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NTH og SINTEF kom tidlig med i dataalderen 

Regnesentret en nyskapning 
da det ble fad+ i 1962 
Etter normal teknologisk tidsregning gikk det forbausende fh dr fra de 
ferste famlende forsak p& 6 lage et elektronisk regneverktey og til 
elektronisk databehandling ble et uunnvasrlig verktay for store deler 
av samfunnslivet. Konrad Zuse i ~yskland og gruppen som bygde 
ILLIAC ved University of Pennsylvania i 1946 var pionerene, og med 
oppfinnelsen av transistoren i 1947 var den viktigste byggesten for 
fremtidens datamaskiner blitt tilgjengelig. 

Ved Universitetet i Oslo startet byggingen av NUSSE i 1951, Norges 
forste sifferregnemaskin. NTH ble brakt inn i den datatekniske utvikling 
av dosent Jens G. Balchen, som i 1951 returnerte fra studieopphold i 
USA. Der hadde han stiftet bekjentskap med noen av de farste "el- 
ektroniske hjerner". Kort tid etter hjemkomst begynte han b utvikle 
DIANA, en analogregnemaskin som ble NTHs forste skritt inn i da- 
taalderen. 

Om det var analoge eller digitale datamaskiner som hadde 
fremtiden for seg var ikke sd klart tidlig i femtibrene, men det tok ikke 
lang tid far digitalteknikken viste seg d veere mest anvendelig. Mens 
DIANA var mest egnet til slyring av prosesser og verktoyrnaskiner, var 
GIER, den danske digitale maskin som kom til NTH senhestes 1962, en 
generell datamaskin, 

Det var GIER som for 25 5r siden dannet grunnlaget for etableringen 
av Regnesentret NTH. De fleste andre universitet og heyskoler valgte j 
b knytte data-aktiviteten til matematikerne. NTH gikk nye veier, her i, 
ble Regnesentret en avdeling i SINTEF. 

Dette skulle vise seg d bli en Iasning som fungerte godt, og som ogsb 
gjorde det naturlig b opprette forskningsaktiviteter knyttet til 
Regnesentret. 

- 
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W W K Ã ˆ  'oEin̂ nâ d--' 
Fra starten for 25 &r siden og frem til idag har RUNIT og datateknolo- 
gien gjennomgatt en utrolig utvikling: Mens GIER var en "lomme- 
kalkulator" i et klesskap, spenner spektret idag fra personlige data- 
maskiner med flere ganger kapasiteten til sekstibrenes datakjemper, 
til taliknusere av CRAY-format. 

i det felgende gis en oppsummering av hovedtrekkene i RUNITs data- 
historie. Litt av historien for det som gikk forut for opprettelsen av 
RegneseniTet tas ogsd med. 

Dosent Jens G. 
Balchen hadde re- 
turnert fra studie- 
opphold i USA 
i 1951, og der hadde 
han stiftet bekjent- 
skap med "automa- 
tiske regneap- 
parater". 1 1952 gikk 
han igang med 
byggingen av anal* 
gregnemaskinen 
DIANA, den eneste i 
sitt slag i Norge. 
Hans Levold, Jens H. 
Mo m-fl. deltok i 
byggingen. Prosjektet 
ble finansiert av 
NTNFs utvalg for 
matematikk- 
maskiner, som ogsS 
suttet NUSSE, en Â 
siffermgnemaskn Med alle sine knapper og blinkende lamper gjorde DIANA et sterkt 
som ble utviklet ved inntrykk hos alle som med denne maskinen fikk sitt forste glim t au 
Universitetet i Oslo. dataalderen. 



"Forste bygge-* 
av DIANA var ferdig 
i 1955, og den ble 
hovedsaklig tatt i 
bruktilfaglige 
forma innen BaIch- 
ens fag, regulering- 
steknikk. Simule* 
av dynamiske pros- 
esser og regule*- 
teoretiake oppgaver 
best& for en star del 
i A l ~ s e  differensial- 

Det var i USA inspi- 
rasjon og faglige im- 
pulser ble hentet for 
nye fremst& p6 da- 
tateknikkens 
o d d e .  1 1959 re- 
turnerte Arne Lyse 
full av dataimitrykk 
fra den andre siden 
av Atlanteren. Dette 
Ã¥ kom det igong 
organisert bl- 
lokvievirksom het 
med ~~~g 
som tema. Maskm- 
vare &vel som pro- 
gramvare ble be- 
handlet i disae h l -  
lokviene. 

Dette firet ble 
den farste diplom- 
oppga- mm 
omhandlet digital- 

Numerisk styrt dreibenk 
ligninger, og for dette 
forma var en analog 
regnemaskin av 
DÃ¬ANA type spesielt 
godt egnet. Et 
prosjekt der DIANA 
ble benyttet til nu- 
merisk styring av en 
dreibenk endte opp 
med en vellykket 
p~imsta l las jon  
ved Kongsberg 
Vhpenfabrikkt 

DIANA ble pAbygget 
og utvidet frem til 
midten av 
sekst ihe .  Den var 
i bruk helt frem til 
1970, da den ble er- 
stattet av en ny 
d ~ ~ a s k i l l ,  denne 
gangen Iq-pt utenfra. 

Farste datadiplom 
teknikk levert ved In- 
stitutt &r radio* 
teknikk Studenten 
var den ikke ukjente 
LarsMonradKrohn, 
og oppgaven besbi & 
utvikle og bygge et 
fdtblager pA 4 ord 
A 3 biter. 

DET STORE EKSAMENSARBEID.  

LAGER MED FERRITTKJERNER. 

W. 4959-60 AVD= B 
LARS MOMRAb,-KROHN. 
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Pressgruppe for datakj0p 
Flere diplomoppgaver 
innen datateknikken 
fulgte, hr eksempel 
bygging av skiftreg- 
istre og aritmetiske 
enheter. Oppgaver 
innen program- 
mering ble ogsA gitt. 
Knut Skog utf~rte 
hesten 1961 hove- 
doppgaven Yleuris- 
tisk programmering". 

I diskusjonene om 
hvordan et regnesen- 
ter skulle organ- 
iseres, var NTHs 
rektor S. P. Andersen 
av den oppfatning at 
man skulle ta 
monster av ETH i 
Zurich der professor i 
anvendt matematikk 
fungerte som leder av 
sentret Siden profes- 
sor Romberg var 
nglende til en slik 
rolle, ble det beslui- 
tet & be SINTEF om 
& su for driften av 
Regnesentret. Det 
formelle styrevedtak 
om A opprette 
Regnesentret NTH 
ble gjort den 23. mars 
1962. Personellet ble 
hentet fra Gruppe for 

Det ble sekt og 
innvilget midler fra 
NTNF til bygging av 
en digital regne- 
maskin. Gruppe for 
elektronisk infor- 
masjonsbehandling 
ble opprettet hpsten 
1961. 

En "pressgruppe" for 
anskafielse av siffer- 

regnemaskin til NTH 
nedsettes. Jens G. 
Balchen, Karl 
Holberg (FFI), HÃ¥ko 
Sandvold, Tor Evjen 
og professor i 
anvendt matematikk 
Werner Romberg er 
medlemmer av 
utvalget. 

Regnesentret eta bleres 
elektronisk infor- 
masjonsbehandling, 
og sivilingenigr Knut 
Skog ble midlertidig 
ansvarshavende- 

Sam tidig foregikk det 
sonderinger pA 
maskinfronten. Et 
tilbud p& en IBM 
7094 ble vraket da 
Regnecentralen i 
Kgbenhavn foreslo at 
personell fra NTH 
kunne komme ned- 
over og delta i 
byggingen av sin 
egen datamaskin. 
Olav B. Brusdal, 
Knut Skog og Nils 
Michelsen dro ned- 
over i forste halvÃ¥ 

GIER ankom VÃ¦rne 
2 1. november 1962, 
og ble installert i 6, 
etg. Sentralbygg 2 
dagen etter. 
Datalderen var de- 
finitivt begynt ved 
NTH. 

Regnesentrets f0rste leder og Regnesentrets 
forste datamaskin: Knut Skog og GIER. 
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Engelskmannen 
Norman Sanders ble 
hentet fra dataavde- 
lingen ved Boeing i 
USA til & forestA 
oppbyggingen av 
Regnesentret. I l0pet 
av 1963 vokste antall 
ansatte til 19: 7 pro- 
grammekre (alle 
sivilingenioret'), 10 
kvinnelige 
maskinoperat-rer, en 
sekretÃ¦ og en leder. 

Data og program ble 
matet inn i GIER via 

Databehandling ble 
meget raskt et 
populaert verkt-y i 
NTHs vitenskapelige 
milj~,  med den f~ige 
at GIERs kapasitet 
ble sprengt. Mask- 
nen fikk arbeide 24 
timer i dpgnet. For A 
effektivisere bruken 
ble det etablert to 
driftsformer, "dosed 
shopm og "open shop". 
I "open shop" peri- 
odene slapp brukerne 
selv til med 
innmating av sine 
programmer, mens 
det i st-rstedelen av 
d-gnet var Regnesen- 
tre& folk som 
betjente maskinen. 

Stor interesse for datakurs 
hullbhd, stanset ut 
p& s W t e  Flexowrit- 
ere, en stoyende form 
for skrivemaskin med 
hullstans tilknyttet. 
Regnesentret hadde 7 
slike, pluss 5 som var 
plassert ved de mest 
data-aktive institut- 
tene. 

Hele 500 studenter 
og ansatte fulgte 
dette Aret Regnesen- 
h t s  kurs i bruk av 
GIER. For A sikre at 
undervismingen og 

h 

Behov for 
Det ble klart at en 
utvideise av 
regnekapasiteten var 
n~dvendig. Etter & ha 
vurdert aktuelle 
leverand~rer av data- 
maskiner, fait valget 
p& UNIVAC 1107. 
For & o h  
regnekapasiteten og 
heste erfaring med 
den kammende 
maskin, ble det 
koblet opp en fast 
linje mot Norek 
Regnesentral i Oslo 
og deres 1107. 
Oppdragsmengde og 
kursdeltagere vokste 
sterkt. Ca. 1100 per- 
soner ble kurset dette 
Aret. 

driften av sentret 
hadde den 
ndvendige forank- 
ring i det virkelige 
liv, ble det fra starten 
av lagt opp til at 
Regnesentret skulle 
utf~re oppdrag for in- 
dustri og nseringsliv. 
Av oppdragene som 
ble utf~rt i Regnesen- 
tre& forste fulle 
drifts& kan nevnes 
beregning av 
malmforekomster og 
totale masser av 
Nberg i dagbrudd 

for jernmalm. 
Trafikktelling og 
beregning av optimal 
ruteplan for sporveier 
var et annet oppdrag. 
For Garantikassen 
for lottfiskere ble det 
kj~rt beregning av 
minstelott, og for 
Norges Fiskarlag 
l~nnsoppgj0r og 
statistiek over 
forekomst av forskjel- 
lige fiskeslag. 

ny maskin 

W:. .,y 

I SINTEF8 Ã¥rsberetnin for 1964 hetei -=. 
Det har vist seg tydeligat unge piker uten, 
tidligere opplÃ¦rin og erfaring kan oppkres 
til d betjene komplisert teknisk materiell, 
p&ta seg meget stort ansvar og forhandle 
direkte med kunder pd en tilfredsstillende 
mdte1'. 
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Dette Ã¥re fikk 
Regnesentret ny 
leder og ny data- 
maskin. Sanders dm 
tilbake til Boeing i 
mai, og Nils H-eg 
overtok. UNIVAC 
l107 kom p& lufta i 
september, og snart 
ble det lq~rt ca 
10 000 jobber pr 
mhed pil maskinen. 
Databehandling var 
blitt en viktig del av 
forskningen i NTH/ 
SINTEF-miij~et. 

