

jeś

spośród ankietowanych organizaoji miało pew

ne p r o b l e m y z p o z y o j ą a d m i n i s t r a t o r a b a z d a ny oh .
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Zdaniem

więk-

ssośoi powinien on podlegać bezpośrednio

wysokiemu

hierarchii przedsiębiorstwa, ale nigdzie

czegoś

szczeblowi
takiego

nie

stwierdziliśmy; realizaoja tego postulatu łączy się, jak się wy
daje, z poważnymi problemami organizacyjnymi.
Osobiście mam wrażenie, iż Jest to

odzwierciedleniem

braku

większego stopnia integraoji między zastosowaniami. Gdy
o użytkowanie Jakiegoś instrumentu programowego

w

ohodzi

jednej tylko

konkretnej dziedzinie zastosowania, to można powiedzieć, że dla
użytkownika spoza ośrodka APD rzaoz ta

najprawdopodobniej

robi większej różnicy. Gdybyśmy natrafili na
oyoh dość daleko zintegrowane

bazy

ludzi

posiadają-

danyoh, obejmująoe

funkoji przedsiębiorstwa, może zatknęlibyśmy się
mem; ale nie spotkaliśmy takich. Zaohodzi różnioa

nie

szereg

z tym proble
między

tym,

oo ludzie określali jako pożądane, a tym oo rzeczywiśoie stwier
dziliśmy. Administratorzy baz

danych

przeważnie

zajmują

się

stroną teohniozną. Najozęśoiej ioh szozebel bezpośredniego pod
porządkowania się sięga wyżej niż kierownik ośrodka informatycz
nego lub ktoś równorzędny.
Osobiśole sądzę, że jest to funkoja, która - jak wiele

rze-

ozy związanych z bazą danyoh - musi dopiero ukształtować się

i

z tym zagadnieniem trzeba się będzie w przyszłości uporać. Jed
nym z głównych problemów jest, jak daleoe zastosowanie
■ programowego wpływa na organizację, a to wiąże się ze

pakietu
stopniem

zintegrowania systemów.
Nie wypłynęło to w toku ankiety w USA, ale w Wielkiej Bryta
nii niektórzy użytkownicy uważają, że oo najmniej ozęśó funkoji
administrowania bazami danyoh powinna należeć do

użytkowników.

Wydziały użytkujące powinny mieć u siebie

odpowiedzial

ludzi

nych za dane, tzn. za to, jakie dane znajdują się w

badzie da

nyoh. Ale w ankiecie w Stanach Zjednoczonych pogląd ten nie

u-

jawnił się nazbyt wyraźnie.
GIBBONS /Barolaya Bank/; Z ankiety odniosłem m.in. wrażenie, że
najlepsze wyniki przy wdrażaniu systemów

baz

danych

uzyskują

przedsiębiorstwa, które z takiej czy innej przyczyny mają szcze
gólnie sprzyjające warunki; albo sama wielkość przedsiębiorstwa
lub organizaoJi stwarza

odpowiednie warunki, albo stopień

do

świadczenia w dziale informatycznym jest nadzwyozaj wysoki. Ja-
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kio szanso nu powodzenie w tej dziedzinie raa Puna zdaniem prze
ciętnie nieudolna lub nie bardzo wielka organizaoja? Gdy ważnie
Pan pod uwagę, że doświadozenie istniejąoe w większośol działów
informatycznych jest dość przeciętne i gdy porówna je Pan z po
ziomom doświadozenia w większości

przedsiębiorstw,

które

niosły sukoes, oo sądzi Pan o szansaoh na powodzenie

od

przeoięt-

nej firmy?
BOOT: Powinienem może wyjaśnić, że Terry uozestniozył w naszyoh
podróżach studialnyoh. Może powinienem był

wcześniej

lić, że do pewnego stopnia referowałem swoje
że na ogół biorąo, podzielają Je też inni
Dwójka,

podkreś

wrażenia.

ozłonkowie

Sądzę,
zespołu.

która dokonywała wywiadu, zawsze potem odbywała

dzenie oprawozdawoza, tak że byliśmy w stanie
uzgodnić nasze poglądy. Ale rzecz

w

posie

pewnej

mierze

zaskakująca, stwierdziliśmy,

że często rozohodzimy się z oo najmniej nieco różnymi wrażenia
mi. Jak widać nawet teraz ja 1 Terry mamy nieoo inne
Prawdą jest, że w wielu ankietowanych

wrażenia.

organizacjach

wiedzy fachowej w ich działach APD był wysoki, ale

poziom

nie

sądzę,

by można to było powiedzieć o wszystkioh. Jak Terry dobrze wie,
odwiedziliśmy też kilka zupełnie małyoh organizaoji.
cią posiadają one dobrą znajomość rzeozy. Ale

nie

bym, że tak bardzo górują znajomością rzeozy nad
stami w Wielkiej Brytanii. Natomiast wyraźnie

Z pewnoś
powiedział

przedsiębior-

okazało

się, że

niektóre pakiety programowe są znaoznie trudniejsze do efektyw
nego przyswojenia sobie, szczególnie pakiety
możliwośoi wyboru.
Ale może rozmijam się z pytaniem. Jeśli

obejmująoe
ktoś

dział APD, to ohyba nie ma zbyt dobrych szans.

ma

wiele

nieudolny

Ale gdy idzie o

niektóre pakiety dla określonych systemów, sądzę, że stojąca na
średnim poziomie organizacja APD może z powodzeniem

posługiwać

się nimi, o ile będzie rozwijać swoje systemy stopniowo, w mia
rę narastania swej wiedzy, doświadozenia i umiejętności.
Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, nie mówiąo

konkret

nie o pakietach, a nie bardzo ohoiałbym to robić.
SCHLAFFKE /BBC/: Mam dwa pytania. Czy potrafiliśoie podozas wa
szej ankiety ustalić, że zastosowanie teohniki baz danych

sta

nowi zwykle zamianę w miejsce zastosowań lub teohnik, jakie ist-
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ntnly poprzednio? Innymi

'łowy, ery zustonowująo

bazę

danych,

zastępuje olę tym samym inne zastosowania infor etyczne

o

bar

dziej konwencjonalnym charakterze?
Moje drugie pytanie brzmi; Fon i©r

otrzymaliście

niewiele

odpowiedzi rsn tomat kosztów, interesowałoby ranie, ozy były przy
padki, te po wprowadzeniu techniki baz danych wynikła

koniecz

ność powiększenia sprzętu, gdyż system liczący był znacznie bar
dziej obciążony w związku z typem posiadanej techniki

oprogra

mowania?
BOOT: Bóżnic było* W większości zastosówari chodziło o przeróbkę
uprzednio istniejącego systemu informatycznego,
padkach zachodziła pilna konieczność takiej
nastręczał bowiem trudności i w nowym

W

kilku

przy

przeróbki;

oprogramowaniu

system
widziano

odpowiedni środek, aby stosunkowo szybko postawić na nogi
syBtem* Ale mieliśmy też takich, którzy przenosili na

nowy

komputer

istniejące ręczne systemy, W takiej sytuacji uwydatniał się pro
blem jakośoi istniejących

zbiorów

danych.

Wynikały

wspomniane przeze mnie bardzo poważne trudności

z

wówczas

powodu

nie

spójności i luk W istniejącej ręoznej dokumentacji; tak właśnie
bywało, gdy przekształcano system ręczny

na

skomputeryzowany.

W sumie uwalam zatem, te większość ankietowanyoh przedsiębiorstw
konwertowała już istniejąc® zastosowania informatyczne, ale by
ło też sporo takich, które wdrażały nowe systemy, dotąd

będąoe

ręoznymi,
Drugie pytanie dotyczyło kosztów i

ozy potrzebny

byt

nowy

sprzęt w celu eksploatowania systemu gospodarowania bazami

da

nych. Niewątpliwie prawdą jest, że niektóre organizacje powięk
szyły swój sprzęt, aby móc eksploatować

system

gospodarowania

bazami danyoh. Ale prawdą jest tet, że w niektórych przypadkach
było to z góry zaplanowane jako jeden z przewidywanych dodatko
wych kosztów; przedsiębiorstwa te liczyły

się

z

tym, że

będą

musiały zaangażować więcej sprzętu. Z drugiej strony, trzeba po
wiedzieć, że w niektórych przypadkach ni© było to
ale przedsiębiorstwa znalazły się w sytuacji,
nięcie należytej sprawnośoi systemu wymagało

zaplanowane,'
:tórej

zwiększenia

osiąg
mocy

sprzętu.
Jednak nie wydało mi się to wielkim problemem, Ludzie, z któ127

rymi rozmawiałem, przeważnie z góry

orientowali

się,

sprzętu będą potrzebować i ioh przewidywania byty
Nie wiem, ozy to ma znaczenie, ale powinienem

Jakiego

dość trafne.

może

zaznaozyó,

że ponad potowa ankietowanyoh posługiwała się pakietami dostar
czonymi przez niezależnyoh producentów oprogramowania,
VAN ITTERSUM /AKZO/: Z waszego studium wnioskuję, te
liście z informatykami. Czy mieliście tet kontakt

rozmawia

z bezpośred

nimi użytkownikami na temat ogólnej poprawy poziomu usług świadczonyoh przez dział APD?
BOOT: To prawda, te prawie wszystkie nasze kontakty były z
formatykami. Nie pamiętam

dokładnie

liczby, ale

na

in

pewno

w

dwóoh, a może i w innych organizaoJach rozmawialiśmy z użytkow
nikami. Niewątpliwie jednak większość naszych rozmówoów
wili informatycy - szef Wydziału Usług

do

Celów

stano

Zarządzania,

kierownik APD, kierownik Wydziału Systemów - tego .rodzaju
by. Podczas wywiadów pytaliśmy, ozy użytkownioy są

oso

zadowoleni.

Oozywiśoie zalety, do jakiego stopnia można wierzyć w to oo nam
mówią, ale mówiono nam, że systemy cieszą

się

u

użytkowników

dobrą opinią i że są oni z tyoh systemów raczej bardziej

zado

woleni niż na ogół z systemów informatycznych w przeszłości.
Było kilka organizaoji, w których wykryliśmy pewne

niezado

wolenie, pewne problemy w stosunkach .z użytkownikami, ale
niosłem wrażenie, że było to zwykle związane z tym, że
zaoje te posiadają systemy on#».line i mają

trudnośoi

od

organiraczej

z

czasem odpowiedzi niż z bazą danych Jako taką.
Był jeden z ankieterów, którego przełożony był zainteresowa
ny właśnie w tym, żeby porozmawiać z użytkownikami. Zapytaliśmy
szereg organizacji APD, ozy sądzą, że

ioh

użytkownioy

skłonni przyjąć kogoś, komu mogliby przedstawić

swoje

byliby
poglądy

na system baz donyoh. Na ogół odpowiadano nam, że sprawa nie ma
jeszcze - poza lekką poprawą usług - tak dużyoh

skutków w

niesieniu do użytkowników, by rozmowa z nimi mogła

być

od

bardzo

owocna, Ale oozywiśoie mówili to nam informatycy.
NIEZIDENTYFIKOWANY MÓWCA /Rowntree McIntosh/: Panie Boot, w swo
ich uwagach powiedział Pan, że rozmawialiśoie tylko z tymi luda
mi, którzy mieli ozas spotkać się z wami. Czy'

sądząo

ludzi ankietowanyoh przez was, powiedzmy,

temat
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na

z

liozby

S 2000

i

1’OTALu,

można przyjąć, że byli to oi spośród użytkowników, któ

rzy są najbardziej zadowoleni i nie odozuwają

problemów, Jakie

mieli z innymi systemami?
BOOT: Nie powiedziałem, że rozmawialiśmy tylko z ludźmi, którzy
mieli czas nas przyjąć, choć to zapewne jest prawdą; powiedzia
łem, że rozmawialiśmy tylko z ludźmi, którzy

byli

gotowi

nas

przyjąć, a to nie zupełnie to samo, .
Mydlę, że fakt, iż mieliśmy

tak

duży

udział

użytkowników

TOTALu i Systemu 2000 bierze się częściowo z oelów, jakie sobie
wyznaczyliśmy, gdy na wstępie ustalaliśmy

parametry

pożądanej

próbki. Nie sądzę, byśmy pragnęli mieć ioh aż tylu - rzecz
szła nie zupełnie po naszej myśli - ale ohoieliśmy, żehy
połowę stanowili ludzie posiadający

oprogramowanie

wy
ponaa

poohodząoe

nie od producenta ich komputera, ponieważ uważaliśmy - słusznie
ozy niesłusznie - że ludzie oi dokładniej przemyśleli
mowanie. Gdy ktoś podejmuje świadomą decyzję, że nie

oprogra
zastosuje

oprogramowania oferowanego przez owego dostawcę komputera, musi
zwykle bardzo Jasno zdawać sobie sprawę a© swoioh motywów i mieć
raoone uzasadnienie.
Ozy oi właśnie ludzie byli na ogół bardziej zadowoleni, trud
no Jest powiedzieć.
WILLIAMS /cca/: Panie BOOT, wspomniał Pan o porównawczej ocenie
różnych systemów baz danyoh. Czy naprawdę uważa

Pan, że

nalna jest propozyoja porównawczej oceny różńyoh systemów
niejąoyoh na rynku? A Jeśli tak, to Jak

licznego

wyko*?
ist-

personelu

i

ile ozasu trzeba, Pana zdaniem, żeby takiej ooeny dokonać?
BOOT: Jest to.problem w rodzaju pytania "Jak długi Jest kawałek
sznurka? Oozywiśoie może to pochłonąć wiele

ozasu, jeśli

Pan dokonać rzeczywiście szczegółowej oceny tyoh pakietów.

ohoe
Ale

warto może zaznaozyć, iż odnieśliśmy wrażenie, że ludzie,którzy
dokonali selekoji i pewnego rodzaju ooeny

oprogramowania,

by

najmniej nie poświęcili na to jakiejś fantastyoznej ilości oza
su. Mown była oo najwyżej o praoy dwóoh ludzi przez okres dwóch
miesięcy.
A zresztą, z oceną jest tak jak z większością innych rzeczy,
n mianowicie Jest to s p r a w a decyzji,

ile

warto na nią w y d a t k o w a ć . T o zaś z a p e w n a
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zdaniem
zależy

od

użytkownika
tego,

Jak

kosztowny będzie, Jego zdaniem, błąd w razie dokonania niewłaś
ciwego wyboru.
WILLIAMS /cca/: To nie dodatkowe pytanie, ale uzupełnienie
formaoji. Pewne duże przedsiębiorstwo

w Wielkiej

ln-

Brytanii mu

siało poświęoiÓ sześć miesięcy praoy dziewięoiu ludzi, aby

do

konać wystarczającej, Jego zdaniem, ooeny w tej dziedzinie.
BOOT: Tak, zgadzam się z tym. To zupełnie możliwe. Ja mówiłem o
tym, oo zaobserwowaliśmy w Stanach ZJednoozonyoh. Ale to oo. Je
den uważa za wystarczające, nie zawsze Jest wystarozająoe w po
jęciu drugiego i zapewne zależy to od stopnia zaufania. Odnios
łem wrażenie, że dla większości ludzi, z

którymi rozmawiałem w

Stanach Zjednoczonych, Jednym z głównyoh czynników decydujących
o wyborze było to ozego się dowiedzieli od innych użytkowników,
którzy stosują dane oprogramowanie w warunkach podobnyoh do ioh
własnyoh. To była rzeoz, która najsilniej zaważyła na ioh decy
zji. Niezależnie od wszelkioh szczegółów teohnioznyoh, to właś
nie wydało mi się jednym z głównyoh ozynników.
rozmawiać z ludźmi, którzy ioh zdaniem są

niezwykłą trudność takiej ooeny.
BOOT: Tak, zgadzam się z tym.

mogli

w sytuacji

do ioh własnej i którzy z powodzeniem użytkują
ło to bardzo silnie na ioh postanowienia.
WILLIAMS /CCA/: Moją intencją było

Gdy

jedynie

po

podobnej

system, wpływa

zwrócić

uwagę

na

Sesja N - SYSTEM Y SC E N T R A L IZ O W A N E
CZY K O Z PIIO SZ Ó N E
M u y f o r t f L. R o n r k ; F o r d
D earborn, M ich igan

M otor

Company,

ROARK: Cieszę się bardzo z uczestnictwa w waszej konferencji.
Zanim wgłębię się w ten temat, przyda się
słów o koncernie Ford Motor

Company i jego

mogli lepiej uzmysłowić sobie zastosowanie

powiedzieć parę

systemach, abyście
systemów, o których

będę mówił.
Ford jest,jak wiadomo,bardzo wielkim wielonarodowym przed
siębiorstwem. Do naszych

wielkich działów operacyjnych

Północnoamerykański i Międzynarodowy
nych, Dział

Ciągników oraz

należą

Dział Pojazdów Mechanicz

grupa filii

czynnych w dziedzinie

finansów i ubezpieczeń. Ta część koncernu, którą dziś będę oma
wiał, obejmuje Północnoamerykański Dział Pojazdów Mechanicznych
/North-American

Automotive

Operations/, gdzie

zastosowaliśmy

jako użyteczną dla naszych celów koncepcję "systemów rozproszo
nych". Chcę jednak zaznaczyć, że posiadamy też bardzo interesu
jące organizacje systemów w Europie, A m e r y c e Łacińskiej»Austra
lii i Afryce Południowej.
W ramach naszego Północnoamerykańskiego
Mechanicznych

Działu

Pojazdów

istnieje siedemnaście oddziałów, z których każdy

posiada wydział systemów informatycznych,podlegający albo głów
nemu księgowemu albo dyrektorowi

generalnemu. Te oddziały /di

visions/ zajmują się zbytem, jak np, Ford Division i Ford Parts
Division /Oddział Części Zamiennych/ oraz działalnością produkcyjną, jak np* Automotive

Assembly

Division /Oddział

Montażu

Samochodów/ i Engine Division /Oddział Silników/*
Koordynacja funkcji

systemów w koncernie jako całości na

leży do centralnego Biura Systemów, usadowionego organizacyjnie
w Sztabie Finansowym. Dla osiągnięcia tej koordynacji stosujemy
cały szeroki wachlarz
wszystkich

różnych metod — uprzednie

rozpatrywanie

projektów informatycznych, przegląd rocznych planów

systemów /plany opracowuje się na okresy czteroletnie/,zatwier
dzanie nominacji kluczowych pracowników oraz patronowanie wspól- 131 -

nyw systemom

użytkowanym

przez

większą liczbę

oddziałów lub

filii.

W toku naszej historii skupiliśmy
w rejonie

obliczeniowych

obliczeniowy nazwany

Dearborn. Istnieje
Processing

usługi w zakresie

dla całej działalności
większości

tam duży

ośrodek

Działem Transmisji i Przetwarzania Danych

/Communications and Data
zapewnia

dużą część naszych mocy

Operations - CDPO/, który

przetwarzania i transmisji

Sztabu

Finansowego i

oddziałów koncernu położonych

danych

centralnych biur

w rejonie

Dearborn.

Ośrodek ten użytkuje, siedem wielkich komputerów IBM, przy czym
niektóre z nich

specjalizują się w pracy na rzecz

poszczegól

nych oddziałów, a inne działają w charakterze zespołu do wspól
nego użytku. Ten zespół składa się z trzech dużych komputerów - dwóch maszyn 370/168 i jednej 370/165 - które działają wspól
nie jako trójkomputerowy układ

posługujący się oprogramowaniem•

ASP.Większość funkcji komunikacyjnych tego ośrodka informatycz
nego służy partiowej transmisji bardzo dużych ilości danych. Te
funkcje

komunikacyjne

dostosowano do odrębnych

potrzeb posz

czególnych oddziałów mających rozległe operacje terenowe,a mia
nowicie Oddziału

Pojazdó\¥

Mechanicznych, Oddziału

Części Za

miennych, Oddziału Montażu Samochodów i Towarzystwa Kredytowego
Forda /Ford Motor Credit Company/.

...

Wielka skala tych operacji uwydatnia, jak sami rozumiecie,
doniosłość efektywności ekonomicznej

przy projektowaniu syste

mów.
A teraz

przejdę do tematu "rozproszonych

systemów". Jest

to termin, który w ciągu ostatnich mniej więcej .pięciu lat zro
bił

karierę w dyskusjach informatycznych. Duża część literatury

na ten temat ma charakter
nemu

wybitnie techniczny i niezorientowa

czytelnikowi może się wydać, że "rozproszone przetwarzanie

danych" jest rzeczywiście jakąś skomplikowaną zabawą dla wysoce
wyrafinowanej

awangardy projektantów

systemów. To

prawda, że

metoda systemów rozproszonych otwiera przed projektantem syste
mów pewne nęcące możliwości

techniczne. Osobiście

uważam jed

nak, że koncepcja ta ma w rzeczywistości charakter organizacyj
ny. Wiąże się ona z pytaniem: "Jak możemy
wać istniejące zasoby

najlepiej zorganizo

informatyczne, aby spełnić określone za

dania?" Jak wszystkie problemy
-

organizacyjne, jest to pytanie,
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na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale raczej wiele moż
liwych

odpowiedzi, które

należy

za każdym

razem

rozważyć w

świetle konkretnego problemu.
Jednym ze źródeł nieporozumień jest to, że termin "rozpro
szony" stosowany jest do dwóch różnych, aczkolwiek powiązanych,
problemów.Możemy więc mówić albo o "rozproszonych komputerach",
albo o "rozproszonych skomputeryzowanych systemach".
Koncepcja "rozproszonych komputerów" jako metoda projekto
wania sprzętu wiąże się ściśle z serią
Corporation 6000, której

uproszczony

komputerów Control Data
schemat przedstawiono tu

/rys.1/. Podejście CDC polegało na zbudowaniu systemu liczącego
na bazie pewnej liczby procesorów,z których jeden steruje spec
jalizowanymi

zadaniami i przydziela je innym

procesorom. Choć

CDC nie zdobył sobie dominującej pozycji na światowym rynku in
formatycznym, konstrukcja ta była nadzwyczaj sprawna jako. meto
da organizowania

bardzo dużych

koncepcja projektowa

jest jeszcze

przekonanych, że ta koncpecja
stanowi kierunek, w jakim
architektura

ilości mocy obliczeniowych. Ta
aktualna i wielu

ludzi jest

specjalizowanych wieloprocesorów

prawdopodobnie rozwinie się przyszła

komputerów. Był też

szereg

projektów, w których

"systemem gospodarczym" organizowano z grup minikomputerów sys
temy liczące o dużej

mocy na zasadach dość 'podobnych do tych,

jakie zainicjował Control Data.
Bardziej znanym przykładem "rozproszonych komputerów" jest
tak zwany "czołowy

komputer komunikacyjny", który rozpowszech

nił się jako jednostka

sterująca w systemach

nych /rys.2/.
Przedstawione tu ogólne
wdrożone w systemach

podejście zostało po raz pierwszy

wielodostępnych

później stały się systemami

teleinformatycz

General

Electric, które

Honeywella. Można teraz nabyć pro

cesory transmisji danych od większości wielkich dostawców. Ist
nieje też duża rozmaitość specjalizowanych procesorów komunikacyjnych

opracowanych przez inne firmy, między

które specjalizują

się w tym sektorze

innymi i takie,

przemysłu

informatycz

nego.
Jednak

tematem, który

chcę dziś

omówić, są "rozproszone

systemy skomputeryzowane". Jak już powiedziałem problem rozpro-
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Zestaw komputera serii CDC 6000

Rys*1* Komputery rozproszone
Czoło komunikacyjne

rS
Kompu
ter
główny

urządzenia
końcowe

Komputer
czołowy

■h

d

J
łącza o niskiej
szybkości modu
lacji'

Rys.2. Komputery rozproszone

Rys.?. Scentralizowany system transmisji danych
-
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szonych systemów jest

problemem

organizacyjnym, a mianowicie,

jak można najlepiej zorganizować istniejące
nia konkretnych zadań. To, że mamy tak

zasoby dla wykona

wiele możliwości do wy

boru, jest wynikiem rozwoju techniki teleinformatycznej w ciągu
ostatniego dziesięciolecia.
Kiedy w połowie lat sześćdziesiątych
systemy on-line, koncepcja

zaczęły pojawiać się

systemów opierała się w zasadzie na

strukturze scentralizowanej, określanej czasem nazwą "struktury
gwiaździstej" /rys.3/. Pomysł polegał na opracowaniu scentrali
zowane j,w8zechobejmującej i nieredundanoyjnej bazy danych, któ
ra by była

dostępna w sposób

dialogowy dla wielu użytkowników

posługujących się urządzeniami końcowymi.
Scentralizowana

struktura wciąż

pozycję, ale ma ona poważne
bazy danych

on-line

dla

jeszcze zachowuje

braki. Wykryliśmy, że
dużej liczby

bardzo duże

użytkowników

trudne do opracowania i gospodarowania oraz

swoją

mogą być

powodują

wielkie

dodatkowe obciążenie pamięci i czasu maszyny.
Po pewnym czasie
wiera nie tylko

okazało się, że zdalne przetwarzanie ot

możliwości powiązywania zwykłych urządzeń koń

cowych z systemem liczącym, ale także
wania się komputerów

daje możliwość komuniko

między sobą. Oznaczało to, że

scentrali

zowany system nie jest jedynym wariantem organizacyjnym.
Na rysunku /nr.4/ widzimy w uproszczonej postaci dwa spoś
ród nasuwających się wariantów. Schemat z lewej
się na koncepcji

powiązania

pewnej

strony

opiera

liczby komputerów w układ

wielokomputerowy w kształoie sieci. Układ taki został pomyślnie
zastosowany przez szereg

informatycznych przedsiębiorstw usłu

gowych w Stanach Zjednoczonych, takich jak (¡fymshare, University
Computing ,i General Electric. Został też z dużym zapałem rozwi
nięty przez

grupy szkół

przykład w naszym
większych

wyższych w Stanach Zjednoczonych.

rodzinnym stanie

Michigan trzy spośród naj

uniwersytetów - Uniwersytet

Uniwersytet

Stanowy w Eaśt

w Detroit - zorganizowały

Michigan

w

Ann Arbor,

Lansing i Uniwersytet Wayne
układ

Na

State

wielokomputerowy, taki jak tu

przedstawiono.Zaletą tego układu jest wspólne użytkowanie spec
jalizowanych zasobów posiadanych przez każdy z trzech uniwersy
tetów oraz - do pewnego stopnia - wspólne
liczeniowych.
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użytkowanie mocy ob

Schemat z prawej strony

opiera się na hierarchii kompute

rów - podejście, które Jak stwierdziliśmy Jest bardzo pożytecz
ne dla zastosowań

przemysłowych. Komputerom na dnie hierarchii

można wyznaczyć specjalizowane zadanie,takie jak np. sterowanie
obrabiarkami i aogą one tam funkcjonować z wysoką
cią i efektywnością ekonomiczną. Dane

niezawodnoś

wytwarzane przy tym jako

produkt uboczny mogą być zbierane i przekazywane
lub kilka

szczebli

komputerów głównych w celu

poprzez jeden
przetwarzania,

przechowywania i wyszukiwania.
Komputer główny może też przechowywać bibliotekę programów
i w razie

potrzeby przekazywać te programy

szych szczeblach

hierarchii. Te - i inne bardziej skomplikowa

ne - wzorce stwarzają
którymi

komputerom na niż

pewne

istotne problemy organizacyjne, z

trzeba się uporać za każdym

razem przy

projektowaniu

konkretnego systemu.
Istnieje też

możliwość "rozproszonych

jednolitym systemie - przy
mywane centralni© lub

zbiorów

czym poszczególne

danych" w

zbiory są utrzy

lokalnie w zależności od sposobu, w jaki

mają być użytkowane. Możemy

też mieć "rozproszone

programy" -

- oddalone ośrodki przekazują wówczas dane komputerowi,w którym
przechowywany
jest to

jest

jakiś

szczególnie skomplikowany

program;

czasem dogodniejsze od utrzymywania takiego programu w

kilku ośrodkach. I wreszcie - możęmy też pomyśleć o "rozproszo
nych funkcjach", tsn. które funkcje mogą być najskuteczniej wy
konywane centralnie, a które lokalnie?
Dla zilustrowania, jak rozmaicie

można

podchodzić

do tych

zagadnień, aby rozwiązać konkretne problemy związane z systema
mi, chciałbym opisać cztery różne zastosowania systemów u Forda
i wskazać, jak w każdym
problemy

konkretnym

przypadku

"rozproszenia". Jedno z tych

rozwiązano

tam

zastosowań -. system DOC

Oddziału Ford Division, przeznaczony do przetwarzania

zamówień

i generowania sprawozdań o zbycie, przekształcił się z pierwot
nie zdecentralizowanej postaci w system wysoce scentralizowany.
Inne trzy zastosowania - w Oddziale Montażu Samochodów,Oddziale
Części

Zamiennych i Oddziale

Produktów Ogólnie

Stosowanych -

- oparte są na koncepcji "systemów rozproszonych”.
W Ford Division funkcje przetwarzania zamówień i generowa
nia

sprawozdań ze zbytu

skomputeryzowano
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przed około ośmioma

laty na zasadzie zdecentralizowanej

w

ramach. 35 biur

okręgo

wych. Zbiory były przechowywane i przetwarzane w poszczególnych
biurach

okręgowych na komputerach

dość dobrze, ale

360/20. System ten

przedsiębiorstwo dostrzegło

działał

pewne możliwości

uprawnień w drodze centralizacji, a mianowicie!
. Istniała potrzeba dostępu do szczegółowej informacji o sprze
daży, która była

dotąd praktycznie niedostępna w biurach ok

ręgowych.
. Było wiele pożytecznej
ale jeszcze

informacji o zamówieniach otrzymanych

nie włączonych,

do planu - nazywamy to

zamówień nie objętych planem". W systemie

"bankiem

zdecentralizowanym

również i ta informacja była niedostępna.
. Do eksploatowania systemu zdecentralizowanego potrzebne
całodobowe

działanie

ośrodków

obliczeniowych we wszystkich

okręgach. Oddział Ford Division doszedł do
razie scentralizowania
rodki

mogłyby

było

głównych

przekonania, że w

funkcji informatycznych oś

wykonywać te zadania

pracując

tylko na dwie

zmiany zamiast trzech.
W roku 1972 Ford Division

wprowadził swój nowy scentrali

zowany system /rys.5/. Scentralizowana

baza danych utrzymywana

jest w Dearborn na komputerze 370/158« Użytkuje ona system gos
podarowania

bazą

danych zwany

TOTAL, opracowany

CINCOM. Zintegrowana baza danych zawiera
lonych zarówno

przez firmę

zbiory danych podzie

według okręgów jak według agentów oraz

według

trzech dziedzin funkcjonalnych! zbytu, dystrybucji i informacji
finansowej.
Biura okręgowe

posługują się teraz urządzeniami końcowymi

Honeywell 316. Urządzenia te nie utrzymują

zbiorów

danych ani

nie wykonują programów. Natomiast działają jako podrzędne inte
ligentne urządzenia końcowe scentralizowanego systemu.Większość
materiałów

wyjściowych systemu

okręgowych zostaje

przeznaczonych do użytku

wydrukowana na tych

biur

urządzeniach końcowych

we wczesnych godzinach rannych, gdy pracują one bez obsługi.
W przypadku
najlepszym

Ford Division

doszliśmy

zatem do wniosku,że

rozwiązaniem teleinformatycznym będzie przejście do

systemu całkowicie

scentralizowanego z łatwo dostępną'bazą da

nych.
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Układ
wielokomputerowy typu
hierarchicznego

Układ
wielokomputerowy
typu sieciowego

Rys.h. Systemy

rozproszone jako alternatywa
tralizowanego

systemu

570/158

H-316
urządzenia końcowe w biurach okrę
gowych

Rys.5. System DOC w Ford Division

-

138

-

scen

Mniej więcej w tym samym czasie,gdy Ford Division zmierzał
ku scentralizowanemu systemowi, nasz Oddział Mcntażu Samochodów
stanął w obliczu nieco podobnego problemu zmiany struktury swe
go systemu sterowania zaopatrzeniem materiałowym« Operacje tego
oddziału obejmują 20 zakładów montażowych na terenie całej Ame
ryki Północnej. Funkcje

zarządzania zaopatrzeniem materiałowym

są podzielone między personel zaopatrzenia w zakładach i analo
giczny

personel w centrali w Dearborn. Do obowiązków

zakładów

należy w szczególności odbiór przychodzących materiałów i mani
pulacja nimi

oraz

wskazywanie

niedoborów. Kontakty z firmami

dostawczymi, włącznie z zamówieniami i procedurami spedycyjnymi
są załatwiane przez zespół w Dearborn.
Na początku

lat

sześćdziesiątych

postąpiliśmy w sposób,

jaki sam przez się narzucał się w związku z tym. podzielonym uk
ładem

organizacyjnym, a mianowicie

opracowaliśmy dwa

systemy

stanu zapasów,jeden dla zakładów a drugi dla biura centralnego.
Problemy, które

pojawiły się przy tym układzie, były

łatwe do

przewidzenia - stany zapasów wykazywane przez oba systemy rzad
ko były zgodne oraz występowała nieefektywność wynikająca z re
dundancji

między tymi

swój nowy system

systemami. Opracowując

zaopatrzenia

około roku 1971

materiałowego, Oddział

uznał, że jednym z możliwych rozwiązań

Montażu

byłaby., scentralizowana

baza danych na wzór opracowanej w Ford Division.Jednak po dłuż
szych badaniach ustalono, że scentralizowany system byłby w tym
przypadku kiepskim rozwiązaniem z szeregu powodów:
• Materiały wyjściowe potrzebne były przede wszystkim zakładom,
a nie centralnemu biuru. Frzy systemie
zowanym potrzeby

informacyjne

całkowicie scentrali

zakładów, można by zaspokajać

tylko poprzez skomplikowany i kosztowny system transmisji da
nych.
. We wszystkich systemach gospodarki materiałowej istnieje pro
blem o nadrzędnej doniosłości, a mianowicie
nia prawidłowości

danych. Zbadaliśmy pod tym

problem utrzyma
kątem widzenia

eksploatowane od kilku lat zdecentralizowane i scentralizowa
ne systemy.Wyniki były niedwuznaczne - systemy zakładowe oka
zały się znacznie podatniejsze na metody

kontroli danych niż

system scentralizowany. Był istotny powód tej różnicy. Perso
nel w zakładach montażowych traktował zakładowe zbiory danych
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jako "nasz" system, który aa służyć do przezwyciężania

trud

ności własnego zakładu. Był to więc naturalny bodziec do sta
rannego utrzymywania zbiorów. Natomiast system scentralizowa
ny był traktowany jako "ich" system i wynikiem tego był opie
szały lub wręcz

obojętny stosunek do korektur niezbędnych do

starannej aktualizacji scentralizowanego zbioru danych.
Rozwiązaniem był w tym

przypadku

tak

nazywany pnzez naa

"rozproszony system" /rys.6/. Podstawowe zbiory danych o stanie
zapasów miały byó

rozmieszczone w zakładach

montażowych. Dane

zbiorcze stanowiące podstawę wydawniczych i kontrolnych funkcji
centralnego biura miały być przekazywane do centrali raz dzien
nie w trybie partiowym w celu

zasilania skróconego zbioru cen

tralnego, zawierającego tylko elementy danych niezbędne dla po
trzeb biura centralnego.
Początkowo

system ten

cych komputery Honeywell

wprowadzono w zakładach posiadają

Series 2000 do przetwarzania danych i

urządzenia końcowe Honeywell 316 do transmisji
Montażu jest teraz w trakcie zamiany

danych. Oddział

ich na nowe komputery Ho-

neywella H-6620. H-6620 jest sam w sobie faktycznie "komputerem
rozproszonym", ponieważ

posiada "czoło

komunikacyjne" nazwane

DCP-6624-.

centralny zbiór l_
danych zbiorczych '

użytkownicy w
biurze cen
tralnym

/H-6620/
zakładowy
zbiór da
nych
.....""I...
i
I
użytkownicy
w zakładzie

zakładowy I
zbiór da
nych
------- - r .— J
t
•

użytkownicy
w zakładzie

zakładowy
zbiór daI nyeh
<
I
użytkownicy
• zakładzie

Rys. 6 . Oddział Montażu Samochodów.
Zaopatrzenie materiałowe.

