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1 Introduktion 

Dette dokument er skrevet af medlemmer af SDSK (SAS Data Senior Klub). 

SDSK er en forening for ældre eller pensionerede ansatte i SAS Data/Scandinavian IT, og hvad 

SAS’ IT selskab ellers har heddet gennem tiderne, og er et sted hvor tidligere kolleger kan mødes 

for en hyggelig snak og mindes gamle dage. 

SDSK har en arbejdsgruppe, som arbejder med at bevare gammelt udstyr, dokumenter og andet, der 

kan beskrive det arbejde, der blev lavet i SAS Data, og også beskrive hvordan Scandinavian 

Airlines System har udnyttet IT gennem tiderne. 

 Udarbejdelsen af dette dokument startede ved, at ”Dansk Datahistorisk Forening” henvendte sig til 

ovennævnte gruppe. Dansk Datahistorisk Forening var ved at udarbejde en publikation med temaet 

og navnet ”Datakommunikationens historie i Danmark”, og de mente, at det måtte være noget 

SDSK kunne bidrage til. 

Vi holdt et møde og begyndte på at udarbejde et bidrag, men ret hurtigt voksede dokumentet i 

omfang, så vi besluttede at ”vende tingene på hovedet”. I stedet udarbejdede vi dette dokument, og 

herfra kunne vi så udtrække det som Dansk Datahistorisk Forening ønskede at medtage i deres 

publikation. 

Medlemmerne, der har medvirket til dette dokument, har arbejdet på forskellige niveauer i 

organisationen med de ting, der er beskrevet i dette dokument. Dette er ikke et akademisk 100% 

korrekt historisk dokument til beskrivelse af tingene, men skrevet som vi husker det mange år efter.  

Vi åbne over for, at der kan være fejl og unøjagtige ting i dokumentet, og hvis en læser opdager en 

eller flere fejl, så venligst fortæl os det. Vi vil så rette det, hvis ellers vi mener, at det er rigtigt, at 

det er forkert.  

Ikke alle de mere ”anekdotiske” beretninger er førstehåndsviden, men nok snarere høren sagen, så 

de kan være unøjagtige, selv om det er ret sikkert, at de har fundet sted. 

 

 

 

 



Kommunikationsudviklingen i SAS  Fra fjernskriver til Internet 

 

6/57  SDSK / 24 Marts 2010 

2 Før computerne, 1946-1958 

2.1 Livet uden computere 

 

I 1946, da SAS blev grundlagt, fandtes der ingen elektroniske computere. Alle opgaver blev udført 

af flittige hænder og hjerner. Informationsudvekslingen lokalt eller globalt mellem afdelinger i 

SAS, og med afdelinger i andre luftfartselskaber og lufthavne, var livsnødvendig for selskabet. 

 

I de første år forgik denne udveksling lokalt ved hjælp af: 

 Piccoloer 

 Snoretræk 

 Transportbånd  

 Rørpost 

 telefon 

 

Globalt ved hjælp af:  

 ”Memo” 

 ”Company Mail” (sendt med første afgående fly) 

 Telefon 

 Telegram 

 

Når man anvendte Company Mail, kunne man som modtager på intern post kuverten blot angive 

den modtagende afdelings telegramadresse, så ville det komme frem. Alle afdelinger havde en 

telegramadresse, idet det samtidig var afdelingens ”navn”. Company mail virkede også mellem 

luftfartselskaber.  

I SAS datadivision havde alle ansatte en trebogstavkode, så her kunne man eksempelvis skrive 

CPHXDSK/HEG, så ville det komme frem. 

 

 
Det blev hurtigt nødvendigt at anskaffe egne fjernskrivere, således, at man selv kunne afsende og 

modtage telegrammer.  

 

I luftfartindustrien blev man enige om fælles telegram formater, Airline koder, Airport koder m.m., 

og denne standardisering skete i IATA regi (International Air Transport Association).  

Udseende og opbygning af et luftfarttelegram er beskrevet neden for i appendiks 

”luftfarttelegrammer”. 

 

SAS og SAS Data har siden starten været meget aktive deltagere i IATA’s arbejde. 
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SITA (”Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques”) blev grundlagt i 1949 

af nogle af de større luftfartselskaber, heriblandt SAS. SITA's opgave var at levere 

netværkstjenester til luftfartindustrien. 

SAS Data benyttede i stor udstrækning SITA’s netværkstjenester og Sita’s globale netværk. SAS og 

SAS Data har også deltaget meget i SITA’s arbejde med at udvikle nye tjenester til 

luftfartindustrien. 

Det stigende antal fly og passagerer krævede effektivisering af mange forskellige opgaver, og som 

eksempel kan nævnes, at alle fjernskrivere i 1955 blev samlet i én afdeling. 

 

 

Den første Telegramcentral 1955 

 

Behovet for telegram kommunikation voksede hurtigt, så i 1958 blev en moderniseret og 
mere effektiv central implementeret. 

 

 

Den næste Telegramcentral 1958 
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2.2 Baggrund  for de første Elektroniske systemer. 

 

12 SAS bookingkontorer over hele verden sendte deres bookinger til den centrale bookingcentral i 

København, men bookingcentralen var ikke i stand til at styre de mange reservationer.  

Det betød dårlig kontrol med hvad der var solgt, og hvad der ikke var solgt, og det forårsagede 

kaotiske forhold omkring visse flyafgange, eksempelvis hvor der var solgt for mange sæder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Booking kontor 1958. 
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3 SAS kommunikation fra 1958 til 1968 

3.1 Telegram kommunikation. 

Transmissionen af telegrammer skete på fjernskriver linjer med en transmissionshastighed på 50 

Baud (svarende til ca. 400 tegn i minuttet). Kodesættet der blev anvendt var 5 bits Baudot koden.  

De større afdelinger havde opstillet en fjernskriver, der var forbundet til en telegramcentral. På 

telegramcentralen blev telegrammerne både printet som et normalt print, og modtaget på en 

hulstrimmel. Hulstrimmelen kunne flyttes over i en transmitter og blive sendt enten til en anden 

afdeling, eller til en eller flere andre telegramcentraler, alt efter modtager adresserne i telegrammet 

(ref. Luftfarttelegrammer i appendiks neden for). Operatørerne i telegramcentralerne var oplært til 

at kunne læse adresserne i hulstrimlen, som om de var klar tekst. 

Der var oprettet SAS telegramcentraler i et verdensomspændende net. På steder hvor trafikken var 

lav betjente man sig af SITA. Om SAS etablerede egen telegramcentral eller brugte SITA afhang af 

en økonomisk vurdering.  

På et tidspunkt indgik SAS et samarbejde med Swissair som betød, at begge selskabers 

telegramcentraler indgik i et fælles netværk, og hver central var administreret og betjent af ét af 

selskaberne (SAS eller Swissair).  

I områder med lav trafik, for eksempel ”provinsbyerne” i Japan, benyttede SAS et polling system. 

Man etablerede en fjernskriver linie fra en telegramcentral til et kontor, det kontor var forbundet 

med et andet kontor, og det andet kontor kunne så igen være forbundet med et tredje kontor o.s.v. 

Formålet var at begrænse længden af de dyre fjernskriver linier.  

Telegrammer blev som nævnt skrevet på en hulstrimmel og derefter anbragt i en transmitter. 

Transmitteren blev automatisk aflæst med jævne mellemrum (pollet), og eventuelle telegrammer 

blev transmitteret til telegramcentralen. I Japan blev dette system, som var etableret til Osaka, 

Kobe, Nagoya og Yokohama, opretholdt helt til 1982. 

Den stigende telegramtrafik fik SAS til på et tidspunkt at forkortede sine interne 

bookingtelegrammer, og i de fleste tilfælde skar man dem ned til en enkelt linie. Adressen blev 

skåret ned til 5 bogstaver ved at fjerne airline koden, således at den bestod af 3 bogstaver for 

bynavn, og to bogstaver der karakteriserede dets indhold (reservation, annullering, venteliste o.s.v.). 

Disse såkaldte RTPR telegrammer (Reservations, Transmission & Processing of Reservations) 

kunne i sagens natur alene befordredes på det fælles SAS/Swissair net, da andre operatører ville 

kræve en standard adresse på 7 karakterer. SAS indtog med denne telegramform en særstilling 

inden for luftfartselskaberne. 

I 1960 indviedes en ny telegramcentral, som blev placeret på 2. sal i den dengang nye lufthavn i 

København (nuværende terminal 2). Den nye central var bygget af Siemens, og den kunne sende 

multiadresserede telegrammer på flere linjer samtidig. Det var et stort fremskridt i forhold til 

tidligere, hvor multiadresserede telegrammer skulle sendes én gang på hver af de linjer, de skulle 

dirigeres ud på. 
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3.2 Computernes indtog 

3.2.1 Reservation 

SAS besluttede at købe en elektronhjerne, og dette vidunder blev Europas første elektroniske 

reservationssystem. Det blev også SAS’ første realtids system.  

Det blev kaldet ”SPAS”, Space Availability System. 

"SPAS" fungerede ved hjælp af 8.000 transistorer, og kunne øjeblikkelig fortælle den lokale 

booking terminal, ”Agentset”, om der var plads på en flyafgang eller ej. Agentset er mere detaljeret 

beskrevet neden for i appendiks 

. 

 

 
Agentsæt 

 

Terminalen der blev benyttet på SAS’ salgskontorer og rejsebureauer var Lorenz Standard Electric 

”Agentset”. I begyndelsen kunne man kun få at vide, om der var ledige pladser på det ønskede fly. 

Senere kunne man reservere pladser på flyet, men en sådan operation skulle altid bekræftes til 

SPAS med et telegram. 

Hidtil havde man kun haft én terminaltype i SAS. Nu fik man pludselig en mere, og den blev 

benyttet i salgskontorer og rejsebureauer verden over. 

Dermed var vi nået et stort skridt videre, og vi kunne nu i højere grad udnytte sædekapaciteten i 

flyene effektivt. Alt dette skete i 1958. 
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3.2.2 Pladskontrol 

SPAS løste ikke alle problemer. Der manglede stadig automatisk kontrol af antallet af ledige 

pladser på et fly, og det kunne bevirke, at nogle fly måtte afgå med tomme sæder, selv om andre 

kontorer måske kunne have solgt dem.  

Et pladskontrol system på IBM 305 ”RAMAC” blev implementeret i 1960. 

3.2.3 Lastekontrol & Check-In 

Til brug for lastkontrollen (Weight and Balance) byggede Britiske STANDTEC i 1961 en 

rørbaseret computer med tilnavnet ZEBRA.  

Fra nyindrettede betjeningspulte i afgangshallen udførte man ”Check-in” af passagerer og deres 

bagage.  

Hermed indførtes der endnu en ny terminal, som blev kaldt et ”Keyset”. Denne terminal lignede et 

Agentsæt, og fungerede på samme måde som et sådant. Svaret til keysettet var en eller flere lysende 

lamper – grøn for OK, rød for afvist (flyet fuldt) og gult med et par tal lamper angav ’standby’ og 

reference nummer. Keysettet er beskrevet neden for i appendiks sammen med agentsæt. 