Antall ansatte ~ k t e  
til 34 i l~pet  av Aret, 
og undervisning og 
drift av dataanlegget 
utgjorde 60% av 
virksom heten. Resten 
var oppdragsvirk- 

lig spesialisering 
Regnesentret p&tuk 
seg i ~kende grad 
forskningsoppdrag, 
og man sa de forste 
tegn til faglig spesial- 
isering. Regnesentret 
besto n& av tre grup- 
per: Driftsgruppen, 
gruppe for adminis- 
trativ databehan- , 
dling og gruppe for i 
teknisk databehan- 
dling. 

UNTVAC 11 0 7 ga NTH-mi&t en regneres- 
surs av internasjonal klasse. 

Timeplanlegging pÃ 
aomhet, som hadde 
en sterk ~kning. 
'Arets bragd" som 
det heter i Arsberet- 
ningen, ble utfart av 
Harald Michalsen 
som loste problemet 

med automatisk 
timeplanlegging. Han 
tok senere graden dr. 
techn. p& dette 
arbeidet. 

Alle avdelinger 
hadde n& tatt i bruk 
databehandling. 
Arkitekt og Berg- 
avdelingen utgjorde 
hegge mindre enn en 
prosent av belastnin- 
gen, mens Elektro og 
Maskin hver for seg 
la beslag pa mer enn 
en fjerdedel av res- 
sursene. 

Perspektivskisse av 
enebolig, uttegnet av 
Kingmatic. 

data 
KINGMATIC tegne- 
maskin fra Kongs- 
berg VApenfabrikk 
kom p& plass dette 
Aret. Den ble benyt- 
tet for uttegning av 
lydfordeling i kon- 
sertsaler, kuldebroer 
1 en grunnmur og 
bevegelse av ventiler 
i en forbrenningsmo- 
tor. Institutt for 
byggteknisk anleggs- 
drift og havnebygging 
utviklet et program 
for perspektivtegning 
av hus. 



Regnesentrets grunn- 
kurs i databehand- 
ling var nfi blitt 
obligatorhk ved 
mange avdeâ€¢inge 
750 tok korset i 
programmering dette 
Aret, og det er mye 
d r  man vet at 
studentopptaket var 
730. 

I samarbeid med 
Norsk Regnesentral 
startet utviklingen 
av en ALGOUSIM- 
UIA oversetter. Som 
kjent resulterte dette 
prosjektet i to 

NTH/SINTEF-miljet 
hadde n& blitt helt 
avhengig av data- 
maskin som verkt-y i 
undervisning og 
forskning. Belastnin- 
gen p& 1107ateg med 
65% i forhold til filet 
f ~ r ,  og 1400 studen- 
ter de 8 forskjellige 
datakursene RUNITs 
folk fdeste .  

Kursene som ble 
tilbudt var Program- 
mering, Data- 
maskiner, Videre- 
ghende programmer- 
ing, FORTRAN, 
Maskinkotting, Infor- 

Obligatorisk dataoppicering 
oversettere - RUNIT8 h t .  De st-rste avde- Den prosentvise 
NU ALGOL og SIM- lingene ved NTH la belastningsfordelmg 
UIA utvildet i Oslo- beslag p& mestepar- s& slik ut: 
*t. ten av kapasiteten. 

Innen feltet adm*- 
h t i v  &-&g 
varvirksombeien 
&t&mottdmisk/ 
0kononuske systemer. 
Fkduskjmsplanleg- 
gingforenstarrein- 
dustribedrift var et av 
prosjektene. 

Arkitektavd. 
Bergavd. 
Bygningsingeni~ravd. 
Elektroteknisk Avd. 
Kj emiavd. 
Maskinavd. 
Almenavd. 
Administrasjonen Belastningen p& UNI- 

VAC 1107 gide. Vel 

Grafikkseminar pÃ Raros 

. 

masjonssyatemer, Al- 
goritmiske sprAk og 
kompilatorer og Kurs 
i datamaskinteknikk 
for Arkitektavdelin- 
gen. 

87 000 jobber ble kj~rt 
PA degget  i l~pet av 

En d e p e l  dette Aret 
var det internasjon- 
ale seminaret 
Regnesentret ar- 
rangerte p& Mros. 
'Computer Graphics" 
hadde 7 inviterte 
foredragsholdere fra 
USA, og blant de 90 
deltagerne var forut- 
nen de skandinaviske 
land oes& Holland, 
Franlerike og Eng- 

land representert. 

Utarbeidelse av sys- 
temer for automatisk 
timeplanlegging var 
fortsatt et viktig 
prosjekt, og i I~pet av 
1968 ble det lagt 
planer for 25 ung- 
domsskoler og gym- 
nas. 

Av m i g e  forskning- 
aproajekter var det 
litt av hvert, eksem- 
pelvis: Beregning av 
skipspropeller, pris- 
minimaJidng av 
forblandinger ved 
hjelp av lineÃ¦rprog 

rammering, statistisk 
bearbeiding av jord- 
piweaaalyser og 
behandling av 
driftsdata fra alu- 
miniumsverk 

Innen administrativ 
databehandling ble 
det bl-a. fort regn- 
skap for SINTEF og 
behandlet student- 
data for Studiead- 
ministrasjonen. Flere 
oppdrag for bedrifter 
i Trondheimaregi- 
onen ble o& utftfrt - 
s ~ g s ~ ~ g n o s e r ,  
lagerhold og prisun- 
derskelser b h .  
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Ifialge prognoser fra 
1965 ville det bli 
n-dvendig med en 
utvidelse av da- 
taanlegget rundt 
1970, og det stemte 
bra. Allerede i 1968 
begrote det & myne 
p& i tuppbelastning- 
speriodene, og i 
desember 1969 ble' 
UNIVAC 1107 erstat- 
tet med 1108. N& var 
databehandling blitt 
en SA vesentlig del av 
det vitenskapelige liv 
ved NTH, at over- 
gangen til ny maskin 
med kjering hos 
Norsk Regnesentral i 
overgangsfasen ble 
en meget frus- 
trerende opplevelse 

Innledningen p& det 
nye tiÃ¥re ble ikke 
helt problemfri. 
InstaUasjonen av den 
nye UNIVAC 1108 
ble avsluttet f~rst  p& 
nyhet, men det var 
en del innkj~rings- 
problemer som 
strakk seg utover 
v h n .  De forste 
mAnedene hadde 
dessuten Regnesen- 
trets personell en stri 
tpm med A legge om 
programmene til den 

for datahungrige 
forskere. Men n& 
1108 kom i drift i 
januar 1970, repre- 
senterte den et stort 
fremskritt, b1.a. med 
raskere sentralenhet 
og tidsdelt 
tivsystem. 

Forskningsaktivi- 
teten var konsentrert 
om utvikling av ny 
ALGOL-oversetter 
for UNIVAC og time- 
planlegging. I samar-  
beid med en Trond- 
heimsbedrift ble det 
utviklet program for 
datast-ttet sys- 
temanalyse og kon- 
struksjon. 

UNWAC 2108 - arbeidshesten som holdt ut i 
vel 10 d r  i Gi~shaug-milJ~et. 
Oppdragene repre- Fagkombinasjonen 
senterte et  bredt Informasjonsbehand- 
spekter, fra bereg- line med hovedvekt 
ning av skipspropel- pa databehandlings- 
ler til analyse av fag ble tilbudt ved 
data fra transport- Linjen for teknisk 
undersekelser. fysikk hosten 1969. 

NU ALGOL til UNIVAC 
nye maskinen, som 
benyttet operativsys- 
temet EXEC 8. 

- 

En av fordelene med 
dette operativsys- 
temet var muligheten 
for tidsdeling, og de 
forste Teletypene L 

kom til Gl~shaugen 
sammen med 1108. r 

Men termhalbruken'; 
m&tte begrenses, da 
anlegget viste ten- 
denser til metning 
d r  mer enn 6 tenni- 1 

naler var aktive > 
samtididg. f 

Virksomhets- 
komiteen for 
Regnesentret NTH 
avga sin innstilling, 
som b1.a. konkluderte 
med at det burde 
opprettes et Institutt 
for Databehandling. 
En vesentlig 
utbygging av 
Regnesentret ble 
O@& fores1Att. 

NU ALGOL (Norwe- 
gian University A L  
GOL) som var 
utvildet ved RUNIT 
ble solgt til UNIVAC 
i USA. Den ble en av 
UNIVACs viktigste 
ALGOL-oversettere 
og kom i bruk over 
hele verden. Dette 
f~rte iaen til oppdrat 
fra UNIVAC-avdelin- 
ger og brukere i flere 
europeiske land. 
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1973 tieis universit-+e+s RUNIT 
organisato- somheten til hele FÅ¸eyateme RA ble BIBSYS - et prosjekt 

rifike til universitetet. Navnet ferdig utviklet og tatt for automatisering av 
SINTEF ble endret ble ogsil endret fra i bruk i &re av akkvisisjons- og 
dette Aret. Fra l. Il RNTH til RUNIT - RUNITs prosjekter utlÃ¥nssysteme ved 
m a ~  1973 fikk fiegnesentret ved og hos universitetsbib~io- 
kgnesentret sta Universitetet i beidspartneren i tekene i Trondheim - 
aam tilsluttet insti- ! I ' 'dheh.  ~rosiektet, Kones- hadde sin stabel- 
tutt i SINTEF, og 
SJsb. sitt eget styre, 
Foranledningen var 
etableringen av 
Universitetet i 
Ttondheim, som 
sjorde det aktuelt & 
utvide ansvars- 
omr&det for virk- 

berg ~&~enfabrÅ¸kk avlppning. Mer enn ti 
Etter mer enn ti Ã¥ i RA er avledet av ran- &r senere ble dette et 
Regnesentreta domisert lagrings- landsomfattende 
tjeneste takket Knut struktur, en struktur system med alle lan- 
Skog for seg, og ble der det er lagt vekt dets universitets- 
professor i databe- p& plass, drifts~kono- bibliotek tilkoblet. 
handling ved Univer- mi og overferbarhet 
sitetet i ~ S Ã ˜  mellom forsiqellige 

anlegg. 

Grafisk standardisering 1 

Grafisk databehand- 
Eng bdde vokst til esa 
stor aktivitet k- 
nen Gruppe for 
tekniddmatematisâ€ 
databhandling. 
RUNIT d til te mange 
typer utstyr til dis- 
posisjon for visualis- 
ering av de tall- 
mengdene data- 
maskinene spydde 
ut - Idiiom opp- 
frisltningsskjerm, 

atic tegne- 
og elektrosta- 

tisk plotter. For A 
utvikle et felles bru- 
kergrenseanitt mot 
alle utstyrdypene en- 
gasierteRUNIT 

sterkt i atandardis- 

eringsarbeid innen 
graÃ¨sS databehan- 
dling gjemmm NOR 
SIGD (Norsk Samar- 
heid h e n  Graf~k 
Databehandling). 