zakładowy
zbiór da
nych
i

użytkownicy
v zakładzie

Komputery zakładowe są

oczywiście użytkowane też do wielu

innych celów, takich jak np. harmonogramowanie

produkcji, fak

turowanie, księgowość itp. Wynikły z tego "System

Zaopatrzenia

Materiałowego II" nie jest więc ani scrntralizowany ani zdecen
tralizowany. Zarówno zbiory jak i funkcje

sterownicze są "roz

proszone" pomiędzy biurem centralnym i zakładami montażowymi.
Koncepcja "rozproszonych systemów" pierwotnie wyłoniła się
w innym

systemie sterowania

Części Zamiennych

zapasami, a mianowicie w Oddziale

Forda. Oddział

części zamiennych 1 elementów

ten

sprzedaje około 200 000

wyposażenia z dwudziestu

skład

nic - czyli, jak się je obecnie nazywa '.’ośrodków dystrybucji".
Przez szereg

lat technika

działającym w kierunku

informatyczna była

centralizacji

funkcji

czynnikiem

składnic. Około

roku 1961 scentralizowano w Dearborn funkcje księgowości,a oko
ło roku 1968 wdrożono scentralizowany»pracujący na bieżąco sys
tem sterowania zapasami. Jedną z atrakcyjnych cech tego systemu
było to, że umożliwiał

"przenoszenie" zamówień z jednej skład

nicy, gdzie w danym momencie części tej mogło zabraknąć, do in
nych składnic. W ubiegłym roku ten

scentralizowany system ste

rowania zapasami został, przebudowany w celu zastosowania syste
mu gospodarowania bazą danych - w tym przypadku IMSu.
Choć scentralizowany system spełnił z nadwyżką nasze ocze
kiwania, pojawiły

sią pewne nowe

możliwości, które

mogły być

załatwiane tylko na szczeblu składnic. Mnisj więcej przed trze
ma laty Oddział Części Zamiennych opracował w swoich dwóch naj
większych składnicach system nazwany "systemem wprowadzania za
mówień przedstawicieli" /dealer order entry system - DOES/. Za
projektowano go tak,

by umożliwiał przedstawicielowi dialogowe

wprowadzanie pilnych zamówień do właściwej terytorialnie skład
nicy za

pośrednictwem

końcowego w postaci
staje

specjalnie

skonstruowanego

telefonu klawiszowego. Gdy zamówienie

wprowadzone, komputer w składnicy

sprawdzenia, czy dana
mówienie zostaje

urządzenia

dokonuje

zo

dialogowego

część jest na składzie, a jeśli nie, za

skierowane do innej składnicy albo dana część

zostaje zamówiona w fabryce. W zależności

od

otrzymanej odpo

wiedzi przedstawiciel może zdecydować się albo na wycofanie za
mówienia albo na przekształcenie go na zamówienie
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pilne za do

płatą i jest ono wtedy

załatwiane i dopilnowywane w specjalnym

trybie« System spotkał się z nadzwyczaj
ze strony przedstawicieli i teraz

przychylnym przyjęciem

rozciąga się go na pozostałe

składnice.
Od

strony

technicznej

system

DOES

wymaga, by w każdej

składnicy istniał zbiór danych o zapasach oraz
liczeniowa. Tę moc obliczeniową

zapewnia

znaczna moc ob

maszyna Borroughs B-

-2700 /rys.7/.
Jak przedstawiono w tym schemacie, zbiory podstawowe nadal
jeszcze

rezydują w wielkich

komputerach w Dearborn. Komputery

w składnicach wykonują DOES i różne zadania w zakresie przetwa
rzania off-line, służąc równocześnie jako system transmisji da
nych do Dearborn. Użytkowany

dla DOES zbiór

danych materiało

wych w składnicy jeat zbiorem skróconym, ładowanym raz dziennie
ze scentralizowanego zbioru podstawowego. Jest to ta sama tech
nika, jaką

stosuje

się w Oddziale

Montażu

Samochodów, z tym

jednak, że Oddział Montażu trzyma zbiory podstawowe w zakładach
terenowych i przesyła

wyciągi

do

centrali, a zatem

kierunek

przepływu jest odwrotny.
Przed rokiem, zanim

wdrożono maszyny B-2700, składnice u-

żytkowały zwykłe urządzenia końcowe bez możliwości niezależnego
przetwarzania danych. Ponieważ B-2700 ma zdolność do równoczes
nej pracy z komputerem głównym i z urządzeniami końcowymi,można
teraz odwrócić proces centralizacji i opracować
wania z przetwarzaniem na szczeblu

pewne zastoso

składnicy. Na przykład jed

nym z najwcześniej realizowanych będzie system wystawiania lis
tów

przewozowych. Komputery B-2700 będą też

kontaktować się z

zainstalowanymi u przedstawicieli urządzeniami końcowymi, użyt
kowanymi w ramach
świadczonych

usług z zakresu

zaopatrzenia

materiałowego

przez firmę na rzecz przedstawicieli.

urządzenia końcowa u przedstawicieli

Obecnie te

komunikują się bezpośred

nio s Dearborn.
Moim ostatnim przykładem

jest hierarchiczny system zakła

dowy opracowany w zakładzie Tpailanti w stanie

Michigan, male-

żącya do Oddziału Części Ogólnie Stosowanych /General Parts Di
vision/. Jest to zakład wytwarzający rozmaite części samochodo
we, takie jak amortyzatory, aparaty

-
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rozdzielcze i cewki zapło-

centralna baza danych
/2 komputery 370/155/
.zbiór podstawowych danych
o zapasach
.przetwarzanie zamówień
.księgowość'
•analiza sprzedaży

DOES /system wpro
wadzania zamówień
przedstawicieli/
przetwarzanie
off-line

komputery
w skład
nicach
/B-2700/

Rys.7. Oddział Części Zamiennych.
Gospodarka zapasami
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Rys.8. Hierarchia-komputerów.
Zakład Ypsilanti

-

143 -

T
kontrole jakości
• próby wstrzą
sowe zderzaków
i zawieszenia

nowo. Oddział ten był przez
tosowania
sami

szereg lat wiodący w zakresie zas

minikomputerów w różnych systemach sterowania proce

pj^odukcyjnymi, takich

jak np. automatyczne

sprawdzanie,

kontrola maszyn i' sterowanie obrabiarkami. Doświadczenie
zało, że wiele

spośród tych

wyka

systemów może, w charakterze pro

duktu ubocznego, generować informację przydatną do celów zarzą
dzania.
Dla sprawnego zbierania tej informacji w zakładach Oddział
Części Ogólnie Stosowanych przyjął hierarchiczną koncepcję sys
temów /rys.8/, W takim
rzędny do zbierania
które spełniają
testowanie

systemie

zakład posiada

danych oraz specjalizowane

funkcje takie'

komputer nad
minikomputery,

jak kontrola czasu i obecności,

produkcji i kontrole jakości. Powiązania

wione na rysunku

przedsta

liniami ciągłymi już istnieją; zaznaczone li

niami przerywanymi - są planowane.
Komandor Grace Hopper,jedna z najbardziej szanowanych pio
nierek oprogramowania komputerowego, występując na jednej z wa
szych

konferencji, przepowiedziała, że ’’wszystkie

funkcje in

formatyczne rozwijają się w kierunku systemów hierarchicznych".
Jak by nie było, przekonaliśmy się, że
jest niezwykle

pożyteczne dla efektywnej

wych systemów sterowania
siada już

podejście hierarchiczne
organizacji zakłado

produkcją’. Kilką naszych zakładów po

hierarchie komputerów 'podobne do przedstawionych na

rysunku i planujemy

kilka tuzinów

roku 1980 takie systemy

dalszych. Przewiduję, że do

staną się niemal

powszechne w naszych

zakładach. Tendencja ta zapewne będzie się przyśpieszać w miarę
jak tanie minikomputery

będą przystosowywane dp zadań sterowa

nia w zakładach przemysłowych^
Mam nadzieję, że

przykłady, które

zrobiły na Was wrażenia
po prostu - kierując się

czegoś

dziś przytoczyłem, nie

skomplikowanego. Moim zdaniem,

zdrowym

rozsądkiem - robimy użytek z

dostępnej techniki, aby rozwiązywać konkretfie
przed naszymi oddziałami. I to jest

problemy stojące

właściwie cały sens syste

mów rozproszonych.
W każdej organizacji,która prowadzi różne rodzaje działal
ności i ma problemy na tyle
nie

poważne, że uzasadniają zastosowa

komputerów lub minikomputerów, stajemy

jak najlepiej zorganizować zespół

wobec zagadnienia,

zasobów informatycznych. Mu
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simy się zastanowić, w jakim

zakresie

komputery mają być bez

pośrednio włączone do procesów funkcjonalnych. Musimy
stosunek

między kosztem wielkich

mocy, dodatkowych

komputerów z ich

rozważyć
kombinacją

obciążeń i złożoności, a kosztem małych kom

puterów. Sądzę, że aą

sytuacje, takie jak na przykład w naszym

oddziale Ford Division, w których

scentralizowany

system jest

wciąż jeszcze najlepszą odpowiedzią na problemy. Obok tego ist
nieje

wiele

sytuacji, w których

rozproszenia może

zapewnić niższe

wyższą niezawodność i lepsze
W takich

taka czy inna

forma systemu

koszty, większą

sprawność,

zaspokajanie potrzeb użytkownika.

przypadkach stają przed nami .jeszcze pewne

organizacyjne - jak najlepiej

problemy

rozprowadzić.zbipry, przetwarza

nie i powiązania funkcjonalne.
Spodziewam się, że te przykłady z naszej praktyki mogą być
pomocne każdemu z Was, gdy
zacji Waszych

będziecie rozważać problemy organi

własnych zasobów

Informatycznych. Miło mi było,

że miałem okazję podzielić się z Wami naszym doświadczeniem.

Pytania i odpowiedzi
HOYLE /United Biscuits/: Gdy następuje
cji, mnoży

się

liczba

rozproszenie inteligen

mini- i mikrokomputerów

oraz systemów

oprogramowania, jak w przypadku Ypsilanti. Jakie specjalne, pro
blemy stwarza to w zakresie

długofalowego

utrzymywania syste

mów?
ROARK: Jak kierujemy nimi z punktu widzenia administracji i za
rządzania?
SHERWOOD: Zarówno z punktu widzenia zarządzania, jak i z punktu
widzenia opracowywania systemów oprogramowania.
ROARK: A więc po pierwsze, na temat minikomputerów z punktu wi
dzenia kontroli administracyjnej. Chodzi o to, że większość za
stosowań minikomputerów ma miejsce w tak

zwanych przemysłowych

systemach sterowania. W Ameryce stosuje się obecnie na określe
nie tych

systemów

termin CAD/CAM /computer

computer aided manufacturing - projektowanie
terem i wytwarzanie wspomagane

aided

wspomagane kompu

komputerem/. Problem
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design and
polega na

tym, że większość
dzinach

użytkujących je to ludzie

produkcyjnych - w zakładach

dzaju; a ponieważ sami

pracujący w dzie

produkcyjnych różnego ro

rozwinęli to użytkowanie minikomputerów

do zastosowań specjalizowanych, mają skłonność do działania sa
modzielnego, poza środowiskiem APD.
My u Forda

uważamy, że jest to podejście w zasadzie pożą

dane, ale staramy się utrzymać kontrolę nad wszystkimi kompute
rami wszelkiej

wielkości, niezależnie od miejsca ich użytkowa

nia. Nie chcemy przez to bynajmniej krępować rozwoju zastosowań
komputerów do sterowania procesami; wręcz przeciwnie
się ten

rozwój

popierać. Ale. uważamy, że

związane z komputerami są w dużym

- staramy

problemy techniczne

stopniu jednakowe, niezależ

nie od tego, gdzie te komputery znajdują się.
Istnieje też, jak wskazałem w moim
dalszy

dzisiejszym referacie,

problem polegający na tym, że komputery

swego przeznaczenia

mają

tendencję

produktów informacyjnych, które

do

niezależnie od

generowania ubocznych

trzeba powiązać z ogólnym sys

temem informacyjnym. Stosujemy więc różne techniki dla utrzyma
nia kontroli

nad nimi. Jedna metoda

rozpatrzenia i zatwierdzenia

to

przez Biuro

obowiązek uprzedniego
Systemów

wszystkich

projektów informatycznych wszelkiej wielkości w całym koncernie
Forda. Daje to nam okazję

do

nawiązania współpracy z ludźmi i

do sprawdzenia, czy nie ma jakichś innych podejść,które mogłyby
być bardziej

efektywne i w ogóle

w świetle naszego

do

zbadania danego problemu

dotychczasowego doświadczenia.

Staramy

się

też utrzymywać przez naszych pracowników stały kontakt z wszyst
kimi

działaniami w przedsiębiorstwie, przy których

są minikomputery, dzięki

czemu

jesteśmy

użytkowane

poinformowani, jakie

programy są opracowywane i jesteśmy w stanie udzielać wszelkiej
możliwej pomocy technicznej. Sądzę, że jest to podejście słusz
ne, ale jest ono też bardzo trudne.
BAKER /Philips/t Pana referat głęboko nas zainteresował, ponie
waż w koncernie Philipsa jest około stu komputerów zainstalowa
nych w czterdziestu ośrodkach rozrzuconych na terenie dwudzies
tu pięciu krajów. Oczywiście

kluczowym

zagadnieniem

dla

nas

jest, czy powinniśmy skupić moce obliczeniowe w mniejszej licz
bie ośrodków, czy też mamy

dalej rozwijać rozproszone przetwa- 146 -

rzsnie danych, czyli

innymi

słowy

zwiększać liczbę ośrodków.

Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie są Pana zdaniem główne argumenty
na rzecz obu tych

wariantów, szczególnie w następującym aspek

cie: w jakim stopniu

geograficzna decentralizacja funkcji gos

podarowania bazami danych wpływa na ich dostępność?
ROARK: Nie sądzę, by można było bez starannego
istniejących możliwości dać
czy najlepsze będzie

przestudiowania

jednoznaczną odpowiedź na pytanie,

podejście zmierzające w kierunku dalszego

skupienia czy większego rozproszenia. Zależy to od rodzaju pro
blemów, od możliwych wariantów konfiguracji sprzętu, od dostęp
nych łączy transmisji danych itd. Bo właśnie
feratu było, że u Forda

sednem mojego re

poszliśmy w odniesieniu do poszczegól

nych problemów w obu kierunkach w zależności od charakteru kon
kretnego

zagadnienia, które zamierzaliśmy rozwiązać. Myślę, że

planowanie

informatycznej będzie

działalności

stawać się dziedziną, w której

coraz bardziej

trzeba będzie postępować bardzo

ostrożnie, określając i oceniając wszystkie możliwe warianty.
BAKER: Po drugie, czy może Pan
między

korzyściami

powiedzieć, jaki

wynikającymi z oszczędnego

wykwalifikowanymi kadrami,

jest stosunek
gospodarowania

możliwego w większych

ośrodkach, a

kosztem zdalnego przetwarzania danych?
ROARK? Ogólnie biorąc, mogę

powiedzieć co następuje. W przesz

łości, w warunkach sprzed pięciu lat, nie było kwestii,że wiel
ki ośrodek informatyczny z większym sprzętem może - przy takich
samych innych warunkach - zapewnić znacznie większą efektywność
ekonomiczną niż kilka mniejszych ośrodków obliczeniowych.W nie
których przypadkach jest tak jeszcze i teras? na przykład w na
szym wielkim

ośrodku obliczeniowym w Dearborn, gdzie posiadamy

wielki sprzęt IBM ASP, osiągamy bardzo wysoki stopień wydajnoś
ci i bardzo

wysoki stopień wykorzystania

naszego sprzętu. Dla

Dearborn, którzy są w stanie użytkować ten
ośrodek bez nadmiernych kosztów telekomunikacji i urządzeń koń

klientów z rejonu

cowych, jest to bardzo efektywny ekonomicznie sposób dokonywania
obliczeń.
Problem polega na tym, że teraz

dzięki pojawieniu się mi

nikomputerów i dużej poprawie ekonomiezności transmisji danych,
wariant

rozproszonego

kompleksu może się w wielu

- W
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przypadkach

okazać bardziej efektywny
rów

ekonomicznie, ale zależy to od zbio

danych, które mają być objęte

systemem, od trybu przetwa

rzania danych, od miejsca gdzie mają
wyjściowe systemu

być użytkowane

materiały

oraz od'sposobu, w jaki mają one być użytko

wane. Toteż jeśli przed

pięciu laty problem był

jednoznaczny,

obecnie sądzę, że jest to zagadnienie, które wymaga każdorazowo
bardzo starannego zbadania, jak się

przedstawia ekonimika kon

kretnej sytuacji w dzisiejszych warunkach.
SKERWOOD: Dziękuję
jest dodatkowo

Ci. Chciałbym

dodać, że w Europie

skomplikowany ze względu na różne

problem

taryfy opłat

za transmisję danych w różnych krajach, czy nawet przy transraii

sji poprzez granicę.Trzecia
magań i możliwości

w

część pytania p.Bakera dotyczy wy

zakresie

rezerwy

awaryjnej i zagadnień

bezpieczeństwa przy obu wariantach układów.
ROARK: Jeśli

idzie o rezerwę i bezpieczeństwo,

że mniej mieliśmy

kłopotu z bardziej

pleksami niż wysoce

zdecentralizowanymi kom

scentralizowanymi. Jest

gdy ulega awarii jedna z pięćdziesięciu
temu, sytuacja
gdy

awarii

jest z całą pewnością

ulega

jeden

powiedziałbym,

to

oczywiste, bo

części składowych sys

mniej groźna

ośrodek obejmujący

niż wtedy,

całość

systemu.

W związku z Twoją poprzednią uwagą, Henry, naturalnie, że w Eu
ropie problem
w

transmisji danych jest

znacznie trudniejszy niż

Stanach Zjednoczonych, głównie dlatego, że istnieją tu między

poszczególnymi krajami tak duże różnice zdolności transmisji.
GIBBONS /Barclays Bank/: Czy przewiduje Pan, że nadejdzie czas,
kiedy będzie Pan opracowywać

zastosowania, które

będą musiały

mieć dostęp do danych z różnych części waszej rozproszonej sie
ci przetwarzania i zbierać
uporać się z problemami

razem te dane? Jak ma

Pan nadzieję

oprogramowania, które trzeba

będzie w

w tym celu rozwiązać?
ROARK: Niewątpliwie

stanowi to problem. Jest to problem, który

trzeba starannie rozważyć

przy projektowaniu sieci. Nie wynika

jednak z tego automatycznie, że sprzęt musi być jednolity i po
chodzić od jednego dostawcy; często
od dostawcy B z centralną
Niewątpliwie jednak

jednostką

łączymy urządzenia końcowe
komputera

trzeba za każdym razem

od dostawcy A.

starannie rozważyć

formaty i protokóły transmisji oraz wymienność sprzętu.
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SHER'.VOOD: Pragnąłbym

zadać

uzupełniające

pytanie w związku z

Twoim wcześniejszym stwierdzeniem. Wskazałeś, ża
mów - myślę, że tym
mnożenie się

biurem kierujesz - aby

Syste

utrzymać w karbach

liczby minikomputerów, musi dawać

każdy z nich. Czy

Biuro

zezwolenie

dobrze zrozumiałera? A jeśli tak, to

na

jest to

chyba duże obciążenie?
ROARK:
roku

Nie, wcale

nie. Powiedziałbym, że

rozpatruję osobiście

przeciętnie w ciągu

mniej więcej siedemdziesiąt pięć do

stu propozycji dotyczących komputerów, Z tego
wią sprawy

większość stano

stosunkowo proste, które nie pochłaniają zbyt wiele

pracy mego personelu, Czasem trafia się. wniosek bardzo skompli
kowany i wymagający
na siebie trud

znacznie większego wysiłku. Ale wolę wziąć

takich przeglądów, niż zezwolić na niekontrolo

wane mnożenie się komputerów i znaleźć się kiedyś potem w obli
czu poważnych trudności,
CHEVALIER /Berliet/i Czy może Pan coś powiedzieć o kontroli za
stosowań wykonywanych na ty:,

tysiącu szeroko rozrzuconych kom

puterów?
ROARK: Pyta Pan, jak kontrolujemy zastosowania?
SHERWOOD: Tak, specjalnie chodzi o zastosowania rozproszone.
ROARK: Jeśli chodzi Fanu o to, jak kontrolujemy je z mego punk
tu widzenia - to znaczy

jak Biuro

Systemów' .kontroluje prace,

które odbywają się w różnych oddziałach końcernu - to mamy^kil
ka punktów

kontrolnych. Pierwszym

jest oczywiście weryfikacja

wniosków na zakup sprzętu informatycznego.Każdy, większy projekt
zwykle

wymaga jakiegoś

dodatkowego

sprzętu, tak że sprawuje

my niemal stuprocentową kontrolę nad najważniejszymi w grę wcho
dzącymi środkami. Mamy jednak także inne sposoby, bo nie chcemy
rządzić

żelazną ręką; pragniemy

Jednym ze stosowanych

odgrywać

konstruktywną rolę.

sposobów jest żądanie, aby każdy oddział

i każda filia opracowywały i przedstawiały co roku swojemu kie
rownictwu i nam

program pracy

systemów. Jest to proces analo

giczny do planowania zysków i daje nam pewność,że prace są dłu
gofalowo planowane, a przy tym
kie ważne przedsięwzięcia

zwraca to naszą uwagę na wszel

będące w stadium

planowania, dzięki

czemu mamy możność włączyć się do nich.
Istnieją też kontrole

takie, jak np. kontrola obsady oso

bowej kluczowych stanowisk. Stosujemy więc cały wachlarz proce-
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dur

administracyjnyćh, które w sumie

wszyscy

sprawiają, że

pracujemy

razem jako jeden zespół, mimo że znajdujemy

się w od

rębnych jednostkach organizacyjnych koncernu. Sądzę, że nadzwy
czaj ważne jest, by społeczność informatyczna czuła się jak je
den zespół roboczy, który wspólnie pracuje, nawet gdy jest zde
centralizowany i podzielony

między różne komórki organizacyjne

koncernu,
ROMEIJN /SHELL/: W warunkach
sprawę jeszcze

bardziej

rozproszonych

komplikuje .- przy

baz

danych i - co

różnych

rodzajach

sprzętu i oprogramowania, czy koncern Forda robi coś w kierunku
zdefiniowania, powiedzmy, wspólnego
pod względem

wymagań transmisji

formatu wiadomości zarówno

jak i pod względem

definicji

baz danych?
ROARK: W każdym

razie ni© na szczeblu

całości koncernu, przy

najmniej na razie nie. Zajmujemy się tym tylko wówczas, gdy wy~
nika jakiś konkretny

problem i wymaga

rozważenia z punktu wi

dzenia powszechności użytkowania. Spodziewamy się, że zagadnie
nie powszechnych

norm w dziedzinie

transmisji

danych ulegnie

radykalnym zmianom w ciągu najbliższych kilku lat i wolelibyśmy
nie wiązać się z góry i nie uprzedzać powszechnych norm przemy
słowych.
SHERWOOD: Czy masz na myśli wymagania techniczne CODASYLu?
ROARK: Tak.
CROES /Shell/: Wydaje mi się, że przy

regulowaniu mnożenia się

liczby minikomputerów głównym przedmiotem uwagi powinna być nie
tyle proliferacja sprzętu, ile proliferacja programów i związa
nych z tym kosztów prac rozwojowych i aktualizacji. Czy bierze
cie pod uwagę

możliwość

centralnego

opracowywania

wspólnych

systemów przy użyciu kompilatorów krzyżowych /cross-compilers/?
Takie podejście stosuje IBM w swoim Systemie/7*
ROARK: W Stanach.

Zjednoczonych nie staraliśmy się o utworzenie

metody opracowywania
tomiast często

wspólnych systemów minikomputerowych; na

przenosimy systemy z jednego

do drugiego. Specjalizowane systemy
mysłowymi bardzo

dobrze

oddziału koncernu

sterowania.procesami prze

nadają się do takiego

przenoszenia i

robimy to na szeroką skalę.
Pomocne było nam też to, że dość liczne zastosowania mini
komputerów są dostępne w postaci gotowych pakietów programowych
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oferowanych przez zewnętrznych

dostawców. To Jest też oczywiś

cie pewien sposób upowszechniania. Ale wolimy
cent na wymianę informacji niż opracowywać

raczej kłaść ak

systemy centralnie,

a potem narzucać je oddziałom.
Trzeba jednak powiedzieć, że w Europie stosujemy nieco in
ną metodę. Mamy tu centralny

zespół, który

opracowuje systemy

minikomputerowe, a potem wdraża je w poszczególnych oddziałach.
Sądzę, że różnica między Europą a Stanami Zjednoczonymi

polega

dla nas na tym, że nasze oddziały w Europie,choć ich skala jest
niemała, są jednak mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych.

S esja O - SYSTEM Y G O SPO D A RO W AN IA BAZAM I
DANYCH - PU N K T W ID ZEN IA DOSTAW CÓW
U c z e s t n i c y : R. K. C h i s h a m , IB M ; F.
H on eyw ell; W. W eick h r a a n n , Sperry
B. H a l l i n g , A D A B A S Ltd.

JAPVIS: Panie i Panowie, witam

Johnson,
U nivac;

Was na sesji 0, ostatniej

narnej sesji Konferencji. Sesja nosi

ple

tytuł "Systemy gospodaro

wania bazami danych - punkt widzenia dostawców".
Wczoraj

przed

południem

wspomniał, jak pożyteczne

Barry

Smith w swoim

referacie

było ich spotkanie z dostawcami, gdy

jego firma zwróciła się o oferty na systemy

gospodarowania ba

zami danych. A oto Wasza okazja do spotkania się z dostawcami.
Poprosiliśmy dostawców

konkurencyjnych

pakietów systemów

gospodarowania bazami danych, aby przedstawili krótko swoje pa
kiety, odpowiadając na pytanie: "Dlaczego należy stosować właś
nie nas z system

gospodarowania

bazami

danych?"

Aby

uniknąć

zwykłego powtarzania handlowych materiałów informacyjnych, opu
blikowaliśmy krótki opis każdego systemu

gospodarowania bazami

danych w broszurze zapowiadającej tematykę konferencji.
Po wstępnych referatach zadam poszczególnym mówcom pytania
mające na celu

znalezienie jakiegoś

wszystkich pakietów. Potem

wspólnego

wszyscy obecni

mianownika dla

będą mogli

zadawać

pytania. Teraz pozwólcie mi przedstawić mówców: Po mojej prawej
stronie, z brzegu, siedzi
Ośrodku

Keith Chisham, który

jest Doradcą w

Naukowo-Przemysłowym IBMu w Amsterdamie. Będzie on mó

wić o IMS 2. Obok niego siedzi Floyd Johnson z firmy Honeywell.
Pan Johnson

jest Starszym

Doradcą w Dziale

Danych u Honeywella w Londynie;
strony z brzegu siedzi

będzie

Projektowania Baz

mówić o IDS-2. Z lewej .

Wolfgang Weickhmann, który jest kierow

nikiem Systemów Informacyjnych w centrali Europejskiego Oddzia
łu Univacu w Londynie. Będzie

-

mówił o DMS-1100. Te trzy

152

-

firmy

są oczywiście

przemysłowymi

członkami

Europejskiego Programu

Badawczego Dieboldu.
Poglądy niezależnych dostawców oprogramowania reprezentuje
Brian Hailing z firmy ADABAS Limited. Brian jest dyrektorem ge
neralnym ADABASu w Wielkiej Brytanii, a pakiet ten został opra
cowany w Niemczech przez Software A.G.
A teraz bez dalszych formalności zacznijmy od Keitha Chishama i IBMu.
CHISHAM: Dziękuję Ci, Bob. Dzień dobry, Panie i Panowie.
Tematem mego wystąpienia nie jest ani IMS-2, będący starym
pakietem, ani IMS/VS, który
broszurze; będę mówić

to

pakiet, jest

opisany w waszej

ogólnie o punkcie widzenia dostawcy sys

temów gospodarowania bazami danych,ponieważ my w IBMie dostrze
gamy znaczną liczbę klientów użytkujących lub planujących użyt
kowanie baz danych,a zatem obowiązkiem naszym jest dostarczenie
im narzędzia do tego zadania.
Mój ośrodek w Amsterdamie opracowuje i koordynuje tę dzia
łalność naszej firmy na całym
wielkich i małych
utrzymać

świecie, ocenia wspólne potrzeby

użytkowników baz danych, dzięki czemu możemy

właściwy kierunek

naszej działalności w zakresie baz

danych.
Jakie zmiany w koncepcjach przetwarzania danych zaobserwo
waliśmy od 1964 roku? W owym

czasie dominowała jednostka

cen

tralna komputera i wykonywała ona tylko pojedynczy strumień za
dań partiowych i drukowała sprawozdania. Zbiory, danych na noś
nikach maszynowych były przeważnie sekwencyjne, ltyłko nieliczni
pionierzy

planowali dostęp i aktualizację

on-line

za pośred

nictwem urządzeń końcowych /rys.1/.
Teraz baza danych traktowana jest jako
cji przedsiębiorstwa i jako
sługującymi

łącznik

składnica informa

między zastosowaniami ob

różne funkcje i szczeble

przedsiębiorstwa. Według

naszych informacji większość użytkowników posługujących się ba
zą danych w trybie partiowyo planuje późniejszy dostęp on-line.
Centralna

jednostka komputera, przy

istnieniu inteligentnych

urządzeń końcowych i obecnego oprogramowania, nie jest już tyl
ko maszyną

do

wykonywania logiki

zastosowań, ale gospodarzem

baz danych i sieci transmisji danych /rys.2/.
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Rys.2. Wzorzec z roku 1974

r ....... ..: ......... 7
y

programy użytkowe

^

/j

oprogramowanie bazy da
nych i transmisji danyc
oprogr.t system operacyjny
}~p
/ i metody dostępu
sprzęt

Rys.J. Informatyczne podstawy
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^

systemu informacyjnego

Wymaga to nowego typu oprogrumowania, który nazywamy DB/DC
/data base/data Communications - baza danych/transmisja danych/.
Naszą architekturę systemów gospodarowania bazami danych, obej
mującą silne systemowe kontrole

prawidłowości i bezpieczeństwa

danych, trzeba rozważyć od samego początku /rys.3/,
Budując system

informacyjny, pisze się

jako górną warstwę. Mogą być one wstępnie

programy użytkowe

skompilowane z języ

ków nadrzędnych w trybie partiowym lub on-line albo
ze spontanicznych

zapytań w samodzielnym

nym. Wydzielamy gospodarowanie
następnie

języku interrogacyj-

bazą danych z programów użytko

wych i włączamy je do oprogramowania
tawcę;

generowane

dostarczanego

przez dos

aktualizujemy je i rozwijamy, dostosowując je

do postępów w rozwoju

sprzętu

i

systemu

operacyjnego. W ten

sposób wzmaga się wydajność programisty,a poczynione nakłady na
oprogramowanie są chronione

przed

utratą

wartości

na skutek

zmian techniki.
Nasze prace nad systemem gospodarowania bazami danych kon
centrowały się na potrzebach użytkownika. Pierwotna wersja IMSu
została

napisana wspólnie z pewnym

użytkownikiem i opracowano

ją tak,by odpowiadała wymaganom użytkowników

skupionych w SHA-

RE i GUIDE. A oto najważniejsze z tych wymagań /rys.4/.
Przede wszystkim INTEGRACJA. Większość
nie budować bazy
naturalne
Chcą

danych jako fizyczne struktury rozplanowujące

współzależności

definiować

danych, aby
zycji różnym

użytkowników prag

swoich elementów w postaci

powiązania logiczne

drzewa.

między fizycznymi bazami

sprowadzić do minimum redundancję i dać

do dyspo

użytkownikom bazy różne struktury logiczne,, zmie

niające się odpowiednio do ich potrzeb.
Ponadto chcą NIEZALEŻNOŚCI DANYCH, tak aby zmiany w struk
turze fizycznej

lub w metodzie

kosztownej konwersji

dostępu

nie pociągały za sobą

programów; chcą też silnej ochrony niena

ruszalności systemu przed

utratą

lub zniekształceniem danych.

STYK Z UŻYTKOWNIKIEM powinien być prosty i wygodny dla
kich i pozwalać na wybór

wszyst

różnych języków nadrzędnych plus moż

liwości niezaplanowanego dostępu. Ważne jest, by użytkownik nie
potrzebował uczyć się o bazie danych niczego więcej,poza struk
turą logiczną odpowiadającą jego własnym zastosowaniom.
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Dalej, ŁATWIEJSZY WZROST. Użytkownik nie życzy
miernych

ograniczeń co do ilości

sobie nad

danych oraz zastosowania no

wych typów, nowych urządzeń, a także nowych funkcji, takich jak
np. pamięć wirtualna lub przejście do trybu on-line.
I wreszcie, BEZPIECZEŃSTWO i TAJNOŚĆ. Jest rzeczą zasadni
czej

wagi, aby system

gospodarowania bazami

administratorowi baz danych

danych zapewniał

narzędzia do regulowania zakresu i

trybu dostępu ze strony programów i ludzi.
Strategia

W 1971 roku dokonaliśmy przeglądu
temów gospodarowania bazami

całej problematyki sys

danych; przeglądem

objęliśmy sto

pień aprobaty ze strony użytkowników dla istniejących pakietów,
prace Grupy

Roboczej CODASYLu ds.Baz

Danych /CODASYL

wkład grupy użytkowników do tych prac oraz
Postanowiliśmy

DBTG/ i

ogólny stan sztuki.•

skoncentrować prace nad systemem gospodarowania

bazami danych na

języku

DATA

LANGUAGE-1,

który już wchodził,

w skład IMSu, Scaliliśmy plany rozwojowe dotyczące sprzętu,sys
temów

operacyjnych, metod

dostępu fizycznego i gospodarowania

bazą danych. Od owego czasu nastąpiły dalsze postępy w dziedzi
nie sprzętu, takie jak np. pamięć wirtualna i nowe typy dysków,
a towarzyszyły

temu

postępy we wspierającym je oprogramowaniu

DB/DC /rys.5/.
Nasze przekonanie o słuszności

obranej orientacji na DL/1

wyrażone zostało zarówno w słowach, na przykład przez kierowni
czych pracowników IBMu na zebraniach GUIDE i SHARE,jak i w czy
nach, na przykład
systemach

przez

zastosowanie DL/1 w naszych

informacyjnych do celów

produkcyjnych i marketingo

wych. Przychylne przyjęcie z jakim spotkał
przeszło

własnych

się

DL/1 na rynku,

oczekiwania i obecnie istnieją na całym świecie setki

pomyślnie wdrożonych systemów. Szczegółowy opis pakietów w DL/1
znajdziecie w waszej

broszurze, tutaj

dokonam więc

tylko ich

krótkiego przeglądu.
Dla użytkowników średnich i wielkich maszyn serii 370 głów- nym pakietem jest IMS/VS, obejmujący DL/1. Ma on obecnie znacz
nie więcej funkcji niż wcześniejsze wersje przeznaczone dla ma-
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Rys.4. Wymagania użytkownika wobec systemu gospodarowania ba
zami danych

Wymienne plany odnośnie;
. oprogramowania DB/DC
. pakietów użytkowych

systemów operacyjnych i metod
dostępu
sprzętu

Rys.5. Strategia opracowywania produktów, lipiec 1971

DL/1
VAN-

DOS/VS

DL/1

DL/1

IMS/VS

DOS/VS
T'-

Rys.6. Wdrożone systemy w 'języku DL/1 dla wszystkich użytkow
ników IBM 370 służące do budowy i aktualizacji hierarchicznie
ustrukturowanej bazy danych i do dostępu do niej
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szyn serii 360 1 to bez nadmiernego

dodatkowego

obciążenia

w

sensie wydajności lub pamięci rzeczywistej, ponieważ użytkownik
ma teraz do wyboru więcej możliwości uzyskiwania pewnych dodat
kowych funkcji kosztem wydajności i odwrotnie, a wiele standar
dowych programów

najczęściej nie potrzebuje

zajmować

miejsca

oparcie dla transmisji

danych,

w pamięci rzeczywistej.
IMS/VS daje też doskonałe

odznaczając się przy tym wypróbowanymi funkcjami ochrony niena
ruszalności danych, powrotu

do

startu. Dla systemu operacyjnego
rysunku /rys.6/, pakiety w języku

pierwotnego

stanu i ponownego

D0S/VS istnieją, jak widać na
DL/1

wymienne w górę w sto

sunku do IMSu. Wielu obecnych użytkowników VANDL/1 prawdopodob
nie przejdzie w przyszłym roku do DL/1 ENTRY DOS/VS.
Wszyscy ci użytkownicy mogą

przejść do trybu on-line przy

użyciu pakietu CICS./rys.7/.I wiele najnowszych pakietów
runkowanych na użytkownika

zbudowano

na magistrali

przykład dialogowy system szkolenia /interactive
tem - ITS/ oraz system

oceny i planowania

ukie

BD/DC; na

training sys

strategii /strategy

evaluator and planning system - STEPS/ dla przedsiębiorstw pro
dukujących dobra konsumpcyjne. Także

pakiet interrogacyjny GIS

biegnie w jeżyku DL/1 i wielu użytkowników DL/1 wdraża go w ce
lu uzyskiwania

szybszej odpowiedzi na nieprzewidziane potrzeby

informacyjne. Niedawno

pojawił się GIS przeznaczony do wykony

wania w systemie operacyjnym

D0S/VS obok GIS/VS do wykonywania

w OS.
Oferujemy instrumenty programowe do pomocy w projektowaniu
i wdrażaniu bazy danych

oraz w administrowaniu

nią. Oto przy

kłady /rys.8/;
Programy

DB PROTOTYPE pozwalające

projektantowi

systemu

IMS tworzyć modelowe bazy danych i szkieletowe programy użytko
we oraz eksperymentować z nimi.
TIM3 lub TESTIMS

.UTILITIES dopomagają

programiście w ope

rowaniu danymi testowymi i w szybkiej ocenie wyników testów.
IMSMAP - pomoc

dokumentacyjna, która

wydrukowuje

obrazy ■

struktur baz danych.
COBIMS jest pomocą do podnoszenia
nia, oferującą

wydajności

programowa

uzupełnienia COBOLu do generowania programów u-

żytkowych w systemie I M S . .
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STAIRS/VS
IMS/DC
GIS/VS
CICS/VS

Rys.7

System bazy danych i transmisji danych
admin.

wdrażanie
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dostawcy. Narzędzia i pomoce

- 159 ~

System IMS DICTIONARY do pomocy

administratorowi bazy da

nych. Posługuje się językiem DL/1.
Celem naszym jest dostarczenie użytkownikowi pięciu nastę
pujących filarów

wsparcia dla jego prac

rozwojowych

nad bazą

danych /rys.9/i
POMOC TECHNICZNA. Nasi projektanci systemów są w większoś
ci przeszkoleni w DB/DCf a ponad jedna trzecia ma doświadczenie
we wdrażaniu baz danych. Korzystają
jalistów skupionych w naszych

oni ponadto z pomocy spec

krajowych i zagranicznych ośrod

kach prac systemowych.
KSZTAŁCENIE. Obok modułowych
mująoych się

kursów dla informatyków zaj-

systemami i zastosowaniami, prowadzimy

też kursy

dla kierowniczych kadr użytkowników. Jest to bardzo ważna dzie
dzina.
KONSERWACJA. Dla wszystkich
gistrali DB/DC zapewniamy

tych pakietów leżących na ma

usługi konserwacyjne na miejscu, a w

Europie mamy do obsługi użytkowników

ponad dwustu pięćdziesię

ciu techników przeszkolonych w zakresie DB/DC.
DOKUMENTACJA. Kodu źródłowego
udostępniamy go

wszystkim

nie trzymamy w ukryciu, ale

uprawnionym

użytkownikom i jest on

podbudowany obszernymi, doskonałymi podręcznikami.
ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ. Oferujemy

większą

liczbę pakietów po

wiązanych w magistralą programową DB/DC dla

wspólnych zastoso

wań.
A teraz drażliwy

temat norm dotyczących

baz danych /rys.

