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PC-delrapport 4; +orseq med simulation af ADAM pa
Lars Andersen
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konsul ent
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gøre

simul ati on cf ADAM mulig pa en PC
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programmet

er udviklet

model gruppen

videre
esse

men kravene til

udvi kl et cf konsulenten

- og udvikles fortsat

i samarbejde med

For en ordens skyld anføres1 at samarbej det indtil

er uforpl igtende, men parterne har set en gensidig interi

at opdrk.e omràdet

For øjeblikket opfylder programmet de
kan have til egentlige produktions--

behov,

som modelbrugerne
kørsler med ADAM, dvs fremskrivninger og konsekvensheregninger,
Programmet minder i
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pa UNIC
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Det

her
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private sektor

fra at anvende
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PCdelrapport 3; en vurdering a-f Reqneark
med srliqt henblik pà Open Access
Lars Otto, 2CL kontor

Proprammet Open Access bl ev leveret sammen med PCen til model-

gruppen. Efter at have afprmvet programmet i et par mâneder pi
'tes her en status over Open Access, Hovedkonkl Ltsionen er at
reqneark og grafik er sardel es veleqnede til hehandl i na af min-dre datamanpder

men Open Access kan ikke anhe-fal es

Open Access er en integreret programpakke Det betyder, at
den kombi nerer -Fl ere forskel lige modul er/proprammer i samme pro-dukt, Open Access har -følgende funktioner i forskellige moduler
Teksthehandl ii o (dog ikke naer

Reoneark (som Open Access kalder

godt som M crosoft Word)

kalkulation)

Graf i k

flat bas

vistnok

en relationsdatahase)

K:ommunikation med andre edh--maskiner

som Tfl skarm til -Fx UNI'C (Kbh)
Tidsplanl-wgning, dvs

skulle det f

hermed kan PG-en bruc,es

en form for elektronïsk lommeboo.

Her

e muligt at lave møde og feri eoversi gter

Transformation mellem forskel I io,e standard PC dataformater,

herunder ogsà til og fra DIF1

I modelgruppen har regnearket og grafikken veret brugt tï 1 at
konstruere tidsserier 1948-1965 uden databrud for investeringer
DIF formatet er et dataformat, som nsten alle database, regneark og lignende programmer på PCere kan
imse og skrive. Det bruges derfor til transformere data mellem forskellige programmer (oa personer) uden at
skulle skrive data ud som ASCII karakterer, Også TSP på IJNIC (region Kobenhavn - tidligere RECKLI) kan udskrive

FDIFfbThat.

pa ADAMs erhvervsni veau konsi stent med nati onalreonskahets i nyesten. nosmatri cer

der først findes fra 1966 og frem

Datagrund---

:Laqet. har-været diverse gamle numre af Statistiske E-fterret----

ninger suppl eret med i nternt materiale i DSt
Til at omrec1ne mel lem forskel li ce opgørel ser op forskellige

afcrænsninger har reqnearket været fortrinl iat
si <ne en sumkontrol af

læsningen

Det er let at

i ndl æste tal al i erede Linden selve ind--

sa fejl kan rettes med det samme

li gger fremme slàet op

pt

de rigtige sider

mens kil den endnu
I3earbejdningen af

saledes

tal lene er sket via opbygning a-f f orml er i regnearket

at konsekvenser a-F ændrede grundantagel ser med det

amme har

kunnet ses i tailene
&3ra-fikdelen er blevet benyttet som en integreret del
databehandl inoen

a-f

Først til at give et overblik over da.ta

Dernæst og nok sà væsentligt som en màde at se hvordan tallene
hænger sammen over tid og se hvordan ændrede grundantageiser
ændrer tidsserierne

For at fa rigtig megen glæde a-f grafikken

kræves1 at gra-fik og negneark hænger sa tæt sammen

at det er

hurtiot. og le-t at f4'. o ra-F ik a-f et ændret regneark op på en

skærm

Her har det knehet noget med Open Access

j-f

den senere

omtale af prafer
De omtalte heregni nger skulle ï mangel a-f en PC være ud-ført
enten på UNI -C i TSP og enkelte Pascal og SENSTAT programmer

eller på DSt

i

SAS. Ved b.rug a-f PC med regneark og grafik har

det været muligt a-t opnå en hurtig og direkte kontrol a-F ændrede
beregnings-forudsaetninger

som ikke er mulig a-t -få på de s-tore

anlæg -

Here-f ter -følger en uddybning a-F forskel lige områder., der er

omtalt eller har -tilknytning til det ovenstående.
Om modul er n

en pakke i

Som -For andre i ntegrerede programmer er der tal e om

dette ords egentlige betydning. For at kunne benytte

oc -forskel lige modul er må man således trans-Formere da-ta mell em

modul erne enten ved et internt -Format eller via et såkaldt BIF
ikke muligt bio-t at have data liggende i
et regneark og så derfra bruge dem direkte i gra-fer data-Forma-t