Kongsberg SM-4 - 
etterhvert ble ca. et 
dusin slike satt i drift 
som fleksible bruker- 
terminaler. 

RUNIT8 forskmng 
innnen og 
oversettere ble 
videref~rt gjennom 
MARY - et h~yniv& 
pmgrammeringsspr &k 
som ble implementert 
p& de norske data- 
maskmene SM-4 
(KVI og NORD-1. 

Antall terminaler 
tilknyttet b e d -  
adegget oke raakt i 
denne perioden, og 

det sfikalte FBT- 
prosjektet ble 
igangsatt for A dore 
det enklere 6. 
tilknytte nye termi- 
naler. FBT - Fleksi- 
bel Bruker Tenninal 
- var basert p& en 

W-maskin (SM-4/ 
KS500). Den var en 
sfikalt kombinasjons- 
terminal - en kombin- 
ert blokkterminal og 
bordterminalkonsen- 
trator mot flere 
vertsmaskiner. 
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1 UNIVAC 11 08 - pensjonert, under plast. l 

til museum 
l 

Stort oppslag i VG om datamaskinen som havnet pil museum. 
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I begynnelsen av 
fittihne var to 
utviklingstrekk tyde- 
lige: Stadig flere 
mennesker tok i bruk 
databehandling som 
et verkt~y i sitt 
daglige arbeid, og 
databrukerne benyt- 
tet mange forskjellige 
systemer via et data- 
nett. I konstrufesjo- 
nen av datamaskiner 
ble det lagt mest vekt 
p& A gj~re maskinene 
effektive, mindre 

"Utgiftene i Data- 
seksjonen f~lger den 
alminnelige pris- og 
l0nnsutvikling, og det 
er ikke mulig med en 
ytterligere rasjonalis- 
ering uten at dette 
farer til nedbygging 
av tjenestetilbude t*, 
sies det i styrets ber- 
etning for 1982. 
Bevilgningene fra 
universitetet holdt 
ikke tritt med RUN- 
ITs utgifts~kning. 
Forskningsseksjonen 
kom heller ikke godt 
ut dette &t, b1.a. p& 
grunn av over- 
skridelser for noen 
prosjekter. Det ble et 
vanskelig Ã¥ for 
RUNIT, ~konomisk. 

omtanke ble ofret p&. 
& gigre maskinene 
lette A omgÃ¥ for 
mennesker. En ny 
filosofi gjorde seg nA 
gjeldende. Siden EDB 
ble allemannseie, 
mAtte terskelen for il 
kunne kommunisere 
med maskinene 
giores lavere- Ved 
RUNIT manifesterte 
disse tankene seg i 
det NTNF-at-ttede 
prosjektet 'Wjuke 
systemn. MÃ¥le var A 

Menneskevennlige datasys+emer 
lage et grensesnitt 
mot brukeren som 
skulle gj~re det 
lettere for mindre 
kyndige brukere & 
lÃ¦r seg systemet, 
Selv om det ble Apple 
Computer og Macin- 
tosh som fikk st~rst 
suksess med A 
utvikle menneske- 
vennlige maskiner, 
hadde "Mjuke sys- 
tem" en viktig 
innflytelse p& 
RUNITs aktiviteter 

innen dette ornddet. 

RUNITs forste 

dette &et. 
anlegg ble 

Vanskelig akonomi q- C 

Perspektivene for 
RUNIT8 fremtidige 
drift ble trukket opp i 
prosjektet RUNIT- 
plan. De viktigste 
konklusjoner: Den 
~konomiske modell 
for drift av RUNITs 
dataseksjon tjener 
ikke lenger formÃ¥let 
Eksisterende avtale 
mellom RUNIT/ 
SINTEF og UNIT b-r 
opph-re, og det bm 
opprettes nye avtaler 
med de enkelte delin- 
stitusjoner i miljet. 

I regi av De Forente 
Nasjoner ble RUNIT 
engasjert til A delta i 
oppbyggingen av et 
senter for dataforsk- 

ning og undervisning'- 
i Beijing. Dette 
prosjektet var et forskningsvirksom- 
resultat av RUNITs het. Norsk Data lev- 
langvarige kontakt erte datamaskiner. 
med det kinesiske Flere av forskerne 
datamiljwt. Prosjek vad RUNIT hadde 
tet gikk over flere &r, lengre opphold ved 
og RUNIT bisto med sentret. 
& etablere datautdan- 

Kristen Rekdal med kinesiske venner. 
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Informasjonsteknol- 
ogi ble av myndig- 
hetene erklÃ¦r som 
et satsingsom-rilde, 
men det ga seg ikke 
utslag i sÃ¦rli 0kte 
bevilgninger til 
forskning innen 
feltet. "Selv om vÃ¥r 
fagomriide har vÃ¦r 
rimelig h0yt priorit- 
ert av NTNF', har 
utviklingen vsert 
negativ, med et synk- 
ende antall Arsverk 
hansiert av NTNF" 

heter det i Styrets 
beretning. Oppdrags- 
mengden fordelte seg 
for 1983 med omtrent 
like deler (ca 30%) p& 
offentlige instanser, 
forsknings-rAd og 
norsk indus tri/ 
naeringsliv. Uten- 
landske oppdrags- 
givere utgjorde 12%. 

Gruppe for teknisk/ 
matematisk databe- 
handling skiftet navn 
til Gruppe for info- 

gra& Navnebyttet 
var et resultat av at 
gruppens hoved- 
oppgaver gjennom 
lengre tid hadde vÃ¦r 
konsentrert om 
grafisk databehan- 
dling og tilh~rende 
omdder. If~lge 
Norsk dataordbok 
betyr infografi "me- 
toder og teknikk for A 
omforme data til eller 
fra grafisk fram- 
s tillingsform ved 
hjelp av data- 

maskinm. ~ r u ~ ~ e n a & T  
viktigste arbeidsop- 
gaver var lppende 
arbeid med de 
grafiske pakkene 
GPGS-F og IDIGS 
(3D), utvikling av 
programmer for 
ICAN og utvikling av 
grafiske verkt~y for 
bruk i det tysk- 
norske samarbeids- 
prosjektet rettet mot 
DAK/DAP i verkst- 

Forhandler av mikromaskiner 
Datasentrets rolle 
endret seg betydelig i 
l ~ p e t  av forste halv- 
del av &tiÃ¥rene 
RUNITs betydning 
som leverandar av 
datakraft avtok, og 
oppgaver innen 
veiledning, kursvirk- 
somhet, teknisk 
vedlikehold, datanett 
og generell koor- 
dinering av dataak- 
tiviteter fikk st~rre 
betydning. Et resul- 
tat av dette var b1.a. 
at RUNIT begynte A 
forhandle mikrodata- 
maskiner (PC) og da- 
taterminaler, som ble 
solgt til UNIT- 
brukere med fordel- 
aktige rabatter. 

Dette var Aret da Steinar Kvitsand og RUNIT endret status 
mange SINTEF- Alf Engdal overtok fra tilsluttet institutt 
forskere gikk ut og gom forskningssjefer til avdeling i SIN- 
etablerte sine egne etter Kristen Rekdal. TEF. 
bedrifter. RUNIT 
fikk ogsA sitt knopp- 
skudd, ved at 
forskningssjef Kris- 
ten Rekdal etablerte 
URD, et firma som 
skulle utvikle og 
markedsf~re kommu- 
nikasjonsprogram- 
vare. Et av hovedpro- 
duktene ble den 
tidligere nevnte 
CHILL-oversetteren. 
Et annet RUNIT- 

senere var database- Veiledning au brukere - en viktig del av 
systemet Techra. RUNITs virke. 
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- 

75 i+nctaoni 
Nye organ 

2UNITs forsknings- 
eksjon og data-sek- 
jon hadde fungert 
om to avdelinger 
mderlagt en felles 
idministrasjon frem 
il dette &t. Pfi 
4rparten ble de to 
eksjonene adskilt og 
idmmistrasjonen 
ordelt p& de to. Karl 
. Schjetne gikk over 
ny direkt0rstilling 

isasjonsformer , . L 
ved NORIT - Nordisk 
Institutt for Informa- 
sjonsteknologi. Stein- 
ar Kvitsand ble leder 
for FoU-seksjonen, 
Arne Laukholm for 
dataseksjonen. 

Mulighetene for & 
samle flere av SIN- 
TEFs aktiviteter 
innen IT-feltet har 
jevnlig vÃ¦r oppe til 

diskusjon. Hosten 87 
f& disse vurderin- 
gene en fastere form 
ved at det ble nedsatt 
et utvalg som skulle 
se nÃ¦rmer p& organ- 
iseringen av IT- 
aktivitetene. Konklu- 
sjonen ble at RUNITs 
forskningsseksjon og 
ELAB burde sl As 
sammen, Idet denne 
jubileumsberetning 

gib i trykken er det 
endelige utfall av 
organisasjonsformen 
ikke avklart. Et 
springende punkt er 
mulighetene for A 
samle en kombi- 
nasjon av RUNIT og 
ELAB under samme 
tak, Det kan vanske- 
lig skje f ~ r  planene 
om et  IT-bygg blir en 
realitet. 

wreizwrer og aucawena wer pa ix u i v i  i s jub ileumsbunkett, fm venstre: Karl Stenstadvold, 
Knut Skog, Norman Sanders, Olav B. Brusdal, Karl G. Sc hjet ne og Nils H@g, 
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Karl Stenstadvold: 

Gammelsjefen" praver Ã huske: 
Hvordan ble Regnesentret til? 

F 
ra min usakkyn- 
dige plass p i  side- 
linjen har jeg ofte 
lurt pft dette: Var 
NTH-miljwt sent 

ute med & ta i bruk "regne- 
maskinteknikk", eller var det 
rimelig fremmelig? Her sp0rs 
det bl a om vi skal sammen- 
ligne oss med "resten av 
Norgen eller utiandet - f eks 
USA. I enkelte institutter 
kom analogregnemaskiner i 
bruk tidlig i 1950-hne, med 
sikte p& noksa spesielle 
anvendelser. Og aelvfftlgelig 
var det institutter som lot 
eksamenskandidater og 
andre benytte aeg av de &e 
ufullkomne siffermgnemaski- 
nene m var d& n- 
fa andre steder i landet. Men 
p& bred front, som ledd i 
allmen bruk bhde i forskoing 
og undervisning, kom vi vel 
heller sent i gang. Det 
skjedde fmt i og med organ- 
iseringen av Regnesentret 
(senere RUNIT) og anekaf- 
felsen av datamaskinen 
GIER i 1962. Kanskje det var 
bra at NTH ventet B& lenge? 
Dels var erl+nnelaen om 
betydningen av dette nye 
hjelpemiddel neppe trengt 
tilatrekkdig igjennom blant 
NTH-folk ftÃˆ omkrmg 1960, 
og dels var nok det utstyr 
som ble tilbudt i slutten av 
1950-Arene 86 vidt primitivt 
og hadde BA begrenset ytele, 
at det formodentlig ikke ville 
ha muliggjort noen bredere 
bruk innen miljet. 