10/. Grozi nam tu, że stracimy z oczu interesy użytkownika. Ja
kiej normalizacji chce on i czy w ogóle chce jej? Międzynarodo
wa Organizacja Normalizacyjna /ISO/ i niektóre
jowe, takie

instytucje kra

jak ANSI, starają się to ustalić. Nie

przy tym - i słusznie - bo byłoby
postępy w zakresie baz

śpieszą się

bezsensem próbować

danych w latach

krępować

osiemdziesiątych

nor

mami opartymi na technice lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych.
Dopóki nie będziemy
przyszłe

mieć jaśniejszego niż dziś poglądu na.

potrzeby i na kierunek

rozwoju

techniki, sądzę,

że

przedwczesne jest wysuwanie jakichkolwiek propozycji norm. Kie
rownikom, którzy

pytają nas, czy mają
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czekać na normy, mówię,

Rys.9. Wsparcie ze strony

dostawcy

, Co należy znormalizować?
. ISO i instytucje krajowe
. Rola użytkownika

.

. Czy mamy czekać?
Rys.10. Normy

dotyczące baz danych

. Integracja ze strukturą całości systemu
. Rozszerzenie niezależności danych
. Wielorakość strukturalna z punktu widzenia różnych użyt
kowników
. Języki manipulowania danymi; wiele typów i poziomów
. Włączenie gospodarowania danymi niesformatyzowanymi

Rys.11. Przyszłość systemów gospodarowania bazami danych /po
gląd osobisty
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że być może przyjdzie ira długo czekać na normy odpowiadające ich
potrzebom, a tymczasem stracą lata, podczas których mogliby ko
rzystać z zastosowań baz danych i rozwijać
Dlaczego więc nie mielibyście
ług, które wam

wybrać już

swoje umiejętności.
teraz pakietów i us

odpowiadają, a równocześnie

włączyć się,

obok

dostawców, konsultantów i naukowców, do debaty nad normami?
Na koniec kilka
właściwie są

osobistyc.h opinii

to spekulacje, bo

naukowych i studiów

na

temat przyszłości;

wiele zależy od wyników

badań

potrzeb użytkowników w najbliższych

kilku

latach /rys.11/.
Będziemy zupewne świadkami dalszej integracji systemu bazy
danych z całością

systemu w przedsiębiorstwie - niezależnie od

tego, jaką mieszankę

sprzętu i oprogramowania

ten ostatni bę

dzie stanowić - i powinno to przyczynić się do dalszego podnie
sienia wydajności i niezawodności. Niezależność danych
podobnie ulegnie rozszerzeniu dzięki nowym nośnikom
niesienia

różnorakich struktur

prawdo

zdolnym do

danych. Pojawią się też języki'

o wielkiej mocy dla wszelkiego typu użytkowników baz danych.
Może zanikną bariery między sformatyzowanymi systemami dla
handlowych baz

danych a niesformatyzowanymi

systemami dla wy

szukiwania informacji i operowania tekstami. Teraz, gdy dowied
liśmy okonomicznej opłacalności
w okres pasjonującego
cepcjach

systemów baz danych, wkraczamy

rozwoju baz danych, opartego nie na kon

akademickich, ale na praktycznych

osiągnięciach pio

nierów i będzie to dla nas wszystkich okres próby sił i nagrody
za wysiłki.
JARVIS: Poproszę

teraz

Wolfganga

Weickhmanna z firmy

Sperry

Univac, żeby omówił DMS-1100.
WEICKHMANN: Panie i Panowie, zacznę
przemysłowej:

od

starej, mądrej maksymy

zbyt wczesna normalizacja hamuje rozwój;zbyt póź

na normalizacja

stwarza zamęt. Takie

było nasze

Spoglądając wstecz widzimy, że próby kierowania
łej pamięci

masowej i dostępem

do

pamięć masowa. Użytkownicy i dostawcy

przekonanie.
danymi w trwa

nich są tak stare jak sama
oprogramowania wydali od

tego czasu niewiarygodne sumy, aby wyprodukować jakieś oprogra
mowanie, które rozwiązałoby

kompleksowy problem gospodarowania
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danymi. Praktycznie biorąc, wszystkie te przedsięwzięcia zakoń
czyły się niepowodzeniem. Dlaczego nie dały one wyników chociaż
częściowo

zadowalających?

Wszystkie

opracowane w przeszłości

systemy były specjalizowane dla określonego przeznaczenia. Były
to systemy samodzielne, zamknięte w sobie, a zatem o ograniczo
nym zastosowaniu, a zmiana ich była zbyt kosztowna,
Moja firma postanowiła na bardzo wczesnym etapie tego roz
woju, że wszelki nasz produkt w dziedzinie pprogramowania powi
nien być zgodny z istniejącymi normami. Tak też postąpił Univac
wdrażając AN8I/ASCII COBOL i wkrótce zrobi to samo z ANSI FORTRANem. Tak samo, jeśli idzie o oprogramowanie baz danych, uzna
liśmy, że podobnie jak to było kiedyś w dziedzinie języków jesz
cze przed zatwierdzeniem przez ANSI, dokonana już została w ra
mach Komitetu

GODASYLu znaczna praca w kierunku

Toteż jak najbardziej zgodne z naszym
sowanie się do wymagań

normalizacji.

nastawieniem było zasto

technicznych CODASYLU w odniesieniu

do

definicji danych i manipulowania danymi, gdy tylko wymagania te
zostały przyjęte przez Komitet.
DMS-1100, oparty na sprawozdaniach Grupy Roboczej CODASYLu
ds.Baz

Danych

/CODASYL

DBTG/ z października

1969 i kwietnia

1971 roku, opracowany został w naszej firmie i udostępniony na
szym użytkownikom przed trzema laty, w sześć

miesięcy po spra

wozdaniu CODASYLu z kwietnia 1971 roku. Od tego
udoskonaliliśmy

nasz

system i będziemy go

czasu znacznie

nadal doskonalić w

przyszłości.
W system gospodarowania bazami danych zamierzamy wyposażyć
nie tylko

wielkie komputery serii 1100. Univac podejmuje takie

same wysiłki w odniesieniu do małych i średnich maszyn serii 90 .
Wiecie

zapewne, że niedawno

pojawiła się pierwsza wersja sys

temu DMS-90.
DMS-90 na swoim wczesnym etapie rozwoju jest chwilowo tyl
ko podzbiorem DMSu-1100, ale będzie się rozwijał w miarę rozwo
ju DMSu-1100. W ten sposób
żytkowników

szeroki

dostępu do bazy

postawimy do dyspozycji

wachlarz

metod organizacji baz

danych. Użytkownik

może sobie

naszych udanych i

wybrać spośród

tych metod to, co jego zdaniem,najlepiej służyć będzie jego po
trzebom. Nie pozostawimy go też

-
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samego, gdy wyrazi chęć przej

-

ścia

od

maszyny serii 90 do serii 1100 albo też

przejścia do

którejś z nich od innych maszyn.
Przypatrzmy się teraz
nych

CODASYLu. System

naszej realizacji wymagań technicz

DMS-1100

umożliwia w tej chwili cztery

metody lokalizacji zapisu czyli sposoby, jakimi
dostęp do zapisu lub zarejestrować
/DIRECT/; metodę CALĆ
czym dostęp

można

zapis: metodę

uzyskać

bezpośrednią

posługującą się rachunkiem losowym, przy

metodą CALC do poszczególnych

zapisów

zastąpiono

dostępem metodą CALC do porcji danych /buckets/; metoda ta poz
wala na stosowanie
tem

lub

procedur

obliczania

określonych przez sys

przez użytkownika.

Dwie pozostałe

metody to VIA SET, która

jest już w pełni

zrealizowana oraz indeksowo-sekwencyjna metoda dostępu. Choć ta
ostatnia nie jest objęta wymaganiami technicznymi CODASYLu,uwa
żamy - i nie jesteśmy

jedynymi pod

ważna funkcja. Wiele różnych
jest

tym

systemów

wszędzie w użyciu i trzeba

względem - że jest to
indeksowo-sekwencyjnych

im udzielić

miejsca w

nowym

systemie. Czyniąc tak, Univac nie wykracza poza zalecenia CODA
SYLu, ponieważ CODASYL uwzględnia możliwość zastąpienia przewi
dzianej metody dostępu przez jakąkolwiek metodę dostępu dostar
czoną przez użytkownika, pod

warunkiem zastosowania się do de

finicji systemowych.
Jeśli idzie o metodę organizacji setówX// wdrożyliśmy meto
dę CHAIN /łańcuchową/,której oczywiście nie trzeba tu'objaśniać
oraz metodę pól

odsyłaczy

adresowych /pointer

arrays/, która

pozwala na tworzenie list zapisów mających jakąś wspólną cechę.
Ponadto w ciągu

najbliższego roku

opracujemy też

rządkowanego pola odsyłaczy /sorted
pod nazwą metody

array/, znaną też

indeksowo-niesekwencyjnej. Pozwoli to wówczas

użytkownikowi naszego systemu
inwersji

pointer

metodę upo

tworzyć wszelkie dowolne rodzaje

zbiorów. Obszary są swobodnie wybieralne pod względem

wielkości, wielkości stronicy i urządzenia pamięci.
Podschematów jeszcze nie mamy, ale pojawią się w odpowied
nim czasie. Natomiast standardowy program gospodarowania danymi
x/ Sety /sets/ - CODASYLowski
termin na określenie specjalnego
typu zbiorów logicznie powiązanych zapisów /przyp.tłunu/
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/data management routine - DMR/ jest w stanie
nocześnie więcej niż jednym głównym
wania

danymi /data manipulation

manipulować rów

schematem. Języu: manipulo

language - DML/ posługuje się

obecnie wstępnym kompilatorem DML, który wytwarza wyjście z ję
zyka źródłowego ANSI COBOL. Wolelibyśmy

jednak, by rozkazy DML

były bezpośrednio osadzone w COBOLu i zrealizujemy to, gdy tyl
ko odpowiednie wymagania techniczne zostaną zatwierdzone.
IV toku naszych prac rozwojowych
programom

usługowym bazy

poświęciliśmy wiele uwagi

danych /data

CODASYL pozostawia w zasadzie

base utilities/, które

realizatorowi. Univac rozbudował

programy usługowe bazy danych,które teraz zapewniają pełną och
ronę baz danych w systemie DMS-1100. Samodzielny
gowy, posługujący
łączy

ze

się jeżykiem

program usłu

dyrektyw /directive

standardowym programem

gospodarowania

language/

danymi /DMR /

funkcje zapewniające pełną ochronę bazy danych przed utratą da
nych i przed niepowołaną interwencją.
Rejestrowanie w dzienniku, zachowanie
zmianą i po

zmianie

obrazu

stanu przed

/before-looks, after-łooks i quick-before

-looks/ stwarzają niezbędne warunki
twarzania bazy danych

do uzyskania: "pełnego" od

lub odtwarzania jednego przebiegu, szyb

kiego powrotu do pierwotnego

stanu po błędzie, pełnego powrotu

do pierwotnego stanu, częściowego powrotu do pierwotnego
obszarami, którymi
z bazy danych i jej

stanu

mogą być jednostki pamięci masowej, wypisów
ponownego ładowania, wydruku

weryfikacji "setów", łańcuchów

bazy danych,

CALC i indeksów* "łatania" bazy

danych, stronicowego rozszerzania i skracania bazy danych

oraz

innych drobniejszych funkcji spełnianych przez program usługowy.
Można deklarować wybrane

obszary i unieważniać ich dekla

rację, co oznacza, że można je czynić dostępnymi lub niedostęp
nymi dla poszczególnych użytkowników. System baz danych Univacu
czyli innymi słowy standardowy
nych /DMR/ jest w pełni

program gospodarowania bazą da

zdolny do wielokrotnego

przerywania i

wznawiania pracy /fully re-entrant/ w wielodostępie,dzięki cze
mu obsługuje dowolną liczbę użytkowników w tym samym czasie.
Blokada poszczególnych stronic bazy

danych zapobiega wów

czas kolizjom użytkowników, jeśli przypadkiem próbują oni mody
fikować te same dane. Eliminację mogącego przy tym powstać mar
twego punktu przeprowadza

automatycznie DMR, Program
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usługowy

może na żądanie zbierać i redagować

obszerną statystykę na te

mat wydajności i wykorzystania, dając w ten
torowi

danych

cenne

sposób administra

narzędzie do prawidłowego

kształtowania

systemu w celu optymalizacji miejsca pamięci, czasu i wydajnoś
ci.
DMR może być dzielony na segmenty
generowania wyłączyć niepożądane

albo też

można podczas

kody dla użytkowników, którzy

chcą uzyskać miejsce pamięci kosztem czasu wykonania.
Potwierdzeniem

słuszności

obranej

przez nas drogi

jest

fakt, że tak samo postąpiło co najmniej czterech innych dostaw
ców oprogramowania oraz fakt, że co czwarty komputer serii 1100
użytkuje lub ma wkrótce użytkować DMS-1100. Zorientowaliśmy się
też z sytuacji

rynkowej, że możemy

liczyć na znaczny

procent

nowych zamówień już tylko dzięki temu,że stawiamy do dyspozycji
użytkownika gotowy system bazy

danych odpowiadający wymaganiom

technicznym CODASYLu.
Jak widać z tego krótkiego

opisu naszych pakietów baz da

nych, DMS-1100 i DMS-90 stanowią przedmiot ciągłych prac rozwo
jowych Univacu. Univac zaangażovvał się na rzecz pełnej realiza
cji wymagań technicznych

CODASYLu, na rzecz

dalszej rozbudowy

programów użytkowych Univacu, szczególnie tych, które są przez
naczone dla niewyszkolonego

użytkownika oraz na rzecz

interrogacyjnych, toteż dalsze

języków

systemy użytkowe, takie jak np.

system wprowadzania zamówień i wiele innych,nad którymi obecnie
pracujemy, już są lub będą oparte

na

zastosowaniu systemu baz

danych DMS według CODASYLu. Zapewni to dobrą obsługę i ciągłość
naszych produktów. Dziękuję Państwu.
JARVIS: Panie i Punowie, głos ma Brian Hailing z firmy

ADABAS

Ltd.
HALLING:

Dzień

dobry, Panie i Panowie. Skrót

Adaptable Data Base System /przystosowalny

ADABAS

oznacza

system baz danych/..

Jest to sprawny system gospodarowania bazami danych, pierwotnie
zaprojektowany do wykonywania
choć

na

komputerach IBM 360 lub 376, .

działa on też na komputerach Siemens 4004 i Univac

70; może

też

być z łatwością

seria

akonwertowany do wykonywania na '

każdym komputerze ukierunkowanym na bajty.
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wypisy /dump/ i ponowne ładowanie /reload/
wydruk
setów

(

Baza danych -<

łańcuchów CALC

■

indeksów
"łatanie" /patch/
Stronica bazy danych

f rozszerzanie
[ zwężanie

Deklarowanie i unieważnienie
deklaracji obszarów
włączanie/wyłączanie

{

Statystyka

redagowanie

Metody dostępu
DMS-1100

DMS-90

DIRECT

DIRECT

CALC

CALC

VIA SET

VIA SET

Indeksowo-sekwencyjna
Metody organizacji setów
DMS-1100

DMS-90

CHAIN /łańcuchowa/

CHAIN

Pole odsyłaczy adresowych
Uporządkowane pole odsyłaczy adresowych
/indeksowo-niesekwencyjna - INS/ - za rok
Rys.12. Sperry-Univac
Funkcje usługowe systemu DMS-1100 w zakresie
danymi
- 16? -

gospodarowania

Sperry-Univac
Programy usługowe DMSu-1100
Program usługowy

gospodarowania danymi /DMU/

Język dyrektyw
Funkcje usługowe

programu gospodarowania danymi w systemie
DMS-1100

Szybki powrót do stanu

pierwotnego

Pełny powrót do stanu pierwotnego
Częściowy powrót do stanu pierwotnego
/wadliwe

urządzenie/

.DMS-1100
Standardowy program gospodarowania danymi /DMR/
Operuje więcej niż jednym schematem w tym

samym czasie

W pełni zdolny do wielokrotnego przerywania i ’wznawiania pra
cy w wielodostępie /rę-entrant/
Podzielny na segmenty
Rejestracja w dzienniku /logging/
przed

zmianą /before-looks.i quick before-looks/
po zmianie

/after-looks/

Blokada stronic bazy danych
Cofanie
Lokwidowanie

/rollback/
martwego punktu

Zbieranie statystyk

Ry s . 13.

- 168 -

System został

zaprojektowany

Niemczech i wprowadzony

firmę

Software AG w

tam na rynek w 1971 roku; do

wdrożono w Niemczech ponad
utworzono filię

przez

dwadzieścia

Software A.G. /North

obsługi systemu w Stanach

systemów. W
America/ do

roku 1971
sprzedaży i

Zjednoczonych, gdzie system

duży sukces i gdzie jest dziś ponad 50 wdrożonych
początku roku 1974 utworzono
systemu w Wielkiej

tej pory

filię

odniósł

systemów. Na

ADABAS Limited

dla

zbytu

Brytanii, gdzie także wdrożono już pierwsze

systemy. ADABAS jest

teraz do nabycia

reprezentuje go firma Telsys

także we Francji, gdzie

Informatique w Paryżu oraz Compu

ter Engineering Services w Brukseli.
A teraz pragnąłbym zająć się tym, co uważam za cztery naj
ważniejsze założenia

projektowe, zastosowane

opracowaniu 3ystemu. Omówimy po kolei

przy

pierwotnym

każde z nich: wydajność,

niezawodność, przystosowalność i prostotę użytkowania.
Podstawowym

założeniem hyło

sprowadzenie do minimum wej

ścia i wyjścia, w razie potrzeby nawet

kosztem zwiększonego u-

żybkowania centralnej jednostki komputera,Uzyskuje się to przez
zastosowanie
wczytuje

dużego

buforu w pamięci

się informację i z którego

operacyjnej, do którego
wypisuje się ją, a system

stara się, gdy to tylko możliwe, obsługiwać wszystkie zapytania
użytkowników posługując się danymi zawartymi w buforze w pamię
ci operacyjnej.
Dlatego możliwe jest zaspokajanie większości potrzeb użyt
kowników, w przypadku prostych zapytań, średnio, w 1,5 dostępach
do dysku.
System opiera się na zbiorach częściowo odwróconych.. Wyni
ka z tego, jak zapewne

wszyscy wiecie, możliwość łatwego uzys

kania zoptymalizowanych przeszukiwań. Innym
pektem systemu jest

bardzo

upakowywanie danych. Funkcja

ważnym as
upakowywania

danych stanowi integralną, część systemu, a nie oddzielny przyłącżalny

moduł. Algorytmy upakowywania

danych są 3ame w sobie

bardzo proste, ale sposób w jaki postępują z polami
zmiennymi polami

alfanumerycznymi umożliwia

nych ADABAS przechowywanie
sca, jakie byłoby

zerowymi i

systemowi baz da

swojej informacji w około 7 0 % miej

wymagane przy

pierwotnej wielkości

danych.

Porównanie pod tym względom z innymi, konkurencyjnymi systemami
wypada bardzo wyraźnio na korzyść ADABASu.
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Innym podstawowym wymaganiem wysuwanym przez większość lu
dzi, którzy zaczynają

stosować technikę baz danych, jest zdol

ność do konwertowania istniejących
twarzaniu

sekwencyjnym. Toteż

umożliwiające
kościami

wykonywanie

programów opartych na prze

system

wyposażono we własności

przetwarzania sekwencyjnego z szyb

porównywalnymi do szybkości

osiąganych

przy

innych

istniejących technikach.
I wreszcie potrzebna jest wydajność pracy,charakterystycz
na dla wielodostępu. System

oczywiście

umożliwia

równoczesne

użytkowanie przez.wiele programów przetwarzania partiowego, jak
również przez programy nadzorcze teleprzetwarzania.
Przypatrzmy się teraz niezawodności. Niezawodność to poję
cie bardzo rozległe i sądzę, że obejmuje

ono m.in. zdolność do

utrzymania nienaruszalności bazy danych. Istnieje funkcja zwana
AUTO RESTART, która

automatycznie zapewnia, że w razie

awarii

systemu w trakcie skomplikowanej czynności aktualizacji, zacho
wana zostaje po ponownym

starcie

systemu

nienaruszalność ba

zy danych.
Oznacza to, że gdy

system ulega awarii i następuje utrata

danych lub gdy się chce dokonać
programów użytkowych

ponownego przebiegu niektórych

przy użyciu systemu bazy danych, powinien

istnieć odpowiedni punkt kontrolny i ułatwienia ponownego star
tu. ADABAS zapewnia te funkcje, a także

synchronizację punktów

kontrolnych, gdy jest on użytkowany przez program nadzorczy te
leprzetwarzania.
Pojęcie

niezawodności obejmuje

też bezpieczeństwo. Ważne

jest, aby można było zarezerwować pewne części danych wyłącznie
dla określonych użytkowników,aby dane te nie zostały przez nie
uwagę zamazane. ADABAS

zapewnia

poziomu aż do poziomu pola
kowników może

zabezpieczenie od najwyższego

wewnątrz zbioru, tak że wielu użyt

użytkować ten sam

zbiór i mieć

przy tym

różne

szczeble uprawnienia dostępu do poszczególnych pól wewnątrz za
pisów w tym zbiorze.
I wreszcie - niezawodność oznacza,że system nie ulega awa
riom co pięć

minut ani

nawet co osiem

opracował wyczerpujący układ

A.G.

testów dla systemu, gwarantujący,

że system nie zostaje przekazany

użytkownikowi przed należytym

sprawdzeniem.
-

godzin. Software
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Vorsja drugiego

.systemu została

udostępniona odbiorcom w

marcu 1971 roku. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy doniesiono
o trzech błędach; potem,aż do wypuszczenia trzeciej wersji sys
temu w styczniu 1979-,nie zgłoszono dalszych błędów. Przyznacie,
że wystawia to dobi'e świadectwo systemowi.
Przystosowalność. System
ciowo

pracuje w oparciu o zbiory częś

odwrócone. Zapisy w każdym

zbiorze

mogą być

logicznie

sprzężone z dowolną liczbą zapisów w maksymalnie stu osiemdzie
sięciu innych zbiorach. Można to osiągnąć retrospekcyjnie,dzię
ki czemu

powiązania mogą

być

zdefiniowane już po załadowaniu

zbiorów do systemu, bez modyfikowania

zapisów, co

pozwala

na

stopniowe rozwijanie się sieci danych i niepotrzebne jest usta
nawianie

ścisłych

układów hierarchicznych

przed załadowaniem

bazy danych.
Formaty zapisów są utrzymywane w s y s t e m i e , co uwalnia użyt
kownika od potrzeby

znajomości

struktury fizycznej zbiorów da

nych. W każdej chwili można dodawać
nych,a zapisy
pól bez

dalsze

można rozszerzać przez

zakłócania istniejących

zbiory do bazy da

włączanie do nich nowych

zastosowań

użytkujących bazę

danych. Można ustalać lub usuwać klucze,a logikę powiązań można
w prosty sposób zmieniać.
Wynika z tego, że gdy projektuje się pierwszy system użyt
kujący bazę danych, nie wszystko musi być z góry ustalone.
I wreszcie - łatwość użytkowania. Gdy system jest nadmier
nie złożony, koszty prac rozwojowych stają się głównym składni
kiem

kosztów

realizacji. System

zaprojektowano

tak, że jest

przejrzysty dla użytkownika. System opiera się na koncepcji, że
8woje zapytania

użytkownik powinien kierować do oprogramowania

bazy danych. Udzielenie

odpowiedzi na zapytanie

w sobie procesem wielce złożonym, ale

może być samo

użytkownika nie

powinno

obchodzić, jak ta funkcja jest wykonywana.
Wyuczenie

się

systemu

jest

możliwe po jednotygodniowym

przeszkoleniu. Zwykle wystarczy to programiście, aby mógł napi
sać swój pierwszy

program lub projektantowi

systemów, by spo

rządził swój pierwszy projekt systemu.
System ADABAS wymaga bardzo niewiele administrowania.Oczy
wiście potrzebny jest

administrator bazy danych do koordynowa-
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ilia zastosowuń, ale nie do kontroli
żenie a.ys temu jest

oprogramowaniu. Samo wdro

procesem bardzo szybkim. Można wdrożyć sys

tem w ciągu kilku godzin. Nie wymaga to większych
a styk z systemem operacyjnym
ład gdy

system jest

jest nieskomplikowany. Na przyk

użytkowany przy

systemie operacyjnym OS,

jedyny styk ze standardowym oprogramowaniem
w trybie jednoprogramowości
kuje

się

przygotowań,

przy

użytkowaniu

odbywa się poprzez BDAM. Gdy użyt

system w trybie wieloprogramowości,

potrzebne

jest

proste wywołanie programu nadzorczego.
Wynika z tego też, że uzyskuje się wymienność w przód, po
nieważ pod tym względem ADABAS

niczym nie różni się od

programów użytkowych. System zawiera też

innych

możliwość zapytywania

w języku angielskim, program pisania sprawozdań i wszelkie nor
malnie spotykane programy do administrowania bazą danych.
Opracowanie ADABASu kosztowało Software A.G. łącznie ponad
czterdzieści roboczolat i prace

nad jego

doskonaleniem prowa

dzone są nadal w sposób ciągły. Ponieważ system może zwykle ła
dować

bazę

danych

bezpośrednio z istniejących

zbiorów danych, jesteśmy w stanie w ciągu
demonstrować klientowi działanie

sekwencyjnych

jednego tygodnia za

systemu na jego własnych zas

tosowaniach. W ten sposób można praktycznie zademonstrować szyb
kość, niezawodność, przystosowalnoś-ć i prostotę

ADABASu w rze

czywistym środowisku,bez ogromnie pracochłonnej wstępnej oceny,
jakiej wielu użytkowników mogłoby oczekiwać. Dziękuję Państwu.
JARVIS: Poproszę teraz Floyda Johnsona z firmy Honeywell Infor
mation Systems w Londynie, by omówił IDS-II.
JOHNSON: Dzień dobry, Panie i Panowie. Po dwóch dniach przysłu
chiwania się opowiadaniom o cudach IBMu, czuję

się

trochę jak

Daniel wchodzący do jaskini lwa. Nigdy jeszcze nie stałem przed
tak licznymi użytkownikami IBMu - i to nawet zadowolonymi użyt
kownikami .
Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale

przypomina mi się po

wiedzenie krążące w kołach ludzi mających do czynienia z bazami
danych, że klienci IBMu dzielą
którzy śmiertelnie boją

się na dwie kategorie: na tych,

się, że IBM

którzy boją się, że tego nie zrobi.

zaniecha

IMSu i na tych,

Wydajność
Minimalizacjo we/wy
Zastosowanie buforu w pamięci operacyjnej
Optymalizacja

poszukiwań

Upakowanie danych

Szybkie przetwarzanie sekwencyjne
Wielodostępność
Niezawodność
AUTO RESTART

Wznawianie pracy od punktu

kontrolnego /chsckpoint/restart/

Zabezpieczenie ;
Wyczerpujące

sprawdzenie

Przystosowalność
Zbiory częściowo

odwrócone

Bez odsyłaczy adresowych
Dodawanie zbiorów
Dodawanie pól
Redeflnlowanie deakryptorów
Redeflnlowanie

struktury

Niezależność programów i danych
Łatwość użytkowania
Jednotygodniowe szkolenie
Niewiele administracji
Proste

wdrożenie

Język zapytań

______________ _______

R y s . Z a ł o ż e n i a projektowe
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Nie chcę

twierdzić, że użytkownicy

poglądy; ssą na pewno

dobrymi ludźmi

IBMu inują zaściankowe

interesu. Alo chcę

wyko

rzystać te 0,9% czasu konferencji przydzielone Honeywellowi,aby
przemówić do tej połowy słuchaczy, która nie

jest jeszcze uro

biona przez IMS. Bo istnieją też inne możliwości - i,jak sądzę,
.1epsze.
Jako

chłopiec

wychowywałem się w Detroit. W owym

czasie

wytwórnia samochodów Buick Motor Car używała sloganu reklamowe
go: "Gdy buduje się lepsze

samochody, buduje je Buick". Slogan

ten ukazywał się w każdym ogłoszeniu
myśli, że

nazwa Buick

Buicka i przywykliśmy

do

reprezentuje sprawność, niezawodność

najwyższą jakość. Dziś mara nadzieję

pokazać

i

Państwu, w bardzo

skromnym zakresie, że w produkcji pakietów gospodarowania baza
mi danych na podobną reputację zasługuje Honeywell.
Ze względu na szczupłość czasu,pozostającego mi do

dyspo

zycji,mogę bardzo niewiele czasu poświęcić omówieniu CODASYLowskiej koncepcji baz danych; muszę założyć, że jesteście wszyscy
dość dobrze

obeznani z pracami

CODASYLu nąd stworzeniem stan

dardowego języka programowania, a mianowicie
pracami Grupy
nad

Roboczej

CODASYLu ds.Baz

wprowadzeniem do COBOLu

COBOLu, a także z

Danych /CODASYL DBTG/

uzupełnień do manipulowania

bazą

danych.
Ponieważ mam tylko dziesięć minut na opisanie pakietu star
szego o kilka lat od samej Grupy Roboczej CODASYIjU, skoncentru
ję się na aspektach, które są, jak sądzę, najważniejsze dla Was
i wierzę, że znajdziecie

czas, by w wolnej

chwili

przeczytać

prospekty, które można otrzymać przy wejściu do tej sali.
Cofnijmy

się nieco. Od początku lat

neywell wyróżnia się zaawansowanym

sześćdziesiątych Ho

stanem sztuki w opracowywa

niu systemów gospodarowania bazami danych. Można to nazwać nie
mal pionierską robotą. Opracowanie
rzeczywistych, ponieważ

IDSu odbyło się w warunkach

jednemu z użytkowników

zintegrowana baza danych do

potrzebna była

obsługi rzeczywistego zastosowania

produkcyjnego; nie było to więc wynikiem jakiegoś abstrakcyjne
go celebrowania przez teoretyków,zacisznie odosobnionych w wie
ży z kości słoniowej u któregoś producenta.
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Opracowanie liteu wyraźnie

wyprzedziło

potrzeby

ogromnej

większości użytkowników komputerów, którzy dopiero teraz odkry
wają korzyści, jakie można czerpać z wdrożenia baz danych.
Oto chronologia opracowania IDSu i prac CODASYLu. Choć IDS
zaprojektowany został już w roku 1961, pierwsza jego wersja po
jawiła się na rynku

dopiero w 1965 roku, w formie

siejsze warunki dość prymitywnej, przeznaczonej
na maszynie

GE-200. Dodam, że był

jak na dzi

do wykonywania

on dostosowany do pamięci o

pojemności 8 IC słów.
W latach

1969 i 1966

opracowano i wypuszczono

wersje języka nadrzędnego COBOLu
Juk zapewne

dla

na

rynek

komputerów GE 400 i 600.

niektórzy z Was zauważyli, na ten

sarn okres przy

padło utworzenie Komitetu CODASYLu, nazwanego Grupą Roboczą ds.
Baz Danych /DBTG/, która swoje

pierwsze sprawozdanie opubliko

wała w styczniu 1968 roku. Sprawozdanie to - wspólne sprawozda
nie użytkowników i dostawców - stanowiło w gruncie rzeczy wykaz
wymagań funkcjonalnych, określający rodzaje funkcji, które win
ny być obsługiwane
well nie tylko

przez ewentualne uzupełnienia COBOLu.Honey-

uczestniczył w pracach tej

totne - w sprawozdaniu

grupy, ale - co is

wyrażono Honeywellowi specjalne uznanie

za jego IDS, a także'firmie General

Motors za jej APL, Ponadto

w sprawozdaniu wyrażono specjalne uznanie Char.iesowi Bachmanowi
z firmy Honeywell za jego zasługi w dziedzinie technicznej.
Następne sprawozdanie

Grupy Roboczej ds.Bas Danych, opub

likowane w październiku 1969 roku, poszło dalej 1 określiło wy
magane funkcje w kategoriach konkretnych
do składni

COBOLu. Co ważne, grupa

zaleceń w odniesieniu

uściśliła swoje cele, włą

czając do nich konkretne zalecenia co do niezależności od urzą
dzeń 1 od danych; włączono

też kilka

zaleceń co do wymaganych

funkcji dostępu do bazy danych w trybie wieloprogramowości.
Ponadto sprawozdanie wprowadziło po raz pierwszy koncepcję
schematu i podscheraatu,z oddzielnymi językami opisu danych /da
ta description lunguages - DDL/ dla obu, oraz język manipulowa
nia danymi /data manipulation language - DML/• Wysunięto suges
tię, że poszczególne

bazy

danych powinny być doetępne dla wie—

loprogramów napisanych w różnych

językach nadrzędnych, X znowu

wyrażono Honeywellowi uznanie za jego udział*

-
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1961

Koncepcja IDSu

1965

Pojawienie
GE-200

się IDSu na rynku; język

symboliczny

1965/6 Pojawienie się na rynku IDSu w języku COBOL; kom
puter GE-400/600
1966

Utworzenie Grupy Roboczej CODASYLu ds. Baz Danych
/DBTG/

1968

Opublikowanie sprawozdania DBTG ze stycznia 1968;
wyrażenie specjalnego uznania dla IDSu i Charlesa
Bachmana

1969

Opublikowanie sprawozdania DBTG z października
1969; ponowne wyrażenie uznania za czynny udział
Honeywella

1971

Opublikowanie sprawozdania DBTG z października
1971; znów uczestnictwo Honeywella

1973

Charles Bachman z firmy Honeywell zdobywa "Nagro
dę Turinga" ACM za wynalezienie IMSu

1974

IDS przekształcony w IDS-I

1975

Pojawienie się IDSu-II
Rys. 1 5 . Historia

▼
blok

strzała

Rys.16. Symbole struktury danych dla setu

DBTG
właściciel

IDS-I
zapis główny

set

łańcuch

członek

szczegół

Rys.17. Terminologia setu
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Ostatnie sprawozdanie Grupy

Roboczej ds.Baz Danych, opub

likowane w maju 1971 roku stanowi w istocie
składni

rzeczy

uściślenie

zaleconej w poprzednim sprawozdaniu. Pominąwszy

cialsze udoskonalenia

języka

Development" przez dwa

opublikowane w "COBOL

kolejne komitety Grupy

Danych, doprowadziliśmy w ten

sposób naszą

pewne

Journal of

Roboczej ds.Baz

chronologię

mniej

więcej do aktualnego stanu, z jednym szczególnym wyjątkiem,któ
ry pragnę wspomnieć.
W 1973 roku

Stowarzyszenie

Stanach Zjednoczonych

ds.Maszyn

Liczących

/ACM/ w

przyznało Charlesowi Bachmanowi z

firmy

Honeywell zaszczytną "Nagrodę Turinga".Przytoczę tu urywek lis
tu pochwalnego odczytanego przez

Dicka Cunninga, ponieważ mówi

on nie tylko o samym Bachmanie, ale także i o IDSie.
Brzmi on:
"Tegoroczny laureat Nagrody Turinga ACM jest jednym z praw
dziwych pionierów techniki baz danych. Nikt inny nie wywarł ta
kiego

jak on wpływu

twórcą i głównym
systemu

na

ten aspekt

architektem

naszej

pierwszego

dziedziny. Był on

dostępnego na

gospodarowania bazami danych - Integrated

/zintegrowanej

pamięci - IDS/. IDS

jest

Roboczej

Bachman był jednym z członków

CODASYLu ds.Baz

Store

dziś jednym z trzech

najpowszechniej stosowanych systemów gospodarowania
nych. Charles

Data

rynku

bazami da

.założycieli Grupy

Danych i uczestniczył w

pracach tej

grupy od 1966 do 1968 roku. Wymagania techniczne ustalone przez
tę grupę są realizowane

przez

wielu

dostawców oprogramowania

w różnych częściach świata. W istocie rzeczy te wymagania tech
niczne stanowią obecnie jedyną

godną uwagi propozycję wspólnej

struktury systemów gospodarowania bazami danych. Jest jego zas
ługą, że warunki te, po obszernej

debacie i dyskusji, obejmują

wiele spośród pierwotnych koncepcji IDSu".
Historia IDSu nie byłaby kompletna, gdybym nie wspomniał o
jego ponad trzystu użytkownikach. Ci użytkownicy,wielcy i mali,
rozrzuceni po całym świecie, wielce przyczynili
IDSu przez swoje

się do rozwoju

sugestie, żądania i czynny udział w jednej

z

najdoskonalszych organizacji użytkowników w świecie.
Choć IDS

datuje się o kilka lat

techniczne CODASYLu, może

wcześniej niż

wymagania

mimo to uchodzić ze realizację

wymagań. Przypatrzmy mu się pod tym kątem widzenia.
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tych

Od samego

początku

IDS

stosował koncepcję

set, określoną przez CODASYL. Tradycyjnie

zbiorów1 typu

posługujemy się sym

boliką Bachmana, tzn. blokiem i strzałą na wyrażenie powiązania
nazwanego setem przez Grupę Roboczą CODASYLu,a łańcuchem /chain/
w IDSie I. Choć

więc

istnieją

nieznaczne różnice

giczne między CODASYLem a IDSem I, wszystkie

terminolo

formy IDSu ściśle

odpowiadają wymaganym funkcjom setu, tak jak zostały one okreś
lone przez Grupę Roboczą. CODASYLu,
IDS stosuje się dokładnie do ustalonych
sad dotyczących

setów. Podobnie

użytkownik IDSu może

przez CODASYL za

jak w propozycjach

CODASYLu,

kombinować ten podstawowy instrument, ja

kim jest koncepcja setu, dla przedstawiania lub opisywania bar
dziej złożonych zależności. Jak
określony typ zapisu

widzimy z ilustracji /rys.18/,

może być zarówno

właścicielem

/owner/ w

jednej zależności typu set, obejmującej dwa typy zapisów człon
kowskich /raember

records/ jak i właścicielem

dwóch zależności

typu set,z których każda obejmuje po jednym typie zapisu człon
kowskiego. Określony typ zapisu może też być właścicielem dwóch
różnych zależności

setowych, z których

typ zapisu. I wreszcie, zapis

każda obejmuje ten sam

może być członkiem

więcej

niż

jednej zależności setowej.