Det er -fn

Et yderst primitivt dataformat
fylder en linie.

hvor hvert tal og tekststrenq reprsenteres soin gscii karakterer oa

(Jgj'a+er

For at lave ara-f er pg'. skærme n fra. reqnearket er det

nadvendi at f øret at transformera data -fra regnearkmodui til gra-

fikmodul

Et andet

ntegreret proaram, Symphony kan lave ara-fer
pà skærmen di rekte -fra reqneark
Først nâr cra-ferna ønskes
printet

(el ler p1 ottet) ska:L man her over i et andet modul

men

man kan al tsa se og udvælae ara-fer drete fra regnearket. Det
øger i betydel ip grad værdi en af en graf at bruge den som en

direkte kontrol

,

mens talarbejdet foregâr

og ikke blot som en

e-fter-f øl pende kontrol eller visuel -fremsti il ing., For at +á

gra-fer ud pa papir skal man ga oen noget langsommelige vej over
grafmodulet Man kan selv-føl ciel iq al-tid tage et dump a-f skærm--

billedets graf direkte ud pa printeren
med pri nterens høj es-te opl esni ngsgrad

men da bliver det ïkke
li aesom det sà heller

ikke er muligt at blande gra-fer og tekst.
Open Access mangler -tilsyneladende en -form -for pri ntkø i
forbi odd se med udskri vni ng a-f gra-fer

Kun én qra-f kan startes

ad gangen., Da udskrivning af gra-fer som hej opi osel ig gra-fik pa

en matrix printer tager relativ lang tid (5-10 minutter alt
efter størrelsen)
er det en stor hehagel i ghed at kunne lægge
mange grafer i k. e sa de automatisk bl i ver udskrevet en ad
pangen sàiedes at spi idtid ved at skulle overvàge pri nteren kan
undgàs, Sra+moduiet kan kun klare 30 observationer a-f hver
variabel, og det er -for -fa til tidsserier for perioden 1948-1985

som brupes i ADAM.
Om dataover+ersel -fra SAS

Import a-f ASCII -filer med de-finerede

linjer, hvor tal afgrænset a-f en eller flere blanke og anden
tekst indeholdt i "
" gár i hver si n celle i regneark.et og

liver linje til hver sin række, er tilsyneladende ikke mulig ï

oraksis, Problemet er i øst pa den noget primitive made, at et
simpelt program, skrevet i C uden -for DSt-regi (før DSt anskaf-fede en

FC. FORRAN oversætter), omsetter ASCII filen e-fter den

er overført -fra hovedaniegget til PCen (ved hjælp af ISO og TF2)
til

ørnævnte SIF -format, som Open Access kan læse og derefter

over-f øre til regnearket.

Om manua1en

Programmet, som det +remstàr pà skærmen, er dansk.,

mens manual en er sl-crevet pa engeisl-c. Det betyder, at en del mne-

motekni ske forkortelser er gàet -fi ejten,, Fx skal bogstavet
("del eta'1) bruges -for "slet"

'd"

Màsk.e er de-t der-for, brugen a-f

4
menuer er håb 1 øs gammel dags

da et direkte gennemval g grundet
bogstav sammenfald ikke altid er mul ïgt
Herudover er det den
værste og mest umulige form for manual je';) længe har set Der
er tale om en si ags "lærebog"

i

udval gte dele cf programmets fa-

Det er derfor yderst vanskeligt at sammenstykke de
opl ysni nger
der er nødvendige til opgaver, der er mere end en
cil i teter

mekanisk g entagel se cf manual ens eksempler

Der mangl er

-ful dstændi g en re-ferencedel

Omkostningerne mål t

i

tid -for at komme i gang med at bruge

C)pen Access har været store i forhold til andre tilsvarende produk-Ler.

Der er desværre ikke grund til at trou at der er tal e om

en ïnvesteri ng for livet

da programmet ikke er opbygget logi sk.

og dc hj epef unkti onerne er tunge i brug oç, på det nærmeste
verdi 1 øse,

Om mangl ende DOS 2 støttefl Open Access vil ikl-':e acceptere brug

Det betyder at filer
enten må gemmes i de-t subdirectory, som Open Access filer ligger

a-f subdi rectories ved angivelse a-f

-fi ler

i, eller må gemmes direkte på en diskette, I det første tilfælde
bl i ver det ikke muligt at holde egne filer ude fra Open Access

I det andet tilfælde can
man holde sine egne -filer saml et, men mister i stedet en af for-Filer eller -fra andre brugeres fi ler..