Kari Sienstadvold, SINTEF$ 
direktor fra opprettelsen i 1950 
og til 1976. Idag delvis pensjon- 
ist med fast kontortid ved SIN- 
TEFs sentraladministrasjon 
som rMgiverkonsulent, 

det ved NTH nedsatt en 
komite for & vurdere NTHs 
behov fm datamaml (&t 
var neppe snakk om plu- 
ralifl!) Komiteen besto av 
dosent Jens Glad Balchen, 
&.ing. Karl Holberg og 
overmg. Haakon Sandvold. 
Det var visstnok ingen uen- 
ighet i komiteen om selve 
behovet, men man var nok i 
viÅ ŗed om hvordan driftsor- 
ganisasjonen skulle vÃ¦r og 
hvordan datatjenesten mer- 
for det brede NTH-dj~et  
skulle organiseres. 

PA komiteens anbefaling 
vedtok Professorutvalget 
tidlig i 1960 & anmode SIN- 
TEFom&utrededette,og 
eventuelt h g f i  avtale med 
NTH om driften. Det var p& 

denne tid klart at maskval-  
get ville bli den dansk- 
utviklede GIER, og 
underhhden hadde man 
visstnok ogs& fhtt tilslag om 
departementets st-tte til 
anskaffelsen. 

A 
Uerede noe far 
hadde Institutt 
for regulerings- 
tekniJtk (dosent 
Balchen) a t t  

tilsagn om stotte fra NTNF 
til omtrent tilsvarende an- 
skaaelse, men da for reguler- 
ingstekniske formil; sÃ¦rli 
prosess-styring. 

Ogs& Norsk Regnesentral 
(som hadde stridd veldig med 
& utvikle sin egen maskin - 
NUSSE) var interessert i & 
anskafie en GIER. Og SA ble 
det gjennom et litt innviklet 
arrangement ordnet med at 
en ganske ator stab av folk 
fra SINTEF/NTH og Norsk 
Regnesentral som dro til 
Danmark for lengre tid og 
var med pA montasje og 
uttesting av de tre bestilte 
maskinene, foruten at Bdch- 
ens gruppe selv utviklet en 
overgangsenhet som skulle 
giore maskinen skikket til 
styringaformfil on-line. Norsk 
Regnesentral hoppet senere 
av, og det ble med de to 
maskinene til NTH. 

I mellomtiden ble sp-rsmAlet 
om driftsorganisasjon og 
flkonorni dr~ftet og lost. 

Det var ikke mange - om PA slutten av 1950-tailet ble 1 
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noen - innen SINTEF som 
hadde greie p& slikt; aller 
minst jeg selv. Men ikke 
desto mindre gikk vi (jeg) 
med t-tig mot p& oppgaven, 
etter noen reiser bl a til 
Norsk Regnesentral som IA 
noen &r foran i l~ypa. 

En skisse til struktur og 
avtale med NTH forel& 
hosten 1961 (men ble ikke 
formalisert far et Ar etter). 
Den bygget p& den hovedidd 
som viste seg hrekraflig 
gjennom mange Ar, nemlig at 
NTH skulle holde maskiner 
og lokaler, mens SINTEF 
skulle holde mannskap. Alle 
datatjenester skulle i prin- 
sippet betales: SINTEF selv 
skulle ha en frikvote som vi 
kunne ~elge utenfor NTH, og 
dermed tjene nok penger til & 
betale l~nn og utvide virk- 
somheten. Vi m&tk 
selvf~lgelig etter hvert ogsÃ 
anskaffe en del utstyr selv, 
men det aller meste gikk 
stadig over NTHs budsjett. 

Det virkelig pinlige var 
bemanningsproblemet, selv 
p& det nesten komisk lave 
niv& vi forestilte oss for det 
forste driftsfiret (1963). Om 
ledersp-rsm&let skriver jeg i 
styredokumentet, november 
1962: 

lyktes med & komme i forbin- Skog fra Elektronikkgruppen 
&ise med en engehkmann (forl~peren til ELAB) tilsatt 
(gift norsk)p t bosatt i USA, som midlertidig leder. Sam- 
hvor han er sJef for en av men med det atallige per- 
Boeing's store regnemoskin- scmalet gjorde han en kjem- 
grupper, somtidig som hem pejobb med installasjon og 
har en viss fbrelesningsvirk- idriftsettelse av utstyret fra 
somhet ved University of Danmark, og forberedelse til 
Washington. Mr. Norman den egentlige virksomhet 
Sanders er utdannet som som Regnesentret skulle 
matematiker ved University drive. 
flambridge, England, og 
har fvrftvrig meget tilfreds- Begeistring, piigangsmot og 
stillende kvalifika5/0ner fbr vilje til innsata var det som 
stil Lingen. Hoved&rsaken til karakteriserte virksomheten 
ut det med de relativt i startperioden. Det ble mye 
beskiedne bnnstilbud vi pr-ving og feiling, men skuta 
kunne fremsette, lyktes & f& flut og fikk etter hÃ¥nde en 
ham interessen, er at kan imponerende fart. 
onsker & komme hort fra USA 
oggierne kan tenke seg & 
besette seg i Noqe, ogda i 
Trondheim, hwr h har 
personlige venner fra f0r." 

s anders var langt 
den flegmatiake 
engelslmann jeg 
hadde forestilt meg 
etter hans 

s~knadsbrev. Han slo ned p& 
oss som en vennlig-sinnet 
syklon vÃ¥re 1963, og stimul- 
erte den entusiasme som 
allerede fantes i det lue 
miljet nmdt GIER. Han fikk 
ogs& med seg en rad unge, 
men erfarne nordmenn fra 
USA, og utbyggingen av 
staben kunne derfor g& for 
seg i et ganske annet tempo 
enn vi hadde trodd mulig. 

I den interimsperioen som 
gikk frem til at Sanders 
tiltrtldte, ble siv.ing. Knut 

"Det har vÃ¦r klart fra forste 
stund at houedprobhmet ul& 
ligge i & skaffe en habil leder. 
Det har ikke vÃ¦r mul* & 
skaffe noen Innenhds,  men 
gjennom personlige Aoqtakter 



Knut Skog: 

l begynnelsen var GIER - 
og GIER var Regnesentret 

k b  vet jeg hvorledes 
avtalen om leveransen 
av GIER, den forste 

ble til. Den fdmaket im- 
idiertid at to nybakte 
siv.inger, Nils Michelsen og 
undertegnede ble sendt til 
Dansk Regnecentral A/S i 
Kffbenhavn i februar 1962. 
Oppgaven var a lasre alt som 
var nodvendig for & +dike- 
holde og bruke det mye red- 
skap. Et velvoksent garder- 
obeskap med mahogny* 
og ellers fylt med kretskort 
og ledninger ventet oss forste 
dagen vi meldte oss p& 
Ragecentralen. Maskmen 
kom reit fra produksjons- 
avdelingen, loddet og mon- 
tert av et halvt d u h  'pier' - men akk full av kolde 
loddinger, gale forbindelser 
og defekte kompanenter. 

Vfir utdannelse fra elektro- 
avdelingens sv&Wmslinje 
var oss til beskjeden hjelp 
nfir vi skulle lokalisere feil i 
mikroprog~ammei*ogdemi 
underliggende kontrolt- 
kretser. Med god hjelp av 
mag. Sveigaard tra Geodetisk 
institutt (GIER var konstru- 
erf som Geoditisk Institutts 
Elektroniske Regnemaskin) 
ble maskinen driftsklar i 
l-pet av et par m b d e r .  Da 
ble jeg, som var utpekt til & 
ta b d  om programvaren, 
overfort til Dr* Peter Naur's 
ALGOL kompilatorgruppe. 
Der vandret jeg som et 
Levende sp-rsmfilstegn inntil 

Knul Skog var midlertidig leder 
for Regnesentret fra dat bie 
opprettet hosten 1962 og frem 
til Morman Sandem overtok p& 
nyaret 1963. IdZQerSkogpro- 
fessor i databeming ved 
Univensitetet i Tromse. 

:g H i t  om senn fikk tak i 
noen av gruimpnnsippene i 
ALGOL Senere erfarte jeg al 
GIEB's ALGOL komplafor 
var den andre komplette 
realisering av spdket med 
de beryktede rehursive 
prosedyrekau* Den forste 
laget E. Dijkstra bare et par 
aneder &r w. Kontakten 
mellom disse gruppene var 
imidlertid hele tiden meget 
god. 
Den maakm vi instaUerte 
hosten1962i6.etagei 
Sentralbygg I var Aledes en 
ALGOLmaskin. I dag vÅ ļ 
den hva kapasitet ang& 
wÃ¦ en liten PC med ca. 5 
Kb* p-lager* 60 Kbyte 
masselager og noe i m- 
derkant av 0,1 M M .  

Denneresaursvardetsom 
akullegiNTHetteknolgifik 
loft i betegimigamuligheter. 
I dag synes dette latterlig - 
men GIER fikk snoballen til 
A rulle. Ca. 50 ivrige forekere 
kastet seg over det nye 
verkt-y,stoik0fbr6f&kor- 
rigere sine papirhuUbhd p& 
Flexowritemeogderetterfor 
& slipper noen qinutter p6 
GIER. Natt og dag var 
maskinen$ bruk etter 
oppeattekfilister* 

D- 
enne @* 

begynneiae viste 
oes som hadde 
enublet inn i 

at 
den representerte et enonnt 
potensiale,midighetergom 
bare kunne uti-ses ved 
mfilrettet iimsata i forsloiing 
og undervigaiae. Til troes for 
en gl&& eatusiafime 
lyktesvihellerdArligi5 
redusere den lange tiden som 
gikk med til A etablere et 
fundamentalt nytt h- 
akapsOmr-de. Vftre konkur- 
center syn- her &d mere 
dynamatiske enn oss. 



R E G N E S E N T R E T  2 5 Ã …  

Det fag* fundament som 
en slik utvikling skulle tuftea 
pa, har imidlertid manglet. 
Andre har gjennom surre 
nasjonale program skaffet 
seg forsprang som, tross 
dagens helhjertede IT- 
satsing, blir vanskelig & ta 
igjen. 

L 
a meg avslutte med 
& fortelle hvordan 
Regnesentret 
allerede i sitt forste 
driftsÃ¥ satte bm- 

kernes ve og vel i h~ysetet 

GIER brukte fortegnsindika- 
toren i sitt regneverk til i? 
modulere inn-gangen til en 
liten h~ytaler. Dette hadde 
blant annet den effekt at br- 
ukeren etter en tid laerte seg 
& %gren om programmet 
forl~p riktig. Man kunne ob- 
servere glede eller bekymring 
hos ham avhengig av hva 
han harte. 5 
Det var mrliggende & BP- 
tematisere denne modulering 
slik at en fikk ut toner. PA 
det vis laget jeg det slik, 
julaften 1962, at uansett hva 
en leste inn av programmer, 
SA spilte GIER "Glade JuT. 
Det sies at uten dette 
inngrep, ville flere personer 
blitt savnet i familiekretsen 
julaften '62. 

Papirremser med hull i - det var GIERs &te d motta ordrer 
fra omverdenen pÃ¥ 
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a carrousel bas been ordered 
from Denmark consistmg of 
128 minimagnetic tapes on a 
rotatabie wheel, highly 
reminiscent of a fairground. 
And Algol to you is as a red 
rag to a bull. 

We have arrived at the 
fairground. 