A

B

B

B

B
B
B

Przy użyciu koncepcji setów zależności logiczne mogą być przed
stawione na kilka różnych sposobów

_________________________ Rys. 18_________ ______
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Należy zwrócić uwagę,
że każdy węzeł jest
powiązany tylko z
jednym właścicielem

Rys.19. Struktury w postaci drzewa w konwencji DBTG

Rys.20. Struktury sieciowe w konwencji DBTG
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&

zapis główny=właóciciel
szczegół

= członek

łańcuch

= set

Rys.21. Zintegrowana

sieciowa

struktura danych w konwencji

IDS/DBTG

oprogramowanie operacyjne

GCOS

ułatwienia dla użytkowników

NPS

TDS

GRTS

TSS

EMS

TPS

ISP

DATA QUERY

SEQ

6000

IDS

i

TSS

66

DataBASIC
MDQS

TPS

dialogowe języki IDS-II
itd.

TDS

itd.

itd./*
itd.

R y s ,22.

Rodzina produktów
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Zgodnie z zaleceniem CODASYLu

użytkownik IDSu może kombi

nować ten podstawowy blok strukturalny - set - z innymi, w celu
budowy i opisu albo całej bazy danych albo
nych dla określonego

prostego zbioru da

zastosowania« Użytkownik

najważniejszych danych, które mają

być zawarte w tej bazie da

nych, a potem projektuje, czyli dodaje
różnych funkcji, które mają

IDSu zaczyna od

powiązane z nimi dane z

być obsługiwane przez bazę danych,

dopóki nie zostaną opisane wszystkie

dane wymagane przez dzia

łalność gospodarczą lub konkretny system użytkownika.
Według Grupy Roboczej
nownikiem w tej

CODASYLu

podstawowym wspólnym mia

pozornie złożonej hierarchii

jest elementarna

koncepcja setu. Koncepcja setu, rozpatrywana od strony bardziej
teoretycznej, może być zastosowana do opisu prostych struktur w
formie

drzewa lub bardziej

złożonych struktur

ostatnią strukturę, czyli całkowicie
tak przedstawia się w notacji

zintegrowaną sieć danych,

Bachmana /rys.21/; i muszę tu po

wiedzieć, że struktura ta ściślej
ności danych

sieciowych. Tę

wyraża faktyczne współzależ

ujawniające się w świecie rzeczywistym - w Waszym

świecie gospodarczym. Jak

bowiem

wiadomo, dane w świecie rze

czywistym bywają powiązane w sposób, który

często bywa

bardzo

zawiły i złożony.
W odróżnieniu od produktów
innych dostawców, IDS

oferowanych

nie stara się być

.przez

niektórych

wszystkim dla wszyst

kich. Nie obejmuje oprogramowania transmisji danych ani progra
mów sterujących siecią; jest po prostu pakietem do gospodarowa
nia bazą danych.
Naszą

zasadą

planowania

rozwoju

nowych

produktów jest

"ewolucja a nie rewolucja”. Chciałem Was jeszcze coś niecoś po
wiedzieć o strukturze IDSu-II i o ©tapach,które już przeszliśmy
w toku tej ewolucji, ale mój czas dobiega już końca.
Wobec tego jeszcze tylko jedna końcowa uwaga i zarazem mo
że przeproszenie. Mam nadzieję, ż© «orientowaliście się, iż ce
lem Honeywella

jest nie tylko

standaryzacja, wyrażająca się w

naszym poparciu dla propozycji CODASYLu i ich realizowaniu, ale
przede wszystkim

lepsze oprogramowanie

baz

przekonanie wyrażone przez wielu, ż® koncepcje
razem dzisiejszych potrzeb; są one na czasie.

danych. Podzielam
CODASYLu są wy

. System kontroli schematów
. Usprawnienia systemu dostępu do bazy danych
. System dostępu do transakcji
. Język manipulowania danymi dla wielu języków nadrzędnych
. Funkcje kompletnej zmiany struktury
. Programy usługowe
. Ułatwienia dla użytkownika końcowego
. Funtccje budowy i ładowania baz danych
. Pomoce do konwersji zbiorów danych

Rys.23. Struktura

pakietu IDS-II

. 12 lat doświadczenia w opracowywaniu pakietów typu DBTG
i wsparcia dla nich
. Wypróbowane od dłuższego czasu oprogramowanie IDS
. Rozległe programy usługowe
. Członkostwo w rodzinie produktów wykonywanych w systemie
operacyjnym GCOS
. Imponująca już lista ułatwień dla użytkownika końcowego
DATA QUERY
Data BASIC
MDQS

Rys.24. Dotychczasowe osiągnięcia
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IDS-II

Jeśli zbytnio starałem

się Was przekonać do IDSu, to dla

tego że wierzę w to, czego Honeywell

dokonał

oraz dlatego, że

jestem przeświadczony, że jeśli ktoś kiedyś tworzy lepsze opro
gramowanie baz danych, to jest to Honeywell.

Pytania i odpowiedzi
JARVIS: Panie i Panowie, pragnę pozostawić możliwie jak najwię
cej czasu na

Wasze pytania. Naprzód

jednak chciałbym postawić

dwa lub trzy pytania od siebie, aby całkowicie

wyjaśnić stano

wisko referentów.
Zarówno Univac jak i Honeywell
pełne

wyraziły swoje całkowite i

zaangażowanie na rzecz propozycji

stanowisku, że jeszcze

za

CODASYLu. IBM stoi na

wcześnie na ustalenie

nie przedstawił konkretnie swoich

norm. ADABAS

poglądów na propozycje CODA

SYLu. Może chciałbyś coś na ten temat powiedzieć, Brian?

Wiem,

że macie system list częściowo odwróconych, ale może ma on inne
zastosowanie.
HALLING: Jest w Niemczech
terface CODASYLu z bazą

użytkownik, który chciał uzyskać in
danych ADABAS i napisał sam dla siebie

preprocesor. W wyniku jego

działania

instrukcje typu CODASYLu

przetwarzane są w odwołania /calls/ do ADABASu i cały
tem pracuje zupełnie dobrze. Oficjalne

ten sys

stanowisko projektantów

ADABASu w Niemczech sprowadza się do tego,że jeśli CODASYL zos
tanie powszechnie przyjęty, podejmą wspomnianą metodę i opracu
ją ją dla

tych

użytkowników, którzy

będą chcieli korzystać z

zalet ADABASu łącznie z normalizacją zapewnioną
Ale dopóki nie widać

szerokiego poparcia

SYLu, ADABAS nie będzie mieć

przez CODASYL.

dla propozycji CODA

oficjalnego

interface'u z

CODA-

SYLem.
JARVIS: Dziękuję. Pozostawmy na razie na boku sprawę propozycji
CODASYLu - choć jestem pewien, że będziecie mieli jeszcze pyta
nia z tej dziedziny. Jednym z problemów

uwypuklonych wczoraj w

referacie Reckitta i Cołemana była potrzeba dokładnej oceny wy
dajności

pakietów

gospodarowania

przez nie zasobów. Sądzę, że

bazami

interesuje to
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danych i wymaganych
wielu użytkowników

lub potencjalnych użytkowników pakietów. Gzy mogę zapytać refe
rentów, jakimi

narzędziami oceny dysponują i jak dokładne oka

zały się one?
CHTSHAM: Oczywiście jest to ważne. Byłem zdziwiony,słysząc dziś
przed południem twierdzenie p.Boota, że ankietowani użytkownicy
nie przywiązywali

dużej wagi

do

przewidywania i oceny wydaj

ności. Warto powrócić do naszego rysunku 8; uwidoczniono na nim
DB PROTOTYPE, który

daje użytkownikowi możliwość budowy szkie

letowej bazy danych i wykonywania szkieletowych programów użyt
kowych w oparciu o tę bazę danych, która zawiera ten sam rodzaj
wzorca odwołań do DL/1, przez

jaki potem

mają przebiegać kom

pletne programy użytkowe. Jest to coś bardzo podobnego do stan
dardowych

testów /benchmarks/, ale bez

bazy danych i bez

wykonywania

faktycznego

standardowych

budowania

testów, będących

jedynym całkowicie dokładnym sposobem oceny wydajności.
Natomiast użytkownikom, którzy chcą pracować on-line, udo
stępniamy

narzędzie zwane

analizatorem

transmisji danych /DC

Analyzer/,które przed zainstalowaniem przez użytkownika jakich
kolwiek urządzeń końcowych lub sprzętu telekomunikacyjnego, sy
muluje strumień

wiadomości lub transakcji

takiego rodzaju i w

takiej różnorodności, jakich użytkownik spodziewa się w rzeczy
wistości i umożliwia mu zorientowanie
dajności. Narzędzia te osiągnęły

się co do przyszłej

teraz

wy

zupełnie wysoki poziom

dokładności. Uważamy, że są one*ważne i użyteczne, ogólnie bio
rąc wolimy je np. od instrumentów symulacji.
JARVIS: Czy

przewiduje

Pan

wyższy

stopień

stwierdził John Smith, jak się wydaje, przy

dokładności
swoim

niż

użytkowaniu

DB PROTOTYPE?
GHISIIAM: Wiele dałoby się powiedzieć o problemach,jakie wczoraj
wypłynęły w związku z referatem Reckitta i Colemana, ale wydaja
rai się bezcelowe przeprowadzanie jeszcze

jednej obdukcji w rok

po pogrzebie systemu TOPS. Toteż prosiłbym Pana, Panie Przewod
niczący, o bardziej ogólne sformułowanie pytania.
JARVIS: Użytkownik zwykle pragnie zawczasu znać stopień w jakim
można polegać na tej wstępnej ocenie. Czy
najnowsze wersje

można powiodzieć, że

DB PROTOTYPE i DC Analyzer dają, ogólnie bio

rąc, bardziej niezawodne i dokładniejsze wyniki niż dawniej?
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C H I S H A M : Na pewno instrumenty dają teraz wyniki, które mają od-

cliy lenie we właściwym kierunku; to znaczy, że oceny dostarczane
przez nie są ostrożne i pesymistyczne w porównaniu z rzeczywis
tą wydajnością systemu, gdy ten zostaje oddany do eksploatacji.
JARVIS: Czy mógłbym to samo pytanie zadać Univacowi? Czy posia
da on instrumenty oceny?
WEICKHMANN: Nie
sądzę, że

mamy

instrumentów do pomiaru

nie jest to w ogóle

możliwe, ponieważ

opracowywanego schematu. Gdy schemat
żytkownik ma już
czamy

wydajności, ale

jest już

działający system lub

zależy to od

opracowany i u-

próbny system, dostar

instrumentów do pomiaru, a mianowicie

instrumentów sta

tystycznych, o których już mówiłem.
Po pierwsze, statystykę

rozkazów, która mówi użytkowniko

wi, jaką grupę rozkazów i jak często użytkował przy danym przebiegu;3fcatystykę kolejek: jak często przebieg ten był z różnych
przyczyn ustawiany w kolejce w standardowym
rowania

danymi; dalej, licznik

programie gospoda

tablicowy, który podaje

czasy

czekania w kolejce na miejsce w obszarze tablicowym buforu pro
gramu gospodarowania danymi; to samo w odniesieniu do

stronic,

które nie mogły być udostępnione,ponieważ były użytkowane przez
innego równoczesnego użytkownika.
To samo dotyczy użytkowania obszarów« Mamy też licznik po
dający, ile razy

określony przebieg był

ustawiany w kolejce w

celu użytkowania tablicy odległości ostatniego

zapisu gospoda

rowania danymi. Wiąże się to ze specyfikacją pozycji

zapisu

w

języku CODASYLu, gdzie ma zastosowanie klauzula odległości.
Jest to licznik blokad użytkowania, który dostarcza infor
macji o tyra, jak często

określony przebieg ustawiany był w ko

lejce w oczekiwaniu na dostępność blokady na określonej stroni
cy danych.
JARVIS: Pozwolę sobie w tym miejscu przerwać, żeby zapytać, czy
przyzna Pan, że są to
tyki dostrajania, które

pomoce do dostrajania /tuning/ i statys
użytkuje się po utworzeniu bazy danych

i oddaniu jej do użytku, a nie coś co można by zastosować przed
pełnym zaangażowaniem
systemu

się na

rzecz

zastosowania

określonego

gospodarowania bazą danych? Ze jest to coś do zastoso

wania raczej potem niż przedtem?
185
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.VEICKMANN: Tak.
JARVIS: Czy mogę prosić Floyda Johnsona o wypowiedź?
JOHNSON: Pytanie również

kłopotliwe, ale omówię

krótko. Niemożliwe jest dostarczenie

rzecz

bardzo

takiego instrumentu, a to

z dwóch powodów. Po pierwsze zależy to od budowy bazy danych, a
po drugie - od naszego starego poczciwego programowania, nie ma
bowiem sposobu przewidzenia, jak programista zaprogramuje.
Jest to z waszego punktu widzenia potrzebne;trzeba to więc
zrobić. Pierwsza

możliwa rzecz, to ocena

miejsca pamięci. Stosunkowo
pracy, która ma być

łatwo jest wyrobić sobie pojęcie o

wykonywana i ocenić, jakie

wchodzą w grę. Opierając się na naszym
nej dostarczanej

potrzeb pod względem

przez

nas

ilości

danych

doświadczeniu i na pew

dokumentacji, możemy

przewidywać

przybliżone potrzeby w zakresie dysków. Możemy też na podstawie
naszego doświadczenia z grubsza ocenić,'jaka wielkość programów
wchodzi w grę i jaka jest potrzebna
nej dla

buforów i eksploatowanych

Jedna rzecz, która

wielkość pamięci operacyj
modułów

IDSu. Jest

nas kładzie za każdym razem, gdy

jednak

dajemy tę

ocenę, a trzeba powiedzieć, że jest to ocena racjonalna; bo oto
programista zubiera

się do roboty i wypisuje

osiem stron pro

gramu, żeby zrobić coś, co można zrobić w jednej

pętli z szes

nastu rozkazów.
HALLING: Sądzę, że odpowiedź ADABASu na to pytanie można krótko
podsumować angielskim przysłowiem, że pudding wypróbowuje się w
jedzeniu. Ponieważ wdrożenie systemu jest tak proste, najprost
szą rzeczą, gdy chce się ocenić wydajność, jest utworzenie sys
temu próbnego. Daje się to zrobić bardzo, ale to bardzo szybko.
Można wziąć jakiś istniejący zbiór danych i przepuścić go przez
któryś z programów usługowych w oparciu o
ną strukturę

bazy danych. Można się też

programem usługowym do wykonania
wistej bazie

typowych

naprędce

zdefiniowa

posłużyć standardowym
rozkazów na rzeczy

danych. Ponieważ system użytkuje tylko jedną pod

stawową metodę dostępu, można też z dość dużym stopniem dokład
ności, za pomocą

prostego wzrostu

matematycznego, wyliczyć,jak

długo potrwa wykonanie konkretnej funkcji.
-
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Ale wracając do głównego

tematu - nie symulujemy; nie wy

konujemy wprawek na papierze; nie

oceniamy z góry i nie zgadu

jemy. Bierzemy system, wdrażamy go i wypróbowujemy.
JOHNSON: Ale ocena, ile go będzie
potrzebna Jest użytkownikowi

kosztować metoda baz danych,

w znacznie

wcześniejszej

fazie.

Nie może on jeszcze wtedy wdrożyć systemu.
HALLING: Nie, to nieprawda. Trzeba już mieć podstawowe projekty
zastosowań, które
system

chce

się wypróbować, trzeba już

użytkowy, do którech

mieć jakiś

chce się zastosować techniki

baz

danych. A w oparciu o parametry określające ten system, można - posługując się instrumentami ADABASu - bardzo szybko stworzyć
warunki testu.
JOHNSON: Może źle zrozumiałem pytanie; sądziłem, że chodzi Panu
0 narzędzia oceny raczej w fazie koncepcyjnej.
JARVIS: Tak właśnie brzmiało pytanie. Ale sądzę, że tezą Briana
ł
jest,że ponieważ w warunkach ich systemu utworzenie bazy danych
jest tak proste, zalecają oni, by zrobić to w trybie testu.
Chcę poruszyć jeszcze jedną sprawę, która wypłynęła w toku
dotychczasowego przebiegu

konferencji. Została ona poruszona w

pierwszym dniu w nagranym na taśmie magnetoskopowej wywiadzie z
Danielem Appłetonem, w którym to wywiadzie
niał, że użytkowanie
wał a

użytkownikowi

ten

ostatni wspom>-

systemu gospodarowania bazami danych,poz
tworzyć własne

zastosowania. Czy mogę Cię

zapytać, Keith, czy sądzisz, że takie podejście byłoby wykonal
ne przy IBMowakioh pakietach gospodarowania bazami danych?
CHISHAM: Tak. To jest powód, dla którego opracowaliśmy i udosko
naliliśmy nasz pakiet programowy GIS,towarzyszący teraz wszyst
kim naszym realizacjom w języku DL/1 - aby dać użytkownikowi
możliwości posługiwania się językiem

naturalnym do przetwarza

nia partiowego lub on-line z urządzenia końcowego, wprowadzania
swoich sprawozdań poprzez klawiaturę, spełnienia wymagań sorto
wania i operacji

arytmetycznych

programów w porównaniu

oraz

z normalną procedurą

programowania i testowania. A zatem
1 rzeczywiście rosnąca
celu

szybszego

produkowania

analizy systemów,

zgadzam się, że to

ważne.

liczba użytkowników DL/d wdraża do tego

pakiet GIS. Nie uważam, że

jest to akurat
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najwłaściwsze

narzęd zi e dla

końcowego

informatykiem;

użytkownika,

który nie

jest zawodowym

ale daje w niektórych przypadkach

takim niezawo

dowym u ż y t k o w n i k o m ,a w wie lu przypadkach zawodowym informatykom
narzędzie dó opracowywania

tych zastosowań i do dość szybkiego

zaspokajania nowych wymagań.
JARVIS:

Dziękuję Ci, Keith.

Floyd,

czy

masz coś do powiedzenia

nu ten temat?
JOHNSON:

Czy mógłbyś powtór zy ć dla mnie pytanie? Nie zapamięta

łem ref e ra tu firmy Byron Jackson.
JARVIS:

Tak.

wskazano,

W referacie

przedstawiciela

że potrafią oni posługiwać

firmy

Byron Jackson

się systemem go spo dar ow a

nia bazami danych do ładowania do maszyny wszystkich da nych po 
trzebnych dla danego zastosowania;

potem mogą bardzo łatwo wy s 

pe cyf ik ow ać współzależności danych i tym
rów,

samym struktury

które mają być użytkowane w zastosowaniu.

zbio 

Potem dają użyt

kownikowi mo żliwość konstruowania jego własny ch sprawozdań,któ
rych chce od sys tem u oraz ustalania pożądanych metod w y s zu ki wa 
nia informacji.
kować udział
słowy,

S t w i e r d z i l i ,że dzięki temu udaje się im

programisty w opracowywaniu

użytkownik eksperymentuje

materiały

ze

wyjściowe i informacje,

zredu

zastosowania.

swoimi danymi i

które sam

Innymi

wytwarza

zapotrzebował dla

swojego zastosowania.
JOHNSON: Mają tu miej sce

dwie rzeczy. Może

z czym zasadniczo zgadzam się;
naczę jednak,

Drugą

nazwanym

naszego

systemie podziału czasu,

syst em u

który

sprawozdania.

Zaz

Query /poszukiwanie

jest w gruncie

rzeczy

użytkownik

wielodostępu, może wchodzić

dane, formatyzować

Ale jest to zaprojektowane

poje dyn czy ch sprawozdań,

co my uwzględni

ale posługującym się IDSem,

wyszukiwać

związane z

wielodostępnego, działającym w

jedynie z pracą w trybie
dan ych ,

pewne rzeczy

IDS Data

IDS/; w jednym z modułów,

rozszerzeniem

do bazy

jej.

bazę danych, wdrożyć jej m i n i a t u 

stroną me dalu jest coś,

liśmy w innym pakiecie

obeznany

że potrzebujemy

i w ten sposób wytestowaó

tą bazą danych.

danych

symulacji,

że nasi użytkownicy w przeszłości uważali,że ró w

nie łatwo jest zaprojektować
rową wersję

sądzę,

trochę

i

przetwarzać

głównie dla wydawania

a nie dla zastąpienia wielkoobjętcścio-
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wej

L

periodycznej

sprawozdawczości

wykonywanej w normalnym

programie użytkowym IDSu.
IIALLING: W ADABASie istnieje moduł zapytywań, który pozwala

u-

żytkownikom wprowadzać do systemu zapytania w języku angielskim
albo z urządzenia końcowego działającego w trybie
rzania

albo w trybie

partiowym. Jeśli

teleprzetwa-

zapytania nie mogą być

spełnione ze względu na brak właściwego ustrukturowania w bazie
danych, istnieją też

ułatwienia w tymże

nych, pozwalające zmienić
potem

ponownie

ułatwienia

istniejącą

module transmisji da

strukturę

bazy danych i

wprowadzić zapytanie. Oczywiście istnieją

do pisania

wytwarzać w sposób

standardowych

też

sprawozdań, gdy chce się

powtarzalny ten sam rodzaj

sprawozdania u-

kierunkowany na użytkownika. W opracowaniu jest system dialogo
wy, który pozwoli użytkownikowi siedzącemu przy urządzeniu koń
cowym posługiwać

się

językiem

będącym w istocie

wersją BASICu, w celu pisania małych

programów

rozszerzoną

transmisji da

nych, komunikujących się z bazą danych ADABAS.
WEICKHMANN: CODASYL miał na pewno ważne powody ograniczając za
kres bazy danych. Systemy, takie jak np. języki interrogacyjne,
nie są wymienione w CODASYLu, bo nie

stanowią części

bazy da

nych - i tak też my traktujemy nasz pakiet bazy danych. Dostar
czamy jednak inne pakiety, takie
terface

package - pakiet

jak np, TIP '/transactions in

i n t er fa ce d

transakcji/, a niebawem

dostarczać będziemy też systemy języka interrogacyjnego i języ
ka dla nie przeszkolonego

użytkownika

dialogowego. Pakiety te

będą w stanie komunikować się z bazą danych, ale to nie zmienia
postaci

rzeczy, że są one poza

systemem bazy

danych. To samo

odnosi się do programów piszących sprawozdania.
JARVIS: Dziękuję Panu. Teraz kolej na pytania z sali.
NIEZIDENTYFIKOWANY MÓWCA /PTT, Holandia/: Sądzę, Panie Przewod
niczący, że trzeba

postawić pytanie

zarówno

koncepcyjne. Krążą pogłoski - i nie tylko
dzi pewna rozbieżność między
koncepcją

podstawowe jak i

pogłoski - że zacno-

koncepcjami CODASYLu a tak

zwaną

zależnościową /relational

concept/ Codda. My w PTT,

posiadając maszynę Univac 1110 2 x 2 ,

bardzo pragnęlibyśmy wie

dzieć, czy Univac, Honeywell, Siemens i Philips, które wdrożyły
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systemy gospodarowania bazami danych
DASYLu,

zamierzają

wdrożyć coś,

opahte na koncepcjach C O 

co by szło w kierunku tak zwa

nych koncepcji zależnościowych.
JARVIS: Czy mogę poprosić Wolfganga
to? Innymi słowy,

Weickhmanna o odpowiedź na

czy macie w Waszej firmie system zależnościo

wy?
WEICKHMANN: No cóż,

zaleźnościowa

base/ to coś, na co przy

baza danych /relational data

obecnie dostępnym

sprzęcie

nikt nie

może sobie pozwolić ani teraz ani w bliskiej przyszłości.Byłoby
to zbyt kosztowne i usłyszeliście to w dzisiejszym
zależnościowej
lub "actual

bazie danych. My realizujemy

source is" tak,

A zatem pewne aspekty
sądzę,

jak są

one

referacie o

pojęcia "virtual"

określone w CODASYLu.

zależnościowe mog ą być uwzględnione,

ale

że nawet do końca tego stulecia nie będziemy mieć sprzę

tu odpowiedniego dla zależnościowej bazy danych.
J O H N S O N : Szczerze mówiąc,
lizowano zależnościowy
nych.

Zaznaczam,

nie

słyszałem,

typ systemu

by gdz ie kolwiek zrea

gospodarowania

bazami d a 

że czę3to bywam u jednego z użytkowników w An

glii - Standard Telephone - który stosuje procedurę
leżnościowego w celu wyszczególnienia
bazy danych przez zastosowania.

mo d el u za-

wymagań stawianych wobec

Ale szczerze

mówiąc,

nigdy nie

mi ał em żadnych zahamowań z powodu sprzeczności lub niezgodności
między

modelem zależnościowym a IDSem lub

ten pierwszy

CODASYLem,

ponieważ

jest sposobem opisywania zależności, natomiast CO 

DASYL stanowi założenia strukturalne.
JARVIS: E.F.Codd należy do IBMu.

Czy wobec tego

Keith

Chisham

może coś na ten temat powiedzieć?
CHISHAM:

Tak,

oczywiście.

Davida Butlera,

Z przyjemnością

wysłuczałem referatu

ponieważ problem Codda polega na tym,

ich publikacjach nie posługuje się językiem
ta interpretacja p.Butlera była
dzę,
kiem

informatyki,

toteż

moim zdaniem bardzo cenna. S ą 

że zależnościowe podejście do bazy danych
nowym,

że w sw o 

a nowość polega na tym,

jest czymś cał

że struktura

bazy

danych

zostaje tu określona przez programistę zastosowania w jego pro-,
gramie przy

użyciu rachunku zależnościowego.

nie nowego,

ponieważ we

Jest to coś zupeł

wszystkich n as zy ch obecnych
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systemach

strukturę określają projektanci systemów,© programista użytkow
nika otrzymuje gotowy obraz logiczny tej struktury, którego nie
może tak łatwo zmienić.
Uważam, że prace

zależnościowe są bardzo

ważne. Istnieje

•już szereg tego typu modeli, w tym kilka w IBMie,ale faktycznie
są to zabawki a nie poważne realizacje, Zgadzam
długo, zanim znajdziemy się w posiadaniu
wielkości i szybkości

się, że potrwa

pamięci operacyjnej o

potrzebnych do wdrożenia

handlowo opła

calnych baz danych opartych na zasadzie zależnościowej. Ale są
dzę, że

powinniśmy mieć

stal© aa uwadze, czy to

uczestnicząc

w pracach CODASYLu, czy to opracowując IBMowskie oprogramowanie
baz danych, że w końcu prawdopodobnie

przyjdzie czas na zależ

nościowe bazy danych. Nie uważam jednak, byśmy potrzebowali so
bie zbytnio

zaprzątać tym

głowę w latach siedemdziesiątych, a

może i nawet na początku lat osiemdziesiątych.
SCHLAFFKE /BBC/s Moje pytanie

jest skierowane

IBMu. Powiedział Pan przedtem, że na pewno

do p.Chisbama z

błędem byłoby przy

jąć teraz normy oparte na przestarzałej technice. Czy mam z te
go wywnioskować, że usłyszymy

wkrótce od IBMu o pojawieniu się

jakichś nowości w dziedzinie sprzętu i oprogramowania?
JARVIS: Czy może Pan uchylić rąbka tajemnicy* p.Chisham?
CHISHAM: Nie mogę uchylić rąbka tajemnicy w odniesieniu do żad
nych przyszłych nowości. Nierozsądne i - jak

sądzę - szkodliwe

dla członków Diebolda byłoby, gdybym sugerował, jak będą wyglą
dać ewentualne przyszłe nowości lansowane przez moją firmę.Myś
lę, że ostatnie

pokazane

przeze

mnie przeźrocze o kierunkach

rozwoju techniki baz danych może dać pewne wskazówki co do ten
dencji, jakich będziemy zapewne

świadkami

w

tach - nie mówię teraz o nowościach w zakresie

najbliższych la
sprzętu i opro

gramowania, ale o tendencjach w projektowaniu baz
zdaniem

tendencje te oznaczają

danych. Moim

całkowite odejście od obecnych

koncepcji CODASYLu. Jest zupełnie możliwe, że przyszli użytkow
nicy baz danych - lub niektórzy spośród nich, którzy mają obec
nie systemy CODASYLu - będą chcieli

sieci typu CODASYLu, czyli

struktury bazy danych typu przetwarzania list. Uważam za bardzo
prawdopodobne, że

inni

użytkownicy, a mianowicie
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użytkownicy

DL/1, zechcą hierarchicznej struktury logicznej baz danych. In
ni mogą chcieć łańcuchowych struktur zbiorów danych w bazie da
nych. Sądzę, że zmierzamy ku sytuacji, w której
magać, by wewnętrzna
danych

będzie się wy

technologia sprzętu i oprogramowania bazy

stwarzała oparcie dla

szeregu różnych struktur logicz

nych bazy danych, w celu zaspokajania potrzeb użytkowników róż
nego typu. Sądzę, że będzie to baza danych odpowiadająca różnym
rodzajom użytkowników. Uważani, że to jest

wszystko co mogę po

wiedzieć na ten temat.
PORTER /Post Office DPS/: Zwracam się z moim pytaniem do wszyst
kich referentów. Czy

kiedykolwiek

udo się pogodzić całkowicie

zintegrowaną bazę danych przedsiębiorstwa z nadal odczuwaną po
trzebą sprawnego przetwarzania szeregowego?
HALLING: Myślę, że podstawową zasadą filozofii baz danych jest,
że nigdy nie uda się

siągnąć

pełnej wydajności, jaką można by

uzyskać przetwarzając dane sekwencyjnie. Sądzę, że można bardzo
zbliżyć się do tej wydajności,
pod warunkiem zaakceptowa
nia pewnych kompromisów. Oczywiście użytkowany system bazy da
nych powinien być dostosowany

do realizacji

ADABAS spełnia ten warunek; umożliwia
oparciu o zbiór danych

bardzo

tych kompromisów.

szybkie

przetwarzanie w

bliski sekwencyjnej strukturze;

fizyczna sekwencja bazy danych jest bardzo bli3ka logicznej ko
lejności,w jakiej użytkownik chce dostępować do zapisów. Kłopot
polega jednak na tym, że użytkownik dokonuje wielu czynności na
tym zbiorze, wskutek

czego ulega zmianie sekwencja

wówczas, jeśli nie dokona się reorganizacji
nosić dodatkowe

obciążenia

fizyczna i

zbioru, ti’zeba po

związane z dostępem

bezpośrednim.