Dette spørgsmål er søgt løst ved to
telefoniske henvendelser -til Ericsson uden noget resultat.,
del ene ved brug a-f harddi sk

Om detr:ion

Ved brugen cf PCen har der vist sig nogle ganske
alvorlige problemer., der med stor sandsynlighed kan hen-f øres til
Open Access, Fire gange har der været problemer med harddisken..
I alle situationer har det været i forbindelse med, at Open
Access er gaet
fejl.. Frobl emerne har vist sig som ødel agte

filer (mærkelige tegn skrevet i vilkårlige filer, både ASCII
filer og EXE filer, der ikke har noget med Open Access a'tgøre
også sel ye i ndhol df ortegnel sen på harddi sken har været odd agt)

Fil erne har været så ødelagte, at PCen ikke har kunnet opstarte
-fra harddisken på normal vi s.. Hver gang har det taget -flere dage

at få harddisken formateret igen og få reetableret og opdateret
filer, Ericsson har i denne forbindelse ikke været til megen
hjælp (bl a, fik, de efter deres egen anmodning en diskette med
en -fej lhehæf-tet Open Access fil ,

uden at lade høre -fra sig si -

den)., Efter den tredje gang er der jævnligt (flere gange dag-

lint) blevet kørt en diskkontrol (CHKDSK)
odelante -filer m, rn

som vii siadre om
Den -fjerde gang problemet opstod blev

ødelægel een a-f -f iler opdaget ved en di skkontrol umi ddei bart

efter

at Open Access havde -fejl et

havde der ingen

-f 11-fejl været

Før opstart a-f Open Access

Siden da (heqyndel een a-f august

màned) har vi ikke brugt Open Access pà PCen

og der har ii-::ke

været problemer a-f nævnte art. Der er sâhedes stor sandsynlighed
-For, at det er Open Access, der har været skyld i prohi emerne,
Om SAS's regneark: De f orste meget spæde forsøg p& hovedanlægget
med FSCALC i SAS, SAS's regneark, vi rI-::er ikke overhevi sendeS For
de-t

-f wrsf e og nok det værste er der ikke ordentlig scroll pà

skærmen, De-t er noget der ligger dybt i

kan derfor ikke ændres

IBMs store mask.i ncr og

For det andet er svartiden for de

afprøvede smá opgaver tilsyneladende væsentlig længere end pà en
PC i sær nar denne udnytter matematikprocessoren (8087)
Forml er
i SAS ligger i en selvstændi g screen, De-t betyder, at man for at
ændre eller i ndsætte form]. er skal have flere vinduer

Access (og Symphony) er formi er og tal

i

I Open

samme vï ndue, og flere

vinduer bruges her til at se pà forskel lige dele

a-f regnearket,

som ligger langt fra hinanden, De-t er derfor væsentlig lettere

at arbejde med et FC regneark end med et SAS regneark, EtSA:3
regneark er egentlig blot sædvanlig SAS, hvor dele a-f et SAS

datasæt hele tiden findes pà en del af skærmen
Om andre reqneark

I hudgetdepartementet overvejes som princip,
at al le PC brugere skal anvende samme i ntegrerede pakkefl Der er
k. øht flere eksemplarer a-f Symphony, og nogle a-f de erfarne FC

brugere regner med, at dette nok. bi iver det fælles program,

Budgetdepartementet har ogsà e-t Framework

Om dette er meni n-

c:aerne delte, Enkelte mener., at Symphony er lettere at bruge end
Framework, der har for megen pop 'en op og ned med vinduer/ram--merfl Den bruger, der har arbej det mest med Framwork -fortrækker

dette frem for Symphony, Bl a giver Framework flere muligheder,
en lettere redigering a grafer og en lettere adgang til direkte
at blande tekst og grafer Framework er lidt sværere at lære i
begyndel sen end Symphony Man skal lære at åbne og lukke rammer/vi nduer

men når det f ørst er lært, er Framework måsk.e let-

tere end Symphony. Begrundel sen for at ansk.affe et Framework i
budgetdepartemen-tet var, a-t det direkte k-unne eks- og importere

4

dBASE III fi 1er

op at dBASE III allerede var i hruc

I

Det

(Zikc3nomi ske Ràds Sekretariat bruges Symphony til al mi ndei n
ti l-fredshed.

