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Informasjonsteknologien har gjennomgått en rivende utvikling de siste 20-30 årene både når det gjelder
teknologi og anvendelser. For oversiktens skyld kan utviklingen oppsummeres i tre modeller for
databehandlingen de siste par-tre tiårene, – fra stormaskiner (‘mange brukere, en maskin’) via PC-er og
personlig databehandling (‘en bruker, en maskin’) til nettbasert databehandling (‘en bruker, mange
maskiner’). Til en viss grad faller overgangen mellom de ulike modellene sammen med de siste
tiårsskiftene. Mens stormaskinene (inkludert minimaskiner) var enerådende på 70-tallet, var PC-en det
dominerende på 80-tallet. På 90-tallet var det nettet, spesielt Internet, e-post (og andre former for
elektronisk meldingsformidling) og World-Wide Web (‘Internet- and Web-style computing’) som mest av
alt preget bildet.

Denne fasedelingen er et grovt bilde kun ment å illustrere noen grunnleggende trekk. I dagens
databehandling sameksisterer modellene, men det er den nettbaserte som dominerer og som
omdefinerer betydningen av tidligere modellers komponenter og anvendelser. Utviklingen mellom
fasene er med andre ord preget av både kontinuitet og brudd. Brudd ved at mye modeller overtar som de
dominerende for en gitt periode, kontinuitet fordi en my modell alltid inkorporerer viktige egenskaper
ved tidligere modeller og former dem i sitt bilde. I analysen av denne utviklingen er det viktig å finne
svar på to spørsmål:

Hvilke mekanismer og forhold er det som gjør utvikling og endring mulig?1.
Hvilke mekanismer og forhold er det som driver utviklingen og bestemmer retningen på
endringene?

2.

På et genrelt grunnlag kan svaret på det første spørsmålet knyttes til tekniske nyvinninger og ny teknisk
innsikt og at dette implementeres i tilgjengelige produkter og tjenester. Forskning, innovasjon og
produktutvikling er med andre ord grunnleggende forutsetninger for teknologisk utvikling. Knapt noen
sensasjon, men særdeles viktig å ha klart for seg når utviklingstrekk skal analyseres, planer og strategier
legges og tiltak utformes.

Forklaringen på at en gitt utvikling og endring faktisk skjer, er mer sammensatt. Et felles trekk ved
teknologisk utvikling ser ut til å være at endringer skjer når modeller, produkter og tekniske løsninger
ikke lenger er kompatible med eksisterende og nye oppgaver som skal løses. På et gitt nivå i utviklingen
vil potensialet i en modell, et produkt eller en teknisk løsning være oppbrukt i forhold til de oppgavene
som skal løses og de prosesser som skal betjenes og nye modeller, produkter og tekniske løsninger vinner
fram, dels som erstatning av, men kanskje oftere som et supplement til de eksisterende. Parallelt med
dette skjer det også en utvikling av nye oppgaver og nye prosesser som er mer i samsvar med de nye
produktene og tekniske løsningene. Denne utviklingen oppleves som gradvis fordi den skjer i forskjellig
tempo og omfang innenfor de sektorer der den er virksom. Så kan en spørre om hva som definerer og
bestemmer hvilke oppgaver som skal løses og hvilke prosesser som skal betjenes, og svaret på dette fører
oss tilbake til samfunnet og de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle interessene som dominerer og
styrer utviklingen og fordelingen av makt og velferd der, noe som ligger utenfor dette notatets område.

internet- og web-formet databehandling
Dagens dominerende modell for databehandlingen, – den nettbaserte databehandlingen, kan like gjerne
kalles ‘Internet- og Web-formet databehandling’ etter de tekniske løsningene og tjenestene som
særpreger modellen. Disse kjennetegnene kan oppsummeres i følgende punkter:

Standardbasert
Det viktigste kjennetegnet ved denne modellen er at tjenestene og de tekniske løsningene er basert
på åpne og offentlig tilgjengelige standarder. Dette er en forutsetning for kommunikasjonen,
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samvirket, ressursdelingen og informasjonsdelingen som er de sentrale egenskapene i modellen.
Tjenester og ressurser utveksler informasjon og samvirker etter klart definerte regler og
prosedyrer. Dette gjelder både sammenkoplingen av tjenestene og utvekslingen av data mellom
dem (TCP/IP) og oppbyggingen av tjenestene (SMTP/MIME, NNTP, FTP, HTTP etc)

Uavhengighet av tid og rom
Internet knytter brukere, tjenester og ressurser sammen i nett som knyttes sammen med andre nett
i en konstruksjon som har global rekkevidde og der tjenestene og ressursene er tilgjengelig for
brukerne uavhengig av tid og rom

Ingen sentral kontroll eller styring
Utviklingsmodellen i Internet er fullstendig distribuert og gjør sentral kontroll og styring med
Internet umulig. Grunnidéen med forløperen til Internet – ARPAnet – var nettopp dette, – det
amerikanske forsvarsdepartementet ønsket teknologi som sikret at kommunikasjonslinjene ikke
kunne slås ut av et militært angrep mot sentrale punkter i nettet

Ett (nesten) felles grensensitt
Tjenestene og ressursene er distribuert i nettet og den fysiske og organisasjonsmessige
lokaliseringen av dem er (mer eller mindre) transparent for brukeren. Fra sin arbeidsplass har
brukeren tilgang til tjenester på mange maskiner (nesten) som om tjenestene befant seg på
brukerens egen maskin gjennom noe som etterhvert antar formene av ett felles grensesnitt, –
Web-leseren

Kooperativ og eksperimenterende praksis
Utviklingen av Internet og Internettjenestene er en åpen kooperativ praksis der deling av kunnskap
og tekniske løsninger er grunnleggende og der eksperimenter er en grunnleggende del av
metodikken. «Rough concensus and running code» uttrykker dette, – grunnleggende enighet om
hva man vil og så kjører man i gang med den koden man har og forbedrer og endrer den underveis
når det er påkrevet. Noen ganger ender det opp med noe som er nyttig, andre ganger viser det seg å
være en blindvei, begge deler leder til ny kunnskap og innsikt som så blir basis for nye framstøt

Konvergens
En siste, viktig egenskap er konvergensen i datatyper og kommunikasjonsformer, – erstatningen av
tradisjonelle (analoge) former for data-, lyd- og billedkommunikasjon med ett digitalt medium som
kan formidle og integrere alle datatypene i en og samme datastrøm via en og samme
(informasjons-)kanal

Web var den anvendelsen som aksellererte Internet-utbyggingen og gjorde Internet til et dagligdags og
allestedsnærværende fenomen. Det spesielle ved Web var at brukeren fikk et forholdvis enkelt
grensesnitt som gjorde tjenester og ressurser enkelt tilgjengelig, selv om de befant seg langt utenfor
brukerens kontroll og ansvarsområde. I kjølvannet av dette startet en utvikling av nye tjenester og
ressurser av høyst forskjellig art og med et bredt og mangeartet bruksområde og nedslagsfelt. På den ene
siden finnes tjenester og ressurser rettet mot samarbeid og nye kommunikasjonsformer, på den andre
siden elektronisk handel og nyorganisering av kunderelasjoner og forretningsprosesser. Betydningen av
Internet og Web i økonomi, politikk, kultur, utdanning, forskning, underholdning med mer, er en
utvikling vi bare såvidt har sett begynnelsen av.

Hovedtrekkene ved det informasjonsteknologiske utviklingsnivået vi i dag befinner oss på, kan
oppsummeres i følgende tre punkter:

Tjenester og anvendelser som i brukerens øyne i økende grad er uavhengig av tekniske løsninger i
form av maskinutstyr og programvare
Et enklere og samlende grensesnitt mot tjenestene, ressursene og anvendelsene
En samling av datatyper og kommunikasjonsformer i en og samme datastrøm formidlet via en og
samme kanal

noen grunnleggende utviklingstrekk
Selv om den informasjonsteknologiske utviklingen skjer raskt og er vanskelig å fatte rekkevidden av, er
det et par forhold som vi med stor grad av sannsynlighet vet vil prege utviklingen de nærmeste årene:

Det første er en dramatisk vekst i tilgjengelig kapasitet i form av maskinkraft på utstyrsiden og1.
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båndbredde i nettet

Det andre er vår evne til å utnytte disse ressursene gjennom de programmer, systemer og tjenester
vi bruker nettet og maskinene til å kjøre

2.