Nie widzę sposobu uniknięcia tej trudności.
WEICKHMAN jN: System CODASYLu zapewnia rozmaitość struktur danych
i użytkownik

nie jest

przy konwencjonalnym

ograniczony do jednej, tak jak to
samodzielnym

było

systemie. Nie jestem więc w

stanie rozstrzygnąć Fańskiego problemu,bo zależy on od Pańskiej
analizy własnych danych.
JOHNSON: Gdybym miał zrobić wykaz

wszystkich zalet metody bazy

danych, wydajność - przy porównaniu
- nie byłaby

analogicznych zastosowań -

jedną z nich. Spodobało mi
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się to, co dziś przed

południem powiedział Reg Boot: integracji danych należy dokony
wać dopiero wtedy, gdy zachodzi

nagląca

potrzeba. Przekonacie

się bowiem, że eliminując redundancję»wprowadzacie na jej miej
sce coś innego. Integrujcie dane dopiero
potrzeba, by dane były

wspólne dla

wówczas, gdy zachodzi

kilku zastosowań, potrzeba

terminowości danych, ich spójności, szybszych czasów odpowiedzi
przy aktualizacji

itd. lub wreszcie potrzeba przetwarzania on~

-1 ine.
CHI.SHAM: Moja odpowiedź na Pana
ko: "Tuk”. Zdążamy
całkowicie

ku

sytuacji, w której

zintegrowaną

potrafimy

bazę danych - j e ś l i

przedsiębiorstwa - użytkowaną
różnymi metodami

pytanie, p.Porter, brzmi krót

przez

różne

pogodzić

taki będzie
typy

cel

użytkowników

dostępu - bezpośrednią, sekwencyjną

itd. - z

potrzebą wydajnego przetwarzania sekwencyjnego. Uważam, że zas
tosowanie hierarchicznych metod

dostępu bezpośredniego w IMSie

jest właśnie posunięciem w tym kierunku. Umożliwiliśmy kombina
cję bezpośredniego dostępu do segmentów hierarchii z dostatecz
nie sprawnym dostępem sekwencyjnym przy użyciu indeksu.
Chciałbym też powiedzieć, że moim zdaniem wymaganie spraw
nego przetwarzania

sekwencyjnego będzie

że z czasem będziemy obserwować
modnego przetwarzania

tracić na znaczeniu i

coraz mniejszą potrzebę staro

sekwencyjnego w oparciu-o bazę

danych,

Ale sądzę też, że zmierzamy ku sytuacji, w której potrafimy po
godzić oba te wymagania,
JARVIS: Dziękuję Ci. Czy to Panu wystarczy, panie Porter?
PORTER /Post Office DPS/: Tak. Dziękuję referentom za ich odpo
wiedzi.
DISHON /Ministerstwo

Obrony, Izrael/: Kieruję swoje pytanie do

przedstawiciela IBMu. Wśród istniejących instrumentów i

pomocy

wymienił Pan "analizator transmisji danych" /DC Analyzer/,Z na
szego doświadczenia z innymi analizatorami IBMu wynika, że ist
nieje wiele

ograniczeń przy użytkowaniu tego

analizatory te mogą być

instrumentu; np.

użytkowane tylko wspólnie przez przed

stawiciela IBMu z użytkownikiem. Później, po jakimś czasie, IBM
przedstawia

wyniki

testów

wykonanych za pomocą

Zmusiło to nas w końcu do użytkowania
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analizatora.

analizatorów zakupionych

u niezależnych

firm. Czy obecny

analizator transmisji

danych

jest mniej res try iccy jny niż analizatory stosowane do tej pory?
CHISHAM: Tak, sądzę, że jest to inny rodzaj analizatora niż te,
k'tóre Pan użytkował do tej

pory. Jest on udostępniany użytkow

nikom za opłatą, łącznie z dokumentacją i choć, jak przy każdym
instrumencie programowym, może

zajść potrzeba pewnych porad ze

strony IBMu, nie jest on przeznaczony do użytkowania
przez

przedstawicieli IBMu. Jest

to

klientowi i. sądzę, że nie są z nim
czenia, które Pan

instrument

wyłącznie

udostępniany

związane te poważne ograni

nadmienił i które

mogłyby Panu przeszkadzać

w posługiwaniu się nim w charakterze narzędzia

roboczego w wa

szym ośrodku.
CROES /Shell/: Czy mógłbym
mat użytkowania

poprosić o opinię

referentów na te

słowników danych, zarówno przed jak i po zaan

gażowaniu się na rzecz techniki baz danych?
WEICHMANN: Słowniki

danych

nie są zdefiniowane w wymaganiach

technicznych CODASYLu. Wchodzą one w grę
terrogacyjnych, gdy adres

np. przy językach in-

ma wskazywać pewne

elementy

danych

wewnątrz zapisów, W ramach naszych języków interrogacyjnych za
pewnimy mniej lub bardziej automatyczne tworzenie słowników da
nych.
HALLING: Myślę, że słowniki

danych mogą być

przy projektowaniu regionalnych

bardzo pożyteczne

zbiorów danych, jeśli się chce

zLntegrować większą liczbę systemów. Bardzo duża może być przy
datność słownika danych jako narzędzia, które pozwala przez za
projektowaniem

zbioru zgromadzić w jednym

informacji o tym, gdzie
przed

utworzeniem

dane

są

miejscu dużą

użytkowane; można to

zbioru danych. Jednak

ilość
zrobić

w przypadku ADABASu,

podobnie jak w większości innych systemów gospodarowania bazami
danych, można utworzyć słowniki

danych w sposób retrospekcyjny

jako pakiet czołowy /front-end package/, który identyfikuje ok
reśloną pozycję danych

niezależnie od tego, w której bazie da

nych jest ona przechowywana,ze zbioru będącego częścią tej bazy
danych. Technika

ta

wielkiego użytkownika
systemie

jest w praktyce
w

Stanach
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przez pewnego

Zjednoczonych, który w swoim

ADABAS posiada zbiór danych

-

stosowana

-

zawierający informację o

tym,gdzie w tejże bazie danych ADABAS przechowywane są pozosta
łe dane przedsiębiorstwa. Dzięki temu użytkownik pragnący uzys
kać dostęp do konkretnej
wiedzieć, gdzie

informacji, nie potrzebuje

przechowywana

dostęp do niej, jaka jest
wiązania z innymi

jest ta

dokładnie

informacja, jaki

jej struktura, ani

jest

jakie są jej po

informacjami; zapytuje po prostu o tę infor

mację według jej nazwy, a program

słownika danych przekształca

to zapytanie na zapytanie ADABASu, które dokładnie identyfikuje
miejsce przechowywania poszukiwanej informacji.
Podsumowując - słownik danych jest pożyteczną techniką po
mocną

przy projektowaniu

szczególnie

zbiorów

pożyteczną przy

danych; jest

też

techniką

dostępie do bardzo dużej bazy da

nych, zwiększając nieco dystans między programistą zastosowań a
strukturą danych.
JOHNSON: Mam niewiele

do

dodania, poza tym że słowniki danych

stają się coraz ważniejsze.
Sądzę, że gdybym był użytkownikiem, nie kupowałbym takiego
słownika; napisałbym go sam i utrzymywałbym go w możliwie pros
tej postaci» Podstawowe wymagania to zarejestrować element

da

nych, obraz i sposób użytkowania programu. Można to zrobić bar
dzo prosto, nawet można sporządzić do tego mały pakiet interrogacyjny, który

mówi "co się

stanie, gdy

zmienię tę jednostkę

elementu danych"? Jest to funkcja bardzo potrzebna i lepiej że
by słownik

rozrastał

się wraz z waszymi

potrzebami niż kupić

któryś z bardziej skomplikowanych pakietów, które nie zawsze są
użyteczne.
CHISHAMs Słownik danych? Owszem. Oferujemy oprogramowanie słow
nika danych. Jest on sam zorganizowany jako baza danych w języ
ku DL/1, czyli

baza metadanych. Zgadzam się z przedstawicielem

ADABASu, że jest to bardzo ważne narzędzie przed i po wdrożeniu
bazy danych. Sądzę, że w naszych

pakietach

będziemy w dalszym

ciągu rozwijać funkcje słownika danych.
JARVIS: Dziękuję Państwu. Niestety już czas zakończyć tę sesję,
Dziękuję naszym referentom, pp. Chishamowi, Johnsonowi, Hallingowi i Weickhmannowi, że chcieli przybyć i udzielić
na Wasze pytania.
-
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Referat wygłoszony przez Daniela B.Appletona z firmy Byron
Jackson Pump Division, Vernon, California, na konferencji
GUIDS 73 w Bostonie, Massachusetts, w listopadzie 1973 r.
Streszczenie
Referat ten jest w istocie rzeczy studialnym przykładem na
opracowywanie systemów w środowisku
liza dwóch

prób utworzenia

trolowania" Informacji
Pump

zautomatyzowanego systemu do "kon

zaopatrzeniowej dla firmy Byron Jackson

Division w Vernon. Pierwszej

tradycyjnej

gospodarczym. Jest to ana

próby dokonano

przy użyciu

metody opracowywania systemów i tradycyjnego opro

gramowania. Opracowanie to

rozpoczęło się od

określenia mate

riałów wyjściowych systemu, przechodząc następnie do określenia
wejścia

i

dochodząc w końcu

do

fazy automatyzacji, w której

zostają napisane, wypróbowane, uruchomione i wdrożone programy.
Ten tradycyjny

proces stosowano w firmie

Byron Jackson

przez

dwa lata w dążeniu do utworzenia systemu zaopatrzenia i po tych
dwóch latach projektu zaniechano na rzecz prostego zautomatyzo
wanego systemu

wprowadzania zamówień zaopatrzeniowych. Wysiłek

był dramatyczny i ciekawy, ale wyniki nie były zadowalające.
Następnie przedsiębiorstwo podjęło drugą próbę budowy sys
temu zaopatrzenia. Ale tej

drugiej próby

dokonano przy użyciu

systemu gospodarowania bazami danych System 2000 i proces opra
cowywania systemów
nowe

był

zupełnie odmienny od

podejście, nazwane "opracowaniem

ośmiu dość

tradycyjnego. To

prototypowym" oparto na

specyficznych kryteriach, z których

każde miało na

celu uniknięcie pewnego konkretnego typu trudności,nieodłącznie
związanych z podejściem tradycyjnym. Koncepcja opracowania pro
totypowego

obejmowała trzy podstawowe

danych, analizę

fazy: definiowanie bazy

heurystyozną i próbę w warunkach rzeczywistych

/próbę środowiskową/. Posługując się systemem zaopatrzenia jako
królikiem doświadczalnym, rozwinięto i przeanalizowano

koncep

cję prototypową w celu ustalenia jak przydatną i użyteczną może
-
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ona być w rzeczywistości. W ciągu dwóch miesięcy utworzono pod
stawowy syn tom i w cztery miesiące później zo3tał on całkowicie
włączony do całokształtu
h Loratwa.
Niniejszy
omawia

działalności

referat jest

gospodarczej

pomyślany jako

przedsię-

analiza i dlatego

znaczną liczbę problemów, starając się wyjaśnić zarówno

ich źródła jak i doniosłość. Koncepcjo prototypowej nie potrak
towano przy

tym jako uniwersalnego

ponieważ nie została

leku na wszystkie kłopoty,

ona jeszcze ani doprowadzona

do doskona

ł o ś c i , ani

oceniona pod względem swoich

możliwości. Ale stanowi

ona pewną

alternatywę - i to, jak się

.przekonamy, alternatywę

o bardzo dużej

mowy - w stosunku do tradycyjnego

podejścia do

opracowywania systemów kontroli informacji.Alternatywa ta stała
się możliwa i realna dzięki możliwościom i koncepcjom projekto
wym ucieleśnionym w Systemie 2000.
Trzeba też podkreślić, że choć
tem zaopatrzenia
napotkane

tematem referatu jest sys

opracowany w firmie Byron

podczas pierwszej

tylko tej firmie ani

nie są bynajmniej właściwe

tylko systemom zaopatrzenia. Nie

one z braku dostatecznego
ani nawet z braku

próby

Jackson, trudności
wynikły

zaplanowania 1 dostatecznej kontroli

poparcia i zainteresowania ze strony naczel

nego kierownictwa. Wynikły one z tradycyjnych pietod prac rozwo
jowych i z obecnego

stanu

sztuki i winę, jeśli w ogóle

można

mówić o winie, ponosi tradycja.
Wprowadzenie
Od szeregu lat zajmuję się

analizą systemów i jej produk

tem: systemem informacyjnym. Moje

zainteresowanie jako kierow

nika liniowego, nie jest czysto akademickie. Wynika ono z chęci
dopomożenia

mojemu

pracodawcy w przezwyciężeniu

tradycyjnych

trudności towarzyszących skomputeryzowanym systemom informacyj
nym. Moje zainteresowanie jako zawodowca wypływa z potrzeby wy
eliminowania

wysokich kosztów, słabej

sprawności i wydajności

oraz zupełnego braku elastyczności, jakimi odznaczają się obec
nie tworzone przez nas 3 ystemy

informacyjne. A jako

naukowiec

zainteresowany jestem stanem sztuki,która przy całym swym blas
ku i całej

pomysłowości, przy swojej
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magii i obiecujących per

spektywach,

wciąż

jeszcze jest; opłakanie - niedoskonała

i staje

się niebezpiecznie nieefektywna.

W ciągu ostatnich ośmiu lat

budaiem

system

informacyjny

w jego środowisku gospodarczym, usiłując ustalić, dlaczego

og

romna większość systemów informacyjnych pozostaje daleko w tyle
■¿a swoimi zamierzonymi celami.Widziałem i stosowałem wiele róż
nych obecnie dostępnych technik i instrumentów prac rozwojowych
i posłużyłem się nimi do budowy

około trzydziestu różnych sys

temów infox*macyjnych sięgających od niezwykle
rozdziału poczty, poprzez wysoce

prostego systemu

techniczny system analizy za

dań, aż po ultrazłożony całkowicie zintegrowany system planowa
nia potrzeb materiałowych.
Jasne

stało

się przy

tym, że

im

t.yrn większą ma szansę powodzeniu. Ale

prostszy jest system,

faktycznymi

przyczynami

tego nLe są bynajmniej te,które wydawałyby się oczywiste. Pros
te systemy

udają się niekoniecznie dlatego, że są małe, ściśle

zdefiniowane i uczestniczy w nich niewielu ludzi. Proste syste
my udają się, bo nie mają na celu "kontroli" informacji /stero
wania infoi-macją/. Są natomiast

pomyślane jako systemy porząd

kowania informacji w zbiorach. Wydaje się bowiem, że w im więk
szym stopniu

wymaga się od systemu, by kontrolował informację,

tym bardziej staje

się on

złożony i tym

większe jest

ryzyko

informacji znacznie

lepiej znamy

się na

niepowodzenia.
My eksperci

od

gromadzeniu i porządkowaniu lxxformacjl w zbiorach niż na stero
waniu nią. I choć chętnie
mawiamy wyraźnego

rozgraniczenia tych

jest jedną z głównych
naszych

przyznujemy się do tego, uparcie od
dwóch pojęć. Brak

przyczyn, dla których

prób budowy systemów

tego

znaczna większość

sterowania informacją

pozostaje

w tyle za zamierzonym celem i dla których rośnie w tak niepoko
jącym tempie zniechęcenie, zarówno wśród specjalistów od syste
mów informacyjnych do celów

zarządzania jak i wśród kierownic

twa gospodarczego.
System

sterowania

informacją nie jest

supex-wymyślnyw systemem tworzenia
1'zędziem

wielkim, złożonym

zbiorów informacji. Jest na-

do podejmowania decyzji w wysoce złożonym, probabilis

tycznym śi-odowisku gospodarczym. A tymczasem nasze koncepcje co
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*io charakterystyki
postępować
powiada, że

tego narzędzia i co do sposobu, w jaki mamy

tworząc to

narzędzie, wypływają

porządkowanie

informacji

nią to jedno i to samo. Tradycja

z tradycji, która

w zbiorach i sterowanie

ta przejawia

się w procesach

opracowywania,stosowanych przy tworzeniu systemów do celów gos
podarczych, w sposobie

cji, w koncepcjach

szkolenia naszych ekspertów od informa

projektowych

oprogramowaniem oraz

kryjących

się za

sprzętem i

niemal we wszystkich innych aspektach na

szego zawodu. Faktycznie tradycja ta tak dalece stała się częś
cią naszej

codzienności, że sama

się żywi. Tkwimy w koleinie,

i w tym przypadku możemy koleinę określić jako grób bez końców.
Pierwsza próba - opis
Co to jest

system

informacyjny i jak

się go buduje, wie

każdy. Wątpię,czy można znaleźć choćby jednego kierownika, kon
sultanta, magistra naukowego zarządzania, projektanta systemów,
specjalistę od procedur, ekonomistę, specjalistę od nauk

poli

tycznych czy sprzedawcę IBMu - aby wymienić tylko kilku - który
nie potrafiłby rozwodzić się godzinami nad działaniem i ukryty
mi mechanizmami

systemów

informacyjnych. Dziedzina ta - jeśli

można tuk ją nazwać - kipi od ekspertów. /Predęrick

Taylor nie

zdawał sobie sprawy, co rozpętuje./ Mimo to informacja w środowisku

gospodarczym to zjawisko, o którym tak

naprawdę

bardzo

mało wiadomo i które jest bardzo słabo rozumiane. Pomyślmy tyl
ko, że przeciętne
3 woich

przedsiębiorstwo podejmuje ogromną większość

decyzji opierając się na informacji wyprowadzonej z 400

do 800 podstawowych

elementów

spośród 400 do 800 kluczowych

danych. Oznacza to, że niektóre
elementów

danych

utrzymywanych

przez przedsiębiorstwo są istotne dla większości jego problemów
podejmowania decyzji. Nie ..trzeba być matematykiem,by zdać sobie
sprawę, że potencjalna liczba

informacji, jakie można wyprowa

dzić z 400, nie mówiąc już o 800, elementów danych, jest astro
nomiczna. Z grubsza wynosi to 1,053411359 * 10869 potencjalnych
informacji. W takich

wurunkach

potrzebni są nie

eksperci,ale

prorok.
Ale dzisiejsi eksperci od informacji właściwie nie intere
sują się potencjulną informacją. Ich faktycznym
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celem jest bu-

dowa systemów, które

standaryzują

informację w oparciu o przy

puszczenia i przewidywania dotyczące
zyjnych

konkretnych potrzeb decy

przedsiębiorstwa. Ma to wprowadzić

porządek do chaosu
y/
przez budowę systemów do kontrolowania
infor

informacyjnego

macji. Te systemy

sterowania

informacjami są

przeznaczone do

realizacji konkretnych celów gospodarczych, takich jak np. gos
podarka

zapasami! sterowanie

produkcją w oparciu o wzory in

formacyjne ,które przy odpowiedniej manipulacji generują decyzje
gospodarcze.
System

kontroli informacji

informacyjnym. Jak

każdy

jest w rzeczywistości modelem

inny model, jest on

przeznaczony do

wytwarzania określonych wyników; ażeby zaś wytworzyć ten wynik,
model wymaga

specyficznego materiału wejściowego. Model infor

macyjny jest zbudowany na
tyczących procesów
widłowo

pewnych podstawowych założeniach do

decyzyjnych w gospodarce i aby mógł on pra

działać, przedsiębiorstwo

musi

przestrzegać

pewnych

ścisłych parametrów dotyczących zarówno informacji jak i proce
su podejmowania decyzji.
Zadaniem dzisiejszego
towanie i budowa

eksperta od informacji jest projek

tych modeli kontroli informacji. Aby to uczy

nić, musi on przesiać nieskończoną ilość potencjalnych informa
cji i ustalić, które z nich

mają być poddane pod kontrolę sys

temu. Stosowana przez niego technika prac rozwojowych odpowiada
ścisłym
proces

wymaganiom produktu, jaki zamierza

wytworzyć. Jest to

deterministyczny, składający się z trzech

zasadniczych

faz:**/
. ustalenie wyjścia,
. ustalenie wejścia,
. zdef.iniowanie elementów wewnętrznych systemu.
Te trzy fazy

muszą następować kolejno po sobie i żadnej z

nich nie można zakończyć, zanim

nie została zakończona poprze

dzająca ją faza.
x/ Użyty wielokrotnie w angielskim oryginale termin control.
jest wieloznaczny i oznacza zarówno kontrolę informacji jak
. i sterowanie informacją /przyp.tłum./
xx/ Niektórzy eksperci od systemów dodają czwartą,fazę - wdroże
nie, ale jeśli idzie o mnie, do tego czasu "klacz zdążyła
już wymknąć się ze stajni".
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Ponieważ projjektant buduje system
wunia konkretnych

informacyjny do wykony-

funkcji, rozpoczyna on proces

od określenia, jakie

opracowywania

funkcje system ma spełniać, uwzględniając

przy tym typy decyzji gospodarczych, jakie mają być podejmowane
przy użyciu wyników s y s t e m u W drodze redukcji projektant usta
la, jakie

konkretne materiały

oraz decyduje, kto

będzie otrzymywał sprawozdania, jaka będzie

ich częstotliwość i jaką
opracowywania

postać

mają

przybrać. Pierwszy etap

systemu kontroli informacji ma zatem na celu wy

odrębnienie spośród
pozycji

wyjściowe system musi wytwarzać

niemal nieskończonej

liczby potencjalnych

informacji takiej loh liczby, którą można wygodnie ma

nipulować /powiedzmy, 2 do 100/, Decyzja, które informacje mają
być objęte

sprawozdaniami, ;jest mniej lub bardziej arbitralna,

będąc funkcją założonych

potrzeb procesów decyzyjnych. Gdy za

łożenie to zmienia się, zmieniają się potrzeby pod względem ma
teriału wyjściowego i odpowiednio do tego musi ulec zmianie de
finicja systemu.
W roku 19?d firma Byron Jackson
tem informatyczny dla
czących decyzji

postanowiła zbudować sys

gromadzenia i wydawania informacji doty

zaopatrzeniowych. Początkowo

ustalono, że in

formacje, które mają być gromadzone w komputerze,będą obejmować
tylko informacje potrzebne Działowi

Zaopatrzenia do określenia

stanu zaległych zamówień zaopatrzeniowych. TSksperci Zabrali się
do roboty i wypracowali
jakie mają

podstawowy zakres

systemu, określając

być jego parametry. Przeznaczeniem

nowego

systemu

było tworzenie zbioru informaoji o zaopatrzeniu w celu udostęp
nienia

jej

wszystkim, którym

czasie kierownictwo

będzie potrzebna. Ale po .pewnym

postanowiło przekazać

komputerowi również

pewne ograniczone funkcje w zakresie podejmowania decyzji,takie
jak np. rozstrzyganie problemów które zamówienia zaopatrzeniowe
są opóźnione i którzy
Niepostrzeżenie

dostawcy

stale nie dotrzymują terminów.

dla kierownictwa

system tym samym minął punkt

zwrotny. System zaopatrzenia przestał być systemem gromadzenia,
porządkowania i wydawania informacji. Stał się natomiast syste
mem sterowania

informacją, po pierwsze

pewne decyzje, a po drugie
być określane

dlatego, że podejmował

dlatego, że wymagania wyjścia miały

przez dodatkowe komórki
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organizacyjne

poza tą,

która Ijyła odpowiedzialna za wejście. Jedyną
do sprawowania całkowitej kontroli

jednostką

zdolną

nad wejściowym i wyjściowym

materiałem informacyjnym miał być sam system.
Określenie wyjścia nowego systemu

zaopatrzenia trwało ca

łymi miesiącami, ponieważ zanim zdołano określić nowe wymagania
odnośnie wyjścia, zmieniały
nego etapu prac

rozwojowych nie

nie ustalono wymagań
się posiedzenia

można było

odnośnie informacji

zakończyć, dopóki

wyjściowej. Odbywały

jedne po drugich i rozważano

po drugich. Dział
tem będzie

się stare. A tymczasem żadnego in

Zaopatrzenia wciąż dopytywał się, kiedy sys

gotów. Nie rozumiał, że nie można

informacyjnego

jedne propozycje
d:hcńczyć modelu

dopóki nie zadecydowano ostatecznie o materiale

wyjściowym i nie

skonkretyzowano go. Natomiast większość użyt

kowników wiedziała jedno, a mianowicie, że z chwilą, gdy sfina
lizują swoje

wymagania i przekształcą je w system, kontrola nad

dostępną dla nich infoi'macją

będzie sprawowana nie przez nich,

ale przez system. Nic więc dziwnego, że mając to na uwadze, żą
dali gwiazdki z nieba.
i

Gdy ekspert

informacyjny zaczyna

krystalizować wymagania

wyjściowe systemu, ma on już względną swobodę jeśli idzie o us
talenie wymagań wejścia. Robi to opierając się na założeniu, że
wejście jest funkcją wyjścia; że nie można z systemu wyjąć cze
goś, czego się tam nie włożyło. Jest to następny logiczny krok,
którego musi dokonać,by zbudować swój model informacyjny. Jeśli
chce dostać informację na wyjściu, musi ustalić jaka informacja
ma wejść do systemu. Zachodzi w tym punkcie powszechne nieporo
zumienie, a mianowicie

przekonanie, że ekspert decyduje, jakie

dane muszą być wprowadzone do systemu, by można
na wyjściu określoną

było

otrzymać

informację.,A tymczasem bynajmniej tak nie

jest. Decyzje o wejściu

dotyczą

informacji, a-nie

danych. To

prawda, że można z wymagań co do informacji wejściowej wyelimi
nować

nLektóre dane, ale

decyzja w tej

sprawie opiera się na

potrzebie wydawania tych danych jako części informacji wyjścio
wej

systemu. Należy

zrozumieć, że w rzeczywistości

jednostka,

miary wejścia i wyjścia systemu jest ta sama,a mianowicie - in
formacja.
Wzajemne oddziaływanie
ścia systemu

wymagań dotyczących wejścia i wyj

zaopatrzenia Byron
-
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Jackson potoczyło się
-

zwykłą

koleją. .V miarę juk rozszerzały się wymagania odnośnie wyjścia,
rosły wymagania

dotyczące wejścia» Gdy

gotowej informacji wejściowej

dla

nie można było

zdobyć

zaspokojenia żądań sprawoz

dawczości albo zmieniano te żądania, albo podejmowano próbę ge
nerowania

wymaganej informacji w celu wprowadzania jej do sys

temu. Tak więc

poczynała wyłaniać ®if potrzeba podsystemów tam

wszędzie, gdzie materiał
juko materiał

wyjściowy z podsystemu miał być użyty

wejściowy dla

ayateau

podsystemów dość istotnym okazał
ci. W owym

zaopatrzenia. Wśród tych

się podsystem numeracji częś

czasie zakłady Byron Jackson w Vernon nie miały nu

meracji części dla

n o m a l l ó w , aurówców. i innych części nabywa

nych z zewnątrz. Brak tej numeracji części uniemożliwiał przed
siębiorstwu posługiwanie

się nowym systemem

zaopatrzenia przy

podejmowaniu decyzji o zakupie normaliów. Oczywiście decyzje te
poprzednio

podejmowano

opierając się na nomenklaturze części,

ale nowy system nie był w stanie podejmować decyzji w oparciu o
ten typ

informacji. Wymagał, by

części. Ponad rok

informacja

obejmowała

numer

trwały prace nad tym jednym podsystemem, ale

jak można się było spodziewać, podsystem numeracji części przy
brał monstrualne
o numerach

rozmiary. W końcu

części włączy

zdecydowano, że informację

się do systemu kiedyś później, wobec

czego trzeba było zrezygnować z żądania tego materiału wyjścio
wego. Dobrze że się tak stało, bo błędem
numeracji dla kupowanych

byłoby tworzyć system

części tylko w oparciu o założone po

trzeby informacji do celów zaopatrzenia. Ale nieutworzenie tego
podsystemu przesądziło o losie nowego .systemu zaopatrzenia. Był
on z góry skazany na wymianę w chwili, gdy wprowadzony zostanie
nowy system numeracji części»
Dopiero po sfinalizowaniu wymagań odnośnie informacji wej
ściowej i wyjściowej, ekspert

sośe zacząć

faktyczne budowanie

systemu. Żeby zacząć budowę. muzl naprzód wyłączyć użytkownika,
tak aby model mógł trwać w niezmienionej po®tael.następnym kro
kiem jest

ustalenie wewnętrznych elementów

systemu, czyli ok

reślenie jak ma on redagować i przechowywać informację wejścio
wą, manipulować

nią i wyszukiwać ją» Decyzje te ekspert podej

muje opierając elę na
wyjścia. Instrumenty

ehar&kteryetyee

informacyjnej wejścia w

programowe, którymi
-
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dysponuje, są zapro-

jektowane do

tego właśnie

celu:

redagowania i przechowywania

informacji, manipulowania nią i wyszukiwania

Je,J. Także

w tej

sprawie zachodzi powszechne nieporozumienie, a mianowicie prze
konanie, że

model informacyjny

operuje

danymi. Tak nie jest.

Większość programów użytkowych spotykanych na dzisiejszym rynku
operuje

głównie informacją, którą

/record/. Program nie

przedtem zapisu. Zapis jest to

dostosowana do automatyzacji

temowej i jest

zapisu

odczytuje ani nie wypisuje elementów da

nych ze zbioru, nie otrzymawszy
oczywiście

postrzega w postaci

na ogół

wersja informacji sys

fizycznym odbiciem

formy

wejśoia lub

wyjścia systemu. Toteż zbiory

Informacji, które zwykle nazywa

my bazami

tym

danych, bynajmniej

nie są. W rzeczywistości są

one bazami Informacji. Przy manipulowaniu
tomatyzowanej bazy informacji
wą logikę, jakiej

danymi wewnątrz zau

należy stosować tę samą podstawo

się używa przy manipulowaniu danymi w jakim

kolwiek ręoznym zbiorze informacji. Baza
postaci nie ma żadnych magicznych

danych w swej obecnej

własności, które by nam poz-'

walały czynić cokolwiek, czego nie można by zrobić ręcznie, ma
jąc na to czas, personel i pieniądze.
Po roku prace rozwojowe nad systemem
Jackson

dobrnęły do fazy

zanim całkowicie

budowania

sfinalizowano

zaopatrzenia w Byron

systemu. Ale stało się to

wymagania

wejścia

i wyjścia.

Stworzyło to istotny problem, typowy dla instrumentów i technik
prac

rozwojowych, którymi

temów kontroli

posługujemy się dziś do budowy sys

informacji. Zautomatyzowany

system jest tworem

samodzielnym 1 samym dla siebie. Oprogramowanie
nic innego. Jest

nie pozwala na

rzeczą niezywkle kosztowną i trudną użytkować

komputer do projektowania systemów, toteż systemy muszą być au
tomatyzowane dopiero po zaprojektowaniu. W firmie Byron Jackson
problem ten
kilku

doprowadził do katastrofy

systemu,

zaopatrzenia z

powodów. Po pierwsze - ponieważ programowanie rozpoczęto

przed sfinalizowaniem

projektu, wiele denerwujących roboczogo-

dzin i komputerogodzin pochłonęło
uwzględnić zmiany w projekcie

modyfikowanie programów, aby

wpływające na wejście i wyjście.

Po drugie - ponieważ wyłączono użytkownika, decyzje
systemu podejmowano

opierając się na potrzebach

programowania'

a nie na potrzebach systemu. I wreszcie - zakończenie
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w sprawach
prac nad

systemem i Jego przejście z fazy

rozwojowej do fazy eksploata

cyjnej stały się głównym celem prao rozwojowych.
System zaopatrzenia zaczął obracać się w błędnym kole,roz
łażąc się na kawałki. Jego zakres
nie można było sfinalizować

nieustannie wzrastał, tak że

wymagań wejścia i wyjścia. Progra

mowanie trwało i doznawało opóźnień i kłopotów
łych

zmian

wymagań dotyczących

w programowaniu

na skutek ciąg

wejścia i wyjścia. Opóźnienia

pozostawiały więcej czasu

na wysuwanie nowych

żądań odnośnie wejścia 1 wyjścia, wynikających teraz z natural
nych zalań w k l e r e e f t i e t e i e i a e to d a o h zarządzania. I tak dalej,
i tak dalej.•• .
Epilog był takt, śe po dwóch lotach

kierownictwo zgodziło

się ograniczyć sysfc&ss s peeretea do pierwotnego zakresu i stwo
rzyć system zaopatrzenia, który m & porządkować w zbiorach i wy
dawać tylko

informację potrzebną Działowi

reślania etanu

zaległych

Zaopatrzenia do ok

z&aóuleń zaopatrzeniowych. Wznowione

prace przebiegły teraz stosunkowo gładko, ko tąyeliminowane zos
tało z projektu sterowanie infemocją. Bolę cysterna oprowadzono
do porządkowania

informacji w zbiorach. Ale i tan

uniknął trudności

prey

system

opracowywaniu, aftewdłązsayeh

nie

trady

cyjnego deteratslsty samego podejścia.X en róesled olał się stać
modelem informacyjny®.
Pierwsza próba - ocena
Spoglądająo

w s te c z

na d o ś w ia d c z e n ia z realizacji

zaopatrzenia, nie t r u d n o
każdym etapie,.przyozynlło

systemu

jest « s k & z a ó , CO 8 tego ee zaszło
s ię

d o n ie p o w o d z e n ia

na
prac rozwojo

był p r & e d e p e d e h a io p r o b le m związany z up
rzednim ustalaniem wyjścia. W y jś c ie systemu j e e t t o informacja,
która ma być użytkowana do najbardziej dynamicznego aspektu

wy oh. Najważniejszym

działalności gospodarczej - podejmowania decyzji.

Jeśli

zapo

trzebowanie na informację.jest tak dynamiczne, to czy jest rze
czą rozsądną

chcieć statycznie

cją? Nawet przyjmując, że
powinny

kontrolować zasilanie informa

pewne aspekty

procesu

decyzyjnego

być znormalizowane, nie ma sensu automatyzować lub bu

dować systemów dla kontrolowania wyłącznie tych aspektów. Próba
dokonania tego

nieuchronnie prowadzi do problemów wynikających
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ze wzrostu l rozbudowy wymagań wobec wyjścia 9y a temu;teorio prac

rozwojowych

streszcza

się tu do pytania "czy

cała informacja

Jest już zgromadzona w komputerze?’’Odpowiedź zwykle brzmi "tak,
ale nie do tego

potrzeby

celu"! Pytanie

wyłania się

dlatego, że nowej

informacyjnej albo nie wzięto pod uwagę, albo nie uz

nano za istotną podczas pierwotnych prac projektowych.Odpowiedź
zaś wypływa nieuchronnie z problemu, że systemowi każe
dawać

informacje, do których

wydawania nie został

się wy

pierwotnie

zaprojektowany.Albo nie ma całej potrzebnej informacji wejścio
wej, albo problem dotarcia do niej jest niesłyohanie skompliko
wany .
Toteż pierwszemu

etapowi opracowania systemu ^zaopatrzenia

w Byron Jackson towarzyszyły trzy podstawowe problemyt
. Zasadniczy projekt oparto na najbardziej dynamicznym aspekcie
systemu - na informacji wyjściowej.
. Projekt oparto na arbitralnych decyzjach, określających jakie
będą wymagania odnośnie wydawania informacji.
. Wszystkie decyzje

dotyczące wyjścia musiały

być ostateczne,

zanim można było zakończyć opracowanie.
Określenie

wejścia, jako drugi etap tradyoyjnego

rozwojowego, również

procesu

nastręczało problemy. Wynikały one przede

wszystkim z tego,że informację wejściową pojmowano jako funkcję
informacji wyjściowej i uznano, te

jej wartość jako

niewielkie znaczenie lub jest w ogóle

bez

znaczenia. Oceniano

ją przede wszystkim pod kątem widzenia jej ważności
rzonego

wyjścia i jedyny wpływ, jaki

takiej ma
dla zamie

zwykle miała na projekt,

wynikał z jej formatu i dostępnośoi. Proces, który ustala wyma
gania wejścia opierając się wyłącznie na wartościach przydanych
z góry

określonemu

wyjściu, kryje w sobie wiele potencjalnych

problemów. Nie najmniejszy z tych
wartość

wyjśoia

Jest bardzo

dokładnośoi z jaką
podatność na zmiany

problemów wynika

z tego, że

podatna na zmiany niezależnie od

została w swoim

czasie zbadana. Ta właśnie

skłania nas do budowania systemów sterowa

nia wyjściem, podczas gdy

rzeczywiste zadanie polega na stero

waniu wejściem. Jeśli wejście nie

jest sterowane, wyjście jest

bezwartościowe niezależnie od tego jak starannie je zdefiniowa
no lub jak wysoko oceniono jego potencjalną użyteczność.
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System

zaopatrzenia

zaprojektowano

sterowania wyjściem, a potem
tego

wymagania kontroli

przede

wszystkim do

dopiero opracowano odpowiednio do

wejścia. Przyczyniało

się to do nle-

elastyozności systemu, ponieważ potencjał wyjścia był mocno og
raniczony

wejściem. Toteż za każdym

wymagania odnośnie

razem, gdy

zmieniały się

wyjścia, pociągało to za sobą tendencję

do

zmiany wymagań dotyczących wejścia. Gdyby natomiast głównym ce
lem systemu było sterowanie wejściem i gdyby system zaprojekto
wano specjalnie z myślą o tym, dynamika wyjścia nie miałaby tak
drastycznego wpływu na całość systemu.
Innym krytycznym

błędem przy opracowywaniu systemu zaopa

trzenia był brak zrozumienia,że jeśli wartość przypisywana wyj
ściu jest w rzeczywistośoi
wozdania nie są tak

.wątpliwa, to znaozy, że jeśli spra

użyteczne, jak miały

to ucierpi na tym wejście. Jest to

być według projektu,

tradycyjna

przyczyna tego,

co nazywam "atrofią bazy danych” . Gdy system jest zaprojektowa
ny dla sterowania wyjściem, a wyjście zatraca

swą użyteczność,

zachodzi naturalna tendencja do pogarszania się jakośoi wejścia.
Wynika to z sytuacji, w której nowe
tylko częściowo

wymagania wyjścia mogą być

zaspokojone przez wejście określone specjalnie

dla zaspokajania dawnych wymagań wyjścia.
Przy ocenie

fazy ustalania wejścia

ujawniły się więc dwa

zasadnicze problemy i
. Przyjęto, że wejście

nie

posiada swej

własnej

wartośoi, a

tylko wartość pochodną od wartości wyjścia.
. Sterowanie wejściem ustanowiono jako wynik wymagań sterowania
wyjściem.
Również trzeci

etap prao rozwojowych - zdefiniowanie ele

mentów wewnętrznych - nastręczał

projektantom

systemów szereg

problemów. Przyczyną większośoi tych problemów było, że gdy już
system wszedł w tę fazę opracowania, stał się ogromnie nieelas
tyczny.
Całym oelem

analizy

pięknego, zgrabnego

było aż do tego

punktu

opracowanie

pakietu informacji, który można by

przed

stawić użytkownikowi jako podstawę do umowy między nim a kompu
terem. Ten pakiet Informacyjny prezentowano mu na zasadzie "tak
wygląda to co otrzymasz", bo zanim