 

 

3.2.4 Load Sheet. 

Før ZEBRAEN kom på banen, var nedenstående en procedure der blev anvendt ved hver flyafgang: 

”Kort før afgang lukkedes check-in til den pågældende rute, og manifesteringen fik travlt med at opsummere 

antal passagerer delt op i mænd, kvinder, børn og spædbørn pr. klasse, samt antal stykker bagage og deres vægt 

+ evt. håndbagage, alt sammen selvfølgelig optalt per klasse og destination på ruten. Tallene blev hurtigt givet 

videre til den trafikmedarbejder, som var ansvarlig for udregning af flyets vægt- og balanceforhold, som blev 

dokumenteret på et ’loadsheet’. Samtlige dokumenter for flyet blev lagt i ’logtasken’, og trafikmedarbejderen 

bragte logtasken til flyet, evt. på cykel, henvendte sig til kaptajnen i cockpittet, hvor informationerne blev 

gennemgået og kaptajnen signerede. Så var der klar til afgang – med mindre der lige skulle tages højde for 

nogle sene passagerer, så der skulle laves nogle ’last minute changes’ (LMC) på loadsheetet”. 

ZEBRA tog sig nu af alle disse opgaver og lavede et ’Loadsheet’. I forlængelse af dette fremskridt 

blev der opstillet et Relæsystem (SATT) i Københavns Lufthavn, som ved hjælp af en kode på 2 

bogstaver kunne forbinde ZEBRA via en IBM 1006 til en ønsket fjernskriver i lufthavnen. Ved hver 

gate var der et printerskur med en fjernskriver, og trafikmedarbejderen kunne udskrive et loadsheet 

ved hjælp af denne fjernskriver, og bringe det op i cockpittet. 
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Zebraen betjente kun København, og den kørte ikke i døgndrift. Den blev hver morgen ’madet’ med 

dagens trafikprogram via papirtape, hvorefter ekspedition til dagens fly kunne påbegyndes. 

Omkring 1965 blev Zebraen erstattet af en IBM 1410 maskine, som var blevet programmeret til at 

kunne det samme som Zebraen – og en hel del mere, bl.a. kunne den lave automatiseret 

balanceberegning. 

 

IBM 1410 maskinen kørte stort set i døgndrift, og trafikprogrammet blev ikke som med Zebraen 

fyldt i computeren hver morgen, men kun to gange om året. Desuden kunne man med 1410 

maskinen betjene andre lufthavne end København, så Stockholm og Oslo (og måske Göteborg) kom 

til. 

3.2.5 Trafikmeldesystem i lufthavnen. 

Samme år (1965) blev der opbygget et trafikmeldesystem, som fra en T-100 rundskriver sendte 

trafikinformationer fra logbogen og trafiktårnet. Informationerne blev sendt ud til Siemens T-100 

bladskrivere placeret i hele lufthavnen. Bladskriverne havde ikke noget tastatur. 

Alle disse fjernskrivere var i drift helt frem til slutningen af 1970erne.  

Fjernskriverne blev erstattet af et nyt trafikmeldesystem baseret på Transtel printere. 

Informationerne blev sendt fra Logbogen og trafiktårnet ved hjælp af en VDU. 

3.2.6 Koordinering af systemerne 

De tre nye systemer blev koblet sammen, og alle 3 havde desuden forbindelse til 

Telegramcentralen. 

Alle telegrammer, som tidligere blev sendt til det bemandede Booking kontor, blev nu sendt til 

”SPAS”.  

I fællesskab tog de tre maskiner sig af Reservation, Plads Kontrol, Check-In og ”Load Control”.  

3.2.7 Lidt om terminaler og teknologi 

Fjernskrivere var konstrueret til at kommunikere serielt og asynkront over telegraf linier, hvor 

logisk 1 og 0 blev overført ved at veksle mellem + 60 og 0 volt. Data blev udvekslet i en 5 bits 

Baudot kode. Der var én ”start bit” og 1,5 ”stop bit”. Tilsammen 7,5 bit pr. karakter. Typisk 

overførselshastighed var 50 eller 75 baud. Det svarer til ca. 50 eller 75 bits pr. sekund. Baud er 

opkaldt efter Emil Baudot, der opfandt Baudot koden. Baud er baseret på Symboler pr. sekund, og 

symbolet man valgte for at kunne definere overførselshastigheden var ”Paris” altså 5 karakterer af 

7.5 bits. 

Kommunikationsenheden til Agentset og Keyset var konstrueret på samme måde bortset fra, at  

overførselen fra og til Agentset og Keyset var en parallel overførsel. Agentset og Keyset var 

forbundet til baggrundsudstyret ved hjælp af et 30 pars kabel. 

Agentsættene på de salgssteder der lå forholdsvis tæt på 1410 systemet i København, var koblet op 

via separate telegraf linier (50 Baud). 

Forbindelse til kontorer ude i Europa var dyrt på grund af prisen på telegraf linier. For at undgå 

denne omkostning, introducerede man et såkaldt Interloch system udviklet af Standard Lorenz. 

Dette system gjorde det muligt at integrere telegramtrafik med agentsættrafik på de fjernskriver-

linjer, der allerede var etableret til telegramtrafik. Systemet virkede på den måde, at et input fra et 

agentsæt stoppede en eventuelt igangværende transmission af et telegram, indtil agentsæt 

kommunikationen var blevet afviklet. 
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Mere information kan findes på http://www.sdsk.dk/ under ”SAS Data Historie”. 

Agentset og Keyset blev modificeret og forbedret mange gange i løbet af de kommende år. Det var 

et stort arbejde for SAS Data’s teknikere, idet de måtte rejse jorden rundt for at udføre det.  

Begge typer set blev benyttet helt frem til begyndelsen af halvfjerdserne, hvor skærmterminaler 

med masker, der skulle udfyldes på skærmen, overtog denne funktionalitet. 

Da skærmterminalerne overtog funktionaliteten blev fjernskrivere i mange tilfælde afløst af 

skærmterminaler. Mange mindre kontorer så dog ingen grund til at investere i de nye terminaler, da 

de klarede sig udmærket  med fjernskriverne! De sidste fjernskrivere forsvandt først sent i 

halvfjerdserne. 

 

3.3 SAS Data Services grundlagt den 1.juni 1963 

Hidtil havde de mennesker, der havde arbejdet med det oven for beskrevne, arbejdet i de afdelinger, 

der havde ansvaret for SAS produktet (Booking, Passagerer, Load Control m.m.).  

I 1958 Blev SAS Data en afdeling i SAS.  

I 1963 blev SAS Data Services en division i SAS. 

Man kan i dag sige, at SAS Data fra den dag da elektronisk databehandling holdt sit indtog i 

virksomheden, voksede til at blive et af de væsentligste datacentre i Europa. 

Et center som konstant lå på forkant af sine udfordringer og sin udvikling af datatjenester inden for 

luftfarten. 

http://www.sdsk.dk/


Kommunikationsudviklingen i SAS  Fra fjernskriver til Internet 

 

14/57  SDSK / 24 Marts 2010 

I 1965 blev telegramcentralen i Københavns Lufthavn halvautomatiseret. Fjernskriverne (Siemens 

T100) som både kunne sende og modtage telegrammer, var udstyret med både strimmelhuller og 

sender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjernskrivere med strimmelhuller og sender 

Nedenunder fjernskriverne var placeret en række små strimmelsendere (Siemens T 91), som var 

forbundet til forskellige kontorer. Når man stak en strimmel med et message ind i en sender, blev 

det sendt til det kontor den var forbundet til. Den lille røde pil på billedet oven for peger på 

strimmelsenderne. 

Centralen ekspederede 15.000 telegrammer i døgnet, og indtog dermed pladsen som Nordeuropas 

største privatejede telegramcentral. 

Der blev arbejdet i døgndrift, og i alt 40 operatører sørgede for ekspeditionen af telegrammer via en 

række fjernskrivere. 80 procent af telegramtrafikken var reservation af billetter, 15 procent var af 

operationel art, som f.eks. rapportering om flyenes ankomster og afgange verden over, og endelig 

var fem procent trafik af administrativ karakter. 

Som nævnt oven for blev de nye systemer koblet, og det er begyndelsen på integration af systemer, 

hvor applikationer udveksler informationer direkte med hinanden. Udviklerne aftalte indbyrdes 

hvilke formater der skulle benyttes. Det kunne være specielle ”hjemmelavede” formater eller 

allerede eksisterende airline standarder, som eksempelvis de ovenfor omtalte telegramstandarder 

udviklet i IATA regi. Herudover anvendte man serielle asynkrone forbindelser og Baudot koden. 

SAS telegramcentral havde på dette tidspunkt allieret sig med andre luftfartselskabers 

telegramcentraler. Ved at oprette forbindelser mellem centre forskellige steder på jorden, kunne 

man spare hinanden for dyre telegramregninger, ved at centrene fungerede som mellemstationer. 
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Oversigt over nettet i 1963 

3.4 SASCO I - Februar 1965 

En plan om at integrere de tre systemer "SPAS", "ZEBRA”, ”RAMAC” og den halvautomatiserede 

telegramcentral på et IBM 1410 ”dual system” til Reservation og Load Control, blev nu realiseret.  

 

Hele herligheden blev taget i brug i februar 1965 i overværelse af IBM 's administrerende direktør 

Thomas Watson, hvis far havde startet IBM, administrerende direktør Karl Nilsson, og fru Helle 

Virkner, gift med statsminister J. 0. Krag. Hun trykkede på den knap, der satte det hele i gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indvielse af IBM 1410 
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Systemet blev installeret på 2.sal i Københavns Lufthavn (nuværende terminal 2), og fik navnet 

”SASCO 1”. 

 

SASCO 1 fik tilknyttet 300 Agentset/Keyset som stod i 21 byer i 14 lande samt 4.000 fjernskrivere. 

Computeren blev desuden programmeret til at behandle lastekontrol (vægt og balance), lønsystemer 

og andre administrative opgaver.  

 

Med indførelsen af IBM 1410 dual systemet i 1965 til behandling af reservationer, etablerede man 

på modtagersiden af fjernskriverlinierne fra de større telegramcentraler en boks, som detekterede 

RTPR (Reservations, Transmission & Processing af Reservations ) telegrammerne. Disse 

telegrammer blev dirigeret uden om den manuelle behandling i telegramcentralen til perforatorer 

opstillet i 1410-området. Her blev de modtaget på hulstrimler, der så blev indlæst i reservations 

systemet via en high speed reader. Dette begrænsede i høj grad den manuelle håndtering i 

telegramcentralen og sparede operatører.  

 

Computeren blev også programmeret til at overvåge samtlige SAS flyankomster og flyafgange. 

Disse informationer blev bl.a. transmitteret til København Lufthavn. SAS forsyner stadig 

lufthavnene med Ankomst og Afgangs tider.  