I dag og i overskuelig framtid representerer det første punktet mulighetene og det andre begrensningene.

moores og gilders lover
Når det gjelder utviklingen av maskinkraft og båndbredde, så har utviklingen hittil skjedd i tråd med det
som omtales som Moores og Gilders lover

Moores lov: Tilnærmet ubegrenset maskinkraft
Moore's lov sier at maskinkraften man får kjøpt pr krone fordobles omtrent hver 18. måned. Dette
innebærer at med dagens budsjettramme vil tilgjengelige maskinressurser være ti ganger større om
fem år og hundre ganger større om ti år. I årene som kommer gir dette brukerne umiddelbar og
tilnærmet ubegrenset tilgang til massive databehandlingsressurser

Gilders lov: Tilnærmet ubegrenset båndbredde
Gilder's lov sier at båndbredden i nettet tredobles hvert år. Kombinert med Moores lov innebærer
dette at båndbredde vil være tilgjengelig etter behov til en stadig lavere pris

Det er ingen fysiske eller teknologiske begrensninger som skulle tilsi at denne utviklingen ikke vil være
virksom det nærmeste tiåret. Tvert i mot vil blant annet tekniske nyvinninger når det gjelder å kople
komponenter sammen for å utføre oppgaver i parallell antakelig gi systemene enda større ytelse. På litt
sikt vil nanoteknologi erstatte mikroteknologi og gi et nytt hopp når det gjelder ytelse og miniatyrisering.
Begge lovene er imidlertid avhengig av at de samfunnsmessige rammene rundt den
informasjonsteknologiske utviklingen ikke endrer seg dramatisk, men dette er på en måte utenom
rammene for dette notatet.

mobil databehandling og nomadiske brukere
Inntil nå har databehandling vært en temmelig stedfast greie der sluttbrukerutstyr er stasjonært og fysisk
koplet til maskinressursene enten direkte eller via et nett.

Den første bastionen som vil falle, er samtidig den viktigste flaskehalsen i dag, – båndbredden den siste
kilometeren fram (hjem) til brukeren. I løpet av få år vil denne forsvinne og åpne for en rekke mer eller
mindre båndbreddekrevende tjenester (blant annen høyoppløselige multimedia datastrømmer) fram til
brukeren uansett hvor vedkommende kopler seg til nettet, – hjemme, på jobb, på café eller andre steder.
Nye tekniske løsninger når det gjelder tilkopling via telenett, kabelnett og strømnett vil sørge for dette.

Innenfor området trådløs kommunikasjon (mobiltelefoni, radiosamband, lavsatelittsamband) er
konturene tydelig av av en utvikling som i økende grad frigjør sluttbrukerutstyr fra en fysisk tilkopling til
nettet. Økningen av båndbredden i trådløse forbindelser kombinert med miniatyriseringen av
komponentene vil utvikle nye bruksmønstre basert på at brukeren i stadig større grad bærer
sluttbrukerutstyret med seg og har tilgang til tjenestene og ressursene hvorsomhelst og nårsomhelst
parallelt til dagens mobiltelefonitjenester. Utviklingen av 'instant-on'-utstyr, det vil si utstyr som ikke
trenger noen oppstartstid, men er klart til bruk umiddelbart etter at strømmen er slått på, vil forsterke
denne utviklingen.

mange forskjellige datamaskiner og nett
Allerede i dag benyttes det store flertallet av verden mikroprosessorer som komponenter i andre
utstyrstyper enn datamaskiner, først og fremst som styrings- og kontrollsystemer i utstyr som omgir oss i
hverdagen. Etter hvert vil en stor del av disse komponentene bli utstyrt med egenskaper og funksjoner
som gjør at de kan kommunisere med hverandre og med brukerne (når det er nødvendig). Slike systemer
av komponenter som samvirker om å utføre en oppgave, vil bli stadig vanligere og opptre i stadig mer
komplekse konfigurasjoner. I noen sammenhenger kalles dette ‘intelligente tjenestenett’.