Konkl uderende kan det herefter om Open Access an-føres, at

denne pakke i hovedtræk kan det samme som al le andre intenrerede
pakker. Det er mul int

særlig avanceret

i

at især database delen i Open Access er

-forhold til f-x Symphony, men det er ikke der,

modelgruppen har særlige behov. Sammenlignet med de bedste og
lettest tilgænnelige inteorerede pakker pà det danske marked
synes Open Access a-t stâ svagt vurderet, i -forhold til model grup-

pens behov. Først og fremmest er Open Access svær at gà -til.

Men

ogsà med de omtalte fil prohl emer er model gruppen blevet grundi pt

vacci neret mod yderligere brug a-f proprammet.
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Ft qruppen

PC-delrapport 2; vedrørende Microsoft Word
(tekstbehandlinqsproqrarn) Bente Henriksen og Foul Uffe Dam
20. kontor

il modeigruppen,

6. kontor, -fra

blev der

i

Word 'Fra

Microsoft, Word

juli d,à.. 20, kontor,

1,

uge 7 d, à. leveret en PC og en printer, Printeren
-forsvandt som tidligere rapporteret næsten straks og en mv
blev leveret i uge 20 sammen med teksthehandl ingsprogrammet

Otto efter

var anbefalet

a-f -fuldmægtig

Lars

vurdering af kontorets særlige behov for

en noie

teksthehandling,, if, neden-forS

printeren

Er-f arinqerne vedrørende
rapport a-f

aringer

-fra

23. september
brugen

af

1986, Her
Word.,

som

er

omtalt

PC-del-

i

omtales er-

skal al ene

overvejende

har

været

oositi ye, Rapporten -Frem! æqges nu, hvor forsøgsfasen med Word
må anses -for afsluttet,
Word

(version

engelske kommandoer
enqel sk.. Det

1- 1)

og

si dste er

er

et

tek stbehandl ingsprogram

en manual på knap -1-00 sider
kl art en

svaghed ved

med

(C 5) på

Word, Men det

kunne sikkert have 'været afhiu.lpet ved et introduktionskursus I 20. kontor fi!-:: Bente Henriksen ca. 4- timers undervisning af Lars Otto i programmets opbygning, og Lars Otto
har bi stået som
konsulent,
når der opstod
I
problemer,
alminde! ighed ma ooç en
manual pa dansk anses tor stærkt
ønske! i g,

Word har
17 hovedkommandoer og i de enkel -te kommandoer er
der fra 1 til 10 underkommandoer. Populært sagt mange mulighvis man kan holde -tungen lige i munden og finde rundt
de forskellige kommandoer,

heder ,
i

Word har

af dels

de for i øbne màneder været anvendt til skr i vni nq

en række

kaldel ser

interne

vendt til

ajour-f ørinn

lister

mødei nd-

Word været, an--

variaheldokumentation

ADÂMs

pà UNI -C

1 iqqer on--i inc

Desuden har

m. y.

a-f

breve

dels

model gruppepapi rer

som

den pàgældende fil er trans-

(Kbh)

porteret ti i oq fra EGen over tel cf onnettet

kunnet opfylde

Word har
havde stil let

et

til

sàiedes variation

a-f bogstavstørrelse op -type

hândteri ng

merering)

fodnoter

a-f

navnl ici sàledes

notater; sa

i

faci li tet

vidt

en senere

i

leveringstidspunkte-t) .

øjnene at

det

er

kan ses

andet ar,,

os

(fx aræske

umiddelbart pa.

ønsker kunne fx
afsnit og under--

oplyst

findes

den

Word (som var i ancere-t pa

almindelighed mà

I

num--

1 igninger me-d top- oc,

m. y. Videre

versï on a-f

programmet hør

cil er hvert

fortl øbende

-fortløbende nummerering a

gælde automatisk

variation a-f

a-f specialtegn

at di se-e

af grafer

skærmen., udskri vni ng

afsni t

skrivnino

af komplicerede

hocistaver), skrivninq
-fodtegn -

(dvs, automatisk

gælder

Det

teksthehandi i nosprograi-n.

i inieaf stand

kontoret

de specifik.ationskrav,,

det dog nol-c ses i

udskiftes med nyeste versï on hvert

hvil ket

i kl-cc

skulle

i ndbære

nævne-

værdi oc omkostninger.