 

 
 

 

Sammen med indførelsen af IBM 1410 blev det numeriske checkin system udbredt til Oslo og 

Stockholm. Booking (reservering af plads) og telegram bookings (den endelige booking med navn 

etc.) blev nu også foretaget direkte i IBM 1410 systemet. 
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Agentsættene gav i starten kun mulighed for at se, om der var plads på flyene. Senere blev de 

ændret, således at der også kunne laves numeriske reservationer. En numerisk reservation skulle 

altid bekræftes med en efterfølgende navnerapportering i et telegram.  

 

Da trafikken var på sit højeste i midten af 60’erne, ekspederedes der om sommeren ca. 25.000 

telegrammer i døgnet på telegramcentralen i København. Denne manuelle ekspeditionsform havde 

sin naturlige begrænsning, og kræfterne blev sat ind på at gøre ekspeditionen af telegrammer 

computerbaseret, hvilket skete fra 1967 til 1969.  

 

Den første Message Switching Computer (MESCO) blev implementeret i Stockholm i 1967, 

København fulgte efter i 1968, medens Oslo blev implementeret sidst. Alle 3 systemer var baseret 

på UNIVAC 418 computere. Transmissionen til fjernskrivere og agentsæt skete stadig på 

fjernskriverlinier, men transmissionshastigheden blev forhøjet til 100 baud de fleste steder. De 3 

MESCO centre blev forbundet med 2400 baud datalinjer.  

 

MESCO var også i stand til at håndtere trafik via telex, som var dial-up forbindelser i modsætning 

til fjernskrivere, der var forbundet på en fast opkoblet linie. For at sikre, at uvedkommende ikke 

skulle få adgang til computersystemerne, var der etableret en speciel opkalds-procedure. Når en 

bruger havde kaldt MESCO's telenummer, trak han som normalt ved telex kommunikation 

modpartens (MESCOS) tilbagesvar (Who Are You). Dette blev besvaret ved at MESCO udløste 

tilbagesvaret i den kaldendes fjernskriver, hvorefter MESCO kontrollerede denne i en tabel, og 

accepterede opkaldet, hvis det var en telex SAS havde godkendt.  

 

Vi var de første i verden, der indførte sådanne systemer. Vi koblede simpelt hen alle terminaler i 

hele SAS systemet ind på MESCO og DASCO, hvilket betød store besparelser og gav en meget 

hurtig og effektiv kommunikation. 

MESCO betød et farvel til Telegramcentralen efter 24 års tjeneste, men ikke til menneskerne, der 

havde arbejdet der. Deres erfaring og viden var nødvendig i kølvandet på denne udvikling.  

 

Medens MESCO systemerne kun tog sig af telegramtrafikken, blev agentsæt trafikken lagt over på 

en Data Switching Computer (DASCO). Der blev oprettet en DASCO computer i både København, 

Stockholm og Oslo, og de fungerede som front-ends til applikations computerne SASCO II 

(UNIVAC 494), som omtales i næste kapitel.  

DASCO computerne fik tilsluttet fjernskriver linjer til input/output til de forskellige applikationer, 

der blev introduceret på SASCO. Eksempler på applikationer er reservation, check-in, vægt og 

balance, fragt, og reservedele. DASCO computerne var som Mesco computerne baseret på 

UNIVAC 418 computere. 
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IBM havde lovet SAS, at 1410 kunne udvides til at klare en kapacitet der var dobbelt så stor, som 

den vi havde brug for i 1965, men da det kom til stykket, måtte IBM indrømme, at de ikke kunne 

indfri løfterne. 

 

SAS data begyndte at se sig om efter en afløser. 
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4  Årene 1968 til 1973 

4.1 Univac 494 og overgang til VDU 

 

I 1968 implementerede SAS Univac 494 computere som applikations-computere. De eksisterende 

reservations, checkin og load kontrol applikationer på IBM 1410 systemet blev konverteret til disse 

computere, og antallet af applikationer på dem steg kraftigt i løbet af kort tid. De konverterede 

applikationerne blev sat i drift januar 1969.  

 

Telex, fjernskrivere og keysets/agentsets var ikke længere tilstrækkelige til at opfylde de krav, der 

var til de nye applikationer. Hovedvægten blev derfor lagt på VDU'er og små smarte printere. 

Ericsson's Alfaskop 3100 blev valgt som VDU'en, der skulle anvendes. Migreringen kom til at tage 

3-4 år, selv om mange telex maskiner levede en del længere som omtalt oven for, især på små sites. 

Den første ordre i november 1972 til det svenske STANSAAB lød på 633 Alfaskop 3100 vdu’er. 

 

Overgangen til VDU medførte også overgang til et nyt grænsesnit (V24), Synkron 

datatransmission, et poll/select system, en 8 bits kode ASCII (7 data bits + 1 paritets bit), og en 

kommunikations protokol der kunne lidt mere end bare transmittere data. 

De 7 bits gav et større udvalg af karakterer, der kunne overføres. Paritets bit gjorde det muligt for 

modtager systemet at opdage fejl i transmissionen på karakter/byte niveau. 

 

Protokollen indeholdt mere sikkerhed, ved hjælp af en Block Check karakter (BCC). Denne 

karakter var resultatet af en speciel kalkulation af alle bits der blev afsendt. Modtager udstyret 

lavede samme kalkulation på de modtagne bits. Hvis der var uoverensstemmelse, kunne modtager 

udstyret ved hjælp af kontrol karakterer bede afsender udstyret om en retransmission. 

 

Poll/select systemet benyttede tre adresse niveauer Remote ID (RID), Station ID (SID) og Device 

ID (DID). Værtsmaskinens kommunikationsenhed sendte som regel et ”General poll” til hver RID, 

SID adresse der fandtes på linien. Hvis en eller flere af de maksimalt 8 terminaler der kunne være 

på dette ’cluster’, havde fået ’Send’ aktiveret, kom den første igennem med sit input. De andre 

måtte vente til næste ’general poll’.  

 

Fra nu af kunne man udføre alle opgaver fra samme terminal, og modtage alle skriftlige beskeder på 

en printer. 

 

Samtidig med dette implementerede SAS sit første separate kommunikationsnetværk.  

 

I den forbindelse traf man den meget fremsynede beslutning, at man ønskede et netværk hvor alle 

terminaler kunne koble op til alle de applikationer SAS implementerede, ved hjælp af en simpel 

terminal kommando. Dette uanset hvilket system applikationen kørte på.  

 

Det var i modsætning til tidens trend, hvor man f.eks. brugte IBM terminaler og netværk mod IBM 

computer applikationer, Univac terminaler og netværk mod Univac computer applikationer, og så 

videre. 

 

Det skulle senere vise sig, at det var nemmere sagt end gjort. 
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Opkobling til en applikation skete ved eksempelvis at sende ”//ASG MP” fra en terminal. 

Tilbagesvaret til terminalen var ”- - MP” på nederste linie på VDU’en. MP var applikationens 

identifikation.  

VDU'en havde 5 program taster og med upper og lower kunne der programmeres program tast 

assignments til 10 applikationer på en VDU. Ud over at anvende program taster til at oprette 

forbindelse til en applikation, kunne man også altid selv skrive og sende assignmentet. 

 

Netværket blev kendt som Mesco/Dasco og bestod af 7 Sperry Univac 418 II processorer med 

følgende funktioner: 

CPH (København): 

Dasco – en kombineret front end for ”main frames” (Univac 494 og IBM 1410), og 

terminal koncentrator. 

Mesco – Et dedikeret standard airline ”message switching” system. 

Et fælles standby system for begge disse systemer. 

OSL (Oslo): 

1 remote terminal koncentrator. 

1 standby maskine. 

STO (Stokholm): 

1 remote terminal koncentrator. 

1 standby maskine. 

 

Det følgende beskriver nogle af de kommunikationskomponenter, som blev implementeret på dette 
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tidspunkt. 

4.2 Mesco 

 

Udseendet af et luftfarttelegram er beskrevet i appendiks neden for, så her kommer en kort 

beskrivelse af et  Mesco system, som er et standard IATA airline kommunikations system til 

handling og distribution af disse telegrammer. I modsætning til mange andre kommunikations 

systemer er Mesco en applikation, der kører på lag 7 i OSI protokollen. De lavere liggende 

protokoller var ofte airline specifikke protokoller, men efter at TCP/IP og Internet begyndte for 

alvor at få vind i sejlene, blev der i IATA regi lavet en Internet standard RFC 2351, som mapper 

transmissionen af telegrammer ned på TCP/IP port 351 (Matip B). Der er i samme RFC lavet en 

standard for en anden airline kommunikationstype (Matip A), men det vil vi vende tilbage til 

senere. Matip en en forkortelse af ”Mapping of Airline Traffic over Internet Protocol”.   

 

Mesco systemet er et store and forward system, hvor et indkommende telegram SKAL lagres på 

disk (eller andet varigt medie) inden der returneres et ACK til afsenderen. Dette gør, at systemet har 

garanteret levering, idet et message SKAL kunne blive genskabt i tilfælde af et system nedbrud med 

efterfølgende genstart. Såfremt et message bliver retransmitteret af en eller anden grund, eller der 

opstår tvivl om, hvorvidt et message allerede er blevet transmitteret, bliver det markeret med et 

PDM (Possible Duplicate Message) i linien efter afsender adressen. Hvis det afsendende system 

ikke modtager et ACK, vil det blive ved med at retransmittere telegrammet (med PDM) med jævne 

mellemrum indtil et ACK modtages.  

På det sted i telegrammet hvor PDM indsættes, eller i linien efter,  kan der også indsættes COR som 

betyder, at dette telegram er en rettelse til et tidligere afsendt telegram. Det er så op til den 

modtagende applikation eller bruger at beslutte, hvorvidt denne rettelse skal behandles. 

 

Et Mesco system skal ses i modsætning til et real time online system, hvor brugeren sender en 

request, og typisk afventer svar fra computeren, inden vedkommende kan fortsætte sit arbejde. Her 

har svartiden (fra afsendelse til svaret er modtaget) stor betydning, medens kravet til svartiden eller 

rettere leveringstiden for et telegram som oftest ikke behøver at blive regnet i sekunder, da der som 

regel ikke er nogen der venter på det.  

Der kan indsættes prioritet i headeren af et telegram, således at for eksempel Urgent telegrammer 

vil overhale alle ikke Urgent telegrammer undervejs.  

På den anden side betyder det ikke helt så meget i et real-time online system, om et message går 

tabt (bare det ikke bliver en vane), idet brugeren i det tilfælde blot kan sende sin request igen.  

I et Mesco system kan det til gengæld ikke accepteres, at et message forsvinder, da modtageren som 

oftest ikke kan vide, hvilke telegrammer vedkommende bør modtage.  

 

Når man skriver applikationer til at behandle telegrammer, skal man lige gøre sig klart, hvad det 

betyder, at det er brugeren, der skriver afsenderadressen. På et tidspunkt var der en der undrede sig 

over, at der var et meget højt antal transaktioner til en applikation, hvor vi kun forventede meget få 

transaktioner. Især om natten kørte der rigtig mange transaktioner. Efter at have kigget lidt på det 

fandt vi ud af, at der var en, der havde sendt et telegram til applikationen, hvor både afsenderen og 

modtageren var applikationens adresse. Når applikationen sendte svaret til afsenderen modtog 

Mesco det og sendte det.....................retur til applikationen, som jo stod som både afsender og 

modtager. Det perfekte loop, og dette ene message kørte særlig stærkt om natten, hvor der ikke var 

nogen køer til at forsinke det. Moralen er, i hvert fald ved processingen af telegrammer, at man altid 

skal slå telegrammer ihjel, der giver sig ud for at komme fra en selv. 
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Det skal nævnes, at der med tiden er kommet visse kontroller af afsenderadresser, således at man 

ikke kan udgive sig for at være hvem som helst.  