Et eksotisk og mye brukt eksempel på slike tjenestenett er kjøleskapet som holder oversikt over hva som
finnes og skriver ut handleliste til kjøpmannen på hjørnet slik at denne kan levere det som mangler på
døra til deg, forsåvidt uten at du selv ante at du hadde behov for varene før kjøpmannen kom og leverte
dem på døra til deg. Et annet er bilen som er kartleser som vet bilens posisjon, kan plotte den inn på et
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kart og vise sjåføren raskeste vei til bestemmelsessted, gi beskjed om enveiskjøringer og annen
trafikkinfo, for ikke å snakke om bilen som har utstyr som kan innhente informasjon om fartsgrenser,
vær- og føreforhold og lignende og automatisk avpasse farten etter dette.

nye grensesnitt og nye former for interaktivitet
Etter hvert vil vi få sluttbrukerutstyr som utnytter muligheten i sanseapparatet og egenskapene ved de
ulike sansene bedre enn tilfellet er i dag. Her vil skrift- og talegjenkjenning og nye lese- og arbeidsflater
representere de viktigste gjennombruddene de nærmeste årene.

Utviklingen av flatskjermteknologi og ‘elektronisk papir’ vil etter hvert gi leseflater som kan presentere
realistiske tredimensjonale bilder og ha en oppløsning som nærmer seg trykte media, noe som vil gi oss
elektroniske lesebøker av tilfredsstillende kvalitet og med egenskaper den tradisjonelle boka aldri vil
kunne være bærer av.

Skriftgjenkjenning vil være spesielt viktig i forhold til nye utstyrstyper som ligner mindre og mindre på
dagens skjerm med tastatur. Spesielt gjelder dette håndholdt utstyr av forskjellig slag, men den
elektroniske skriveblokken som kombinerer egenskapene ved den gammeldagse skriveboka og de
funksjonelle egenskapene ved dagens arbeidsplassutstyr, er ikke mange år unna.

Talebasert interaksjon (syntetisk tale og talegjenkjenning) vil representere et viktig gjennombrudd på
flere områder. Det vil blant annet øke brukervennligheten av tjenester og anvendelser basert på virtuelle
rom, mobile tjenester, de forannevnte intelligente tjenestenettene og annet sluttbrukerutstyr.

forenkling av brukeromgivelsene
Vi ser allerede i dag en utvikling der kompleksiteten i databehandlingen flyttes fra brukerutstyret og
brukernes ansvarsområde og inn i mer kontrollerte omgivelser på tjenermaskinene og innenfor
tjenesteleverandørenes ansvarsområder. Dette medfører at stadig flere funksjoner som tidligere lå på
brukernes maskinutstyr, opptrer som tjenester i nettet som er tilgjengelig for brukeren uansett hvor
brukeren befinner seg eller hva slags utstyr brukeren aksesserer tjenesten med. Noe av dette er velkjent
allerede i form av distribuerte filsystemer og nettverksskrivere.

Et viktig resultat av dette er at brukerne i økende omfang vil bli fritatt for ansvaret for å holde orden på
egne data, informasjon, programmer, maskiner med mer. Et sentralt trekk her er utviklingen av
agentteknologi, – tjenester og programmer som utfører halvt selvstendig arbeid basert på direkte eller
indirekte instruksjoner fra brukeren. Viktige oppgaver agenten kan utføre på vegne av brukeren, er å
samle sammen og vurdere relevansen av informasjon, kartlegge og rekvirere ressurser i nettet og
lignende.