- 207 -

mógł

się rozpocząć

proces

automatyzaoJi, wszystkie

niewiadome musiały zostać wyjaśnione,

a nowy system powinien zostać zamrożony.
Po zawarciu takiej umowy informacyjnej
proces automatyzaoji. Ten

mógł rozpocząć się

etap prac rozwojowych był oczywiście

najkosztowniejazy, najbardziej pracochłonny i najbardziej zdra
dliwy, szczególnie dlatego, że umowa informacyjna nie była dość
wyczerpująca i dokonywano w niej zmian pod względem informacji,
która miała być kontrolowana przez system.
W procesie automatyzacji nie uczestniczył użytkownik, choć
była to część

drogi

krytycznej prac

rozwojowych. Podczas gdy

programiści pracowali w pocie czoła, użytkownik stał
lematu. Musiał

zdecydować, czy ma

dzania w oparciu o różne
system, czy też

wobec dy

zmienić swoją metodę zarzą

możliwości

oferowane mu

przez

nowy

nadal trwać przy starej metodzie. W końcu zde

cydował się na nieznaczne zmiany 1 czyniąc to zmienił środowis
ko informacyjne, dla którego wspomagania system został pierwot
nie zaprojektowany. W bólach wyczekiwania stale przeprojektowywał też

nowy system, ponieważ

problemami, których być
nego

miał do czynienia z codziennymi

może nie uwzględniono w fazie pierwot

projektowania. Musiał

teraz liczyć

się z nowym systemem

i oczywiście chciał, by był on możliwie najbardziej wyczerpują
cy. Natomiast
użytkownik może

programiści pracowali w śmiertelnym

strachu, że

zmienić umowę informacyjną 1 spowodować zmiany

w harmonogramie i konepcji systemu,

które odbiją się na etapie

automatyzacji.
Rzeczywisty problem polegał na tym, że udział
w procesie

użytkownika

opracowania systemu kończył się z podpisaniem umowy

informacyjnej. Przy takiej filozofii jedynym sposobem udoskona
lenia produktu systemu było rozszerzenie fazy analizy albo przez
przeznaczenie na nią więcej czasu

albo przez

przydzielenie do

niej większej liczby ludzi. To podejście wydłużało jednak ogól
ny czas opracowania, ponieważ

etap programowania nie mógł nas

tąpić dopóki nie zakończono definiowania

systemu, a użytkownik

musiał jeszcze przeczekać okres programowania, zanim mógł prak
tycznie wypróbować system.
Brak doświadczenia użytkownika w posługiwaniu się systemem
ma ogromne znaczenie i znaczenia tego nie można złagodzić przez
-
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przedłużenie okresu analizy, aby zapewnić zadowolenie z produk
tu końcowego. Produktem

końcowym systemu był jego informacyjny

materiał wyjściowy, ale

dopóki nie

wiadczenia, użyteczność z, góry

wszedł do gry czynnik doś

określonego

produktu końcowego

można było jedynie zakładać. Co więcej, można ją
tylko w oparciu o zdefiniowane

byłó zakładać

parametry systemu, które

mogły

ale nie musiały okazać się przydatne, gdy system stanie się już
częśoią rzeozywiatego świata. Te parametry oddziaływały bezpoś
rednio na jakość

wejścia i wyjścia i przechowywania,co z kolei

określało ostateczną użyteczność

wyjścia informaoyjnego. Toteż

przyjmująo nawet, że decyzje informacyjne były trafne dla

ope

racji w niezmiennych warunkach,systemowi groziło załamanie się,
jeśli jego parametry nie będą trwałe. Tak więc podczas trzeciej
fazy prac rozwojowych odczuliśmy cztery podstawowe trudności:
. potrzeby programowania sprawiły, że projekt

systemu stał się

nieelastyczny,zanim można było wprowadzić do gry czynnik doś
wiadczenia,
. użytkownik

został

wyłączony z prooesu

opracowania i musiał

polegać na samym sobie,
. zautomatyzowany

system

stał się

celem samym w sobie, a nie

środkiem do oelu,
. programowanie

powodowało opóźnienia

nieważ trzeba je było

procesu rozwojowego po

wykonać szeregowo z ustalaniem wyjścia

i wejścia.
Druga próba - opia
Problemy napotkane w toku

pierwszej próby utworzenia sys

temu zaopatrzenia bynajmniej nie były właściwe tylko firmie By
ron Jackson. Są

one

nieodłącznie

związane

z samym

procesem

opracowywania oraz z instrumentami i technikami, jakimi
gujemy się przy

posłu

opracowywaniu systemów informacyjnych do celów

gospodarczych. Stało się jasne, że aby uniknąć większości

tych

problemów, a przynajmniej złagodzić je, trzeba znaleźć nowe po
dejście do opracowywania systemów.Stało się to jeszcze bardziej
oczywiste,gdy okazało się, źe żąda się od nas pokierowania roz
ległymi

pracami rozwojowymi

mającymi objąć

- 209 -

wszystkie systemy

użytkowane przez miejscowe wydziały firmy Byron Jackson do ste
rowania produkcją i zarządzania zasobami materialnymi. Po usta
leniu tej nowej techniki prac rozwojowych postanowiono wypróbo
wać ją, biorąc się jeszcze raz za bary z systemem zaopatrzenia.
Uważaliśmy bowiem, że postępując w ten sposób będziemy w stanie
ocenić możliwości nowego podejścia porównując jego wyniki z doty chozasowymi doświadczeniami.
Po rozważeniu dawniejszego doświadczenia z prac nad syste
mem zaopatrzenia stało się jasne, że nowa koncepoja prao rozwo
jowych musi spełniać osiem głównyoh kryteriów:
. Głównym celem

prao rozwojowych powinno być rozpoznanie i ob

jęcie kontrolą tych

konkretnych elementów danych, które będą

w różnyoh kombinacjach najozęściej użytkowane do celów podej
mowania decyzji.
. Użytkownicze

jednostki organizacyjne

nie powinny być wyklu

czone z żadnej fazy prec rozwojowych.
. Komputer

powinien nie tylko być

jako końcowego produktu, ale

integralną częścią

systemu

także odgrywać rolę w projekto

waniu systemu.
. Programowanie nie powinno

znajdować się na drodze krytycznej

prac rozwojowych.
. Opracowane
gromadzonych

systemy muszą kłaść

Jednakowy nacisk na kontrolę

danyoh i na elastyczność

wydawanych informacji

wyjściowych.
. Opracowane

systemy

względem wytwarzanych

powinny dawać się łatwo

modyfikować pod

sprawozdań 1 przechowywanych danyoh

i

to zarówno podczas prac rozwojowych jak i po ich zakończeniu.
. Doświadozenie "użytkownika"

powinno

być integralną częścią

formalnego procesu opracowywania systemu.
. Proces opracowywania powinien przyczynić się do rozwiania po
glądu na komputer jako na "magiczną skrzynkę".
Te kryteria ustalono opierająo się na przekonaniu, że daw
niejsze niepowodzenia przy opracowywaniu systemów wynikały bez
pośrednio z samego

procesu prac

ficznych warunków środowiska
acrony naczelnego

rozwojowych, a nie

ze specy

gospodarczego, braku poparcia

kierownictwa, nieudolności

ze

specjalistów lub

braku właściwego planowania i naJeżytej kontroli. Byliśmy prze

-
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konani,że tradycyjny proces opracowywania nosił w sobie zarodki
niepowodzenia i że przyczyny
Osiem powyższych

niepowodzenia tkwiły w nim samym.

kryteriów prac rozwojowych ustanowiono w celu

zapobieżenia podstawowym niedociągnięciom

tradycyjnego

podej

ścia do opracowywania systemów informacyjnych,niedociągnięciom,
które powodowały

wysokie

koszty prac

czasy opracowywania i nieuchronnie

rozwojowych,

wydłużały

przyczyniały się do powsta

wania nieelastycznych, nieefektywnych,nieporęcznych i niespraw
nych systemów informacyjnych, które

były z natury zbyt podatne

na działanie naturalnych sił atrofii.
Oczywiste było przy tym, że nie wystarczą zwykłe modyfika
cje tradycyjnego

procesu

opracowywania. I rzeczywiście, przez

swoją śmiałość, osiem wspomnianych

kryteriów wymagało radykal

nego odejścia od tradycji deterministycznego opracowywania. By
ły dwa podstawowe czynniki, które początkowo przeszkadzały temu
odejściu. Po pierwsze - tradycyjna

metoda była tak głęboko za

korzeniona, że trudno było dostrzec,co właściwie ulega zmianie.
Wystąpienie z alternatywą w stosunku do dotychczasowego procesu
opracowywania wydawało się równać wystąpieniu z alternatywą Bo
ga. A wiara jest nieodłączną częścią żyoia.
Drugą barierą na drodze ku alternatywnemu
cowywania było

procesowi opra

oprogramowanie komputera. Mało kto

sprawę, że spośród

trzech podstawowych

zdaje sobie

klas zasobów

informa

tycznych - sprzętu, oprogramowania i kadr - oprogramowanie kom
putera jest najmniej elastyczne, najbardziej krępujące,najkosz
towniejsze i najbardziej pracochłonne. Elementarną prawdą jest,
że organizacja

informatyczna jest w stanie zrobić tylko to, na

co jej pozwala oprogramowanie komputera.- Wynika z tego, że tra
dycyjne podejście do opracowywania systemów informacyjnych jest
w znaoznie większej mierze

uwarunkowane istniejącym oprogramo

waniem niż sprzętem, kadrami, warunkami
blemami rozwoju.
Dopiero gdy natkęliśmy

się na

gospodarczymi lub pro

system 2000, nabrała wyra

zistości i równocześnie stała się wykonalna
sunku do deterministycznej

alternatywa w sto

metody opracowywania

ternatywa ta oznaczała m.in. zastosowanie
polegającej na utworzeniu przez
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systemów. Al

koncepcji

Dział Systemów

prototypu

Informacyjnych

do Celów Zarządzania modelu bazy danych i-posługiwaniu się
w toku

procesu projektowania

nią

zarówno przez Dział Systemów jak

i przez funkcjonalne komórki organizacyjne. Koncepcja opracowa
nia prototypowego
bazy

miała składać się z trzech fazt definiowania

danych, analizy

heurystycznej, próby w warunkach rzeczy

wistych /próby środowiskowej/.
W fazie definiowania bazy

danych powinny zostać określone

i ustalone w ramach struktury bazy

danych

wszystkie

danych w zakresie problematyki systemu. Robi
wie Ideowego projektu systemu, mającego
lenie zakresu

elementy

się to na podsta

głównie na celu okreś

opracowywanego systemu. Etap

t^n S e j m u j e utwo

rzenie - przy użyciu Systemu 2000 - zautomatyzowanej /prototy powej/ bazy danych oraz załadowanie tej bazy danych danymi rze
czywistymi lub testowymi, w zależności od tego, jakimi się dysponuje.
Faza analizy heurystycznej

zaczyna się po utworzeniu pro

totypowej bazy danych. Oficjalnie
malnie

rozpoczyna się ona, gdy for

zbiera się zespół projektowy

złożony z przedstawicieli

zainteresowanych funkcjonalnych komórek organizacyjny cli z dzia
łu systemów Informacyjnych. Celem tej fazy jest konkretne wska
zanie, które

elementy danych mają być poddane pod kontrolę ad

ministratora bazy danych i tym samym pod kontrolę sys temu. Przy
jęto termin analiza heurystyczna, ponieważ zespół projektowy ma
współdziałać z prototypową bazą danych

w

drodze pytań i odpo

wiedzi, prób i błędów i poprzez ten proces określić, które ele
menty

danych są rzeczywiście

potrzebne

dla wsparcia

potrzeb

prototyp i współdziałając z ni« w drodze

pytań i

procesu decyzyjnego.
Budując

odpowLedzi przy użyciu niezwykle sprawnego modułu dostępu
pośredniego Systemu 2000, można
rzystywać je do oceny
Podejście to zasadniczo

opracowywać statystyki

i wyko

różnych elementów danych w bazie danych.
różni

się od podejścia

przy którym potrzeby gromadzeniu informacji
stawie opinii i przypuszczeń co do przyszłych
dawczości

bez

trądycyjnego,

ustala się na pod
potrzeb sprawoz

informacyjnej systemu. Dzięki współdziałaniu

między

zespołem projektowym a prototypem elementy danych dodaje się do
bazy

danych lub odejmuje od

niej odpowiednio do ich ocenionej

i
-
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uży tecznońci,» ceJem Jeot określenie i skontrolowanie 100% ele
mentów
pytan.

danych

potrzebnych do odpowiedzi

Poza określeniem
czalnych wymagań
prawidłowość

na 90-95% zadawanych

elementów danych na podstawie

wyjścia, zespół

projektowy

przypusz

powinien

ocenić

materiałów wejśoiowyoh i ustanowić funkojonalne i

zautomatyzowane kontrole w oelu osiągnięcia możliwie najwyższe
go poziomu
Jeśli

nienaruszalności

poszczególnych elementów

jednak nawet przy tych kontrolach nie daje

nienaruszalności
danych

lub jeśli koszt

uzyskania

jest zbyt wysoki, elementy takip

danych.

się zapewnić

pewnych elementów

muszą być

wykluczone

z bazy danych.
Fazę heurystyczną uważa się aa zakońozoną, gdy zespół pro
jektowy określił

elementy danyoh, które

mają być kontrolowane

i ustanowił /funkcjonalne i zautomatyzowane/ procedury kontroli
wejścia. Równolegle z tymi

czynnościami należy .zakończyć pisa

nie standardowych podprogramów

wejściowych i aktualizacyjnych,

po czym system może przejść do fazy próby środowiskowej.
Trzecia faza prac rozwojowych czyli próba środowiskowa za
czyna się, gdy

już określono

elementy

danych, sformalizowano

funkcjonalne kontrole wejścia i zaprogramowano
kontrole wejścia. W tym momencie system może*
wistymi danymi i stworzyć warunki niby

zautomatyzowane
załadować

rzeczy

eksploatacyjne. Wszystr

kie sprawozdania wyjściowe aą generowane przy użyciu modułu bez
pośredniego dostępu Systemu 2000. Faza
winna trwać

przez dłuższy

czas, podczas

się sprawozdania i dokładnie óoenia
sprawności. Podczas
zespół

próby

próby środowiskowej po
którego standaryzuje

programy

pod względem ich

środowiskowej projektant systemów i

projektowy winni też określić zmiany, jakich należy do

konać w różnych częściach systemu,w tym również w bazie danych,
aby w oparciu o doświadczenie

użytkownika ukształtować

system

odpowiednio do jego właściwych zadań.
W listopadzie 1972 firma Byron Jackson poczęła przechodzić
od tradycyjnej metody prao rozwojowyoh ku koncepcji obejmującej
zastosowanie

prototypu

systemu. Dwóch starszych

systemów wysłano do Austin w stanie

projektantów

Teksas na kurs szkoleniowy

Systemu 2000. Polecono im zabrać ze sobą oryginalną dokumentację
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naszego

systemu

zaopatrzenia

jako swój- projekt szkoleń Łowy.

W ciągu półtora tygodnie zakończyli fazę definiowania
nych, utworzywszy

samą

bazę danych i załadowawszy

bazy da
ją

danymi

próbnymi z rzeczywistych zbiorów.
Po powrocie do Kalifornii projektanci ci wdrożyli bazę da
nych na komputerze CDC 6600 w ośrodku obliczeniowym w El Segun
do i utworzyli

połączenie

dzenie końcowe z bazą
Po wdrożeniu

on-line wyposażone w ekranowe urzą

danyoh oddziału Byron Jackson

prototypowej bazy

danych w ramach

w Vernon.

Systemu 2000,

utworzono zespół projektowy i projektant systemów zwoływał ses
je pokazowe, na których członków zespołu proszono o ocenę samej
bazy danych z punktu widzenia użyteczności elementów danych od
danych pod

jej kontrolę. Posługując

pośredniego Systemu
czególnych

się modułem dostępu

2000, dostarczano

przedstawicielom

bez
posz

funkcjonalnych komórek organizacyjnych odpowiedzi na

pytania, o któryoh sformułowanie poprzednio ich poproszono. Py
tania miały

na

celu ocenę, które

kombinacjach są najczęściej

elementy

zapotrzebowywane

danych i w jakich
przez

różne ko

mórki organizacyjne. Produktem ubocznym była przy tym możliwość
określenia

i

oceny również

przypuszczano, że

tych elementów

mogłyby być

danych, o których

użyteczne, ale w rzeczywistości

tylko rzadko lub nigdy nie szukano do nich dostępu.
W wyniku analizy

heurystycznej dodano do bazy

usunięto z niej niektóre elementy

danych lub

danych, w zależności od częs

totliwości ich użytkowania i stopnia

ich użyteczności, ustalo

nych przez projektanta systemów 1 przez zespół projektowy.Dzię
ki posługiwaniu się, tam gdzie to możliwe,danymi rzeczywistymi,
zespół

projektowy miał okazję

trybie dostępu

zapoznać się

bezpośredniego na

swoje

z odpowiedziami w

pytania, co

ułatwiło

ocenę danych z punktu widzenia ich użyteczności. Ponadto, gene
rując

pytania przy użyciu "modułu dostępu bezpośredniego" zes

pół projektowy oswoił się z językiem interrogacyjnym i ogólnymi,
zdolnościami

skomputeryzowanej bazy danych do dostarczania in

formacji na żądanie. Zasadniczym celem tego procesu było ziden-.
tyfikowanie podstawowych

danych, które

Identyfikacji

było dokonać

tej można

wladczenla użytkownika z danyi^|
-
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na

mają być kontrolowane.
tylko na podstawie doś-'
podstawie

zastosowania

przez niego

informacji

wygenerowanej z danych do praktycznych

codziennych problemów pode jonowania decyzji*
Gdy już dane

poczęły aię ustalać, od zespołu projektowego

zażądano, aby w ramach

tej fazy

rozpoczął określanie

wymagań

wejścia z punktu widzenia źródła i ozęstotliwości oraz określa
nie zasad kontroli i redagowania
koszt uzyskania wejścia

informacji

wejściowej. Gdyby

niektórych elementów danych okazał się

zbyt wysoki lub ich przewidywana wiarygodność zbyt niska, nale
żało albo ustanowić

odpowiednie

kontrole i napisać

procedury

wejścia albo wyeliminowań te dane z basy danyoh*
Aż do tego punktu jedynym programowaniem,jakie miało miej
sce, było napisanie kró.tkloh programów
rania rzeczywistych

ładowania w celu pobie

danych z istniejących zbiorów i wprowadza

nia ich do bazy danych. Teraz jednak zaczęła się praca nad pro
gramowaniem wejścia danyoh i pisaniem
mów

aktualizacyjnych. Równocześnie

opublikowano
siłku

napisano, skoordynowano

procedury kontrolne dla

skierowano na zapewnienie

standardowych podprogra
i

użytkowników* Całość wy

kontroli danyoh wejściowych w

całym systemie. '
Po zakończeniu programowania wejścia i aktualizacji,stwier
dzono, ie baza danyoh jest raebhanioznie gotowa do oksploatacji.
Załadowano do niej dane historyczne i zaczęło .aię wprowadzanie
danych użytkowników do systemu, fym samym

analiza heurystyczna

dobiegła końoa,a baza danyoh weszła w fasę próby środowiskowej.
Utworzono system kontroli

wajśoia, a wyjście

bazy danyoh było

całkowicie w gestii modułu dostępu bezpośredniego Systemu 2000.
Potrzeba było dwunastu

tygodni pracy jednego programisty,

jednego projektanta systemów i sześciu
wicie wykonać

-użytkowników, by całko

analizę heurystyczną i przenieść

system zaopat

rzenia do fazy próby środowiskowej. System nazwany
nas prototypem funkcjonalnym ani

na

chwilę nie

teraz przez
wyszedł

kontroli użytkowników. Utworzono go i eksploatowano
miesiące 1 w tym czasie wszystkie
przed

moduł dostępu

spod

przez trzy

sprawozdania były generowane

bezpośredniego. Sasa

denyoh uległa w tym

okresie zasadniczym zmianom, włąosaie z dodaniem lub wymazaniem
niektórych elementów danyoh, co pociągnęło aa sobą potrzebę mo
dyfikacji

standardowych

podprogramów wejściowych i aktualiza.-
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cyjnych. Podczas

tego okresu

cyjne nie były odsunięte od

funkcjonalne Jednostki organiza
systemu; mogły oddziaływać na sys

tem, zalecać i uzyskiwać niemal dowolne zmiany wyjścia i w ogóle
kontrolować przepływ danyoh.
Kluczem do próby środowiskowej
dzenia funkcjonainych

był

fakt, że z punktu wi

jednostek organizacyjnych

trzenia stał się już systemem

system zaopa

eksploatacyjnym, natomiast Dział

Systemów do Celów Zarządzania traktował, go

jako będący jeszcze

w toku opracowania.Projektanta systemów nadal pozostawiono przy
systemie, nie rozwiązano też zespołu pi*ojektowego, ponieważ te
raz dopiero system zaczął przechodzić
wą! Zadaniem projektanta

rzeczy w-1° p r ó b ę

systemów i zespołu

ognio

projektowego było

określenLe i przeprowadzenie wszelkich zmian systemu,jakie mogły
okazać

się niezbędne, by móc go

siębiorstwa. Celem

zintegrować z całością przed

było stałe modyfikowanie systemu w odpowie

dzi na wymagania wyłaniające
ekspioatacji. Staraliśmy

się

podczas

się więc

pierwszych miesięcy

wykorzystywać doświadczenie

użytkowników, zmieniając - tak jak to dyktowało doświadczenie - bazę danych, jej strukturę, elementy danych, stunduiBowe pod
programy wejściowe oraz wymagania odnośnie wyjścia. System miał
pozostawać w fazie
zmian nie

próby

środowiskowej dopóty, dopóki

spadnie do poziomu, pi'zy

którym nie

liczba

będzie już po

trzebna dalsza analiza.
Gdy system zaopatrzenia wszedł w stadium próby środowLskowaj, zaczęliśmy

też szukać

Standaryzacja wyjścia

możliwości

standaryzacji wyjścia.

nie oznaczała jednak

pisania programów.

Programowanie sprawozdań miało miejsce tylko wówczas, gdy mogło
to podnLeść wydajność sprzętu lub gdy stwierdzono, że wymagania
wyjścia są zbyt

złożone, by moduł

dostępu bezpośredniego mógł

sobie sam z nim poradzić. Przykładami

tej

ostatniej

sytuacji

były m.in. sprawozdaniu dostarczające statystycznej analizy da
nych lub zawierające skomplikowane sumy częściowe. Na ogół bio
rąc, moduł bezpośredniego dostępu był zupełnie zadowalający pod
względem

sprawności z wyjątkiem

były nadmiernie

duże lub gdy

przypadków, gdy

sprawozdania

wielkoobjętościowe

sprawozdania

miały podlegać skomplikowanemu sortowaniu. Przed podjęciem pro
gramowania w którychkolwiek

z
-

powyższych
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okoliczności, Dział

Systemów Informacyjnych
rannej analizy

dokonywał

konkretnych

nadzorując w ten sposób

potrzeb sprawozdawczych. Starannie

charakterystykę

zauważyliśmy, że dzięki naszej
nia na nowe potrzeby

wespół z użytkownikiem sta
bazy danych,

zdolności do szybkiego reagowa

informaoyjne

wartość, wielkość, objętość i

wyjścia

możemy teraz wpływać na za

dystrybucję

sprawozdania; nato

miast gdy systemy były zaprojektowane dla zaspokajania konkret
nych, starannie z góry

zdefiniowanych potrzeb

informacyjnych,

parametry te w dużej mierze wymykały się spod naszej kontroli.
Od Działu Systemów Informacyjnych zażądano wykonania dwóch
dodatkowych zadań, zanim

system będzie.mógł wyjść z fazy próby

środowiskowej i być oddanym do eksploatacji t utworzyć podsystem
kontroli jakości i dokonać ooeny wydajności.
Opracowanie podsystemu

kontroli

jakośoi było

częścią procesu opracowywania systemu. W toku
projektant systemów musiał

formalnie

złego funkcjonowania systemu

opracował formalny system do

potencjalnych

mają być

systemów wymagano więc, żeby dokonał

analizy, jakie mogą być przyczyny
i żeby

prac rozwojowych

formalnie śledzić potencjalne trud

ności systemu i określać, jak te trudności
wykrywane. Od projektanta

integralną

wykrywania

trudności. Wymagano od niego

i korygowania

też, by

określił,

jak mają być nadzorowane i kontrolowane nienaruszalność i spraw
ność danyoh. Podsystem

kontroli jakośoi był zatem przeznaczony

do określania, jakie są potencjalne trudności, jak można je wy
krywać oraz

jakie

należy

podejmować akcje

zaradcze i kiedy.

Większość sprawdzania wykonywał Dział Systemów Informacyjnych.
Działalność w zakresie ooeny wydajności miała na oel.u kon
trolę

sprawności

zautomatyzowanych

części

systemu. Pierwsza

ocena wydajności miała miejsoe zanim system mógł przejść od fa
zy próby

środowiskowej

przeprowadzonej
formalnej

do

eksploatacji. Ocena ta polegała na

przez specjalistów od sprzętu i oprogramowania

weryfikacji sprawności

eksploatacyjnej

programów i

systemu gospodarowania baźą danych.Systemu nie wolno było przy
jąć do eksploataoji

zanim nie przeszedł pierwszej oceny wydaj

ności. Wynikami tej pierwszej oceny były; określenie zmian,któ
re muszą być dokonane w oprogramowaniu zanim system będzie mógł
wejść do eksploatacji; wykryoie

potencjalnych problemów, które
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mogą spowodować obniżenie

wydajności

eksploatowanego systemu;

harmonogram następnych ocen wydajności.
Po spełnieniu wszystkich wymagań próby środowiskowej, sys
tem oddano do produkcji, czyli do ciągłej eksploutaoji.
Druga próba - ocena
Druga próba utworzenia systemu

zaopatrzenia była zdecydo

wanie bardziej udana niż pierwsza, choć i tym razem nie obeszło
się bez

poważnych

zasługę powodzenia
2000, który

problemów. Spoglądając
można w dużej

wstecz, uważamy, że

części

przypisać

umożliwił zastosowanie procesu

systemowi

opracowywania sys

temu spełniającego lub niemal spełniającego osiem głównych kry
teriów prac rozwojowych ustalonych na wstępie

tych prac. Nato

miast napotkane trudności były, jak się wydaje,głównie skutkiem
procesu uczenia aięX//.
Pierwsze kryterium wymagało, abyśmy

określili

podstawowe

elementy danych i przy użyciu Systemu 2000 ustalili heurystycz
nie, które elementy danych i w jakich
ciej

użytkowane do celów

kombinacjach są najczęś

podejmowania

decyzji lub udzielania

odpowiedzi na codzienne zapytania. Chodziło
nie nie o zamrożenie, ale o określenie
mają

nam przy tym głów

elementów danych, które

kontrolowane przez system. Uważamy, że nie tylko speł

niliśmy

to kryterium, ale że było to także

nasze pierwsze zet

knięcie się z systemem przeznaczonym do kontroli danych zamiast
do kontroli informacji.
Przy spełnianiu

pierwszego

kryterium natknęliśmy się

na

pewien problem, ale nie wynikał on z samej metody prac rozwojo
wych. Był on częścią

procesu uczenia się, zarówno

o Dział Systemów InformacyJnych jak i o funkcjonalne
organizacyjne.Problem wiązał się z niezbyt
fazy określania elementów danych. Stale
nakazującą

sfinalizowanie

sprawozdań wyjśoiowych

formatu

i

jeśli idzie
jednostki

jasnym zrozumieniem

wojowaliśmy z tradycją
zawartości

konkretnych

zanim można zakończyć opi'acowywanie wy

magań wejścia. Zespół projektowy

poświęcił wiele czasu na kon-

x/ W istocie był to raczej proces "oduczania się".
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8 fcruowunLe sprawozdań, podczas gdy czaa
na ocenę
sys tem.

ten należało poświęcić

elementów danych, które miały być kontrolowane

przez

Drugie kryterium prac rozwojowych wymagało, by doświadcze
nie użytkownika
wania

stało się integralną częścią procesu opracowy

systemu. Okazało

się. to

spełnienia kryteriów, bo choó

jednym z
koncepcja

najtrudniejszych
prototypowa

do

skróciła

czas, obniżyła koszt automatyzaoji i wyeliminowała problemy od
sunięcia użytkownika od prao rozwojowych, użytkownik
leżycie

wywiązywać się ze swych

zadań

chcąc na

musiał znaleźć czaa na

uczestniczenie we wszystkich fazaoh prac rozwojowych. Zaangażo
wanie

użytkujących

przy koncepcji

jednostek

organizacyjnych

było co prawda

prototypowej pełniejsze niż przy podejściu tra

dycyjnym, ale było

też bardziej

uciążliwe i pracochłonne

dla

nich.
Natknęliśmy
użytkujące

3ię na

jednostki

jeszoze

jeden

organizacyjne

problem, a mianowicie

zaczęły polegać na danych,

gdy tylko można je było otrzymywać od komputera, choć jednostki
te nie zakończyły

jeszcze prao nad utworzeniem

proceduralnych

kontroli aspektów funkojonalnych systemu - w przeciwieństwie do
jego aspektów automatyzacji. Skłonne były traktować system, jak
gdyby był on już w pełni zdatny do eksploatacji, po prostu dla
tego że były

w stanie

otrzymywać

sprawozdania od

komputera.

Stało się więc oczywiste,że role Działu Systemów Informacyjnych
i użytkowników w procesie opracowywania muszą ulec lekkiej zmia
nie. Dział Systemów
systemu, zajmując

powinien był wziąć na siebie rolę nadzorcy
się bardziej

opracowuje, pozostawiając

kontrolą tego, jak się

natomiast użytkownikowi

system

sprawę tego

co ma być treścią systemu. Ponieważ zaś owo jak miało skierować
uwagę przede

wszystkim na aspekty

danych, zamiast

na jego

systemu

formalne wymagania

dotycząoe kontroli
sprawozdawczości,

użytkujące jednostki organizacyjne powinny były skupić swą uwa
gę raczej na tym, jakich danych potrzebują dla podejmowania de
cyzji, niż na tym, w jakiej formie chciałyby
aaoję wyjściową. W ten

otrzymywać infor-

sposób owo "co" stawało się

określonym

przez użytkownika systemem do kontroli danyoh stanowiących pod
stawę prooeau decyzyjnego.
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Również

trzecie kryterium - użycie -komputera jako pomocy

w projektowaniu systemu - zostało spełnione. Powodzenie było tu
bezpośrednią zasługą Systemu 2000. Nie tylko potrafiliśmy szyb
ko wygenerować bazę danyoh i jej
stanie manipulować

strukturę, ale

byliśmy też w

tą bazą danych i jej strukturą po jej zała

dowaniu danymi. Niezwykle elastyczne bulowskie zdolności modułu
dostępu bezpośredniego zapewniły nam swobodny
bez potrzeby

dostęp do danych

pisania programów. Sprawozdania generowane

przez

System 2000 ukazują się w normalnych formatach przy użyciu roz
kazu "LIST" i normalnie

posortowane przy użyciu rozkazu "ORDE-

RED-BY". Zespół projektowy był w stanie w niemal dowolny sposób
testować bazy danyoh,a administrator bazy danych mógł bez trudu
reagować na zmiany wymagań

odnośnie wyjścia. Dodawanie do bazy

danych i wymazywanie z niej
użyciu

modułów

było

również zupełnie

łatwe przy

definiowania /Define/ i ładowania /Load/ i tak

samo łatwe było dokonywanie zmian w jej strukturze.
Przy tradycyjnym podejściu do opracowywania
gramowanie zawsze
ponieważ

leży na drodze

systemów pro

krytycznej prac rozwojowych,

jest potrzebne jako wsparcie wszystkich trzech etapów

opracowywania: wyjścia, wejścia

i

manipulowania

zbiorami. Ze

względu na sztywność zadań programowania, potrzeba pisania pro
gramów dla każdej

fazy pochłania

masę czasu i pieniędzy i ab

sorbuje wiele sprzętu i personelu. A przy tym zadania te rzadko
coś wnoszą - jeśli w ogóle wnoszą - do samego projektu systemu.
Mimo to

system nie może

programistycznych. Toteż

powstać, dopóki

nie zakońozono

prac

czwarte kryterium miało na celu spro

wadzenie do minimum udziału programowania w pracach rozwojowych
nad systemem, zmniejszając w ten

sposób zużycie zasobów i poz

walając zachować elastyczność systemu. Aby wyeliminować progra
mowanie z drogi krytycznej prac rozwojowych,trzeba było zmniej
szyć potrzeby

programowania do bezwzględnego minimum, a pozos

tałe jeszcze zadania z zakresu programowania należało wykonywać
równolegle z innymi pracami rozwojowymi. Przy zastosowaniu tra
dycyjnego

podejścia i standardowego

oprogramowania nie

tylko

nie można było obu tych warunków spełnić, ale nawet próba uczy
nienia tego byłaby ogromnie niebezpieczna ze względu na łatwość'
z jaą system ulegałby

zmianom, co z kolei pociągałoby za sobą

potrzebę przeprogramowania.
-

220

-

Ze względu n.M duże zdolności
podarowania

Systemu 2000 w zakresie gos

zbiorami 1 zarządzania

wyjściem

byliśmy w stanie

zbliżyć się do tego kryterium, choć nie potrafiliśmy całkowicie
spełnić go. Mieliśmy

wciąż jeszcze

pisać

programy w

posługując się przeważnie "interfaoa'em języka

COBOLu,

proceduralnego"

/procedural language interface - PLI/ do redagowania

wejścia i

komunikatów o błędach wejścia. Ale programy te były bardzo pro
ste, ponieważ całe ich zadanie polegało na redagowaniu

wejścia

i przekazywaniu do Systemu 2000 czystych

danych dla aktualiza

cji zbiorów. Programy

manipulować

nie

potrzebowały

zbiorami

podstawowymi. Ani też nie potrzebowaliśmy pisać programów spra
wozdań, bo System 2000 załatwiał
totnie przez

pierwszych

nam większość sprawozdań. Is

pięć miesięcy próby środowiskowej nie

napisaliśmy ani jednego programu
jednak zaszła

potrzeba

wydawania sprawozdań. Później

dostarczania sprawozdań statystycznych

i zastosowaliśmy do tego COBOL i PL1. Programy te podawały Sys
temowi 2000 potrzeby w zakresie danych,a system wyszukiwał dane
z kontrolowanego przez siebie zbioru podstawowego, po czym pro
gram użytkowy mógł je analizować i generować
daje się, że podstawową

zasadą

sprawozdanie. Wy

programowania sprawozdań było,

że programy sprawozdań musieliśmy pisać wówczas, gdy dane trze
ba było dopiero

obliczać z danych

przechowywanych w bazie da

nych. Mieliśmy jednak także możliwość obliczania tych danych na
wejściu 1 modyfikowania bazy
minując w ten
zasady

sposób

danych dla ich przechowania, eli

potrzebę programowania

programowania sprawozdań

sprawozdań. Inne

opraoowano opierając

się

na

względach sprawności.Zasady te wymagały pisania programów w CO
BOLu dla wielkoobjętościowyoh sprawozdań, wymagających złożone
go posortowania lub obliczania sum częściowych.
Piąte kryterium
kontrolę

wymagało, by odpowiedzialność

przechowywanych

zamierzonej

danych była wprost proporcjonalna do

elastyozności wyjścia. Oznaczało

wejścia w systemie, którego

materiał

jednostek organizacyjnych i w wielu
być ściślejsze
wyjściowy

systemu za

to, że

kontrole

wyjściowy idzie do wielu
różnych

postaciach, muszą

niż kontrole wejścia w systemie,którego materiał

idzie tylko do niewielu

Oznaczało to też, że

kontrole
-

jednostek

wejścia
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organizacyjnych.

muszą być ściślejsze w

systemu, którego materiały wyjściowe są przeznaczone

przypadku

ilJa

odbiorców nie

będących

bezpośrednio

wejście. I wreszcie - oznaczało
można

odpowiedzialnymi za

to, że w im

skorelować wyjście Z wejściem, tym

mniejszym stopniu

ściślejsze muszą być

kontrole wejścia, ponieważ nie można wówozas posłużyć się mate
riałem wyjściowym do wykrycia, oceny i poprawy błędów wejścia.
Aby spełnić to kryteriua,bezwzględnie konieczne było przy
dania wejściu jako takiemu jego własnej wartości i podejmowanie
decyzji

co

do kontroli i co

wartość, a nie

do

zadań systemu w oparciu o tę

w oparciu o założoną

wartość

wyjścia. Wartość

wejścia powinna być miernikiem, choćby nawet w"^1-¿'cinym,użytecz
ności wejśoia

dla różnych

tości tej nie można
Lm bardziej

potencjalny oh potrzeb wyjścia. War

było ustalić w kategoriach

informacji, bo

skomplikowany staje się system, tym trudniej

jest

korelować wejście i wyjście w kategoriach informacji. A tymcza
sem sprawność i wydajność systemu można mierzyć tylko przez po
równanie

wejścia i

wyjścia, a pomiar

sprawności i wydajności

/poprzez czas/ jest potrzebny dla utrzymania kontroli.
W systemie

zaprojektowanym wyłącznie do porządkowania in

formacji w zbioraoh i do

jej

wydawania, sprawność i wydajność

można mierzyć w jednostkach informacji, stosując ten miernik do
wejścia i wyjścia systemu. Ale w wysooe

złożonym systemie ste

rowania informacją, jednostki informacji jako

miernik nie wys

tarcz ą. Jedynym nadającym się do zastosowania miernikiem, umoż1 IwLającym dokładne
dane. Toteż

wzajemne

porównanie wejścia i wyjścia, są

piąte kryterium powiada, że im bardziej elastyczne

są wymagania wobec wyjśoia /mierzonego w danych/,tym ściślejsze
muszą być kontrole wejścia /również mierzonego w danych/.
Kryterium to było

praktycznie

śmiałe, że w przypadku naszego
stanie jedynie

zacząć

niedośoigłe. Było

systemu

ono tak

zaopatrzenia byliśmy w

z b l i ż a ć się do niego.