4.3 Alfaskop 3100. 

Skærmen på et Alfaskop 3100 havde 17 linier hver med 80 karakterer. Linie 17 var en såkaldt 

”programlinie”, som brugeren ikke kunne skrive på. 

 

Keyboardet havde som tidligere omtalt 5  program taster, og med upper og lower på hver tast var 

det muligt at have 10 prædefinerede applikationer, som man kunne etablere forbindelse til ved tryk 

på en program tast (den praktiske implementering af ovennævnte multi-host mulighed).  

 

Der var en USM tast (”UnSolicited Message”) med en lampe indbygget. Lampen blev tændt som en 

del af protokollen, når der var et unsolicited message til terminalen.  

Et unsolicited message var et message, som terminaloperatøren ikke specifikt havde bedt om. Det 

kunne være en applikation eller en anden bruger, der ønskede at sende noget til en specifik VDU. 

Hvis et print blev dirigeret til en VDU, ville det også blive sendt som et USM. 

Brugeren af terminalen kunne selv styre, hvornår et USM message skulle sendes modtages. Dette 

var nødvendigt, da der muligvis allerede stod noget på skærmen, og det kunne blive overskrevet når 

et USM message blev overført til terminalen. Første linie i det modtagne message var ”//DIR 

afsenders LID” og i de følgende linier kom teksten. Hermed kunne brugeren se hvor message kom 

fra, og ved blot at føje et svar til teksten og trykke send, ville message med svar blive returneret til 

afsenderen.  

 

Der var en print tast så man kunne printe til en lokal printer, og en PREQ (Print Request) tast hvor 

man kunne printe via en host computer.  

 

Skærmen var monokrom. 

VDU'en støttede beskyttede felter, så en applikation f.eks. kunne sende en formular til skærmen, 

som brugeren så kunne udfylde uden at ødelægge ledeteksterne. 

 
Memory på denne terminal var speciel. For hver skærm der var tilkoblet en Control Unit var der 1 

”Delayline”. En delayline er en opspolet stålwire, som får sine informationspulser indført af en 

elektromagnet, som tvister wiren sidelæns, og doplereffekten får pulsen til at bevæge sig gennem 

hele wiren. Pulsen udtages i den anden ende på en elektromagnet, og føres derpå ind i wiren igen. 

Dette signals pulsslag bliver der så længe, der er strøm til kontrolenheden, men forsvinder, når 

denne afbrydes. 
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I de følgende år udviklede Stansaab nye og forbedrede modeller både hvad funktionalitet og 

udseende angår. 

 1974:ALFASKOP 3500 Her indførtes memory som Microchips og linieantallet 

forøgedes fra 17 til 24 linier. Programlinien forsvandt. 

 1980:ALFASKOP 3700 Mere brugervenlige farver (Brun) 

 

Alfaskoperne blev koblet op til Ericsson kontrollere, og en kontroller kunne understøtte 8 VDU'er 

og 8 printere.  

4.3.1 Printere. 

I starten var printerne blot simple linieprintere til at printe messages, eksempelvis telegrammer, der 

som regel blev sendt direkte til printere, selv om man også kunne få dem på en VDU som USM 

messages. 

4.4 Sasalfa. 

 

For at få VDU'er og printere til at spille sammen med applikationerne, som i begyndelsen var 

placeret på Univac udstyr, var der behov for en protokol. 

Alfaskop 3100  understøtter i originalversionen en Univac protokol UTS, som var Univac 

systemernes standard protokol mod synkrone terminaler. 

SAS havde nogle sikkerhedskrav til UTS protokollen, som ikke blev opfyldt af standardudgaven af 

UTS.  

 

Sammen med Datasaab blev der lavet nogle ændringer, der bl.a. sikrede, at ingen beskeder sendt til 

printere blev slettet i systemet, før printeren havde bekræftet, at beskeden var færdig printet på 

printeren. USM tast var en anden af ændringerne. Adresseringen af terminaler blev også ændret. 

 

Den nydesignede protokol blev kaldt Sasalfa. 

  

På det tidspunkt var der leverandør specifikke protokoller, men ingen internationale standarder for 

protokoller (ISO), og ingen de facto standarder som f. eks. TCP/IP.  

Der var 2 airline specifikke protokoller, IBM/ALC protokollen som kørte på IBM (SITA navn 

P1024b), og Unisys/UTS protokollen til Unisys Uniscope (SITA navn P1024c). 

 

Sasalfa protokollen ligger meget tæt op ad UTS protokollen, og forskellene ligger hovedsageligt på 

adresseringen af en terminal og handlingen af printere. 

 

Det følgende er nogle af de karakteristika Sasalfa protokollen har: 

Karaktersættet er 7 bits ASCII. 

Protokollen mellem VDU´er og kommunikationscomputeren er en pollet protokol. 

På en linie kan der sidde op til 8 modems hver med en ”remote id” (RID), og bag hvert moden kan 

der sidde op til 8 terminal kontrollere hver med en ”station id” (SID). 

Hver terminal kontroller (Ericsson) kan tilknyttes op til 8 VDU'er og 8 printere alle med en 

”device ID” (DID). 

Hver terminal har en lid (logical identifier) som i og for sig blot er et nummer til identifikation af 

terminalen. 

Hver terminal havde også en PLID (Plain Language Identifier) som var sammensat af linienavn, 

f.eks. CPH07M (senere f.eks. D01), drop id (1-8), kontroller id (1-8), og VDU nummer (1-8), f.eks. 
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CPH07M.234 eller D01122. 

Printere blev benævnt 9 eller A til H, eksempelvis CPH07M.23B. 

Ved tryk på send knappen vil den del af skærmen, enten fra position 1,1 eller fra sidste ”start of 

entry” karakter, og til cursoren blive transmitteret.  

DC1 karakteren er en transmit request til terminalen, således at et message til en VDU med denne 

karakter vil udløse en send request på terminalen svarende til tryk på send knappen.. Dette blev en 

overgang anvendt til syntetisk at måle end-user svartiden ”baglæns”, ved at lade en applikation 

sende et message med en DC1 karakter til en VDU, og måle tiden fra applikationens afsendelse, og 

til modtagelse af inputtet fra terminalen. 

Der er en ”//DIR XXXXX” funktion, hvor man kan sende et message fra en terminal, til en anden 

terminal med lid XXXXX. Message ville blive sendt til den modtagende terminal som et USM 

message. Dette svarede nogenlunde til nutidens SMS beskeder på mobiltelefoner, blot med et 

”ordentligt keyboard”. 

Der er en print request knap, hvor man kan printe et message på en printer via en computer, 

således at message bliver sendt til en computer, lagt på kø mod den printer, der er blevet 

konfigureret som ”print request” printer for den VDU, og endelig printet på printeren. 

De pollede linier var i Skandinavien og en del af Vesteuropa som regel faste lejede kredsløb på 

2400 baud, med enkelte på 4800 baud. Når det gik rigtig vildt for sig var de på 9600 baud. 

Polling skete fra CPH, OSL og STO, således at STO dækkede Sverige, OSL dækkede Norge, og 

CPH dækkede resten af verden. Der blev etableret et antal 9600 baud trunk linier fra CPH-OSL og 

CPH-STO, hvor antallet af linier svarede til den peak trafik der skulle afvikles mellem de 

pågældende byer. 

Resten af verden blev dækket af SITA, om hvem man påstod, at hvis bare der var et skur og en 

landingsbane et sted i verden, så kunne SITA levere en kommunikations forbindelse dertil.  

SAS havde en Trunk forbindelse fra CPH til SITA, og SITA tog sig så af ”resten” ved at 

transmittere messages frem til det sted i verden hvor terminalerne stod, og tog sig også af polling 

m.m. i tail-enden. 

 

SASALFA var en ”non standard” UTS protokol, og det gav senere en del ekstra arbejde og udgifter 

med integration i verden uden for Skandinavien. 

Andre terminal fabrikanter, f.eks. Westinghouse, måtte i samarbejde med SAS Data udvikle 

specielle terminaler og software til SAS i udlandet. 

I Brazil var det ikke tilladt at indføre andet end IBM udstyr. Varig Airline havde lavet sine egne 

terminaler; ”TEVAR”, som bl.a. var sammensat af aluminiumsplader fra skrottede flyvere. Sammen 

med SAS Data udviklede de en TEVAR SASALFA model, som SAS kunne benytte i RIO og 

salgsafdelingen i Sao Paulo. 

I Narrita lufthavn i Tokio blev der udviklet en SASALFA handler i All Nippon Airways (ANA) 

system, således at ANA terminaler kunne operere mod SAS Check-In systemet over en specielt 

udviklet Host to Host protokol.  

 

Med alle disse dele på plads var SAS for alvor klar til at gå ind i den computeriserede real time 

online verden, og nu kom der for alvor gang i anskaffelsen af terminaler og udviklingen af 

applikationer. 
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5 1973 til 1976 

5.1 Telcon 1. 

 

Der gik ikke lang tid, før der opstod et naturligt behov for at udskifte det Univac 418 baserede 

kommunikationssystem med et nyt. 

 

Valget faldt på et system leveret af Collins Communications i Canada, og det blev døbt Telcon 1. 

Planlægningsafdelingen for nye systemer i Stockholm forhørte sig rundt omkring på SAS 

salgskontorer og stationsafdelinger for at finde ud af, hvor mange terminaler der var behov for, 

primært til salgsformål/RES og trafikafvikling/PALCO. 

Ud fra disse tal købte SAS et Collins system med kapacitet til 2500 terminaler. Ud over dette havde 

leverandøren garanteret, at remote-batch kunne kobles på de decentrale noder i Oslo og Stockholm, 

for at spare liniekapacitet mellem København og disse enheder. Det kom dog efter utallige 

testforsøg sammen med leverandøren aldrig til at fungere, så man kunne stille sig spørgsmålet ’to 

integrate or not to integrate’.  

Inden systemet rigtigt kom i drift var hele kapaciteten på de 2500 terminaler opbrugt, og det betød 

et generelt stop for at tage flere terminaler i drift. SAS havde simpelthen et stop på 2 år, inden man 

med Telcon 2 systemet omtalt neden for fik givet luft for installation af flere terminaler. 

 

Antallet af terminaler eksploderede efter VDU’ens ankomst. En prognose ganske vist fra 1977 

indikerede, at vi ville vokse fra 3400 terminaler i 1977 til 10300 i 1985. Udviklingen viste sig at 

blive en stigning til det dobbelte antal altså cirka 20000 terminaler.  