However there are two 
glimmefiga of hope. One is 
that no ome actually expects 
anything, so no matter how 
much you muck it up, no one 
will ever know. An wcondly, 
here and there in this and 
that niche were people who 
had already acquired consid- 
erable experience on the com- 
puter~. If we muld bring 
about a balanced hardware 
configuration, close the shop 
and give 
some courses, we might, in 
five years, develop o d v e s  
into a computhg centre. 

mong the primae- 
val mers of GIER 
(as the machine 
was called) were 
the structural 

engineers in Professor 
Holand's institute, Professor 
 borgen'^ chemists (who used 
to sleep on the computer 
room floor) and Professor 
Balchen's contro1 engineering 
boys. Indeed the latter had 
been largely responsible for 
building the machine at 
Dansk Regnesentral in 
Kopenhagen. And here I 
would like to pay an especial 

tribute to Nils Ivar Bech 
whose generosity and help- 
fulness make it p s i b l e  to 
acquire the computer. In a 
little whiie we shall find out 
that GIER was a far smarter 
move than I originaUy 
thought, blinded as I was by 
the vastnem of the 32 K of 
the IBM 7090's that Fd left 
behind at Boemg. 

The first thing to do seems to 
be to put the actual hard- 
ware in the hands of full- 
time operators. This is the 
only way of getting any effi- 
ciency out of it. But effidenq 
doesn't mean much at first 
on the computer iteelf, be- 
cause so little work ia reach- 
ing it because of the vast 
incompetence of the users at 
the keys of the Flexowriters. 
So step om is to hire some 
secreatries to man the 
Flexowritere. But you can't 
do Una. Remember, you have 
nothmg to pay them with. 

Another ray of hope, you can 
have night shift, and if you 
can earn money on it you can 
hire staff. But how can you 
eam money if you don't have 
any stafl? At any rate, please 
let me keep Knut Skog. So 
Knut stayed. I remember he 
was on Kr. 32000 per airnum, 
but where the money came 
h m  I simply don't d l .  
Probably Karl Stenstadvold 
sold a violm. 

Step zero, then, is to bring in 
wme work from the big wide 

commercial world. But how 
do you talk to people about 
their computer problem 
when they don't know what a 
computer is? How do you talk 
to the blind about colour? 
But somehow we managed it, 
and the roll of honour of 
thoae two first years reads 
somewhat as follows: - 
P~lsemaker Helgesen, 
Norges Fiskarlag, Norges 
Geologiske Undersekelser, 
The Institute of Statistica at 
the University of Uppsala 
(we went international right 
from the start!), Norsk 
Breenddobe, Kristiania 
Portlandsement fabnkk, 
Elkem, Fjellanger, Sydvar- 
anger, Felleskj~pet and aev- 
e d  others who have now 
escaped my memory. Think 
of it! They actually tmsted us 
and our computer. They must 
have been crazy. But we 
delivered the g&, on time 
and within budget We were 
probably the only university 
coinputing centre in the 
world in the service bureau 
business. And we were at 
least as good as any commer- 
dal outfit. But without those 
wonderfui customers there 
would never have been a 
Regnesenter as we knew it. 
The govement didn't put up 
the money; the money was 
obtained from individual - 
private ampanies and insti-, 
tutions as payment for 
damned hard work well into 
the small houre. Fortunately 
we didn't have the 
Arbeidsmilj~lov in those days 
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destroying mr enthusiasm 
and preventing us getting the 
job done. 

A 
11 this didn't 
happen over 
nigfat, and hirmg 
people went hand 
in hand with 

getting jobs. At first three 
keypunch girls. Immediately 
a wave of k k  starts hitting 
the computer &d the bottle- 
ne& moves to the priner. It 
is now Easter, so we fly down 
to sec Bech in Copenhagen. 
Help! Let us have a high- 
speed priner with the car- 
rousel money. You can't do 
that, it's an official Norwe- 
gian government order, O.K. 
send w up a printer, but bul 
us fm a carrousel. Done! 

When we get back there is au 
outmy. Poor old Professor 
Romberg. He's set bis heart 
on the carrousel. His pockets 
were to be buiging with mini 
tapes. But this can never be. 
With all that data in the 
computer and no way of 
getting it out it would have 
been a case of data constipa- 
tion without equal. When the 
printer arri- and 20 char- 
actere per wcond becomes a 
thousand lin- a d u t e  all 
doubte are dispelled, the 
raaks are dosed and the 
govenunent d never know. 

But now we must start to 
squeeze some efficiency out of 
the main frame. We train the 
giris to operate the machine 

and lock the door for h m  
per day. No one aeems ta 
complah though. Probably 
the novelty of a c t d y  press- 
'mg the wrong buttons your- 
selfhas wom off in iavour of 
someone else pressing the 
right ones. Turn m n d  time 
is pretty short. The emr rate 
is down. Why, the keypunch 
giris, with no Algol training, 
even spot errors in the origi- 
d coding sheets and co& 
them while punching. You 
don% get that service today 
with your on-line terminals. 

And ao we start to hire the 
boys. In addition to Knut 
Skog? today profe- at 
Troms-, Karl Schjetne from 
Kjeller, later to be directer of 
RUNIT, Harald Michalaen 
later to et his Dr. Techn. on 
computer school timetabling; 
Nils m g ,  now Managing 
Dirctor of Hydro Data, and 
Ã˜ivin Solvang, today Man- 
aging Dirctor of Guru Papp, 
both from Boeing; Pluto 
Ã s̃tlie NTH's fitst candidate 
to write software for bis 
diploma (and what a fight it 
w a s t o p & e b i m l m h m  
his NTH institute!); Ralph 
Hgibakk, hunder of Nor- 
Data and later Managing 
Directer of Tandberg Data; 
Tore Bough-Jensen, tday  a 
senior consultant with Hab- 
berstad; Ame alvberg, today 
Pde~sor  of Ilahbhandling 
at NTH; Olav B. Brusdal who 
kept the machine going, 
today Asshtant Professor at 
NTH, and part-time third 

shift student operator Kris- 
ten Rekdal, later Asaociate 
Professor with SINTEF. 
That's a pretty atar-studded 
team to have stacked arund 
the computer itself, in addi- 
tion towhichwehada 
rapidly growing user group 
typified by pople like Johan- 
nes Moe, then Professor at 
the Division of Marine Struc- 
tures, later Rektor of NTH 
and now Director of SINTEF, 
and Ã˜ivin Bj~rke who 
combined mechanica! engi- 
neering with control engi- 
neering and. who is now 
Professor of Industrial Auto- 
mation. 

But them were many others, 
and it becomes impossible to 
name even a worthwhile frac- 
tion. Once the stopper had 
been removed from the 
computer d j h e  bottle star 
performers started pouring 
out 

nother m m p  
- nent of Regne- A sentret's early 

sucoess was 
courses, both to 

NTH and the outside world 
At NTH some of the older 
members were a Uttle d u e  
tant to dive in, but the stu- 
dent~ weren't. But we needed 
a teacher, and Hl never 
forget my first meeting with 
Jim Tocher who carne limp- 
ing out of the lift on crutches, 
hia left leg encased in plas- 
ter, hisfacecoveredinared 
beard - years before boards 
ever hit Norway. Three 
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weeks later both the cast and 
the beard disappear. Conclu- 
sion - Jim Tocher shaves 
with his left foot. He's just 
fmished a post-doctoral year 
with Professor Holand and is 
about to return to Berkley. I 
promise him a good job at 
Boeing if he will stay on six 
months and do the teaching. 
He's still at Boeing twenty- 
five years later, and the 
teaching that first year was a 
revelation. Actually, the first 
programming course was 
given already in the autumn 
of 1962 by Aimar Sarenssen 
who later lefi for C.E.R.N. 

There was no place in the 
time table for teaching pro- 
gramming, so we announced 
a spare-time course, three 
times a week for eight weeks. 
We expected twenty people to 
show up; 250 came. When 
that was over Knut Skog said 
that that was it. There will 
be no more interest this year. 
Well let's find out Kimt. 
Waste of time. Well let's at 
least offer it, and if twenty 
show up well run a course. 
150 turn up. That's 
absolutely it, says Knut eight 
weeks later. Come on, let's 
try once more. h k ,  I know 
NTH. But there's no harm in 
asking; if twenty show up 
well run the course. As we 
approach the lecture room 
where the initial meeting is 
Lo be held there is a large 
crowd outside the door. 
Damn it, they've forgotten to 
open the door. But no. This is 

the overflow; 450 people have 
turned up. Getting on for one 
thousand people l e m  to 
program the computer during 
its first year a t  NTH; all in 
their spare time. One of the 
professors complains that the 
studenta have deserted his 
lectures for the computing 
centre. They don't even drink 
any more, he says. GIER is 
better than beer obsemes 
Kari Stenstadvold. 

Two other courses were held 
form the start, Brusdal's in 
hardware, which became the 
first ever credit course in 
computing at NTH, and a 
general awareness course 
called something like, "How 
to use the computer". 

In addition to the internal 
courses, we started giving 
courses to pradicing engi- 
neers, and that became our 
most successful way of get- 
ting new customers. 

N 
o one anticipated 
the explosive 
growth of mm- 
puting at NTH - 
SINTEF, and the 

GIER computer was probably 
intended to see the campus 
through to the 1960's. But al- 
ready by the end of 1963 we 
muld see GIER getting 
Jugged by 1965, and the long, 
frustrating process of getting 
a replacement started al- 
ready in January, 1964. Step 
one is to get the money from 
the Department of Educa- 

tion. At first there is 
absolutely no question of a 
new computer for five years. 
So we go down to Oslo loaded 
with paper - the list of project 
numbers and titles. The first 
thing we ever did in January, 
1963 was to set up a project 
number and accounting 
system. We know very accu- 
rately who is doing what on 
the GIER, and when we open 
our bag and dump our statis- 
tics on the official desk the 
day is won. The only question 
is how much? 

One of the problems that 
beset us was that there were 
already two enormous com- 
puter~ in Norway, the Univac 
1107 a t  Norsk Regnesentral 
in Oslo, and the CDC 3600 at 
Kjeller. We must be compat- 
ible with one or the other. To 
get an IBM computer and 
present Norway have been 
an act of criminal folly. So 
which should we get, a 3600 
or 1107? There were two 
factors that made the deci- 
sion, one was that we man- 
aged to talk Univac into an 
1107 for half price, and the 
other was that the Exec I1 
operating system was admi- 
rably suited to large numbers 
of small jobs, and it was that 
that characterised NTH com- 
puting at that time. So the 
1107 selected itself, but not 
&r a great deal of toing 
and froing involving half a 
dozen computing companies, 
all of whom had seen the 
desirability of getting their 
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machine in at NTH where 
tomormds deusion makers 
were cutting their computing 
teeth. And that is why, a 
generation later, it is still 
Univac at NTH, and partly 
why Univac grew so strong in 
Norway. 