Ale początek zro

biono, ponieważ przy opracowaniu prototypowym

główną uwagę po

święcono ocenie elementów danych pod kątem widzenia ich ogólnej
użyteczności w potencjalnych

infoimiacyjnych

ściowych systemu oraz pod kątem
wejściu. Dla celów

materiałach

wyj

ich ogólnej wiarygodności przy

tej oceny metoda

prototypowa opiera się na

"heurystyoznym" procesie określania, które elementy danych mają
-
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być oiidMiio pod kontrolę systemu, n '¿udaniem

tego procesu

jest

1den ty I'Ikuc ja 100% oteruentów danych potrzebnych do zaspokujuniu
90-90% potencjalnych potrzeb systemu w zakresie wyjścia.
Probiera prawidłowości danych wejściowych rozwiązywany jest
w drodze oceny przez

zespół projektowy

prawidłowości poszcze

gólnych wybranych elementów danych. W oparciu o tę ocenę ustala
3ię kontrole wejścia /zarówno funkcjonalne jak zautomatyzowane/

dla poszczególny oh

elementów, albo - gdy się

okazuje, że kon

trole wejścia są nie dość skuteczne, element zostaje

wyeliml -

nowany z bazy danych.Następnie zostaje zaprojektowany podsystem
kontroli jakości dla nadzorowania
wejściowych i wyjściowych

systemu w drodze korelowania

elementów

danyoh

zgodnie z powyżej

ustalonymi kryteriami.
Kryterium numer sześć ma na celu jak największe podniesie
nie elastyczności zautomatyzowanych części systemu. Zrobiono to
łatwo dzięki właściwej Systemowi 2000 zdolności zapewnienia og
romnej elastyczności zarówno wyjścia jak i bazy danych. Główny
mi czynnikami

ograniczającymi zmienność sąj wielkość zbioru ze

względu na czas komputera potrzebny na rozładowanie, przestrukturowanie i ponowne załadowanie wielkich baz danych oraz złożo
ność

wejścia ze względu

na potrzebny w tym

przypadku

wysoki

udział standardowego programowania. Ogólnie biorąc stwierdzono,
że

dzięki

niezależności

danych i językowi

language/ dużej mocy, elastyczność
cjonalna do stopnia

nadrzędnemu /host

systemu jest wprost propor

użytkowania języka

nadrzędnego i że elas

tyczność zaczyna zmniejszać się,gdy w strukturze oprogramowania
systemu język nadrzędny zostaje zastąpiony przez COBOL.
Siódme kryterium zostało pomyślnie spełnione. Ani na chwi
lę podczas

prac

rozwojowych

użytkownik nie

procesu opracowywania systemu. Wynikiem
daje, jego

był odsunięty od

tego było, jak się wy

trwałe zainteresowanie systemem i poczucie, że jest

to naprawdę jego system. Ale wyłoniły się też trudności z powo
du bliskiego

kontaktu użytkownika z komputerem i jego kaprysa

mi. Awarie sprzętu i koordynowanie próbnych przebiegów kompute
ra stały się dla użytkownika istotnym problemem,ponieważ został
on wprowadzony w świat, w którym

nie bardzo orientował się, co

jesb normalne a co nie.
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Ostatnie,ósme kryterium miało w dużej mierze na celu prze
zwyciężenie bariery

psychologicznej

między

kcjonalnymi jednostkami organizacyjnymi
to nie tyle

komputerem a fun

przedsiębiorstwa. Była

bariera strachu czy nieufności, co bariera wiedzy.

Dziś jedynymi ludźmi, którzy rzeczywiście wiedzą, jak użytkować
komputer, są

informatycy, a dzisiejsze

techniki i instrumenty

prac rozwojowych umacniają tę tradycję,ponieważ zmuszają nas do
wcześniejszego

określenia i do standaryzacji

putera w systemie

informacyjnym. Gdy już

eksploatacji, zagadnienia

techniki

i

użytkowania kom

system raz wszedł do

użytkowania

stają

się

sztywne. Stwarza to trudności kilku typów. Po p-^^sze, podczas
opracowywania systemu

rodzi się wiele wątpliwości i nowych idei

i zarówno informatyoy jak i

użytkownicy

starają się

przechy

trzyć 8ystem,tak przed jego wdrożeniem jak i po wdrożeniu. Jest
to główna

przyczynu powstawania wielkich, złożonych sprawozdań

oraz wydawania ioh w wielu odbitkach i szerokiego

rozprowadza

nia. Staramy się wtłoczyć do każdego sprawozdania całą informa
cję, która - jak się nam wydaje - może nam być kiedyś potrzebna
V

i rozprowadzać

*

Ją

możliwie

jak najszerzej, aby w ten

sposób

zmniejszyć prawdopodobieństwo potrzeby zmian systemu i kłopotów
z awariami systemu. Żądamy też wszelkich możliwych posortowań i
formatów,niezależnie od tego, czy są one nam już teraz potrzeb
ne, czy nie. Każdy

chce

wtrącić do systemu swoje trzy grosze,

zanim ten jest gotowy, bo potem....
Naszym celem przy ustalaniu tego kryterium była więc próba
obniżenia kosztów przez przełamanie istniejącej zarówno w umyś
le użytkownika jak i w umysłach informatyków bariery "magicznej
skrzynki". Nie można było

tego zrobić dopóki nasze instrumenty

czyniły tę barierę nie tylko rzeczywistą, ale i niezbędną. Duże
zdolności Systemu 2000 w zakresie języka nadrzędnego rozwiązały
ten problem w odniesieniu do oprogramowania. Ale

było to tylko

częściowe rozwiązanie ogólnego problemu. Pozostała
trzeba przełamania

tradycji drugiej

jeszcze po

przymiarki systemu. Użyt

kownika trzeba było nauczyć, nie tylko, że może sam manipulować
bazą danych; trzeba go było
nymi. Proces opracowywania
sam może definiować

też

nauczyć, jak

manipulować da

miał zatem na oelu nauczenie go, że

większość swoich
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własnych sprawozdań, po

sługując się interface'em z językiem

angielskim S2K i otrzymy

wać je przez zastosowanie modułu dostępu bezpośredniego.
Wnioski
Do bardzo niedawna powszechnie przyjmowano,że terminy sys
tem do celów gospodarczych 1 system informacyjny są równoznacz
ne. Ale w ostatnich kilku latach wysunięto

poważne wątpliwości

co. do ogólnej przydatności i efektywności systemu informacyjne
go dla

podejmowania

decyzji gospodarczych. Przekonano się, że

system informacyjny jako model decyzyjny- ma wiele braków, m.in.
wysoki koszt, niską

sprawność

i

nieelastyczność. Ale w czym

leży problem? Czy to sama natura systemu informacyjnego powodu
je takie bóle porodowe? Czy teś winę ponosi stosowany przez nas
proces opracowywania, który czyni poród tak czasochłonnym,, peł
nym rozczarowań i w wielu przypadkach daremnym?
Rzeczywisty problem leży zarówno w naszej koncepcji syste
mu gospodarczego

jako mechanizmu

sterowania informacją, jak i

w metodach prao rozwojowych,' jakie stosujemy

do realizacji tej

jednak kcneepoja ta ulega zmianie w miarę
jak wgłębiamy się w problemy gospodarowania bazami danyoh, gos

koncepcji. Obeonie

podarowania danymi 1 zintegrowanej bazy danych* Nie są to zwyk
łe wariacje

koncepcji

sterowania informacją. Są to

koncepoje

sprzeczne z kontrolą inforaneji,wobeo czego instrumenty i tech
niki stosowane do projektowania ayatemów kontroli informacji są
niewystarczające do projektowania i tworzenia systemów gospoda
rowania danymi i czynnymi zintegrowanymi bazami danyoh. W. obli

problemów eksperci od informacji usiłują
uogólnić koncepcję systemu informacyjnego i wypełnić widoczną
obecnie lukę między rzeczywistością systemu informacyjnego,z
jego ścisłymi wymaganiami inforaaoyjnymi,a koncepcją systemu do
czu

tych dręczących

celów gospodarozych jako uniwersalnego

instrumentu decyzyjnego

i

dla kierowników gospodarozych.
Próbując
uporać się 8 tym

nowym

dylematem, informatycy

poszli, niejako, krok wsteoz. Główny akcent

przy opracowywaniu

systemu do celów gospodarczych przenosi się z poglądu, że

pod

stawowym przedmiotem sterowania fw systemie powinna być informa-
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o ja, wstecz ku myśli,że logicznym przedmiotem sterowania w sys
temie powinny być dane. Toteż coraz więcej słyszymy o zintegro
wanych bazach danych, gospodarowaniu baząi danych i gospodarowa
niu danymi. Istotnie,pozionl szumu systemów kontroli danych pod
niósł się do tego poziomu, że jest

słyszalny poprzez kakofonię

otaczającą pakietowe systemy
kontroli informacji, takie jak
planowanie potrzeb materiałowych, system zarządzania zapasami,
system kontroli zapasów produkcyjnych itd.
Toteż wydaje się, że systemy informacyjne, choć niewątpli
wie są

pożyteozne i mają

przychodzi do obsługi
darce. Dla

ich

swoje

rozwijamy więc

powoli, ale pewnie

speojalnie do sterowania

do porządkowania informacji
opracowania techniki

braki, gdy

szerszych problemów zarzucenie w gospo

dopełnienia

systemy przeznaczone

miejsoe, wykazują

danymi, zamiast

w zbiorach. Ale postęp w

kierunku

wymaganych do budowy dobrych systemów da

nych jest niezwykle powolny, po pierwsze

dlatego, że niezupeł

nie wiemy jak ma wyglądać system danych, a po

drugie

dlatego,

że tak naprawdę nie umiemy go zbudować. Coraz jaśniejsze
się jednak, że kierownictwo

staje

gospodarcze nie chce - z wyjątkiem

pewnych ściśle określonych przypadków - by jego informacja była
tylko porządkowana w zbiorach. Chce, by jego dane były sterowa
ne i - w tym

właśnie sęk - chce, by sterowanie informacją było

funkcją jego procesów

decyzyjnych, niezależnie

od stopnia ich

dynamiczności. I dość już ma słuchania wymówek, a nawet oskar
żeń, z powodu powszechnego niepowodzenia, jakie towarzyszyło
dotąd naszemu użytkowaniu komputerów dla osiągnięcia tego celu.
Proces "prototypowego opracowywania" nie jest być może os
tatecznym rozwiązaniem i na pewno
naceum. Mam na przykład

nie traktuje się go jako pa

poważne wątpliwości, jak skuteczne by

łoby to podejśoie w przypadku

niezwykle

złożonych i sztywnych

systemów, takich jak system rezerwacji miejsc na liniach lotni
czych lub system dyspozycji wagonami towarowymi i jak skuteczne .
byłoby takie podejście w wyjątkowo

wielkich systemach do celów

zarządzania /10-12 milionów dolarów rocznie/. Nie

potrafię też .

powiedzieć, jak skuteczne byłoby ono w przypadku systemów

ban

kowych lub w handlu nieruchomościami. Ale wiem,że przedsiębior- ‘
stwu

średniej wielkości /roczny zbyt 1 0 0 - 5 0 0 milionów dolarów/
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podejście to niewątpliwie daje praktyczną alternatywę w stosun
ku do tradycyjnej metody opracowywania systemów i ze względu na
swoje

zasadnicze ukierunkowanie

baza danych i gospodarowanie

może sprawić, że zintegrowana

danymi

staną

się

alternatywami

rzeczywistymi, a nie mitycznymi, jakimi wydają się dzisiaj.

BANK

IN FO R M A C JI

NEW
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T IM E S'A

Dr John Rothman, Dyrektor Usług Informacyjnych dziennika
New York Times udzielił wywiadu dyrektorowi EPBD Henry.F.
Sherwoodowi. W samym wywiadzie omówiono tecznicznie udany
system, ale w epilogu wskazano na kilka nierozwiązanych
zagadnień.
SHERWOOD: Dr Gerhard Krohnen z Urzędu
ralnej Republiki Niemiec
York Times'ie

Prasy i Informacji Fede

zwrócił nam uwagę na

dialogowy system

banku

utworzony w New

informacji

on-line dla

gromadzenia i wyseukiwania wiadomości i komentarzy redakcyjnych,
który

jest, jak się zdaje, w bardzo

ckiem". Czy mógłbyś nam krótko
problemy

dużej mierze Twoim "dzie

określić tradycyjne

potrzeby i

dziennikarstwa, które doprowadziły do utworzenia bazy

danych?
ROTHMAN: Tak; zawsze tak było i jest, że gazety

chcą wiedzieć,

co same pisały o danyin zagadnieniu lub o danej osobie w którymś
ze swoich dawniejszych numerów lub czy inne gazety i czasopisma
pisały o tym zagadnieniu coś, co mogłoby dopomóc do zredagowania
nowego artykułu, czy to będzie reportaż, czy informacją
ryczna, przegląd, czy wreszcie bieżąca
z kilkoma tylko szczegółami tła

histo

wysoce aktualna notatka

historycznego. Tradycyjnie ga

zety robiły to w drodze kartotekowania

swoich dawnych numerów,

albo przechowując całe numery gazety w zszywkach albo układając
wycinek po wycinku w odpowiednie skoroszyty.
SHER’.VOOD: Jeśli się nie mylę,takie archiwum nazywa się w waszym
żargonie

dziennikarskim "kostnicą". Za jaki okres wstecz prze

chowuje się zwykle taką informację?
ROTHMAN: Nasze archiwum sięga wstecz do początków stulecia, ale
oczywiście nie w odniesieniu

do

wszystkich zbiorów. Mamy nie

które kartoteki sięgające czasów sprzed I wojny światowej. Zwy-.
kle materiał przechowuje się w archiwum

tak długo aż zabraknie

miejsca,.a wtedy któś decyduje, aby usunąć niektóre materiały i'
ten proces brakowania, czyli jak my go nazywamy "pielenia", do
konuje się mniej lub bardziej na chybił trafił. Zwykle cała za-
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wartość naszej własnej gazety
wyjątkiem

jest przechowywana w archiwum, z

krzyżówek 1 innych pozycji, które nie

informacyjnej. Przy gromadzeniu
przechowuje

mają wartości

wycinków z tekstami

się razem z nimi wszelkie

artykułów

fotografie lub inne re

produkowane ilustracje,ale w postaci gazetowej, tzn. jako część
wycinka z gazety. Przechowywanie

tych

ilustracji

odbywa

się

niezależnie od archiwum fotograficznego,które również prowadzi
my jako część archiwum ogólnego i w którym przechowujemy oddziel
nie negatywy i odbitki na błyszczącym papierze* Nasze

archiwum

obejmuje też do dwóch lat wstecz wybrane pozycje z około czter
dziestu innych pism, a i tam

również

wybór był

chyba jeszcze

bardziej przypadkowy. Braliśmy artykuły wstępne, materiały bio
graficzne, materiały

zamieszczone

dużej mierze o oharakterze
kichś ustalonych

wyłącznie w danym

piśmie w

komentarzy, a w ogóle nie było

ja

kryteriów wyboru. Teraz, gdy czynny jest bank

informacji, nasze archiwum

nie przyjmuje już materiałów z żad

nych pism poza Times'em.Te ostatnie zostały przejęte przez Bank
Informacji i ustaliliśmy

pewne stałe

kryteria, co bierzemy, a

czego nie bierzemy, ale kryteria te są różne dla różnych pism.
A teraz jeśli idzie o objętość archiwum - do momentu mniej
więcej przed

dwoma laty

14 000 wycinków

archiwum przyjmowało

tygodniowo, a cały

między 11 000 ą

nasz zaśó.b

wycinków w tej

chwili wynosi około 27 milionów. Co jakiś czas liczymy je w pe
wien przemyślany wyrywkowy sposób. Archiwum zajmuje około poło
wy piętra, na którym w tej

chwili się znajdujemy. Rozciąga się

w kierunku zachodnim od mego gabinetu, a część
mamy w oddalonym

magazynie

na

materiału trzy

dwunastym piętrze. Tradycyjnym

problemem jest brak miejsca. Gńy się stale dodaje materiał, nie
można uniknąć

sytuacji, że w końcu

problemem miejsca

braknie

pojawiają się towarzyszące

miejsca, a wraz z
mu trudności. Im

więcej materiału się przechowuje, tym trudniej jest znaleźć co
kolwiek i tym

więcej trzeba do tego ludzi. Gdy w końcu decydu

jemy się na brakowanie, trzeba ustalić kryteria i mieć oddziel
ny i dostatecznie

rozgarnięty personel do brakowania, Roza tym

istnieje problem fizycznej trwałości wycinków.Im częściej użyt
kowany jest zbiór, tym

więcej jest

podartych i w końcu tak czy

wycinków z oślimi uszami i

owak niszczeją one pod wpływem at—
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mosfery. Papier gazetowy

jest niskiej jakości; ma skłonność do

źółknienia, kruszenia i łuszczenia

się po paru

latach. Zdarza

si£ też, że przy użytkowaniu zbiorów wycinki giną. Któryś z re
porterów może

wyjąć wycinek i nie

zwrócić go. Może

skoroszyty, wyjąć z nich wycinki, a potem

pomylić

wziąć dwa
je. Wycinki

nigdy nie pozostają w porządku, a gdyby się chciało mieć perso
nel do ponownego

sortowania

wycinków w każdym

użyciu, trzeba by prawdopodobnie
chiwum. Ze względu na
niemożliwą

podwoić koszty operacyjne ar

charakter wycinków

jest rzeczą zupełnie

zezwolić na dostęp ludziom z zewnątrz, bo mamy dość

kłopotów z prowadzeniem tego
sonelu, który stale z niego
archiwum

skoroszycie po

dla

personelu

archiwum dla 3-/( oon naszego per
korzysta. Gdybyśmy

mieli otworzyć

ludzi z zewnątrz, potrzebowalibyśmy

obsługującego i oczywiście

byłby znacznie krótszy niż jest

okres

dodatkowego

trwania

wycinków

teraz. Tak więc nie ma sposobu

prowadzenia archiwum i czerpania z niego dochodu.
8HERW00D: Prawdę

mówiąc, jest to problem

dziennikarstwa, ale

dotyczący

nie tylko

podobne problemy ma także wiele firm prze

mysłowych, a szczególnie

instytucji państwowych i właśnie dla

tego interesuje nas opracowane przez was rozwiązanie. Czy mógł
byś nam powiedzieć, jak

długo trwały prace

kiem Informacji i kiedy spodziewacie

rozwojowe nad Ban

się zakończyć proces two

rzenia zbioru?
ROTHMAN: Owszem. Chciałbym

jednak naprzód

cofnąć się i wspom

nieć o jeszcze jednej trudności nieodłącznie związanej ze zbio
rem wycinków.Gdy dokument oryginalny - w tym przypadku wycinek,
a mogą to być listy, opracowania lub wszelkie

inne rodzaje do

kumentów - jest przechowywany w systemie i istnieje bezpośredni
dostęp do niego, operator takiego systemu staje przed pytaniem:
jak ująć różne nazwiska i nazwy organizacji wymienione w treści
dokumentu? Trzeba albo wymyślić

skomplikowany system odsyłaczy

i wówczas przechowywać wycinek tylko w jednym miejscu, albo po
wielić wycinek i przechowywać go w tylu kopiach, ile w nim jest
istotnych kluczy dostępu czy też
mie tego

rodzaju niemożliwe

współrzędny

kluczy poszukiwania. W syste

jest przeszukiwanie współrzędne i-

dostęp do materiału. W naszym
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archiwum wybraliśmy

metodę powielenia; niektóre

wycinki przechowujemy w dziewięciu

różnych skoroszytach.
Po raz pierwszy w roku 1965 zaproponowałem naszemu kierow
nictwu zbadanie możliwości utworzenia w pełni skomputeryzowane
go systemu on-line, a motywy były trojakie. Po pierwsze - stwo
rzyć dla naszego personelu

lepsze możliwości badawcze od tych,

jakie dawało nasze archiwum i ewentualnie
gować, dotychczasowe

archiwum. Po drugie - uzyskać pewne

czędności dla przedsiębiorstwa
włączając operacje

eliminując operacje

indeksowania do Banku

cie - utworzyć system w taki
zewnątrz na odpłatny

zastąpić, tzn. wyru
osz

archiwum i

Informacji. Po trze

sposób, by móc

pozwolić osobom z

dostęp do niego. Wniosek mój został' w za

sadzie przyjęty w 196.5 roku. Rozpoczęliśmy nasze badania wstęp
ne w rok

później, w czerwcu

1966

roku. Fazę

pierwszą, która

miała zmienić operację indeksowania na metodę wspomaganą kompu
terem, zakończyliśmy 1 stycznia

1968 roku. Nasze

trakty na sprzęt i oprogramowanie dla

Banku

główne

kon

Informacji zawar

liśmy w marcu 1969,a nasze podstawowe oprogramowanie odebraliś
my w czerwcu 1971 roku. Pierwszego zewnętrznego
łączyliśmy w listopadzie

abonenta przy

1972 roku. Usługi

komercjalne podję

liśmy w lutym 1973 roku, a naszym pierwszym

płacącym abonentem

komercjalnym

była .Centralna Agencja Wywiadowcza /CIA/; w zimie

1973/74 podjęliśmy intensywną kampanię marketingową.
SHERWOOD: Czy ograniczacie sprzedaż tych usług do
zewnętrznych spoza

'

użytkowników

waszej branży? Przypuszczam, że na przykład

wasi konkurenci z wielką chęcią zostaliby waszymi abonentami.
ROTHMAN: Bynajmniej. Nie ograniczamy

sprzedaży usług zewnętrz

nym użytkownikom, jeśli tylko mogą się wykazać dobrą zdolnością
kredytową. Guzefcy są bardzo
gazet wśród

tradycyjnie nastawione. Mamy kilka

naszych abonentów - Detroit

Free Press była wśród

abonentów-założycielijdoszedł potem Louisville Courier Journal;
mamy dwie

prasowe - Reutera i Associated

Press; mamy

też wydawnictwo Time Incorporated oraz towarzystwo

radiowo-te

lewizyjne

agencje

NBC. Nie sądzimy, by udzielenie

im

ośrodka stwarzało konkurencję dla nas, ponieważ
materiału

dostępu do tego
dostarczamy im

źródłowego, a ten był dla nich i tak dostępny. 7/ięk-

szość z nich abonuje się na indeks i na mikrofilmowany Times.
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SHKRWOOD: Cz.y macie wśród abonentów jakieś organizacje europej
skie, czy to handlowe czy z branży dziennikarskiej?
ROTHMAN: Śmieszne, że pytasz o to. bo właśnie wczoraj po połud
niu o 5 , 3 0 naszym abonentem zostało nowojorskie biuro tygodnika
"Stern" - nasz pierwszy abonent europejski i jak się spodziewa
my, pierwszy z wielu.
SHEHWOOD: Chciałbym

powrócić do drugiej

- kiedy spodziewacie się

części mego pytania -

zakończyć tworzenie zbiorów? Rozumiem

oczywiście, że jest to praca

ciągła, ale czy

zamierzacie cof

nąć się do samego początku, czy też ustaliliście jakąś granicz
ną datę w przeszłości, postanawiając na przykład, że nic co po
chodzi sprzed roku takiego a takiego nie będzie konwertowane?
ROTHMAN: Nie. Nie mamy ostatecznej daty granicznej. Chcemy cof
nąć się w czasie - obecnie doszliśmy
roku. Ale

będziemy

cofać się

wstecz do 1 stycznia 1969

selektywnie i nie w stosunku do

całego materiału,który był publikowany w Times'ie. Jak ten pro
ces będzie ostatecznie wyglądał, nie
sam nie

wiem. W tej chwili

mogę teraz powiedzieć, bo

koncentrujemy uwagę na

rozbudowie

bazy danych wszerz,przez obejmowanie nią innych pism dokładniej
niż to dotąd czyniliśmy. W stosunku do Innych pism cofniemy się
prawdopodobnie do roku 1971» ale nie

dalej. Będziemy prawdopo

dobnie przyjmować też dodatkowe żx'ódła informacji w miarę wzros
tu zapotrzebowania i rozszerzania
zdaje się być

się naszych

operacji. Rynek

bardziej zainteresowany w większej ilości infor

macji bieżącej niż w większej

ilości informacji

historycznej.

Ale na tyle na ile pozwoli nam czas i na ile istnieć będzie za
potrzebowanie, będziemy cofać się w czasie. Nie sądzę, by miało
się to kiedyś skończyć.
SHEHWOOD: Ile przeciętnie

płaci

miesięcznie

abonent za wasze

usługi i - bardzo krótko - do czego go to uprawnia?
ROTHMAN: Odpowiem najpierw na drugie pytanie. Abonent ma w swo
im biurze ekx'anowe urządzenie

końcowe z niezbędnym połączeniem

telefonicznym z naszym komputerem. Na żądanie może też otrzymać
drukarkę,działającą w charakterze ui-ządzenia podrzędnego w sto- •
sunku do monitora ekranowego i drukującą
co ukazuje się na ekranie.
-
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równocześnie wszystko

SlfERWOODt Na koszt użytkownika?
ROTHMAN: Tak, na

jogo

koszt. Może on albo kupić je sam,

albo

nabyć za naszym pośrednictwem. Jeśli, czyni to za naszym pośred
nictwem, my po prostu przerzucamy na niego cenę płaconą dostaw
cy; nie zarabiamy nic na tym. Na żądanie może on też mieć czytnik-drukarkę
dzielić

mikrofiszek, również na swój

koszt. Możemy mu u-

porady co do różnych, modeli, jakie

wybór należy do

są do nabycia, ale

niego. W wielu przypadkach zresztą

użytkownik

już posiada sprzęt do mikrofiszek, I otrzymuje dostęp do nasze
go systemu. Od ubiegłej wiosny oferujemy ten dostęp na zasadzie
ściśle mierzonego użytkowania. Abonent płaci za godziny lub mi
nuty

użytkowania w ciągu miesiąca. A stawki

szają się w miarę wzrostu
łej tabeli, powiem

godzinowe zmniej

użytkowania. Nie będę Ci podawał ca

tylko, że pierwszych 10 godzin

kosztuje 45 dolarów za godzinę. Gdy

abonent

miesięcznie

przekracza 50 go

dzin miesięcznie,stawka godzinowa spada do 30 dolarów. Tak więc
uzyskuje

on

korzyść z

intensywniejszego

użytkowania. Średni

koszt za całość pakietu dla abonenta w New

York City, posługu

jącego się połączeniami wybiorczymi

i użytkującego, powiedzmy,

20 godzin miesięcznie, wynosi około 8 000 dolarów rocznie. Jeś
li jest intensywnym

użytkownikiem i dochodzi do 40 godzin mie

sięcznie,roczny koszt może wynieść 14 - 15 000

dolarów. I chcę

zaznaczyć, że przeciętny użytkownik, gdy jest już w pełni prze
szkolony, zużywa może 6 do 8 minut na jedno przeszukanie syste
mu.
SHERWOOD: Sądzę, że urządzenia
są też użytkowane

końcowe, o których wspomniałeś,

jako wejście do systemu

celów aktualizacji. Czy mógłbyś

Banku Informacji do

krótko opl3ać, jak się to robi

i - przy okazji - ilu urządzeń końcowych używacie do aktualiza
cji?
ROTHMAN: Są różne urządzenia końcowe. Nasi abonenci mają do wy
boru dwa — programowane urządzenie końcowe
COTERM oraz urządzenie

zbudowane przez IN—

końcowe wymienne z dalekopisem produko

wane przez firmę Hazeltine. Jesteśmy też w trakcie
zmian w programach, by umożliwić

przyłączanie urządzeń z serii

IBM 3270. A za dwa tygodnie będziemy w stanie
dwa inne

urządzenia

dokonywania

przyłączać także

końcowe wymienne z dalekopisem, z których
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jedno

jest sprzedawane

przez Bell

Canada w Kanadzie. Żadne z

tych urządzeń końcowych nie może służyć do wprowadzania danych.
Tutaj w redakcji

Times'a mamy specjalny system zbudowany przez

Federal System Division IRMujnosi on nazwę cyfrowego telewizyj
nego

systemu ekranowego

w budynku 64

/digital

T.V

display

system/. Mamy

urządzenia końcowe, z czego 21 w naszej

gazet, 28 w naszym

czytelni

wydziale indeksowania, a inno w różnych wy

działach; wszystkie one

mogą być użytkowane zarówno do zapytań

jak i do wprowadzania danych.
SHERWOOD: Przez jaki procent

czasu aą one użytkowane do aktua

lizacji? Chodzi mi o zorientowanie

się co do ilości aktualizo

wania, jakie codziennie ma miejsce w systemie.
ROTHMAN: Wydział indeksowania pracuje przez cały dzień codzien
nie z wyjątkiem sobót i niedziel, a czasem
tualizacja materiału z New
Materiały

także w soboty. Ak

York Times'a odbywa się codziennie.

nie z Times'a przychodzą

partiowo - na

indeksowanie nie odbywa się on-lino, a wprowadzanie
tualizacja zbiorów

kartach; to
kart i ak

materiałami nie z Times'a odbywa się

mniej

więcej dwa lub trzy razy w tygodniu.
o HERWOOD: Jakie wytyczne

stosuje się? Zakładam, że nie wprowa

dza się do systemu materiału w pełnej postaci; zostaje on praw
dopodobnie streszczony, należycie zindeksowany itd. Jaką proce
durę stosujecie?
ROTHMAN: Tndekseczy mają

przed sobą kserograficzne odbitki wy

cinków. Czytają wycinek; układają

streszczenie bezpośrednio na

ekranowym urządzeniu końcowymjprzydają wszystkie potrzebne ter
miny indeksowe i wszystkie niezbędne
tem wprowadzają

dane bibliograficzne. Po

zapis do systemu. Idzie on do pomięci

tymcza

sowe,i. Następnego dnia otrzymujemy wydruk tego materiału do we
ryfikacji i korekty. Po dokonaniu niezbędnych poprawek materiał
zostaje

oddany do zbioru, a zbiór

odpowiednio zaktualizowany.

Mówiąc o terminach indeksowych mam na myśli
to terminy

słowa kluczowe. Są

tematyczne, nazwiska osób, nazwy organizacji, nazwy

geograficzne, które

indeksor albo

zaczerpnął z artykułu^ albo

przydał Zgodnie ze swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnością
indeksowania.
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oHEK.VOOD: Rozpatrzmy to na przykładzie. Gdybym
kać system i wprowadziłbym jako

chciał przeszu

jedno ze słów kluczowych "pro

dukt narodowy brutto", co się pokaże na ekranie?
ROTHMAN; Po wprowadzeniu przez Ciebie

tego terminu, zostaje on

sprawdzony przez porównanie z naszym tezaurusem on-line i jeśli
termin ten

jest tam, zostaje on wyświetlony na Twoim ekranie z

zapytaniem, "czy to jest termin, o który chodzi? jeśli tak,pro
szę go przyjąć". Jeśli, jak to często bywa, słowo
dane w zapytaniu

pasuje nie

dwóch lub trzech różnych

kluczowe po

tylko do jednego terminu, ale

terminów zaczynających

do

się od słowa,

które użytkownik wprowadził, wówczas wszystkie te

terminy zos

tają wyświetlone na ekranie i użytkownik może wybrać po numerze
ten,który najściślej odpowiada temu,o co mu chodziło. Na przyk
ład jeśli

wprowadza się słowo "Niemcy", na ekranie wyświetlone

zostaną; "Niemcy",

"Niemcy

Wschodnie", "Niemcy

Zachodnie", a

także wszystkie organizacje, w których nazwach "Niemcy" są sło
wem kluczowym.
SHEKWOOD; Wprowadziliśmy poprzez

klawiaturę "dochód

narodowy

brutto" i chciałbym otrzymać, powiedzmy»historię produktu naro
dowego brutto we Francji za ostatnich dziesięć lat.
ROTHMAN: Powinieneś wówczas wprowadzić "prodiikt
to" jako jeden termin, "Francję" jako
zostaną sprawdzone, następuje

narodowy brut

drugi termin, a gdy ■ oba

dalszy krok

poszukiwania, który

powiada "jak chcesz logicznie powiązać oba wybrane przez siebie
terminy?" I masz do dyspozycji wszystkie normalne
lowskie - "i","lub", lub

nie" - i możesz

operandy bu-

powiedzieć "produkt

narodowy brutto i Francja".Zrobisz to przez proste użycie liczb
1 i 2. A wtedy komputer wyszuka

pozycje, które są wspólne

obu zbiorów — zbioru

narodowego

"produktu

"Francji" — a potem wróci i powie na
pozycjej Jak

chcesz, żeby

najwcześniejszej

były

brutto"

zbioru

przykład: "Znaleźliśmy 73

uporządkowane?

daty, czy od najpóźniejszej

otrzymać dowolnie uporządkowane, a

i

dla

poczynając od

daty?" Możesz je

potem w następnym kroku zo

baczysz na ekranie pierwsze streszczenie z 73,które wyszukałeś.
Wtedy możesz

przejrzeć streszczenie i prawdopodobnie, przynaj

mniej w większości

przypudków, informacja, której chcesz, jest

zawarta w streszczeniu i nie ma potrzeby dalszego postępowania.
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SHERWOOD: Gdybym teraz

chciał pójść dalej 1 zobaczyć, powiedz

my, określony artykuł opisujący pewien konkretny temat, wówczas
zapewne zostałbym odesłany do zbioru mikrofiszek?
ROTHMAN: Tak jest. Każde streszczenie jest poprzedzone dwuwier
szowym opisem bibliograficznym. Podaje on czasopismo, z którego
pochodzi artykuł; datę, stronę i szpaltę oraz niektóre inne pa
rametry

bibliograficzne - czy są

ilustracje? jakiego

rodzaju

artykuł jest to - czy artykuł wstępny »analiza wiadomości,przeg
ląd, list do redakcji

itp. oraz

tykuł

York Times"a, możesz

pochodzi z New

numer mikrofiszki. Jeśli

ar

obejrzeć oryginal

ny artykuł albo na zwoju mikrofilmowym według

uafcy,

strony

szpalty albo na mlkrofiszce, którą dostarczamy abonentom

i

Banku

Informacji na specjalne życzenie za dopłatą i wówczas jest kwes
tia tylko

wyjęcia właściwej

mikrofiszki według

numeru - a są

one uporządkowane

według

numerów. Jeśli artykuł, niepochodzi z

New York Times'a,

wówczas

ze względu noograniczeniawynikające

z praw autorskich nie możemy postawić do dyspozycji oryginalne
go tekstu. Jednak

podajemy wskazówki

bibliograficzne - czaso

pismo, tytuł, datę, stronę i szpaltę - a wiele

czasopism

jest

już dostępnych na mikrofilmie albo na fiszkach.
SHERWOOD: Może przejdziemy teraz na chwilę do innego związanego
z tym problemu. Jak sobie

radzicie z zabezpieczeniem 'systemu,

mając wszędzie tyle urządzeń końcowych?
ROTHMAN: Każdemu abonentowi przydziela się numer upoważnienia i
hasło. Jest rzeczą

użytkownika, by numer ten wydawał tylko lu

dziom, którzy mają z jego ramienia prawoużytkować system. Jeśli
nastąpi nadużycie

systemu

na podstawietego numeru, zapłaci za

to w końcu użytkownik, ponieważ
wchodzący w grę dodatkowy

czas jemu

abonent jest połączony z nami
mu jest tylko

nas to nic nie

obchodzi i

wystawiamy rachunek.Jeśli

wydzierżawioną

linią, potrzebny

numer upoważnienia. Jeśli znajduje się

wybiorczej, musi oczywiście wiedzieć, który
abonenta, zmienić

na linii

numer telefonu wy

wołać, co jest dodatkowym zabezpieczeniem. Możemy
chwili, na życzenie

za

też w każdej,

jego hasło i jego numer

upoważnienia. Nie mieliśmy dotąd żadnych problemów na tym tle.
SHERWOOD: 0 ile wiem, centralny sprzęt informatyczny mieści się
w tym gmachu. Co to za sprzęt?
-
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ROTHMAN: Jest to IBM 370/14-5 z pamięcią
mięcią dyskową 3330.