En annen viktig forenkling av brukeromgivelsene er knyttet til automatisk tilpassing av tjenestene og
anvendelsene til det utstyret som brukeren til enhver tid anvender. Dette innebærer at brukeren får
tilgang til en tjeneste fra forskjellige utstyrstyper og tjenestene tilpasser sin interaksjon med brukeren
etter den utstyrstypen som benyttes.

En tredje viktig forenkling vil være brukerprofiler som følger brukeren i stedet for maskiner og
programmer. Dette innebærer at brukeren møter samme brukeromgivelser uavhengig av hvor i verden
eller hos hvilken tjenesteleverandør vedkommende logger seg inn. Dette er en grunnleggende
forutsetning for å gjøre IT-tjenestene og IT-ressursene allestedsnærværende og umiddelbart tilgjengelig.

større krav til drift, vedlikehold
Alt dette er trekk som stiller større krav til tilretteleggings-, drifts- og vedlikeholdsarbeidet knyttet til
IT-tjenestene og IT-systemene. Etter hvert som tjenester og ressurser som tidligere befant seg på
sluttbrukerutstyret flyttes inn i tjenesteleverandørenes domene, vil driftsorganisasjonen få ansvar for at
mer enn maskiner og systemprogramvare fungerer etter hensikten. Tjenestene og systemene vil bli stadig
mer komplekse samlinger av ressurser som skal spille sammen i ulike konfigurasjoner i ulike kontekster.
Samtidig skal alle aspekter ved sikkerheten ivaretas. Og, – ikke minst vil den økende avhengigheten og
nye bruksmønstre stille krav om tilnærmet 100% oppetid 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 52 uker i året.

Dette innebærer krav om en langt høyere grad av driftssikre og feiltolerante systemer enn det
driftsorganiasjoner hittil har vært vant til. Dette krever effektive verktøy og prosesser for overvåking,
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ettersyn og feilretting, samt fjerndrift av komponenter og utstyr, men framfor alt krever det en høyt
kompetent driftsorganisasjon, noe som allerede i dag er et viktig konkurransefortrinn.

konklusjon: konteksttilpasset, umiddelbar databehandling
Disse generelle utviklingstrekkene vil utvide den nettbaserte modellen med egenskaper knyttet til
kontekst og umiddelbarhet:

Tjenestene, anvendelsene og utstyret vil i større grad være avhengig av og mer eller mindre
automatisk tilpasse seg konteksten de brukes i, mye av utviklingen av dagens web-teknologi dreier
seg om nettopp dette

Umiddelbarheten er knyttet til to forhold, – utviklingen av 'instant-on'-egenskaper ved
sluttbrukerutstyret og utviklingen av trådløse løsninger for tilkoplingen av sluttbrukerutstyr til
nettet, begge deler vil gjøre tjenestene og anvendelsene umiddelbart tilgjengelig

Hvorvidt dette representerer en ny modell for databehandlingen, er mer et spørsmål om semantikk enn
om realiteter.

utfordringen: programmeringen
I den tekniske utviklingen når det gjelder nett, maskiner og utstyr ligger mange muligheter. Det store
spørsmålet er om vi er i stand til å utnytte disse mulighetene til å lage nyttige og formålstjenlige tjenester
og ressurser. Dette er et spørsmål om programmering på flere nivåer:

Programmering på infrastrukturnivå for å sikre at komponentene kommuniserer på en
hensiktsmessig måte
Programmering av systemene slik at maskinkapasiteten utnyttes og systemene samvirker etter
hensikten
Programmering av tjenestene slik at de kan utnytte ressursene effektivt og gi ønsket funksjonalitet
Programmering av sluttbrukersystemene for å gi enkel tilgang til tjenestene og effektiv utnytting av
ressursene og tjenestene

Inntil nå har programmeringsmodeller, verktøy og praksis vært rettet mot å utvikle programmer som
kjører på ett homogent system og utnytte ressursene på dette systemet effektivt. Framtidas behov vil
være modeller og verktøy som kan brukes til å utvikle programmer som bygger på et samvirke mellom et
stort antall (heterogene) ressurser i nettet.
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