Det er

som -fremhævet i del rapporten vedrørende pri nteren

betydning for kontoret at printeren kan udføre
de samme
funktioner i
'high resolution"
som
i
"lovs
resolution". Det-Le er som nævnt dr ikke ti l-Fældet hvi lk-et
har hæmmet den fui de udnyttelse a-f Word. Endvi dere kan en
a-f afgørende

lang række generende og irriterende tilfælde a-f dohbeltskriv-/

ning a-f

boc1staver formentlig henføres til printeren,

Bkrïftprøver af

samme side i
resoluti on" fra vores printer samt
pri vatej e-L pri nter

henholdsvis
"high
"high resolution" fra en

"1ov"
i

af andet mærke er vedlagt del rapporten om

pri nteren
I ne-1 rapporten

støjproblemer.

Vi

om pri nteren
har

er

yderligere

endvi dere
en

omtal t

-formodning

visse
om.,

at

lengerevarende arbejde ved EGen kan være l-ci ide til hovedpine;
høje toner udsendt aS-F ECens ventilator er under mistanke,

pr

'''- 23
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qg

gruppen

september 198é,

PUD/bh

vedrørende PC-printer

PC-delrajport

Til modelgruppen,

6

kontor, fra l

juli dt

2O

blev der i uge 7 dUt. leveret en PC op en printer

de forløbne

màneder varet

ninger, fortrinsvis

anvendt dels

til en rakke berag-

En rapport om erfaringerne fra

som overvejende

fremkomme senere

PCen har i

datakonstruktion ud -fra primerstatistik-

ken, dels til tekstbehandling
arbejdet hermed,

kontor,

Her

skal

al ene

har

varet

omtal es

positive,

vil

ert ari nger

f ra

brugen at printeren, hvoraf en del er ret negative Rapporten
dels fordi
freml egges nu
videre forsøg med printeren mà
anses -for

nyttesl øse, dele

fordi der er et akut behov i det

daglige arbejde for at ft afhjulpet manglerne
Printeren er

Serial

en

Matrin Printer"

at merket Facit

45l2R

Som formentlig bekendt forsvandt det i uge 7 leverede
eksempler efter ft dage - formodet og anmeldt som stjtlet
uge 2E' og har
Det efterfølgende eksemplar blev leveret i
varet

i

brug siden da, tilsluttet PCen

En matri>--printer

resolution

(eller

Duality'). Populert

kan skrive i henholdsvis "los" og
med

'Draft"

henholdsvis

Near

high

Letter

sagt med sløret skrift henholdsvis skøn-

sk r i f t

Udskriving i" los resolution' er vesentlig hurtigere end i
"high resolution" og foretrekkes derfor ofte til
udkast,

interne papirer mv Til denne brug har den leverede printer
fungeret udmerket

Den har stl edes kunnet opfylde de krav, vi

havde stillet til variation a-f bogstavstørrelse og -type, vaiation af

linieafstand, htndtering at fodnoter, skrivning at

spacialtegn, udskrivning at grater mv
Det er imidlertid at
afgørende betydning
brug at

for

kontorats

pri nteren, at de samme funktioner ogst kan udf øres i

"high resolution'.

De fleste

papirer skal pt et eller andet

tidspunkt bruges

eksternt og/eiler

bringes pa trykbar formS

Her har problemerne til gengæld tàrnet sig op
Først efter stort besvær lykkedes det at fa printeren til
at skrive alle tegn i"hig h resolution" Men før vi nàede sà
vidt, var

flere væsentlige

faciliteter, herunder

de

oven-

nævnte, enten bortfaldet eller stærkt beskàret
Mest dramatisk
gælder det graf-udskri vni ng, som ikke kan
udføres direkte

sammen med tekst i 'high resolution"

Herved

anfægtes en af de mest &benbare fordele ved anvendelse af PC,
nemlig integrationen af tekst og grafik
Bogstavstørrelse kan

ikke

varieres,

til

fx

overskrift

eller fodtegn. Kun hele linieafstande kan benyttes, og dermed
ikke den normale på i i/2
Skift mellem

"loq" og

"high resolution",

som bør

kunne

et enkelt greb, er særdeles vanskeligt og dermed f orbundet med fejl muligheder og sammenbrud
foretages med

Endelig skal

højt, navnlig

anføres, at

ved udskrivning

støj niveauet
i

f orekommer

meget

"high resolution". Det skal

dog tilføjes,

at også printere med lavere støjniveau må forudses at kræve en form for støj af skærmni ng, når de som her
skal anbringes i et arbejdsrum
Forsøgene med "high resol uti on" er hovedsagelig gennemf ørt

i ugerne

34-36 i hyppig kontakt med leverandøren (Ericsson)

Der vedlægges som skriftprøver samme side i" loN" henholdsvis
"high resolution" fra vores printer samt i "high resolution"
fra en privatejet printer af andet mærke,