A 
s a post script, 
and to demon- 
atrate to m y ' s  
usem that com- 
p u b  didn't 

come quite  uto om at id ly, 
when I returned to Boeing 
l a t  May, 1965, a telegram 
was awaiting me from Ni18 
Hpeg saying that Univac had 
cancelled the 1107 because it 
was haifprice. A new man 
had taken over the Univac 
company, Genera! Baker. A 
tough guy. A new broom. And 
bis first action was to sweep 
away all unpmfitable action0 
that the company had under- 
taken. And ours was the 
most unpmfitable. So I had 
to go halfway back ta Trond- 
heim to rescue our 1107. As I 
said at the start, there's no 
fm any more. The most fun 
Fve ever had was rescuing 
that 1107. It's all very well 
having leamed theories 
about acquiring computers, 
but it's what goes on behind 
the scenes that maters, and 
Pd like to pay another trib- 
ute, this time to General 
Baker whose fairness and 
genemsity made it possible 
for NTH to aquire a large, 
modern computer. 

There must be thousands of 
anecdotes of those tunes, and 
Pm looking forward to Olav 
B. getting out bis old log 
book and refreahhg our L 

memory. ~owever,One that 
is ever vivid in my memory is 
the way we put one of the 
Trondheim banks through 
the wringer. They hired me 
as a consultant, (but not for 
long). I didn't know anything 
about banks so I started to 
fmd out. To help the process 
along a bit I started signing 
my cheques Charlie Brown , 
and so did the rest of 
Regnesentret. I don't know 
h m  many Charlie Brown 
cheques were cashed, but not 
a single one was either 
refueed or caught by the 
auditoria department. Not all 
problerna are computer 
problems? 

We had cmr frustrations of 
course. One thing that pople 
perhaps aren't aware of is 
that the 1107 at Norsk Re- 
genesentral was a world 
pioneer in remote computing. 
At one time there were four 
terminals simultanously 
coupled to it over telephone 
lines, one in Sweden, our 
1104 in 0ivind Solvang'a 
office, and two others in 
other parts of Norway. The 
techmcal problem were 
solved, but the problems 
ffivind had with the tele- 
phone operators! They'd 
listen in suspidously after 
two hours of dent  data 
transmission, and he'd have 

to start all over again. And 
that bringa me to my third 
debt of gratitude, to Leif 
Olausen who ran Norsk 
Regnesentral in those days. 
His energy, drive, enthusi- 
asm, and the tireless way he 
supported UB in Trondheim 
until we muld stand on our 
own feet deserve o w  deepest 
appreciation. He.knew how 
to inspire a bunch of people 
and get the last ounce of 
effort out of t hem. No 
arbeidsmilj~lov down there 
either. 

T 
he aeed that initi- 
ated the Regnesen- 
tret crystai was 
undoubtedly GIER 
itself. It had a core 

memory of only IK. It was a 
microcomputer in a broom 
closet But it had two vital 
proprties, it was a highly 
rehable piece of equipment 
and it had an excellent com- 
piler-cuin-operating system. 
I.e., it was both hardware 
and software. And that was a 
lesson that the Norwegian 
compu* industry still didn't 
understand a decade later, A 
computer consiste of ita 
software. Had programming 
been tedious or had produc- 
tivity been low because of 
domtime, computing would 
have got a bad name right 
firom the s ta r t  But Algol is a 
good language, despite an 
article appearing in Datama- 
tion, January 1963, and, as a 
result, computing took on 
like wildfire from the first 
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day. GIER'S task was to 
convince NTH - SINTEF that 
they needed a computer. No 
computer that I know of 
could have achieved that goal 
more admirably. 

Those were the good old 
days, of course. In particular, 
they were noisy. Mostly 
laughter. Today as you tiptoe 
through RUNIT all is aolemn 
silence. I suppose they're far 
more productive than we 
were, but I doubt whether 
they work with more enthusi- 
asm, and I hope I don't hurt 
anyone's feeling if I opine 
that we worked far longer 
hours. At m y  rate in those 
days people put in enonnous 
amounts of time, and the 
reason they did so was that it 
was tremendous h. We had 
an esprit de corps. We had a 
feeling of being wanted. If 
any politician had come in to 
try to shwe m y  
arbeidsmiljÃ l̃o down our 
throats she'd have been 
kicked smartly down the 
stairs. Fortmately, in these 
days people were still being 
treated as adults. Today 
Aunty Norway wags her 
schoolmarmish b g e r  at her 
children and denies them 
&eir most fundamental 
sacred right, the feeling of 
being w a n W  

I'd like to end by paying my 
fourth, and last debt of 
gratitude. Without the un- 
ceasiag, total, committed 
support of Karl Stenstadvold, 

then Directer of SINTEF, 
Regneeen-t, NTH, wodd 
nwer have come about. In 
theory Regnesentret was an 
impossibility, hut Karl Sten- 
stadvold is a man who makes 
the impossible pussible, One 
of the very few. You can 
write your academic h k s  on 
management, {hen chuck'em 
on the fire. They aren't worth 
a fig. Theyve nothing to do 
with managers, at least 
managers of the calibre of 
Karl. I've known hundreds in 
my time, but none like him. 
He's the best of all my memo- 
ries of Regnesentret, NTH. 

T 
hat's all memory. 
Now a greeting to 
the jubilanter. The 
whole p int  of 
pioneerhg any- , 

thing is to provide the follow~~ 
ing generationa with some- 1 
thing of value. We've gone l 

l from GIER to CRAY in one , 
generation, a factor of 100 
million speed-aize units. An 
unimaginable growth. You've 
inherited something close to 
a mirade. I hope you use it 
well. I hope i?s all been 
worth the effort* 
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Michaelsen i 1966 knekket 
timeplan-algoritmen, eller da 
vi i 1964 forste gang kjmte 
U-1004 over telefonlinje mot 
Norsk Regnesentrals U-1107. 

De faglige sp-rsmd som 
opptok miljwt spente vidt, 
fra optimale numeriske algo- 
ritmer til hetiristiake 
Itisninger, metodikk for 
system-analyse og -utvikling, 
fira "perfekten spri% som 
Algol til h~ynivÃ¥sprS (som 
vi ventet oss mye av), fra de 
enkleste operativsystemer til 
multi-programmering med 
mulighet for utallige 
samtidige brukere. 

Anvendelsene spente ogsÃ 
vidt, fra reaksjonskinetiake 
likevektsligninger til bereg- 
ning av garantitilskudd for 
lottfiakere; dette bidro til at 
de data-tekniske vyer oftest 
var i rimelig bakkekontakt. 

H 
va trodde vi om 
fremtiden for tyve 
&r siden? SA vi for 
osa den kraftige 
dming og utbre- 

delse av informasjonsteknolo- 
gien? 

Jeg tror vi hadde forventnin- 
ger av samme st-rrelses- 
orden som den faktiske 
utvikling har vÃ¦rt Vi op- 
plevde en kraflig vekst selv, 
var klar over at pridytelse 
stadig ble forbedret, og SA vel 
ingen klare grenser for 
fortsatt vekst og utbredelse. 
Det var ikke mange som 

forutsh den kraftige 
strukturelle endring, men 
mÅ¸umaskme og PC'- i 
mangfoldige nett- 
konstellasjoner og samspill 
med stormaskinene. Husk at 
vi var i et t iAr hvor "tidlige 
autoriteter" hevdet at all 
databehandling i landet 
k u n n e u ~ a v & s ~  
sentralanlegg i overskuelig 
fremtid. 

For programutrustning, det 
vÃ¦r seg programmerings- 
spreuk. eller applilEasjons- 
ltfsninger, SA tror jeg de fleste 
hadde h~yere forventninger 
enn det vi har sett. 

Vi var heldige som fikk vÃ¦r 
med p& oppstarten av da- 
taalderen p& Glaaugen. 
Det var h ~ y t  under taket, 
ikke minst gnmnet Kari 
Stenstadvolda fremsynte 
ledelse av SINTEF. 



Karl G. Schjetne: 

Tanker ved 

N 
Ar jeg ser tilbaJce 
pfi tiden ved 
RUNIT - fra 
1963 til 1987,24 
Ã¥ - se er det 

bilde med glede og vemod. 

Med litt vemod ut fra at 
pionbrtiden er over (RUNIT 
er godt voksen), men mest 
med glede. 

Jeg har hatt mulighet for &. 
vÃ¦r en del av et livskraftig 
og spenstig miljo midt i en 
periode med en fantastisk 
faglig og markedsmessig 
utvikling. 

I 60-Ã¥ren hadde vi i 
tillegg til datasenter- og FoU- 
virksomheten ansvaret for 
EDB-undervisningen ved 
NTH - en noksil uvanlig 
ordning. Rundt regnet kom 
ca. 5.000 studenter i kon- 
takt med faget via dre  
kurs. Ved slutten av .tibet 
ble det etablert en egen , 

virksomhetskomite for A 
planlegge v& fremtid. Som et 
resultat av komiteens arbeid 
ble Institutt for databehan- 
diing etablert ved NTH. 
Instituttet ble etterhvert 
bemannet hovedsakelig med 
seniorpersonell fra RUNIT. 
Vi deltar fortsatt i under- 
visningsarbeidet ved NTH. 
Dette er en meget 
viktig del virksomhet 
- faglig, menneskelig og 
rekrutteringsmessig. 

naert samarbeid med NTH 

RUNITs 25-Ã¥r jubileum 

Kart G. Schjjtne, direkte r ved 
RUNITf ra 1971til1987. Idag er 
han direkter for NORIT - Nor- 
disk Institutt for Informasjons- 
teknotogi. 

lar favnet langt videre enn 
hndhehs-miljet. Ved 
)rosjekter hos Elektrisk 
3ureau og Statoil har vi 
ridratt i norske bedrifters in- 
erne bestrebelser p& & 
%de bot p& rekruttering- 
tproblemene. Ved & delta i 
o store FN-prosjekter, i King 
g i Thailand, har vi ogsA 
ridratt til & gjftre norske 
'&uilĵ er og norsk industri 
ient i den tredje verden. I &i 
lar vi patatt oss et ansvar 
or en del av utdanningsvirk- 
lomheten i en rekke nor- 
liske bedrifter via NORIT. 

R 
UNIT har i 70- of 
80-Arene vaert 
med p& A ta 
initiativet til, og 
hatt ledelsen av, 

iltak som favner langt ut 
l 

t 
over den enkelte oppdrags- 

giver og det enkelte fag- 
milj~.  Samarbeidet med 
universitetsbibliotekene 
ledet etterhvert til 
BIBSYS, et landsomfat- 
tende EDB-system for 
universitets- og h~gskole- 
bibliotekene. 

Sammen med kollegainsti- 
tusjoner, Teledirektoratet 
(fomhiugsavdelingen) og 
enkelte bedrifter startet vi 
UNINETT-prosjektet. Det 
har vÃ¦r et viktig instrument 
i A bygge opp norsk datanett- 
kompetanse, b&de innen 
FoU, drift og bruk. 
Prosjektet viderefm8 n& 
som et driftsprosjekt, med 
sterk st-tte fra Kultur- og 
Vitenskapsdepartementet- 
UNENETT har ogs& gitt 
oss meget spennende inter- 
nasjonale kontakter og 
kontrakter i Norden og i 
Europa. 

Vi tok initiativet til A danne 
NORSIGD, en norsk inter- 
essegruppe for grafisk 
databehandling. Gruppen og 
vÃ¥r prosjekter, b1.a. sys- 
temet GPGS/F, ga god hjelp 
til norske bedrifter med 
behov innen grafisk databe- 
handling. GPGS er i dag i 
bruk i over 200 bedrifter 
og institusjoner i 15 land, og 
i en rekka produkter. Vi har 
ogsft deltatt i det internasjon- 
ale standardiseringsarbeidet 
innen feltet. 