 

Behovet for VDU'er blev fra begyndelsen undervurderet. En bemærkning man kunne høre i 

gangene på det tidspunkt var ”vi kan da ikke skulle have flere VDU'er end vi har ansatte”. Det 

kunne man dog sagtens, for VDU'erne blev ikke kun installeret hos SAS, men også hos rejseagenter 

og fragtagenter uden for SAS, og der var de meget populære. Det var nærmest som fagre nye 

verden, efterhånden som applikationerne blev udbygget, så rejse og fragt agenterne real-time 

eksempelvis kunne se booking-status på flyene, og booke hvor der var ledige pladser.   

 

Telcon 1 bestod af 3 Collins front-end processorer C8500 placeret i CPH (2 online med en fælles 

standby) og et antal DEC/PDP 11 terminal koncentratorer placeret i CPH, OSL og STO. Det højeste 

antal koncentratorer nåede op på 21, med 10 i CPH, 5 i STO og 6 i OSL.  

Terminal koncentratorerne blev forbundet til de 3 landes Ericsson terminal kontrollere. Nogle af 

terminal koncentratorerne i CPH blev forbundet til kontrollere i ”resten af verden”. Det blev det 

generelle billede, at OSL dækkede Norge, STO dækkede Sverige og CPH dækkede Danmark og 

resten af verden. 

Telcon 1 overtog MESCO og DASCO funktionaliteten fra Univac 418. 

 

I Telcon Operation blev der senere installeret en Line Access Switch og avancerede Dataskoper fra 

et amerikansk firma, Atlantic Research. Et fantastisk værktøj der gjorde det muligt at koble sig ind 

på alle linier ud af København og analysere linieproblemer. Alt kunne udføres fra keyboardet! 
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5.2 IBM på banen igen 1973-1974 

 

I 1973/1974 anskaffede SAS IBM mainframes, der primært skulle anvendes til batch processing. 

Baggrunden var, at der hele tiden kom nye områder inden for SAS, der kunne drage nytte af 

computere, og nogle af disse områder stillede krav til kapacitet der lå udover, hvad de nuværende 

systemer kunne støtte. Hermed vendte IBM tilbage til SAS Data. 

 

IBM’s 360/370 mainframes blev introduceret, og to parallelle udviklings- og driftsmiljøer 

(UNISYS og IBM) blev etableret i SAS data. 

Da systemet skulle installeres, og man gennemgik manualen, var der et afsnit, som vakte lidt 

morskab, men som også krævede nogle tilpasninger. Det var følgende: ”Inden i lukker systemet om 

aftenen for at gå hjem skal følgende udføres..............”. På det tidspunkt var SAS data's IT drift  

24*7 365/366 dage om året. Der var én dag på året hvor vi måtte stoppe systemerne, og det var 1. 

juledag, for den dag fløj SAS ikke.  

Vi havde no-break power installeret for at sikre høj tilgængelighed, og de fleste systemer var dual 

systemer med spejlede tromler, fastrands og/eller disks. 

 

Efterhånden opstod der et ønske om at kunne køre real-time online applikationer på IBM 

mainframes, og der blev implementeret et IMS system, hvor der blev udviklet en interface, så 

Sasalfa terminaler kunne kommunikere med dette system i overensstemmelse med målsætningen 

for SAS’ IT systemer nævnt i kapitel 4.1. Mapping fra sasalfa's 7 bits ASCII karaktersæt til IBM's 8 

bits EBCDIC gik nogenlunde, så længe applikationerne på IMS var skrevet til Sasalfa. 

 

 
Der blev også behov for at få IBM og Unisys til at snakke sammen direkte (integration af 

applikationer), og derfor udviklede vi i SAS Data en Inter Computer Protokol (IC), der gjorde dette 

muligt. Den viste sig i øvrigt at være til gavn i mange andre tilfælde fremover. 

 

Ud over dette blev der overført data mellem systemerne i batch via tapes, og selv om der var en ret 

høj real time båndbredde mellem IBM og Unisys systemerne, er der dog ikke noget, der slår den 

båndbredde en trækvogn fyldt med tapes, som trækkes fra det ene system til det andet, har. 
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Senere blev der udtalt et ønske om at mappe native IBM/3270 applikationer til sasalfa, og det blev 

aldrig særligt godt på grund af den betydeligt højere funktionalitet IBM's 8 bits EBCDIC havde 

sammenlignet med sasalfa. Neden for er der et kapitel (kapitel 7.5) om 3270 Netværks Strategi. 

5.3 Ticket printer 1975 

 

SAS fik med tiden flere forskellige typer almindelige printere, som for eksempel den prisbillige og 

meget stabile Transtel linieprinter, der stod mange steder rundt omkring og printede på forholdsvis 

store ruller af papir. De anvendtes for eksempel til telegramprintere i lufthavnene og statusprintere i 

computerrummene. 

   

Printere specifikt i SAS og luftfarten generelt er dog andet og mere end noget hardware, der kan 

skrive noget på et stykke papir. På grund af den meget specifikke funktionalitet mange af dem 

havde, fik de i SAS den generelle og lidt humoristiske benævnelse Toasters. 

 

En af de første special printere var Ticket printeren, som blev indført i 1975. Det var printere af 

typen DIAN8100.  

En flybillet kan ikke helt sammenlignes med eksempelvis en biografbillet, da det er et 

værdidokument, der kan have en endog meget høj værdi. Derfor er der meget stramme 

sikkerhedsforanstaltninger omkring print af billetter, og det stiller igen specielle krav til både 

printeren og applikationen der printer.  
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6 1977 til 1980 
 

6.1 Telcon 2 

I 1977 blev Telcon 1 afløst af Telcon 2. Telcon 2 blev et Univac system baseret på Sperry 3760 

processorer og Sperry DCP40 processorer. Da systemet var på sit højeste havde det 8 noder og 

kunne supporte knap 6000 terminaler online. 

 

Noderne overtog PDP-11’ernes plads i København, Oslo og Stockholm, men Collins systemet 

fortsatte dog med at køre Mesco applikationen frem til 1984, hvor Mesco blev overført til en IBM 

mainframe som en IMS applikation.  

 

Ud over de nævnte terminaler havde Telcon 2 interface til knap en håndfuld eksterne netværk og ca. 

en halv snes applikationer på Univac 494, Univac 1100, IBM og Amdahl mainframes. 

 

Systemet var i funktion frem til 1983. 

6.2 Nye systemer 

SAS havde fuld fart på med at implementere nye systemer, for eksempel i teknisk afdeling med 

MATS (Material Supply System) og MOPS (Maintenance and Overhaul Planning System), og bl.a. 

de faglige organisationer var på vagt overfor dette ’nymodens’ apparatur i form af et Alfaskop. 

En faglig repræsentant fra teknisk afdeling mødte op til det første styrekomitemøde i Telcon 2 

projektet, idet han af ledelsen for teknisk afdeling var blevet informeret om, at det var SAS Data der 

bestemte, hvor og hvor mange terminaler der skulle installeres i teknisk afdeling. Divisionschef for 

SAS Data divisionen Arne Hansen kunne som chairman fortælle ham den rette sammenhæng, 

nemlig at det er kunden, der er bestilleren og betaleren til SAS Data for ydelserne. Herefter takkede 

vedkommende for informationen, og vi så ham aldrig til flere styrekomite-møder. Der var en 

generel skepsis overfor dette nye med IT, som mange satte lig med rationalisering og ikke 

effektivisering. 

SAS Data installerede i denne periode flere terminaler i de danske rejsebureauer end på egne 

kontorer. SAS Data overtog også SMART koncernens netværk, som havde Alfaskop terminaler i 

stort set alle de større rejsebureauer i Danmark, Sverige og Norge. Sammen med netværket fik SAS 

Data kontrakt på vedligehold af Alfaskop, lineprintere og billetprintere. 

Idriftsættelse af nye systemer og det hurtigt voksende antal terminaler gav ofte kapacitetsproblemer 

og flaskehalsproblemer. For at imødegå dette hos vores kolleger, blev en gruppe af personer udtaget 

til at være talerør for SAS Data’s kolleger i fronten. Det var dem der stod med problemerne over for 

kunden, når systemerne var ustabile. 

Vi holdt briefinger rundt om i SAS, gav dem tips og informationer om deres systemer sammen med 

deres egen system-ansvarlige, og inviterede på rundvisninger i SAS Data, så de kunne tage dette til 

tider uhyre i øjesyn. Vi deltog også som instruktører i en kursus række, som Metalindustrien og HK 

havde iværksat.  

Datalære, Databehandling og Systembeskrivelses kurser blev flittigt brugt af Flight Operations- og 
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Teknisk afdeling, og mange af deltagerne er senere blevet rigtig dygtige systemmedarbejdere både 

inden for SAS og med jobs uden for SAS. Kunderne/brugerne blev dygtigere til at formulere krav 

og præsentere dem for deres leverandører. 

SAS ønskede terminaler næsten overalt i verden hvor de fløj, og SAS Data skulle levere varen i 

form af netværk og terminaler. Det kunne ofte blive en bekostelig affære. Således ønskede SAS 

satellit forbindelse til Søndre Strømfjord på Grønland, men prisen var høj, og det hang ikke sammen 

med en sådan forbindelse til Grønland. Først senere gik Grønlands Tele og Teledanmark sammen 

om at etablere en offentlig forbindelse til Grønland, hvor SMART koncernen, som havde forladt 

SAS Data som netværks-leverandør, etablerede sig med X.25 netværk både i Danmark og til 

Grønland. SAS fik herefter koblet sine terminaler på det Grønlandske X.25 net. 

 

Da SAS begyndte at flyve på Ukraine/Kiev ville man have satellitforbindelse dertil. Teledanmark 

sendte en person derned for at undersøge forholdene lokalt og fremsendte et tilbud. Det viste sig, at 

det kostede mere end den DC9 der fløj derned. Sagen blev trukket i ørerne, og 6 måneder senere 

nedlagde SAS ruten. Godt at vi ikke bandt os til en 4 årig kontrakt. 

6.3 Boarding Pass Printer - 1980 

I 1980 blev endnu en special printer type implementeret. 

Det var Boarding Pass Printeren (BPP), og den gjorde check-in operationen lettere, idet boarding 

passes blev udskrevet automatisk efter endt check-in. 

Ud over at kunne printe et boarding pass kunne den også læse det ved gaten, så applikationen kunne 

holde styr på, hvem der var gået om bord. Endelig kunne den printe ny seating på passagerens slip, 

hvis seating var blevet ændret, efter at boarding passet var blevet printet. 

Den første BPP var en IER 221. Senere kom andre fabrikater ind og også IER 241. 
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7 1981 til ca. 1990 

7.1 ”Ekstern” System integration 

 

I firserne forgik der en hektisk udvikling og etablering af forbindelser mellem SAS’ systemer og 

andre luftfartselskabers systemer.  

I IATA regi blev man enige om, hvordan en ”Host to Host” protokol skulle fungere, og 

”EDIFACT” kom på banen. Herudover havde SITA’s globale netværk allerede forbindelse til 

næsten alle luftfartselskaber og øvrige luftfartassocierede selskaber som for eksempel rejseagenter 

og fragtagenter. 