operacyjną 384- K i pa

SHERWOOD: Przejdźmy teraz do strony bardziej technicznej. 0 ile
wiem, szczegółowy

projekt

systemu i zaprogramowanie, o którym

wspomniałeś poprzednio, zostały

wykonane dla

was na podstawie

kontraktu przez IBM, a ściślej mówiąc, przez Federal System Di
vision IBMu.
ROTHMAN: Programowanie

wykonał na podstawie

kontraktu Federal

System Division IBMu. Projekt systemu opracowaliśmy sami. Oczy
wiście w toku wypełniania

kontraktu współpracowaliśmy ściśle z

programistami, nie chcę więc

pomniejszać ich roli; ale koncep

cja jest nasza. To nie było tak,że przyszliśmy do IBMu i powie
dzieliśmy:

dajcie

nam system wyszukiwania

informacji,ą oni go

zaprojektowali. My im dyktowaliśmy; my przedstawiliśmy im wyma
gania techniczne.
SHERWOOD: Ilu

ludzi

zaangażowaliście do tej

pracy, to znaczy

ile roboczolat poświęciliście na opracowanie systemów?
ROTHMAN: My czy IBM?
SHERWOOD: Wy.
ROTHMAN: A więc ja

uczestniczyłem w tym od początku. Zatrudni

liśmy około 8 ludzi w pełnym wymiarze godzin przez około 6 mie
sięcy przy badaniu potrzeb użytkowników; potem miałem kilku po
mocników technicznych. Powiedziałbym, że
siał

poświęcić, włącznie z moim

łącznie The Times mu

własnym czasem, coś

około 21

roboczolat.
SHERWOOD: A IBM, tak w przybliżeniu?
ROTHMAN: IBM rozpoczął z zespołem 4— osobowym,a zakończył z zes
połem 8-osobowym, a trwało to 26 miesięcy kalendarzowych. Przy
jąłbym

więc około

150

roboczomiesięcy - przeciętnie

6

ludzi

przez 26 miesięcy.
SHERWOOD: Wynikałoby z tego, jeśli

dobrze

zrozumiałem, że oni

także nie docenili zakresu problemu.
ROTHMAN: 0, tak. Początkowo myśleli, że pochłonie to czas 4- lu
dzi przez 18 miesięcy kalendarzowych. A jak powiedziałem, trwa
ło to 26 miesięcy i pod koniec pracowało przy tym 8 ludzi.
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SHERWOOD: Mam nadzieję,że mieliście kontrakt z ustaloną ryczał
tową ceną.
ROTHMAN: Istotnie mieliśmy kontrakt z ryczałtową ceną. Mimocho
dem powiem, że jest to jedyny kontrakt na

oprogramowanie z ry

czałtową ceną, jaki kiedykolwiek zawarł IBM.
SHERWOOD: I zapewne ostatni.
ROTHMAN: Być może.
SHERWOOD: Jaki język zastosowano? Nawiasem

mówiąc, o ile wiem,

dużą rolę odegrało tu ustrukturowane programowanie.
ROTHMAN: Tak, językami pierwotnie zastosowanymi były FL1 i pod
stawowy język symboliczny IBMu. Do pakietu

programowego weszły

też programy, z których generujemy nasz drukowany
były

napisane

ustrukturowane;

w COBOLu. A teraz, jeśli

zdawaliśmy

idzie o programowanie

to bardzo śmieszne. To pytanie

wano; jak na to

indeks, a te

często mi zada

odpowiadam? Muszę powiedzieć, że zupełnie

sobie sprawy z zastosowanego

nie

podejścia, dopóki nie

wpadł mi w ręce artykuł Terry Bakera w IBM System Journal. Było
ono dla nas przejrzyste; nie miałem pojęcia, czy

jest ono sku

teczne czy nie. Wygląda,że IBMowi podobało się. Ogólnie biorąc,
otrzymaliśmy od IBMu to czego

oczekiwaliśmy. Mamy zadowalający

zestaw programów. Od czasu, gdy nam je przekazano, utworzyliśmy
nasz własny

zespół systemowy. 7/szystkich udoskonaleń i modyfi

kacji oprogramowania
chamianiem

dokonujemy u siebie. Wiele

programów wykonali

prawdopodobnie

wygląda

prac nad uru

tutaj nasi programiści i pakiet

dziś dużo

inaczej

niż wtedy, gdy IBM

przekazał go nam.
SHERWOOD: Prawo własności pierwotnego pakietu wciąż jeszcze na
leży, jak sądzę, do IBMu?
ROTHMAN: Nie. Był to

kontrakt

ryczałtowy i przewidywał, że my

stajemy się właścicielami opracowania. Wszystko należy do nas.
SHERWOOD: Ilu projektantów systemów i programistów macie

teraz

wśród swego personelu?
ROTHMAN: Jesteśmy klientami centralnego wydziału informatyczne-'
go wydawnictwu The Times i oni udzielają
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nam wszelkiej

pomocy

w zakresie, jaki jest nam potrzebny lub może
powiedzieć - wszelkiej pomocy w zakresie

raczej należałoby

programowania, jakiej

my ich zdaniem potrzebujemy. Normalnie nad naszym
niem pracuje

trzech do czterech

oprogramowa

projektantów systemów i jeden

doradca techniczny w niepełnym wymiarze godzin.
SHERWOOD: Pragnę powrócić
przynależnych do niego

na

chwilę

do

komputera

370/145 i

urządzeń peryferyjnych. Czy zestaw

ten

jest w ramach kompleksu informatycznego New York Times'a przez
naczony wyłącznie do obsługi waszych potrzeb?
ROTHMAN: Tak.
SHERWOOD: Całkowicie?
ROTHMAN: Tak. Musisz też wiedzieć, że nie jest to .zestaw,z któ
rym wystartowaliśmy.Nasza broszura, wydana 3-4 lata temu, wspo
mina, że naszym

centralnym sprzętem jest komputer 360 z IBMow-

skimi nośnikami pamięci - urządzeniami 2321 i 2314. Na komputer
370 i dyski 3 3 3 0 przestawiliśmy się półtora roku temu.
SHERWOOD: Który to był model IBM 360?
ROTHMAN: Był to 360/40, Początkowo przewidywaliśmy konfigurację
systemu z 360/50. Nigdy

jednak nie zastosowaliśmy 360/50, bo w

międzyczasie pojawił się 370, toteż

przeszliśmy od 360/40 bez

pośrednio do 370/145.
SHERWOOD: Jakie były

główne

problemy

rozwojowych nad systemem? Jakie

napotkane

podczas prac

wnioski wyciągnięto? Co zrobi

libyście inaczej, gdybyście mieli rzecz zaczynać od nowa?
ROTHMAN: Na to. pytanie

trudno

uczyliśmy się, że istnieje

jest dać szybką odpowiedź. Na

luka między tym,

spodziewa się po programie, a tym co
mu dają. I nie jest to

czego

programiści

sprawa złej woli z

użytkownik
rzeczywiście

żadnej strony; jest

to sprawa ludzi, którzy ustalając wymagania, nie potrafią się w
100% upewnić, że programista

dokładnie zrozumiał, czego się od

niego żąda, a także tego, by programista zanim posunie się zbyt
daleko w swej pracy, mógł sprawdzić rzecz wspólnie z użytkowni
kiem i powiedzieć "popatrz, tak ja to robię,a potem gdy zrobisz
to a to, nastąpi to a to". Nie dość konsekwentnie postępowaliś
my w ten sposób, ale być może, że gdybyśmy
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tak robili, IBM nie

zgodziłby się na ryczałtową

cenę. Tak więc ekonomika wchodziła

tu bardzo mocno w grę. To był jeden problem. Drugi

problem po

legał na tym, że dla systemu takiego jak ten nie można zbudować
modelu, a przynajmniej my nie

potrafiliśmy. Zabraliśmy

rzeczy i nasze testy wykonywaliśmy na bazie
dane z New York Times"a za okres

się do

danych obejmującej

trzymiesięczny. Wiele spośród

problemów, które musieliśmy potem rozwiązywać w ciągu pierwsze
go roku eksploatacji, wynikło z tego, że wówczas
znacznie większą

bazę danych, obejmującą

użytkowaliśmy

też m a te ri ały

nie z

Times'a i po prostu nie dało się przewidzieć wszystkich błędów,
jakie mogą

zajść przy wprowadzaniu danych. I t^rp-.'. jeszcze nie

da się przewidzieć

wszystkiego, co może

nie grać przy zapyta

niach. W niektórych przypadkach coś nie wychodzi,ponieważ zbio
ry stały się potwornie duże i nie potrafiliśmy tego przewidzieć.
To znaczy

przewidywaliśmy, że zbiory Times"a staną się potwoi"-

nle duże, ale nie potrafiliśmy przewidzieć,co się stanie z sys
temom, gdy to nastąpi. Inna rzecz, którą bym teraz zrobił, gdy
bym mógł,

to utworzyłbym od samego

projektowania

systemów

1

początku swój własny zespół

wykonałbym oprogramowanie u siebie,

zamiast szukać go na zewnątrz. I mówię

to nie po to, by czynić

zarzuty IBMowl, ale dlatego że w czasie, gdy my przechodziliśmy
przez chaotyczny
zajęci innymi

okres przejściowy, programiści

pracami i nie byli do

czysto konserwacyjnych, co zresztą nie

IBMu byli już

naszej dyspozycji do prac
było objęte kontraktem.

A tymczasem nasi właśni programiści nie byli jeszcze dostatecz
nie oswojeni z programami ani dostatecznie doświadczeni, by móc
należycie dokonywać aktualizacji.
SHERWOOD: Czy nie mogliście rozwiązać tego ostatniego problemu,
nie robiąc wszystkiego u siebie,ale delegując jednego ze swoich
kluczowych pracowników do uczestnictwa w zespole programistycz
nym?
ROTHMAN: To byłoby bardzo trudne. IBM nie
kiego. Żaden

godzi się na coś ta

wykonawca nie zgodziłby się. Chcą mieć kontrolę -

- pełną kontrolę

administracyjną nad wszystkimi

nich ludźmi. A poza

tym wydelegowanie jednego

pracującymi u
programisty dla

zbioru tuk złożonego jak nasz,prawdopodobnie nie wystarczyłoby.
Nasz obecny zespół programistyczny jest w pewnym sensie podzie- 240 -

1ony. Wszyscy pro joktanc i systemów są w pewnym stopniu obeznani
ze wszystkimi

częściami projektu, ale niektórzy są wyspecjali

zowani w nuszym

oprogramowaniu czołowym; inni są wyspecjalizo

wani w naszym oprogramowaniu
też, nawiasem

do aktualizacji zbiorów itd. Jest

mówiąc, inny probiera, którego

nie

potrafiliśmy

zmodelować, a mianowicie zagadnienie, co się stanie,gdy do sys
temu przyłączymy
wanych obecnie

zewnętrznych użytkowników. Niektórych użytko
urządzeń końcowych

jeszcze nie było w

gdy dokonywano programowania, W każdym
rozwiązywaliśmy
nieść

koszty

nasze podstawowe
rozmieszczenia

razie

czasie,

wątpię, czy

gdy

problemy, byliśmy gotowi po

urządzeń . końcowych

w Kanadzie,

w Houston czy też gdziekolwiek indziej, gdzie je teraz mamy, po
to tylko, by wypróbować, co się zdarzy, gdy będziemy mieli abo
nentów połączonych z komputerem linią telefoniczną.
SHERWOOD: Skoro mówimy o oprogramowaniu, czy mógłbyś nam powie
dzieć, jaki system operacyjny stosujecie teraz?
ROTHMAN: DOS.
SHERWOOD: A jaką jednostkę sterującą teleprzetwarzaniem?
ROTHMAN: BTAM/Basic Telecomamnicntions Access Method/.
SHERWOOD: A jakie są metody dostępów do zbiorów i struktura, bazy
danych?
ROTHMAN: Nie sądzę, bym mógł omówić to szczegółowo. Metoda.^dostępu do zbiorów jest różna w zależności od zbioru. W niektórych
przypadkach

stosujemy

metodę

indeksowo—sekwencyjną, w innych

przypadkach jest to dostęp liniowy.
SHERWOOD: Istotne jest więc, że jest to metoda mieszana.
ROTHMAN: Jest ona mieszana i zbiory też są mieszane. Podstawowy
proces przedstawia się tu następująco:Zapytujący najpierw wprodza termin, który

zostaje sprawdzony przez porównanie ze zbio

rem tezaurusa. Gdy zapytujący
chodzi do zbioru tezaurusa

sprawdził już swój termin, prze

poprzez zespół odsyłaczy adresowych

do zbioru lokalizującego, a od
zespół

odsyłaczy

zbioru

adresowych do

zbioru bibliograficznego

zbioru

poprzez

streszczeń. Nie przeszukujemy

lokalizującego

zespół

bibliograficznego, ze
odsyłaczy

bezpośrednio zbioru
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poprzez
do zbioru

streszczeń.

Gdy użytkownik

skompletował

swoją instrukcję

czeka na wyszukanie, system wie
trzebne i 3taje się

już jakie

poszukiwawczą i

streszczenia są po

to zwykłą procedurą "odczytaj i wydaj".Nie

dokonuje się przeszukiwania samego zbioru streszczeń,
SHERWOOD: Przy

okazji, czy

myśleliście o zastosowaniu pamięci

wirtualnej? Czy rozważyliście taką możliwość?
ROTHMAN: Myśleliśmy o tym, ale nie zbadaliśmy bliżej tej możli
wości. Jest to coś, czym zajmiemy się we właściwym czasie.
SHERWOOD: Jakie

będzie

Twoim

System taki, jak poprzednio

zdaniem tempo

wzrostu systemu?

zaznaczyłeś, ma tendencję

do roz

rastania się, jeśli nie jest bardzo ściśle kontrolowany.
ROTHMAN: Masz na myśli bazę danych?
SHERWOOD: Tak.
ROTHMAN: Nasze obecne tempo wzrostu wynosi mniej więcej 200 000
do 250 000 streszczeń rocznie. Z tego

około 100 000 pochodzi z

New York Times"a i sądzę, że to tempo będzie
Nie przewiduję, by Times miał

stosunkowo stałe.

zwiększyć swoją objętość lub za

kres swojej tematyki.
SHERWOOD: Żeby wyrobić

sobie pogląd na skalę - jaka jest prze

ciętna wielkość streszczenia wyrażona liczbą słów?
ROTHMAN: Przeciętna

statystyczna

zapewne niewiele

nam powie.

Zakres wielkości streszczeń waha się od jednego do około czter
dziestu wierszy na ekranie i przypuszczam, że mamy prawdopodob
nie około .500 znaków na jeden zapis - tzn. na zapis
się ze streszczenia, towarzyszących mu

składający

słów kluczowych i opisu

bibliograficznego.
SHERWOOD: Dobrze. Mamy więc bardzo duże zbiory danych i jak po
przednio zaznaczono, dużą

liczbę urządzeń

końcowych. Jakie są

przeciętne czasy odpowiedzi?
ROTHMAN: Czasy odpowiedzi
od odpowiedzi

praktycznie natychmiastowej - w ułamkach

dy .- aż do około pół
długie

uzyskiwane w naszym systemie sięgają

przeszukiwanie

lub trzech

sekun-'

czwartych minuty, gdy idzie o

zbiorów. Dotyczy to takich

poszukiwań, gdy użytkownik powiada: "Chcę
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na przykład

wszystkich relacji o

Wietnamie,które ukazały się na pierwszej stronie w ósmej szpu
cie, pochodziły od agencji AP i miały
przeszukiwanie
żądamy

dołączoną mapę". Jest to

liniowe. Jest tylko jedno

sprawdzenia wielu

l -

słowo

kluczowe, ale

parametrów bibliograficznych, tak że

system musi przyjrzeć się każdemu zapisowi i zapytać:•
, czy jest to

informacja od A P? ,

, czy jest to

pierwsza strona?,

, czy jest to

ósma szpalta?,

. czy jest ilustracja?,
, czy ta Llustracja jest fotografią?
Może to zająć nawet

całą minutę,

ale w,ogó le

czasy odpowiedzi

są bardzo dobre,

A teraz co

się tyczy

około 70 urządzeń
bli 3 ko

naszego

wzrostu na zewnątrz - mamy

końcowych u siebie i około 5 0 , a raczej

60, urządzeń

I spodziewamy się

końcowych

rozszerzyć

u

zewnętrznych

naszą

cowe. Liczymy

na kilkuset abónentów, gdy

będzie w stanie

tylko nasi ludzie od

Sądzę, że gdy dojdziemy do punktu, w któryun
maszyny, bo oczywiście

obecnej konfi

obsłużyć ich bez zbytnich

trudności na tym tle, będziemy

mogli

tak

urządzenia koń

marketingu osiągną to i sądzimy, że system przy
guracji

użytkowników.

zewnętrzną klientelę

szybko, jak tylko będziemy w stanie instalować

już

trudności.

zaczniemy odczuwać

dostać

większe, szybsze

technika będzie zawsze wyprzedzać naszą

zdolność marketingu. Będą więc wówczas dostępne nowe urządzenia
do transmisji i przetwarzania

danych, które

łatwianie większych ilości zapytań

umożliwią nam za

przy możliwych do przyjęcia

czasach odpowiedzi.
SHERWOOD: Wydaje mi się, że doszliśmy do punktu, w którym trze
ba poruszyć

sprawę ekonomiki systemu. W jednym

blikowany cłi artykułów

ze swoich opu

podałeś, że od roku 1966 koszty

systemu

wyniosły ponad 3 miliony dolarów.
ROTHMAN: Nasze
dolarów, sądzę

wydatki do końca 197? roku wyniosły 5 milionów
więc, że suma 3 milionów dolarów dotyczyła koń

ca roku 1972. Obecnie

nasz roczny

preliminarz wydatków wynosi

raniej więcej 2 miliony dolarów.
SHERWOOD: Wybacz

rai, ale

prawdopodobnie

pewnymi oszczędnościami na personelu
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jest to zrównoważone

New York Times a, a także

pewnymi dochodami ze sprzedaży

usług

zewnętrznym abonentom u-

rząrizeń końcowych.
R O T U M A Ń : Wydatki są równoważone dochodami tylko o tyle,że teraz
wytwarzamy

indeks

Jako produkt uboczny

dlatego otrzymuję materiał
macji nie
indeksu.

się

że we właściwym czasie wydatki zosta
Oczywiście

nie Jesteśmy

dochodów z wydatkami;

że osiągniemy

ten punkt w ciągu

my

że ostatecznie

nadzieję,

Banku Infor

ponieważ i tak przychodzi on Już do

ną zrekompensowane dochodami.
w punkcie zrównania

Informacji i że

z New York Times'a dla

płacąc za niego,
Spodziewamy się,

Banku

najbliższych

dochód

Jeszcze

spodziewamy się,
kilku lat i

ma

znacznie przewyższy wydat

ki.
SłlERWOOD:

Jak

pi'zekonal iście wasze kierownictwo,

żeby popierało

to przedsięwzięcie do bliżej nieokreślonego momentu, gdy osiąg
niecie ten

punkt zrównania? Kierownictwo zwykle

lubi mieć Ja

kieś uzasadnienie na takie rzeczy,
R O T H M A N : Jest to największe przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe,
Jakie kiedykolwiek podjął New York Times we wszystkich dzied zi 
nach swej

działalności.

naciskiem,

bym sprawił,

Oczywiście
żeby

znajduję

się pod rosnącym

rzecz zaczęła się opłacać. Ró w no 

cześnie Jednak nasze kierownictwo wie i wiedziało od samego p o 
czątku,

że opracowanie

systemu takiego Jak ten nie Jest spo so

bem na szybkie zrobienie p i e n i ę d z y .Jest to zadanie długofalowe,
które da długofalowe efekty. Wierzę,

że po iO lub 20 latach d o 

chód z tych usług będzie zawrotny, gdyż na rynku istnieje zapo
trzebowanie na i n f o r m a c j ę , rośnie wciąż
we dziedziny;

i obejmuje coraz to n o 

gospodarka staje się coraz bardziej świadoma zna

czenia informacji. Równocześnie nie jest już opłacalne ani efek
tywne,
towała

aby każda organizacja tworzyła,
swoje własne

zbiory

aktualizowała i eksploa

informacji.

Odnosi się to tak samo

do instytucji państwo wy ch jak do firmy XYZ na zapadłej prowincji.
SHERWOOD:

I do uniwersytetów.

burski posługuje się

waszą bazą

Czy. mógłbyś nam powiedzieć,
teśmy,

Wydaje się,

że Uniwersytet Pitts-

danych jako

co sądzisz,

pomocą badawczą.

skoro już przy

tym jes

o przyszłym zakresie zastosowań dla takiej bazy danych?

-
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R O T H M A N : Nu uniwersytetach czy gdzie indziej?

SłlERWOOD: Wszędzie. 'Wspomniałeś o zawrotnym

wzroście. Musi

to

więc być także poza dziedziną dziennikarstwa.
ROTHMAN: Oczywiście. Faktycznie w naszej
nentów środki

obecnej rodzinie abo

masowego przekazu, czy to drukowane czy elektro

niczne, stanowią stosunkowo małą grupę. Rodzaj oferowanej przez
nas bazy danych - autorytatywne informacje z New York T i m e s ^ i
innych poważnych dzienników takich jak Washington Post, Los An
geles Times, The Wall Street Journal»londyński Times itd., uzu
pełniane

tygodnikami, czasopismami

publicystycznymi, głównymi

publikacjami gospodarczymi i niektórymi .wyspecjalizowanymi cza
sopismami z dziedziny nauki, spraw zagranicznych, ekonomii itd.
- ma szeroki wachlarz potencjalnych użytkowników w gospodarce,
adininistracji

państwowej i oczywiście

także w świecie

nauki.

Widzimy i wiemy sądząc po naszych użytkownikach, że rodzaje za
dawanych pytań są niemal

nieograniczone. Zawsze, gdy kontaktu

jemy się z obecnym lub potencjalnym
0 czymś

nowym, czego

ludzie

abonentem, dowiadujemy się

poszukują. Na

przykład w jakimś

przedsiębiorstwie pierwotnie zaabonował się wydział prasowy,ale
potem

przedsiębiorstwo ma problemy

z nabyciem

prawne, bo ma do czynienia

innych przedsiębiorstw albo

dotknięte

jest

akcją

przeciwkartelową,albo ma sprawę o prawa autorskie i chce otrzy
mać do wglądu

materiały z tych

z akcjonariuszami i prezes
dorocznym

dziedzin. Mogą to byó stośunki

przygotowuje

zebraniu. Przedsiębiorstwo

1 chce sprawdzić, co
inne instytucję

to za

się do wystąpienia na

jest

proszone o dotację

instytucja i dowiedzieć się, jakie

dobroczynne są czynne na tym samym

polu. Kie

rownictwa przedsiębiorstw coraz bardziej interesują się sprawa
mi ochrony środowiska naturalnego, bo dotyczy ona ich niezależ
nie od rodzaju firmy, czy to będzie

przedsiębiorstwo górnicze,

czy po prostu tylko zainteresowane regularną wywózką swoich od
padów. Wszyscy będą mieli .z czymś takim do cżynienia. Interesu
ją się kryzysem energetycznym. Mogą byó zainteresowani sprawami
międzynarodowymi; np. firma chce otworzyć biuro gdzieś w Afryce
Południowo-zachodniej .i chce się dowiedzieć,jaki tam jest rząd.
ChCvą informacji o osobach — mamy nowego ambasadora, który udaje
się do kraju, w którym dana firma pracuje; może ich interesować
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nowy ambasador tego kraju u nas; mogą mieć
gresu, w swoim
przenieść

nowego członka Kon

okręgu i chcą wiedzieć co to za jeden. Może chcą

zakład do innego

okręgu i chcą

się dowiedzieć, kto

jest członkiem Kongresu z tego okręgu 1 co o nim wiadomo, jakie
jest jego stanowisko w sprawie

stosunków pracy w przemyśle lub

w sprawie budownictwa mieszkaniowego itp.
SHERWOOD:

NaSuwa się tu ciekawe uboczne pytanie. Czy dopuścili

byście też abonentów z krajów socjalistycznych?
ROTHMAN: Każdego, kto
A ponieważ

się może

wykazać zdolnością

kredytową.

mamy do czynienia tylko z materiałem opublikowanym,

nie sądzę by mogły wynikać jakieś problemy tajności czy naduży
cia systemów

informatycznych, o których

w prasie. Operujemy

ostatnio głośno

było

materiałem opublikowanym; po prostu oferu

jemy nowy l jak 3ądzę, lepszy

sposób docierania

do materiału,

który użytkownik może dostać i tak Inną drogą.
SHERWOOD: Czy sądzisz, że będzie

można później włączyć do sys

temu także wasz zbiór fotografii?
ROTHMAN: To zależy

od tego, co

rozumiesz przez

mam nadzieję, że da się to zrobić. Spodziewam
opracowany zostanie sposób - i chętnie

później. Tak,

się, że z czasem

uczestniczyłbym w tym -

- przechowywania nie tylko materiałów tekstowych,ale także gra
ficznych - zdjęć

fotograficznych w takiej

czy

innej formie i

oczywiście kronik filmowych, filmów i taśm magnetoskopowych - w
postaci takiej,by można było materiały wyszukiwać bezpośrednio,
ewentualnie za pośrednictwem takiego samego słownika, jakim po
sługujemy się teraz do wyszukiwania tekstów. Będzie to duży wy
siłek w sensie prac rozwojowych. Wymagać będzie dużych inwesty
cji. Wymagać będzie dużej wiedzy i umiejętności przedsiębiorstw
elektronicznych 1 firm zajmujących się różnego rodzaju przecho
wywaniem fotografli,ewentualnie mikrofilmowym. Szczerze mówiąc,
nie sądzę, by New York Times
tamte prace

zechciał przeznaczyć pieniądze na

badawczo-rozwojowe, dopóki

obecne prace badawczo-

-rozwojowe nie zaczną dawać efektów.
SHERWOOD: Ostatnie pytanie. Czy macie

plany sprzedaży oprogra-.

mowania i bazy danych jako stale aktualizowanego pakietu?

-

2 .4 6

-

ROTHMAN: Rażę danych - tak. Oprogramowanie, jeśli

idzie o kom

plet programów wynikowych do eksploatowania gdzie indziej - tak
1 sądzę, żo będzie to wykonalne w ciągu kilku najbliższych lat.
Natomiast sprzedaż oprogramowania w postaci

oddzielnego pakie

tu, aby umożliwić przetwarzanie innym,albo sprzedaż samych
nych - prawdopodobnie

nie, przynajmniej

jeszcze

przez

da
jakiś

czas, a może w ogóle nie. Musielibyśmy byó zupełnie pewni albo,
że nie będziemy musieli aktualizować
oprogramowania

dwóch oddzielnych zbiorów

albo, że będziemy mieli

odpowiedni personel do

tego i że będzie to dla nas ekonomicznie dogodne.

Epilog
Po wywiadzie zwiedziliśmy pokój indekserów i miejsce,.gdzie
zamontowane są urządzenia końcowe do użytku reporterów. Zatrud
nionych jest

tam 25 indekserów, którzy

zarabiają 12 do 16 ty

sięcy dolarów rocznie, a urządzeń końcowych jest 64. Proste ob
liczenie ich rocznego kosztu, plus koszt specjalnie przeznaczo
nego dla
3330,

systemu

komputera 370/145 z pamięcią 384 K i dyskami

plus amortyzacja kosztów prac rozwojowych oraz oczywiście

plus dodatkowy koszt eksploatacji i aktualizacji
wymieniony w wywiadzie

raczej

2 miliony dolarów.
Przyjmując za podstawę

zawrotny budżet

obowiązującą

systemu, daje
przekraczający

taryfę dla abonentów

zewnętrznych, potrzeba by 16o do 200 dodatkowych abonentów, aby
system pokrywał swoje koszty na zasadzie komercjalnej. Alę przy
wzroście liczby abonentów zagadnienie odpowiednich czasów odpo
wiedzi na pewno

postawi

na

porządku

dziennym

stary problem

wszystkich systemów wielodostępnych,a mianowicie, w jakiej mie
rze opłaci się koszt dodatkowych mocy.
Ale system został zaprojektowany głównie
nętrznego i przed

do

użytku wew

kilku laty kierownictwo New York Times a wi

docznie zatwierdziło koncepcję, nie
mentarnych pytań:
. Zakładając, że system

zadając dwóch, raczej ele

uda się, czy nasz

nim posługiwał i umożliwi w ten

personel będzie się

sposób wyeliminowanie

townego i nieporęcznego tradycyjnego archiwum?
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kosz

Odpowiedź

bałaby w najlepszym

tycznie, jeszcze dziś

przypadku

niejasna i fak

archiwum jest prowadzone zupełnie równo

legle do dialogowego Banku Informacji pracującego on-line.
. Zakładając nawet, że handlowe aspekty subsydiowania

realiza

cji systemu są realne, jak wygląda strona ekonomiczna?
Na to pytanie, już

dość pobieżne

zbadanie ujawniłoby is

totne trudności w uzyskaniu wczesnego zwrotu nakładów oraz nie
dopuszczalnie niską stopę dochodu z inwestycji.
Wyświadczylibyśmy złą przysługę
byśmy nie wskazali, że powyższy

naszym

czytelnikom, gdy 

wywiad jest autoryzowany. Mimo

to jest on godny opublikowania jako

lekcja raz jeszcze wskazu

jąca na błędność zatwierdzania przez kierownictwo spraw zaawan
sowanej techniki bez nalożytego uprzedniego wyjaśnienia skutków
praktycznych 1 ekonomicznych.
Teraz rozumiem, dlaczego
Report skomentował

prezentację

pewien obserwator z EDP Industry
Banku

mes a na wystawie Info 75 w Nowym Jorku
cha! ".

Informacji New York Ti
słowami: "Czysta ucie

Przykłady pytań zadawanych

przez abonentów Banku Informacji

Pytania nieco zmodyfikowano dla zachowania poufności. Bank
Informacji

nie śledzi i nie

jest w stanie śledzić

poszukiwań

zapisów dokonywanych przez abonentów.
. Rozważając

budowę nowej fabryki w Ameryce Łacińskiej, pewien

przemysłowiec był w stanie szybko porównać

przywileje podat

kowe oferowane przez różne kraje.
Jaką

postawę

zajęły wielkie

przedsiębiorstwa w stosunku do

obchodów rocznicy urodzin dra Martina

Luthera Kinga? Kierow

nik kadr otrzymał potrzebne mu dane na ten

temat z Banku In

formacji.
. Rozważacie przeniesienie waszej firmy z centrum na przedmieś
cie? Czy z powrotem do centrum? Bank Informacji zawiera wiele
wiadomości o nieprzewidzianych trudnościach, z jakimi spotka
ły się na tym tle inne przedsiębiorstwa oraz o perspektywach,
jakie się przed nimi otworzyły.
. Pewien wielki przemysłowiec był w stanie wybadać rozgałęzione
skutki

gospodarcze, które wynikłyby z ustawodawstwa zmienia

jącego amerykański system miar i wag na system metryczny.
. Dyrektor

prasowy

pewnego przedsiębiorstwa, planując

ogłoszeń reklamowych, stwierdził, że

The

Times

ogłoszenia jako wiadomości, dzięki czemu mógł

szereg

traktuje te

dostarczyć ich

streszczeń z podziałem na gałęzie gospodarki i poszczególnych
ogłaszających się.
. Jak może redaktor pisma znaleźć
o doradcach

poprzedniego

i

obszerne

obecnego

Bank Informacji, który z kolei

zawartych w różnych

biograficzne

prezydenta? Zapytując

przeczesuje około 60 pism, by

wyszukać odpowiedni materiał.
, Związek zawodowy, przygotowując
zbiorową, był w stanie

dane

się

do

znaleźć informację

pokrewnych

negocjacji o
o warunkach

umowę
umów

gałęziach gospodarki w ciągu

ostatnich trzech lat.
. Przewodniczący stanowego sądu administracyjnego, stojąc w ob
liczu

narastających skarg na przeciążenie

znalazł informację o reformach sądownictwa
innych stanach.
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wokand

sądowych,

wypróbowywanych w

-. Prezes jednego z biur architektonicznych, zamierzający podjąć
prace na rzecz

zarządu miejskiego Filadelfii, dowiedział się

wiele o klimacie politycznym w tym

mieście i o polityce tam

tejszego zarządu miejskiego w zakresie
twa mieszkaniowego,
. Szef działu

prawnego pewnego

przedsiębiorstwa znalazł mate

riały na temat zanotowanych w całym
z kartami kredytowymi.
. Dział kadr

publicznego budownic

kraju oszustw związanyon

pewnego przedsiębiorstwa przemysłowego był w sta

nie wyszperać duży wachlarz orzeczeń sądowych na temat pewnej
dziedziny skarg z zakresu kierowania kadrami.
. Pewien doradca

inwestycyjny odkrył, że małe przedsiębiorstwo

wykazujące znaczne zyski było zamieszane w aferę manipulowa
nia cenami.
. Inspektor piszący memoriał na temat kontroli cen "był w stanie
zbadać, co powiedziało ostatnio na ten temat szereg wybitnych
ekonomistów 1 polityków.
. Redaktor dziennika telewizyjnego był w stanie odszukać teksty
wszystkich amerykańsko-radzieckich

porozumień o ograniczeniu

zbrojeń z czasów prezydentury Nlxona. Jak? Po prostu wystuku
jąc na klawiaturze dyskryptor "kontrola zbrojeń" i ogranicza
jąc poszukiwanie tylko do"tekstu".
. Rozważając możliwość kilku fuzji przedsiębiorstw, dział praw
ny pewnej firmy posłużył się Bankiem Informacji do wyszukania
artykułów na temat

procesów przeciwkartelowych oraz komenta

rzy omawiających politykę przeciwkartelową rządu.
. Pewien

kierownik proszony o wzięcie

udziału w zarządzie im

prezy zbiórkowej był w stanie sprawdzić reputację organizacji
dobroczynnej na podstawie

artykułów o jej działalności w os

tatnim czasie#
. Jeden z komitetów Kongresu był w stanie
formacji

chronologiczny

między Stanami

wykaz

wyszukać w Banku In

porozumień rolnych zawartych

Zjednoczonymi a krajami

europejskimi w ciągu

ostatnich pięciu lat.
. Kierownik pewnej

fundacji wiedział, że istnieją dane z wielu

różnych źródeł o subsydiach dla organizacji kulturalnych.Pro-'
blem polegał na tym,, jak zebrać szybko razem wszystkie te in
formacje. Rozwiązanie? Bank Informacji.

- 250 -

Agent

zaopatrzenia wielkiego

przedsiębiorstwa

pamiętał, że

istnieje nowe urządzenia do fotokopiowania, ale nie był pewny
szczegółów. Znalezienie

odpowiedzi w Banku Informacji trwało

dwie minuty.
Wydział

kontroli

dawniejsze

ogłoszeń

czasopisma

kłopoty prawne na tym tle

był w stanie wybadać
pewnego

ogłaszającego

się.
Nie będąc w stanie wyjaśnić niektórych aspektów ustawodawstwa
z dziedziny

ustalania

minimalnych

cen w stanie Nowy

Jork,

pewien producent zwrócił się do Banku Informacji. Wystukał na
maszynie

dwa

terminy; "ceny

minimalne" i "Stan Nowy Jork".

I otrzymał dokładnie te szczegóły, któryoh potrzebował.
Pewien kierownik, wchodzący w skład komitetu przygotowującego
zjazd, był w stanie

ustalić zakres konfliktów rasowych i po

litycznych mających miejsce w tropikalnym miejscu zjazdu.
Dział kadr pewnego
najnowsze

przedsiębiorstwa

zebrał i przeanalizował

sprawozdania na temat akcji obrony

praw obywatel

skich w sprawach dyskryminacji płci i mniejszości.
Pewne przedsiębiorstwo
na rozwój

sztuki. Przed

się nad ewentualną

rozważało dokonanie
powzięciem

poważnej dotacji

decyzji i zastanawiając

formą dotacji, przedsiębiorstwo starannie

zbadało dotychczasowe związki między sztuką- a gospodarką.
Kierownik

przedsiębiorstwa użyteczności

publicznej potrafił

szybko zorientować się w zawiłych problemach związanych z bu
dową elektrowni jądrowej w pobliżu kilku konkretnych ośrodków
miejskich.
Pisząc artykuł

o dwuchsetleciu

Stanów

Zjednoczonych, pewna

dzennikarka zwróciła się do Banku Informacji po tło do

arty

kułu. Wyszukała pełny materiał chronologiczny o programie ob
chodów włącznie z danymi o propozycjach
nim tygodniku.

wysuniętych w ostat

Cena

zł

92.