VArt nyeste felles tiltak er 
CRAY-prosjektet. Her har 
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NTNF, NAVF, NTH og SLN- 
TEF - med stofte fra Statoil 
og Norsk Hydro, anskaffet et 
superdatamaskinadegg som 
skal yte tjenester til norske 
forskningsmilj-er. 
Anlegget er tilgjengelig via 
datanettet og vil gi spen- 
nende nye muligheter innen 
de beregningskrevende fag. 

En av de viktigste faglige 
hovedstmmninger i de genere 
Ã¥ren i vart &g har vÃ¦r in- 
tegrasjonen meilom tel- 
@teknikken og databehan- 
dlingen. Dette har b1.a. 
bidratt til at faget nA i sti- 
gende grad blir omtalt 
som informasjonsbehandling. 
Vi kom tidlig med, b1.a. 
via CHILL-prosjektet. Med 
de nordiske og det bri- 
tiske televerk som 
oppdragsgivere deltok vi 
aktivt og sentralt i det 
internasjonale standardis- 
eringsarbeide t innen 
programmeringsverkt~y 
for telekommunikasjonssys- 
terner. En av de forste imple- 
mentasjoner av sprÃ¥ke ble 
gjort av RUNIT. CHILL er 
i dag et standardisert 
programmeringaspdk, og er i 
bruk bilde i norsk og uten- 
landsk industri. Denne 
aktiviteten er i dag i stor 
grad overtatt av et firma, 
etablert av tidligere RUNIT- 
ansatte. 

Mange andre, like interes- 
sante prosjekter kunne ha 
vÃ¦r trukket frem, f.eks. 
innen databasesystemer og 

kuimskapsteknologi. Men 
likevel - det er i vÃ¥ daglige 
virksomhet for vÃ¥r smil og 
store oppdragsgivere at vi 
lopende viser vÃ¥ berettigelse 
som institusjon. 

s tudentene og forsk- 
erne skal ha sine 
datatjenester. 
Bedrifler og 
forvaltningsenheter 

skal ha hjelp til & l ~ s e  sine 
EDB-problemer. VArt 
fagfelt er et av basisfeltene 
for en rekke andre teknologi- 
felter. Det er derfor naturlig 
at vi har et tett samarbeid 
med andre fagmiljer, 
b1.a. innen SINTEFNTH. 
Det er viktig at det vi leerer 
i de store prosjektene raskt 
kommer til nytte for v&re 
~vrige brukere og 
oppdragsgivere. E t eksem- 
pel kan veere UNINETT der 
FoU-virksomhet har gitt 
faglig basis for et meget 
omfattende datanett i 
forekningsmilj-eti Trond- 
heim (og via de andre del- 
takerne i prosjektet i andre 
norske miljwr). 

Atti-&ene har vÃ¦r en 
brytningatid innen v&rt fag- 
Feit- 1 stedet for stabilisering 
har vi f&tt en ennii sterk- 
â€¢ faglig utvikling enn 
tidligere. Kreteteknologien 
har gjort det mulig A lage 
â€¢fl slagkraftige og billige 
irbeidsstasjoner til person- 
ig bruk og stadig surre 
'tallknusere". Metodene for 
iystemkonstruksjoner og 

programutvikling henger 
fortsatt etter utviklingen av 
teknisk utstyr. En enorm 
innsats *res n4 for A 
reide bot p& dette, b1.a. innen 
EF-programmer som ES- 
PRIT, men det er langt 
frem. Bedrifter innen IT- 
bransjen som tidligere har 
vÃ¦r sterkt preget av ren 
utstyrsproduksjon, er 
etterhvert blitt systembed- 
rifter med sterk vekt p& 
programvare. 

De fleste industrialiserte 
land har fatt sine IT-pro- 
grammer, n& ogs& Norge. 
Virkningen i andre land har 
vÃ¦r vesentlig, i Norge er 
vi i innledningsfasen. Det 
s t Ã ¥  igjen & vise at vi evner ii 
velge de rette prosjektene 
innen anvendelser og innen 
faget selv. De midler som 
pr stilt i utsikt ser imponer- 
ende ut, men oppgavene er 
Gormidable. Bare det & folge 
med i aktiviteten inter- 
iasjonalt er en stor oppgave. 
Skal vi f& den n~dvendige 
te knologioverf~ring fra 
milj-ene i utlandet, m& 
ri dessuten selv ha aktivitet 
?& tilstrekkelig h ~ y t  nivA. 
Den norske forskningspoli- 
;ilsken innen IT-feltet er 
inder omlegging, og det er 
neget viktig at vi legger vekt 
â€¢il pli langsiktig, faglig 
iktivitet, forskerutdannelse 
)g 10nnsomme anvendelser. 

3UNITs produkter er 
latatjenester og metoderha- 
m is programvare. VÃ¥r 
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marked er bilde IT-bedrifter 
og -institusjoner og de som er 
brukere av IT. Selv om da- 
tatjenestesiden har endret 
seg vesentlig i de senere Ar, 
vil nok behovene fremover 
vaare store innen enkelte 
sektorer, b1.a. datanett og 
spesiahessurser. 

D 
et har vÃ¦r vari- 
erende syn p& 
behovene for FoU- 
virksomhet innen 
metodero basis- ^ programvare. Skal vi unne 

skape en livskraftig IT- 
industri i Norge, og ta i bruk 
IT p& bred basis i annen virk- 
somhet, er egen forsknings- 
virksomhet en nodvendighet, 
biide ved de vitenskapelige 
institusjonene, i bedriftene 
og i forsknings-instituttene. 
Det er vÃ¥ egen dyktighet, 
v& ideer og vÃ¥ markeds- 
kontakt som gir oss en plass 
i det norske IT-bildet. 

RUNIT har i hele 25- 
Arsperioden stadig gjennom- 
fort interne omstillinger. Vi 
har vÃ¦r knyttet til SINTEF 
bhde som avdeling og som 
tilsluttet institutt. Vi har 
vaa-t knyttet b&de til NTH og 
til UNIT. RUNIT har faglig 
sett alltid vÃ¦r to-delt: da- 
tasentervirksomheten og 
FoU-virksomheten. Mens 
avtalen mellom NTH/UNIT 
og SINTEF i 60- og 70-&ne 
om talte hegge virksom hets- 
omrbdene, dekker de nAvÃ¦r 
ende avtaler med NTH bare 
datasentervirksomheten. 

VÃ¥r forhold til NTHNNIT 
har gjort at vi internt har 
holdt de to omrÃ¥den @kon- 
omisk adskilt. Men det var 
f~rst  i 80-Ã¥ren at vi organ- 
isatorisk etablerte det skille 
som ni3 har fart til en deling i 
RUNIT-D og RUNIT-F. 

RUNIT ble etablert som en 
ny institusjon, uten nÃ¦ 
tilknytning til etablerte 
fagfelter med egne bygnin- 
ger etc. Dette har gjort at vi 
alltid har vÃ¦r gj~kungen 
som skrek p& mere plass. Vi 
har fort en omflakkende 
tilvÃ¦relse og v i  har hatt 
personell sittende i kortere 
eller lengre tid i svÃ¦r mange 
bygninger i NMINTEF-  
milj~et. I 1987 har vi 
omsider fMt en slags sam- 
ling, den forste siden 1965, 
idet RUNIT-F sitter i ett 
bygg og RUNIT-D i to. Det er 
kanskje ikke sÃ¦rli rart at 
vi ser med spenning frem til 
et mulig IT-bygg. 

Den tidligere nevnte sam- 
mensmelting av tele og EDB 
har b1.a. fart til at vi har fatt 
sterk faglig og markedsmes- 
sig overlappende aktivitet, 
bede ved NTH og i SIN- 
TEF. V W  s0stermiljg har 
tatt konsekvensen av 
denne utviklingen, og hosten 
1987 vurderes det hva SIN- 
TEF skal gj~re av organisa- 
toriske endringer. Personlig 
er jeg ikke i tvil - det er av 
vesentlig be tydning for 
miljet, b&de faglig og 
markedsmessig, A foreta de 

dyptgripende organisatoriske 
endringer som er foresliitt. 

H 
va har G& gjort 
mest inntrykk pA 
meg i de Arene 
jeg har arbeidet 
ved RUNIT? 

Prosjektene, bede de som 
gikk bra og de som (av og 
til) gikk mindre bra, sitter 
selvf~lgelig i minnet. Men 
sterkest sitter nok inntryk- 
ket av menneskene, av 
medarbeidere, samar- 
beidspartnere, oppdrags- 
giveres representanter, 
studenter, ledere ved NTH/ 
UNIT og SINTEF. Det har 
veert en stor glede & samar- 
beide med de fleste. Omkring 
550 medarbeidere har kom- 
met til RUNIT i disse Ã¥rene 
ca. 130 av dem er fortsatt 
her. Alle disse har lojalt gjort 
en innsats for RUNIT. Takk 
for at dere har vÃ¦r med, og 
lykke til p& ferden videre! 
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Store utfordringer foran oss 

databransjen. 
Selv var jeg 
ikke med fra 

atarbn, men #g leverte min 
diplomoppgave ved NTH i 
august 1971, og fikk umid- 
delbart ansettelse ved 
Regnesenhet. Den 4. septem- 
ber samme bet startet jeg 
min fars te forelesningsserie 
hr 600 studenter i Auditorim 
Fl. Faget var Algol - og i 
slutten av november var det 
20 tiih~rere igjen. Hvilken 
"pangstart" i yrkeslivet! Det 
var denne hesten jeg under 
~red-ven* stillhet for forste 
og siste gang fortalte vitaer i 
surre forsamlinger. 

Disse Arene har vÃ¦r en rik 
tid som ikke har manglet 
opplevelser. I ettertid kan en 
glede seg over suksesser og 
ergre seg over forspilte 
muligheter. 

Ved en slik milepd er det 
naturlig &. spekulere over den 
videre utviklingen. Det w 
vanskelig & sp& - minst like 
vanskelig n& som det har 
vÃ¦r tidligere. Jeg har p m d  
A tenke tilbake til hvilke 
~p&dommer vi gjorde for 10- 
15 Ar siden, og noen generelle 
konklusjoner kan trekkes ut 

- alt vi fantaserte om er 
mulig 

- noe av det +edde mye 
fortere enn vi trodde 

- det me$e tok tross alt 
lengre tid 

Steinar H. Kvitsand er ieder for 
RUNITs forskningsseksjon. 

- en del av det som skjed- 
de forestilte vi oss ikke 
i det hele tatt. 

Ut fra erfaring vil jeg derfor 
avholde meg fra & spe 
konkrete trinn i den teknolo- 
giske utviklingen - jeg vil 
n0ye meg med & konstatere 
at det vil vÃ¦r utfordringer 
og hendelser nok. 

Visse trekk ved virk- 
somheten i en forsknings- 
bedrift vil jeg imidlertid kom- 
mentere med tanke pfi 
fremtiden. 