 

Der blev udviklet mange forskellige Host to Host forbindelser i disse år.  

Nogle var ”Non Standard”, men de fleste var baseret på ’IATA Host to Host’ protokollen, og de 

fleste af dem var også baseret på EDIFACT.  

 

De mest bemærkelsesværdige er nok følgende: 

 

SAS Reservationssystem ’RES’ blev forbundet til mindst 12 fremmede RES systemer.  

o Format: ’EDIFACT’  

o Protokol  (HTH)  

o Der var to typer forbindelser 

o ’Direct Access’, som kun var i stand til at besvare såkaldte ’One Shot’ 

transaktioner   

o ’Higher Connectivity’, som tillod en terminal at opretholde en session med en 

serie af sammenhængende transaktioner. Dette blev brugt, når man 

reserverede og købte/printede en billet. Det var en option i HTH protokollen, 

som man kunne vælge til eller fra. 

 

SAS Check-In system ’PCI’ blev forbundet til mere end 26 fremmede ’’PCI’ systemer.  

Det gjorde det muligt for SAS og hver af samarbejdspartnerne at checke passagerer ind 

og udstede Boarding Passes i hinandens PCI systemer på billetter, de havde solgt 

gennem hver af samarbejdspartnerens RES system.  

o Format: ’EDIFACT’  

o Protokol  (HTH).  

o Dette koncept fik navnet ’Inter Airline Through Check-In’ (IATCI). 
Det er jo bekvemt for en rejsende, at kunne bestille alle sine flybilletter hos sit lokale selskab, 

selv om der er flere forskellige selskaber involveret. Det lokale selskab har også bedre mulighed 

for at planlægge turen efter kundens ønske.  

Det lokale selskab kan til og med udstede Boarding Passes for alle flights frem til 

bestemmelsesstedet, og i parentes bemærker bliver bagagen også checket ”hele vejen igennem”, 

så man først behøver at bekymre sig om den, når man er kommet frem til bestemmelsesstedet. 

 

De integrerede luftfartselskaber tabte intet på integrationen, tvært imod, de får solgt flere billetter.  
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7.2 QOS -  Quality Of Service 

 

Med den kraftige stigning i antallet af real-time online terminaler og antallet af applikationer, blev 

SAS mere og mere afhængig af, at IT systemerne var pålidelige og havde et rimeligt serviceniveau.  

  

Derfor begyndte vi sidst i 1970'erne så småt at se på nogle nye discipliner inden for IT, nemlig 

kapacitets planlægning og evaluering af service niveau.  

 

Vi havde et par ingeniører, der kørte rundt med en Dynaprobe og lavede nogle målinger på 

mainframes, men vi kunne se, at der skulle noget helt andet til, hvis vi skulle levere en kontinuert 

stabil service 24*7 365/366 dage om året.  

 

Ref. oven for var der jævnligt problemer hos kunderne, som helpdesk og drifts folkene tog sig af, 

og  desuden kunne et par bemærkninger fra vores SAS brugere yderligere ansporede os, og vise os 

at vi var på rette vej.  

 Den ene faldt over middagen på et seminar, hvor en chef i SAS Cargo sagde til os, da 

vi talte om IT systemernes kvalitet:  

Det kan godt være at i ser en tilgængelighed på 99.99 og en svartid på 0.5 

sekunder i jeres flotte datacenter, men det er i hvert fald IKKE det vi ser ude 

ved terminalerne. 

 Den anden faldt efter at en mainframe havde været nede omkring midnat en aften 

(vistnok planlagt vedligehold, hvilket ikke gjorde det bedre):  

Hvad forestiller i jer egentligt at det koster, at have 3 747 Jumbo'er med ca. 

1000 passagerer holdende i New York, som ikke kan komme af sted på grund 

af, at jeres IT systemer ikke kører ? 
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 Det var helt klart, at det ikke var nok at lave lidt optimering af vores mainframes. Vi var nødt til at 

opbygge et system, hvor vi kendte og kunne følge belastningen i alle signifikante komponenter hele 

vejen mellem ”end-useren”, som terminal brugeren så smukt blev døbt, og vores mainframes, altså 

inklusiv hele kommunikationssystemet. Vi var også nødt til at opbygge et kendskab til dags- uge- 

måneds- og års profiler over belastningen på kommunikations netværket, og på alle vores online 

mainframes.  

 

Det vi skulle være i stand til at rapportere kunne koges ned til 2, måske 3 ting, svartiderne og 

tilgængeligheden som de så ud ved hver enkelt terminal. Den måske tredje ting var ustabilitet, nu 

kører den, nu kører den ikke situationer, og svartider der af og til kunne være så lange, at man 

nærmest måtte sige at systemet var utilgængeligt. Vi fik aldrig rigtigt fat i ”instability” 

rapporteringsmæssigt, men vi fik så godt fat i vores service niveau, at det ikke kom til at spille 

nogen større rolle. 

 

Vi havde sammen med nogle konsulenter fået lavet en analytisk model af en Sasalfa linie. Den 

model kunne ved hjælp af  konfigurationen af linien, gennemsnitlig message længde ind og ud, og 

trafikintensiteten udregne den gennemsnitlige svartid på low-level linien. 

  

Vi begyndte at lede efter ting, vi kunne bruge til formålet, log-filer eller andet på computere der 

kunne fortælle os noget om trafikintensitet, belastninger m.m., og vi fandt frem til, at vi måtte ind 

på vores mainframes, for at finde noget der kunne bruges. Kommunikationssystemet havde ikke 

noget.  

 

Alle messages ind og ud af systemerne blev logget på logtapes, så vi begyndte med at bruge dem til 

at udtrække trafikken i nettet.  

IBM mainframe blev computeren vi brugte til vores databehandling, og SAS (Statistical Analysis 

System) blev det ”sprog” vi programmerede i.  

På et tidligere tidspunkt havde vi været ved at miste overblikket, over hvilke terminaler vi havde, og 

hvor de stod henne. Derfor vi havde allerede opbygget en meget anvendt fil der hed QQLIF, og den 

indeholdt en lang række oplysninger om hver enkelt terminal. Den fandtes både som en real time 

online ”direct access” fil på Unisys, og en batch kopi på IBM. Mainframes kendte terminalens lid, 

og ved hjælp af QQLIF filen kunne den oversættes til PLID. På grund af PLID'ens strikte 

opbygning kunne vi så tilføje linie, drop, kontroller og terminal for de enkelte messages.  

 

Med trafik og liniekonfiguration var vi i stand til at udregne den gennemsnitlig svartid for alle 

Sasalfa linier, og ved at lave exception rapporter kunne vi finde linier med svartidsproblemer. På 

det tidspunkt havde vi omkring 200 Sasalfa lowlevel linier. 

 

Medens vi arbejdede med dette, blev der implementeret et nyt reservationssystem USAS*RES fra 

Unisys. SAS havde deltaget i udviklingen af systemet.  

Implementeringen gav problemer, og et af problemerne var meget lange svartider, som mainframe 

folkene arbejde intenst på at løse uden rigtigt held. 

 

Parallelt med det havde vi fået lavet vores første trafiktal, og som en kontrol af datakvaliteten 

prøvede vi at udregne den gennemsnitlige message længde ind og ud for alle RES transaktioner. 

Det var ikke så lidt af en overraskelse.  

Den gennemsnitlige message længde ind var steget fra 15 til 20 karakterer, så selv om det 

procentvis var ret meget, var det ikke det helt store problem.  

Det var den gennemsnitlige message længde ud til gengæld, den var steget fra 140 til 265 

karakterer, og på en 2400 Baud linie var det rigtig meget, især hvis linien før implementeringen af  
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USAS*RES havde haft en belastning i nærheden af det maksimale. 

 

Vi fik naturligvis travlt med at finde de overbelastede linier, så vi kunne få dem rekonfigureret, 

hvilket kunne tage tid i de tilfælde, hvor vi var nødt til at bestille ændringerne ved TeleDanmark. 

 

Derudover begyndte vi at kigge lidt nærmere på, hvad der blev sendt, og vi fandt en del 

uhensigtsmæssige ting. Den værste var nok, at nogle programmører opbyggede output message, ved 

at starte med et 16*80 karakterer blankt areal, hvor de så indsatte selve message. Til slut sendte de 

så alle 16*80 karakterer, hvorved de slap for at indsætte new line's og andre styrekarakterer. Til 

gengæld gav det store problemer i nettet.  

Alle messages på Unisys går gennem et middleware modul, og her indsatte vi lidt ekstra kode, der 

erstattede alle forekomster af 5 eller flere blanke karakterer efter hinanden med en cursor 

positionering. En cursor positionering fylder kun 4 karakterer, og det gav umiddelbart en mærkbar 

forbedring. Til slut blev det fulgt op af lidt ”do and don't” til applikations udviklere.   

 

Samtidig med implementeringen af USAS*RES havde vi nogle diskussioner med folk fra Unisys, 

om mulighederne for at få lavet en log på U1100, der kunne anvendes til performance evaluering og 

kapacitets planlægning både på U1100 mainframe, men også i nettet. 

 

Til at begynde med forstod Unisys ikke rigtigt, hvad formålet med dette egentligt var, men det 

lykkedes ikke kun at få dem overbevist om det nyttige i en sådan fil, de begyndte også selv at 

foreslå ting, der burde være i filen. Der skulle udskrives en record i filen for hver transaktion, der 

blev processet på systemet. Et af de mere avancerede tal, som Unisys selv foreslog, var tiden denne 

transaktion (som rekorden blev skrevet for) måtte vente på filelocks forårsaget af andre 

transaktioner. 

 

Vi fik altså en sådan fil, og den indeholdt alle de data vi skulle bruge om Univac transaktioner, der 

kørte i nettet, f.eks. applikation, message længde ind og ud, terminal id (lid), eventuelt print med 

printer id og print længde. Herefter behøvede vi ikke længere at processe alle logtapes på Unisys for 

at få de nødvendige data, men kunne nøjes med at processe denne fil, som fik navnet Transaction 

Termination Log (TTL), idet recorden jo blev skrevet hver gang en transaktion terminerede.  

Loggen blev i øvrigt senere en standard del af USAS*SYS. 

 

På IBM var vi nødt til at fortsætte med at processe logtapes, men antallet af transaktioner her var 

småting sammenlignet med det antal, der blev processet på Unisys. Vores statistikker viste, at 

reservations trafikken udgjorde 80-90% af alle transaktioner i nettet.   

 

Det skal nævnes, at de data vi indsamlede, senere blev brugt til accounting af brug af systemer. 

 

7.3 Availability. 

 

Tilgængeligheden var forholdsvis nem at tage fat på, da operatører og help-desk registrerede alle 

stop. De registrerede forskellige data om dem, som for eksempel hvor længe det havde varet, hvad 

der var årsagen, hvilken/hvilke komponenter der fejlede, etc. 

 

Der var også en rapportering af tilgængeligheden, men den var ret kompliceret. Den var opdelt i 

planlagte/ikke planlagte stops, årsager opdelt i hvem der havde fejlen, som os selv, leverandør, etc. 