D 
atabehandlingen 
er ferdig med 
bamekne, 
hvilket blant 
annet betyr at den 

forste nysgjerrighet er i ferd 
med & avta. Den voksende 
modenhet i bransjen og i 
samfunnet fonmig medfrnr 

selvf~lgelig at ettersprselen 
etter tjenester forandrer kar- 
akter, Forandringen kan kar- 
akteriseres langs to 
utvildingsakser. P& den ene 
siden ser vi forsterket fokus- 
e* p& fagfelt som kval- 
itetsforbedring, kmmskaps- 
teknologi og distribuert infor- 
masjonsformidling. PA den 
andre siden ser vi ogsA 
utvikling ipnenfor etablerte 
fagdisipliner. Modenhet med 
hensyn p& basale teknikker 
gir mulighet for raffinering 
av metoder og verkt-y for & 
im0tekomme brukerne med 
funksjoner p& stadig byere 
nivS. For OBS ligger det ut- 
fordringer langsbegge 
aksene. En konsekvens av 
"utviklingen" er imidlertid at 
vi i tiden fremover m& ha 
sterkere inngrep med de 
potensielle anvendelsene av 
vAr kompetanse. Dette betyr 
ikke n-dvendigvis virk- 
somhet med mer kortsiktige 
rna, men er en n~dvendighet 
for & forstA hvor v& virk- 
somhet i stimt mulig grad 
kan bidra til verdiskapninger 
i samfunnet. 

Okt internasjonal en- 
gasjement kommer til & 
prege v& virksomhet k- 
mover. Vi har allerede tradis- 
jon for internasjonal 
oppdragsvirksomhet ved 
RUNTT, ettersom uten- 
landske oppdragsgivere i 
flere Ar har sthtt for 15-20 % 
av omsetningen. 

Det er imidlertid grunn til & 
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anta at dette engasjementet 
b ~ r  ~ k e s  . SÃ¦rli er det viktig 
& komme i sterkere inngrep 
med de store fors kningspro- 
grammene som Wres i Eu- 
ropa. Virksomheten innenfor 
disse programmene resul- 
terer i ny kunnskap som vi 
Mr ta del i, men minst like 
viktig er de personlige 
nettverkene som bygges 
innenfor samarbeidet. Dette 
resulterer i en menneskelig 
infraetmktur i Europa som 
det vil vÃ¦r overmAte viktig 
& f& del i. VAr rolle som 
tjenesteytende overfor norsk 
nÃ¦ringsli fordrer at vi er 
med i de internasjonale 
nettverkene. 

v irksomheten i en 
forskningsbedrift 
beveger seg hele 
tiden pel kanten 
av det ~konomisk 

forsvarlige. Forsknings- og 
utviklingsvirksomhet uten 
risiko strir mot iboende 
egenskaper ved slik virks- 
omhet. Vi erkjenner at vAr 
virksomhet skal bidra til 
verdi~kning i samfurmet og 
p& den miiten skai vÃ¦r 
nyttig. Det er imidlertid 
viktig at denne type arbeid 
gis rammebetingelser slik at 
de t er lov & ta feil innenfor 
visse rammer. Med de en- 
dringer som har skjedd i 
naeringslivet og innenfor 
tildeling av offentlige 
forskningsmidler de senere 
Arene har vi i dag f~lelse av & 
operere innenfor for anevre 
~konomiske betingelser. I en 

periode hvor det er viktig A 
utvikle nye ideer og pro- 
dukter mangler vi armslag til 
A realisere disse. Det m& en 
endring til slik at vi kan 
utvise sterre initiativ i 
samspill med n Ã ¦ ~ g s  
livet. Uten forandring - dvs. 
storre grunnbevilgninger - er 
det fare for handlingslam- 
melse og kompetanseslitasje. 

En konsekvens av forandrin- 
ger i faget og i behovene er at 
vi i l~pet av det 26. driftsÃ¥re 
s th  foran en fusjon med 
ELAB. I skrivende ~yeblikk 
er det ikke tatt standpunkt 
til hvordan den nye enheten 
skal se ut. Det er imidlertid 
klart at den nye Informasjon- 
steknologi-enheten vil ha et 
faglig og markedsmessig 
fundament som gj0r oss i 
stand til A ta nye utfordrin- 
ger. Vi har en oppgave foran 
oss med A gjenomfare fusjon- 
sprosessen pS en slik m&te at 
vi stiller godt rustet til 
starten pa de neste 25 Arene. 

Selv om jeg har pekt pa at de 
forste 25 &rene har medf~rt 
en viss modenhet innenfor 
fagomrÃ¥det s& betyr ikke det 
at spenstigheten og dynamik- 
ken er ferdig. De kommende 
Sirene vil by pfl utfordringer, 
Ehis trasjoner, fortvilelser, 
gleder og suksesser, Vi har 
kompetente, motiverte, 
villige og iderike medarbei- 
dere - og det er min over- 
bevisning at vi skal ta vare 
p& arven og vÃ¦r med p& A 
utforme fremtidens IT-Norge. 





Et spesielt felt som enda ikke 
er godt ivaretatt er spredning 
og oppdatering av program- 
vare for distribuerte anlegg. 
Til dette formÃ¥let og til 
andre databaseformAl, kan et 
 ent tralt hovedanlegg med 
gode nettverksegenskaper 
fortsatt vise seg som et kost- 
nadseffektivt alternativ. 

Det er videre grunn til il tro 
at en kombinasjon av en ator 
minimaskin eller et sentralt 
anlegg og biilige terminaler 
fortsatt gir de brukerne som 
ikke stiller spesielle krav til 
beregningskapasite t en 
lavere kostnad pr. ar- 
beidsplass enn noe annet 
alternativ. 

F 
or & dekke nye 
behov, b1.a. p6 
&mi av fram- 
veksten av ar- 
beidsstaan'oner i 

miljpet, vil det vaeG 
n-dvendig & etablere en 
bedm tilknytning til datanett 
enn det flertallet av de 
ansatte ved Universitetet har 
n&. Mange av de som n& har 
nett-tilknybing vil trenge 
storre bdbredde, og nye 
brukere vil trenge til- 
bytning. 

Vi v i l  fÃ mange flere 
tilknytningspunkter til vÃ¥r 
felles datanett enn hva vi n& 
har, samtidig som vi vil 
etablere kontakt med nye 
brukergrupper som i enda 
sterkere grad krever enkel 
operasjon, boy pAlitelighet og 

lave driftskostnader for 
nettet. Mye av dette vil vi 
kunne f& gjennom den 
tjenesteintegrerte telesen- 
tralen (ISDN) som vil bli 
installert ved overgangen til 
90-Srene. Bare de ekonomisk 
sterkeste delmiljwne vil 
Hkevel f& rAd til & knytte seg 
opp mot denne p& en slik 
mite at det fulle tjeneste- 
tilbudet k m  utnytbs. Derfor 
vil ogsh v Ã ¦  gamle datanett 
eksistere langt inn i 90- 
Ã¥rene biide som supplement 
til den nye telesentden, og 
som et alternativ for de som 
ikke har rAd til & nytte det 
nye tjenestetilbudet fullt ut. 

H 
~ k m n g  som 

verken NTH 
eller SINTEF 
har evnet & dra 
full nytte av den 
effektivitets- 

kan ligge i vel 
utbygde kontorstottesya- 
temer. Vi m& utnytte det 
rasjonalisering-potensialet 
som ligger her i &ne som 
kommer. RUNIT har kom- 
petanse og utstyr mm kan 
veere et viktig bidrag i denne 
prosessen. 

Den raske pkningen i lokale 
data-anlegg i 80-flrene har 
flyttet dataressursene mye 
naennere brukerne. Dette har 
bidratt til & endre det for- 
holdet mange har til databe- 
handling over til et nÃ¦rt og 
noen ganger f~lelsesladet 
forhold til den lokale mini- 
maskin eller arbeidsstasjon. 
Dette har vÃ¦r en nyttig 

utvikling og en av 
drivkreftene i den raske 
veksten i bruk av databas- 
erte verktpy i miljet. Det 
har imidlertid fort til at 
driftsansvaret noen ganger 
har blitt lagt ut til organis- 
asjoner som ikke har hatt 
hverken kapasitet eller 
kompetanse for denne o p  
gaven. 

En alternativ &fonn kan 
vsere & nytte tilgjengelige 
nettverksbaserte leninger. 
Da kan en drive anleggene 
fra det sentrale datasenteret. 
Slik kan en ofte oppnA kost- 
nadseffektiv drift, ogsil av 
anlegg som fysiek er plasert 
langt fra driftsorganisa- 
donen. 
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RUNITs jubileumsbanke+t 
Royal Garden 21. november 1987 

R 
miTITs jubile- 
umsbankett gikk 
av stabelen p& 
Royal Garden 
Hotel, l~rdag 21 

november. Vi trodde alle at 
DAGEN var den 22 novem- 
ber, men en som var med 
allerede da opplyste oss om 
at DAGEN virkelig var den 
2 l! Da m&tte vi jo feire enda 
litt mer, og det tror vi at vi 
klarte. 

Festen rna sies & ha vert 
vellykket, fra b-rjan til slutt. 
Vi var i overkant av 200 
gjester som benket oss rundt 
smAbord i "Olav 
Tryggvason". Det var spesielt 
koselig & treffe igjen mange 
av "pionerene" som hadde 
takke ja til &. feire dagen 
sammen med oss. Maten var 
vellaget, varm og i passe 
mengder, vinen fladet og 
talene var mange.. . Alle 
syntea A huske sitt f~rate 
mÃ t̃ med regnemaskinen 
GIER - eller skulle det vÃ¦r 
GEIR? Gavene strammet inn 
til bursdagsbarnet. Vi brukte 
mange timer mandagen 
etterpil med & dele likt mel- 
lom D og F, sa n& har vi bede 
kunst pÃ veggene og en 
nydelig blomstervase som 
stAr ferdig til A ta imot 
blomster fra forn~yde 
oppdragsgivere. 

Da talene var slutt, maten 
oppspist og hyllesten til 
RUNIT unisont avsunget av 
en trio, da begynte under- 
holdningen og dansen. Arne 

ReitanWwtilAtrekke 
p& smilebhdet opp til flere 
ganger - de som skj~nner 
tr~nder-dialektene riktig 
godt lo uhemmet. SA kom 
tidligere inngifte Tore 
Johansen med sin stemme- 
prakt og Mimicks. Da 
begynte det & vibrere. Tenk 
at han klarte A fa med alle de 
gamle, godt "hitsene" fra 60- 
og 70-bne; de som vi 
"modne* liker SA godt & 
svinge oss til! Kristian 
Kviknes baUkort var 
fulltegnet allerede f ~ r  
hovedretten, og Lasse Stam- 
nes var den heldige som sto 
flverst Kristian f0rer som en 
gud, og Lasse hadde ingen 
problemer med A f~lge. 

fl danset vi og 
for&Tsket oss med 
velsmakende drinker 
'1 langt ut p& nat- 

ten, Vi fikk en s. 
halvtime ekstra av Mimicks, 
men til tross for dette 
forsvant timene med lynets 
hastighet. Tiden gAr 
dessverre altfor raskt d r  
man har det trivelig. 

Jubileumsfestkomiteen som 
besto av Heidi Bergh-Hoff, 
Siri Hammervik, Inge Dahl 
og Gunnar Senneset hadde 
gjort en kjempefin jobb. 
Hjertelig takk til dere og til 
alle gjestene for en fest som 
sent skal glemmes! 

Velkomstdrinken nytes au RUNITere au gammel og ny 
& r g a ~  samt innbudte gjester. 