Vi rapporterede i % altså eksempelvis 99.7% tilgængelighed, men det inkluderede kun årsager vi 

selv havde kontrol over, så alt i alt var det ret svært for  brugeren, at relatere hans oplevelse af 
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tilgængeligheden til det vi rapporterede. 

 

Vi delte arbejdet med tilgængelighed op i 3 dele, mainframes, highlevel nettet og lowlevel nettet. 

 

Mainframes havde allerede statistikker og var uden for ”kommunikationen” så vi startede med 

highlevel nettet.  

 

Vi valgte de 3-4 årsager, der forårsagede de længste/fleste stop, og arbejdede målrettet på at fjerne 

årsagerne, enten internt hvis det var muligt, eller ved at involvere eksterne leverandører. Som 

eksempel kan nævnes, at en DCP40 node kunne leveres med one for two standby (ud over one for 

one) men det fungerede elendigt. Man kunne forledes til at tro, at standby systemet var lavet for at 

sikre, at vi ikke kom op på 100% tilgængelighed. Efter at have kæmpet med problemerne et stykke 

tid, besluttede vi simpelt hen, at vi kun ville anvende one for one noder, og installerede de 

manglende systemer for at kunne det. 

Et andet eksempel var at sikre alternativ fremføring af linierne i de to bundter trunks, vi havde til 

OSL og STO. En trunk bestod af et ret stort antal 9.6 kbps linier. 

 

Når fejlene var rettet, gik vi over til at tage de fejl, der nu var værst, og sådan fortsatte vi.  

 

Sideløbende opsatte vi målsætninger for, hvor stor tilgængeligheden maksimalt måtte være. Når en 

målsætning havde været opfyldt 3 måneder i træk, fik alle i afdelingen en flaske rødvin, og kravet 

til tilgængeligheden blev strammet. 

 

Efter godt et årstid følte vi os så sikre på os selv, at vi definerede følgende målsætning: 

 Kontortid var 6-19 lokal tid CPH alle ugens dage, vi var jo et luftfartselskab. 

For enhver bane gennem highlevel nettet måtte nedetiden i kontortid maksimalt være 10 

minutter om måneden, og 45 minutter om måneden hele døgnet rundt.  

Vi skelnede ikke mellem månedernes længde, vi skelnede ikke mellem, hvis skyld det var, 

og der var ikke noget, der hed planlagt eller ikke planlagt, alle stop talte med. 

Dette mente vi måtte være ærlig snak, og da vi først havde fået kontrol over årsagerne til stoppene, 

blev det ret trivielt at rapportere om det, da det var meget sjældent, vi ikke kunne leve op til 

målsætningerne. Rødvinen forsvandt uden vrøvl, og vi var faktisk ret stolte over resultatet. 

 

Herefter gav vi low-level nettet nogenlunde den samme tur. 

7.4 Svartider.  

Som nævnt tidligere kunne vi ved hjælp af en analytisk model finde den gennemsnitlige svartid på 

alle vores lowlevel linier, og vi var også i stand til at lave forudsigelser af fremtidige svartider, når 

vi vidste, hvor meget trafikken ville stige. Denne metode kunne ikke tage højde for retransmissioner 

og andre forstyrrelser på nettet, men ellers var vi meget tæt på virkeligheden. 

 

Der var dog et tilfælde hvor vi ramte helt ved siden af, og det var Grønland. Afstanden til det sted 

hvor terminalerne stod fra CPH indgik i modellen, men havde ikke den helt store betydning, så vi 

gættede blot. Vi havde vist sat Grønland til 4000km.  

Selv om modellen sagde, at svartiderne var ok, fandt vi dog ud af, at der var store problemer til 

Grønland (se kapitlet ”nye systemer” oven for). Det forstod vi ikke, før det gik op for os, at der ikke 

var nogen jordbaseret linie til Grønland, kun satellit forbindelser, og det vil sige, at afstanden skulle 

være 70.000km, op til satellitten og ned igen, hvilket i virkeligheden gjorde det umuligt at køre en 

pollet forbindelse til Grønland. Hvis man skulle køre pollede linier på Grønland, skulle man have en 

kommunikationscomputer på Grønland som pollede terminalerne, og så en trunk forbindelse fra 
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Grønland til København hvor man kørte en satellit trunk protokol med en vinduesstørrelse på 128, i 

stedet for det normale på 8. 

 

Forsinkelsen på highlevel linierne var til at regne ud, når vi kendte den gennemsnitlige message 

længde, trafikintensiteten,  liniehastigheden som var 9600 Baud, og antallet af parallelle trunk 

forbindelser. Derfor var den sidste signifikante faktor vi manglede, for at have nogenlunde kontrol 

over end-user svartiden, transittiden gennem kommunikationscomputerne, og her fik vi den viden vi 

manglede med implementeringen af Telcon 3, som skete i 1981. 

 

7.5 Telcon 3. 

Efterhånden var Telcon 2 blevet udbygget med et ret stort antal noder placeret i både København, 

Oslo og Stockholm. Omkostningerne til vedligehold af hardware (Univac), software-licenser samt 

power var efterhånden blevet ret store. Derfor kom Telcon 3 på banen. 

 

Ved implementeringen 18. oktober 1981 bestod Telcon 3 af 5 DCP40 dual kommunikations noder 

fra Unisys. Det var en Unisys front-end, en IBM-front-end, og en terminal koncentrator i hver af  

byerne CPH, OSL og STO.  

Netværket fulgte reglerne i Sperry's Distributed Communications Architecture (DCA), som til en 

vis grad fulgte ISO modellen for Open Systems Interconnection (OSI). Protokollen der blev 

anvendt på trunk forbindelserne var UDLC (meget lig HDLC). 

En node kunne supporte op til 128 Sasalfa linier, og/eller op til 3000 sasalfa terminaler. 

 

Hvis en online DCP40'er fejlede, ville noden skifte til standby DCP40'eren, og et sådant skift tog 

blot nogle få sekunder. Herefter skulle linierne genstartes, og det kunne tage op til 1 minut, 

afhængig af antallet af linier på noden. Baseret på det satte vi altid et DCP skift fra online til 

standby til 1 minut i vores statistikker. 
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Det manglende led i end-user svartiden var forsinkelsen gennem noderne.  

 

Telcon 3 noderne havde en fil med forskellige statistikker for hver 10 minutter. Ud fra denne fil 

kunne man få belastningen af noden i messages i de 10 min, gennemsnitlig CPU udnyttelse og 

memory udnyttelse, og dette kunne vi bruge til at få de ønskede teoretiske transittider. 

Vi kunne også løbende følge op på de enkelte noders belastning, og planlægge anskaffelsen af flere 

på det rette tidspunkt, uden at ødsle med kapaciteten.  

Det skal bemærkes, at Telcon 3 kunne udbygges med flere noder efterhånden som behovet opstod, 

og det kunne vi lige indtil Telcon 3 af andre årsager blev udskiftet med et nyt system.  

 

Neden for er en tegning af nettet som det så ud i oktober 1984 (9 dual noder), og en som det så ud i 

januar 1986 (13 dual noder). I 1986 var der opkoblet ca. 15000 terminaler. 

 

 

 
Som det fremgår af tegningen fra 1984, var hver node forbundet til 2 andre noder, så messages 

kunne reroutes i tilfælde af, at primær ruten var nede. Antallet af noder var øget fra 5 til 9 noder, 

med en ekstra Unisys front end og 3 ekstra terminal koncentratorer. 
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Og her systemet som det så ud i 1986 med 13 noder. 
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Den følgende tegning Viser de forskellige netværk og typer af forbindelser Telcon 3 havde i Januar 

1986. 
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7.6 Svartidsmåling. 

 

Som det fremgår af det ovenstående, havde vi nu alle de stumper vi behøvede, for at kunne 

planlægge netværket, og beregne hvad svartiden ude ved brugerens terminal ville være, hvis ellers 

ikke der var for mange ting, vi havde overset, eller forstyrrelser som for eksempel 

retransmisssioner.  

Dette udnyttede vi naturligvis i stor udstrækning, således at vi i løbet af forholdsvis kort tid, og ved 

hjælp af programmerings- og procedure sproget SAS (Statistical Analysis System), havde idriftsat 

en masse statistikker, exception rapporter, og andet nyttigt, både til brug for performance evaluering 

og kapacitetsplanlægning. Vi lavede også mange adhoc rapporter og periodiske management 

rapporter både internt i SAS Data og til vores kunder i SAS.  

 

Vi tilbød blandt andet at lave adhoc statistikker over deres terminaludnyttelse, hvis de havde behov 

for det, så de kunne planlægge deres behov for terminaler. 

 

Vi lavede blandt andet en statistik over 2 terminaler til Cargo. De ville nedlægge den ene, og derfor 

ønskede de at vide, hvilken der blev brugt mest. Da de fik statistikken blev de overraskede, da den 

terminal der blev brugt mest stod langt væk bag i pakhuset, medens den anden stod oppe foran let 

tilgængelig. Samtidig efterforskede politiet nogle tyverier i fragten og ganske rigtigt, den mest 

brugte terminal nede bagved blev brugt af tyvene om natten til at søge efter indkommende 

værdisendinger. 

 

En anden gang faldt vi over 2 terminaler i en afdeling, der i timer i træk kunne lave 9-12 

transaktioner i minuttet. Da de havde et meget højt transaktionstal, det højeste vi havde set, lavede 

vi en detail statistik med antal transaktioner minut for minut i et forsøg på at validere det.  

Vi begynde at frygte, at der var fejl i vores statistikker, så vi fik lov til at besøge afdelingen, hvor 

terminalerne stod. Det viste sig, at de blev brugt til at rette booking telegrammer med fejl i, ved at 

tage et message af gangen fra en kø, rette fejlen og sende det ind igen. Vi er stadig imponeret over, 

hvor hurtigt de kunne gøre det. 

Nu vi var der alligevel fortalte vi chefen, at hans afdeling også havde den terminal i nettet der blev 

brugt absolut mindst. Ja svarede han, det ved jeg godt, det er min, den står der, og der bliver den 

stående. 

 

Det er dog altid en svaghed, når man kommer ud til ens brugere, at man har ”beregnet” den svartid 

de har ved terminalen. Det virker ikke helt troværdigt, så derfor ledte vi fortsat efter en end user 

svartidsmåler. 

 

Vi havde prøvet at benytte Sasalfa DC1 funktionen, transmit request, men det var syntetiske 

messages i stedet for rigtige transaktioner, så det blev kun brugt adhoc på nogle få steder.  

Der blev også eksperimenteret med forskelligt Storm P agtigt udstyr, der ved at monitorere en 

lampe på terminalen eller noget andet, kunne måle svartiden. Det blev ikke rigtigt seriøst før vi 

skulle skifte til næste generation af Sasalfa kontrollerene, som hed Combine, for her skulle vi 

specificere de krav vi havde til dette nye udstyr, og svartidsmåleren blev inkluderet i kravene. Dette 

skete ca. 1984/1985. 

 

IBM havde en svartidsmåler i deres 3274 kontrollere, som vi kunne bruge som inspiration, men der 

var en del ting vi ønskede anderledes, og nu havde vi lejligheden til at få det, vi gerne ville have.  

 

Hvis man ønsker at kunne lave sammenlignelige statistikker over svartiden i hele nettet, er det 

nødvendigt at den måles på samme måde alle steder, og at man ikke skal rejse rundt til alle 
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kontrollerne, hver gang man skal ændre på indstillingerne. I et så stort net kan man ikke stole på, at 

alle kontrollere er konfigureret rigtigt, hvis konfigureringen laves lokalt på stedet. Desuden ønskede 

vi ikke trafikken fra svartidsmålingerne i nettet på dagtid, når vi nu havde et stort set ubrugt net det 

meste af natten. Vi specificerede som et krav, at vi skulle kunne styre svartidsmålingen fra en 

central (Unisys) mainframe, og det skulle omfatte både indsamlingen af data og konfigureringen af 

måleren.  

Man kunne godt konfigurere den lokalt, men hvis vi konstaterede, at der var sket ændringer, når vi 

hentede måledata, smed vi dataene væk og konfigurerede måleren tilbage til det, der var fastsat af 

os i samarbejde med brugerne.  

Brugeren kunne lokalt starte display af svartiden transaktion for transaktion på sidste linie på 

skærmen, hvis han ønskede det, så vi spillede med åbne kort. 

 

Selve svartidsmåleren talte antal transaktioner, den totale svartid for alle transaktioner, så 

gennemsnittet kunne beregnes, og derudover havde den 5 tællere med 4 grænser, så den talte alle 

transaktioner under nederste grænse, alle fraktilerne mellem grænserne, og alle dem der var over 

den øverste grænse. Det kunne den gøre for 4 forskellige applikationer (assignments), samt en 

”resten” applikation. Det gjorde den så hele tiden og akkumulerede data, indtil tællerne blev 

nulstillet, og det blev de, når vi hentede målingerne. 

 

I begyndelsen hentede vi data hver nat på alle Combine klostere, men efterhånden som vi fik flere 

og flere Combine klostere blev natten for kort, og vi gik så over til at hente data hver anden nat på 

halvdelen af terminalerne. Nogle år senere blev vi nødt til kun at hente målingerne fra 

repræsentativt udvalgte terminaler. 

 

Nu kunne vi på et troværdigt grundlag diskutere svartider med vores brugere, og efter nogen snak 

og en del overvejelser ,blev det besluttet, at målsætningen skulle være, at 90% af transaktionerne 

skulle være under 4 sekunder. Det blev sådan for alle applikationer, selv om vi godt kunne have 

lavet differentierede målsætninger. Det  blev systemerne så dimensioneret efter, ved at dele 

svartiden op i 3 dele, ”mainframe”, ”highlevel” net, og ”lowlevel” net, og ovennævnte opfølgnings 

systemer som vi havde implementeret, gjorde det nemt at finde nogle rimelige målsætninger for alle 

3 dele. 

 

Nu følte vi faktisk, at vi efterhånden havde fået nogenlunde styr på servicen på vores real-time 

online applikationer, så nu var tiden kommet til også at fortælle andre om, hvad vi havde lavet, og 

det kom til at ske på CMG (Computer Measurement Group) konferencen i Orlando i Florida/USA. 

Dette er beskrevet i kapitlet ”CMG 1987”. 

 

7.7 Mesco til IBM 1984 

Som tidligere omtalt kørte Mesco systemet videre på Telcon 1, efter at alt andet var blevet overført 

til Telcon 2.  

Man besluttede nu endeligt at flytte Mesco til IBM mainframe som en IMS applikation. Vi havde 

allerede udviklet support for SASAlfa terminaler på IBM, så terminal access til en IBM Mesco 

applikation og print af telegrammer ville kommunikationsmæssigt ikke være noget problem. 

Inden beslutningen blev taget, havde man dog diskuteret forskellige alternativer, blandt andet at 

placere Mesco som en standalone applikation på en Tandem platform – Mesco var jo trods alt ikke 

verdens største applikation. Hvis vi sammenlignede Mesco trafikken med reservations trafikken, var 

Mesco trafikken kun peanuts. Ved kapacitetsplanlægning var den ikke en signifikant applikation, 

men hørte til gruppen ”alle andre”.  

På et tidspunkt solgte vi en kopi af Mesco applikationen til KLM. 
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Mesco kører stadig på IBM den dag i dag. Der udvikles en del ny ”IWS funktionalitet” (Intelligent 

Work Station, PC i daglig tale) for at modernisere brugergrænsefladen  og udvide antallet af 

terminaler, der kan bruges mod Mesco (Web-access, telegrammer på Mobil telefon etc.), men selve 

kernen i Mesco kører i bedste velgående på IBM mainframe.  

Det er et billede, man ser på mange af SAS’ applikationer, at der udvikles ”IWS funktionalitet” til 

eksisterende applikationer som frontends, men selve kernen vil det ofte være alt for bekosteligt at 

prøve at flytte.  

 

7.8 Datex/X-21 – 1986 

Midt i halvfjerdserne blev der lanceret et produkt kaldet Datex. Datex tilbød dynamisk op og 

nedkobling af data linier. Man betalte kun for den tid linien var opkoblet, hvilket var meget 

interessant for små kontorer og PC brugere. Ifølge leverandøren kunne man opnå besparelser helt 

op til 80% af lejeprisen for en fast linie.  

 

Umiddelbart var det uinteressant for SAS Data, der benyttede pollede linier og v-24 grænsesnit, 

men midt i firserne fik SAS Data kontakt med et firma i Bergen kaldet IDCom. De producerede en 

”Black Boks” (ETC), som man kunne sætte ind mellem Datex linjeforbindelsen og en terminal 

kontroller. Boksen pollede terminal kontrolleren og lavede et hurtigt opkald til værtsmaskinen, når 

der var behov for det.  

En lignende boks der kunne betjene op til 32 forbindelser, kunne installeres ved værtsmaskinen.  

 

SAS Data valgte dog at udvikle en X-21 handler med grænsesnit i Telcon-3 i stedet for ovennævnte  

centrale boks.  

Den remote ETC boks ved terminal kontrolleren var i stand til at få terminalen til at ”tro”, at den 

stadig var på en fast V-24 linie. På netværkssiden fik den nettet til at ”tro”, at terminalen var en X-

21 terminal.  

 

Dette blev vel modtaget af mange små kontorer, som ikke brugte deres forbindelse ret meget.  

Der blev oprettet Datex forbindelser både i Norge, Sverige og Danmark. IDCom lavede en speciel 

boks til SAS Data, så vi kunne få det bedste ud af vores SASALFA protokol. IDCom’s 

standardudgave understøttede IBM 3270. 

 

Konceptet blev også benyttet på vigtige forbindelser som ”Fallback”, hvis den faste V-24 linie blev 

afbrudt. Dette blev et af de ”værktøjer”, vi kunne bruge, til at forbedre tilgængeligheden. 

 

Som med alt andet her i verden blev dette udmærkede koncept overhalet af tiden og udviklingen, og 

det blev overflødigt i løbet af halvfemserne. 

 

7.9 3270 Network Strategy. 

Som nævnt oven for havde SAS tidligt vedtaget den strategi, at alle terminaler skulle kunne nå alle 

applikationer. Denne strategi begyndte at komme under pres. 

Med anskaffelsen af IBM mainframes opstod der efterhånden et behov for at kunne benytte IBM 

3270 protokollen i større omfang, end det var muligt ved mapping fra Sasalfa til 3270. Sasalfa 

mapping kunne kun understøtte en begrænset del af 3270 funktionaliteten. 

Man kunne måske anføre, at valget af Sasalfa og 7 bits ASCII karaktersættet var forkert, når man 

sammenligner med 3270 og 8 bits EBCDIC, men inden for luftfarten var det 7 bits ASCII der var 

det mest anvendte karaktersæt. De fleste luftfartselskaber havde IBM mainframes, men de vigtigste 
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applikationer kørte TPF/ALC, der var udviklet af American Airlines/Sabre, og det kører også 7 bits 

ASCII. Når SAS skulle lave applikation til applikation forbindelser til andre luftfartselskaber, var 

det altid 7 bits ASCII karaktersættet der anvendtes, eller snarere anvendes, for det anvendes stadig. 

Efterhånden blev der implementeret et mindre IBM SNA netværk.  

I begyndelsen af 80'erne blev der implementeret Tandem midrange computere, og de kørte 3270 

baserede applikationer. Til at støtte dem blev der implementeret et mindre Tandem Expand 

netværk. 

Billedet af 3270 support var efterhånden blevet noget broget, så der blev udarbejdet en ”3270 

Network Strategy” som er gengivet neden for i form af en tegning.  

Terminal 80 (også kaldet Combine), den nye generation af alfaskoper nævnt oven for, fik indbygget 

funktionalitet, der gjorde, at en terminalen enten kunne køre som en Sasalfa terminal, eller som en 

3270 terminal. Skift mellem de 2 skete ved en kommando.  

De steder hvor begge terminaltyper skulle understøttes, skulle have 2 linier etableret, og det havde 

naturligvis en pris. 

Hvis en (eller begge) linier kun havde lav trafik, kunne prisen nedsættes væsentligt ved at køre X.21 

(dial-up forbindelse). Support for X.21 implementerede vi omkring dette tidspunkt, og det blev 

anvendt der, hvor det var den billigste løsning, også på rene Sasalfa installationer.  

Afgørelsen af om det skulle være fast linie eller X.21 var rent økonomisk, baseret på de omfattende 

trafikstatistikker vi løbende vedligeholdt. 

Etablering af forbindelse via X.21 var imponerende hurtig, så svartiden blev ikke påvirket i 

nævneværdig grad af at anvende X.21.  

 

 
 

7.10 Trekantnettet og Telefoni. 
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7.10.1  Trekantnettet/Meganettet 

Antallet af 9600 baud linier fra CPH til OSL og STO steg i takt med trafikken, og vi havde 

efterhånden et ret stort antal til begge byer. 

Selv om linierne var bestilt med ”alternativ fremføring”, således at alle linier mellem 2 punkter ikke 

fulgte den samme fysiske rute, syntes det ikke altid rigtigt at virke, når der skete et liniebrud. 

Når vi havde indskærpet over for PTT, at linierne SKULLE være med alternativ fremføring, 

regnede vi med at de var det. Når der så et stykke tid senere skete et kabelbrud, mistede vi alle 

linierne mellem de pågældende punkter. Det virkede, som om de i den mellemliggende tid alle 

sammen, var krøbet ned i den samme grøft.  

Et andet problem var overhovedet at komme ud fra Amager ad 2 fysisk adskilte linieføringer. 

Vi spekulerede altså over, hvordan vi skulle kunne løse problemerne, og ca. midt i firserne 

etablerede vi en ny løsning, som i daglig tale blev kaldt trekantnettet eller meganettet. 

 

Omkring den tid blev den nye TDM (Time Division Multiplexing) teknik tilgængelig.  SAS Data 

besluttede hurtigt at undersøge markedet, og de muligheder teknikken ville give for effektivisering 

og rationalisering. 

3 Meganet noder fra GDC (General DataComm) blev installeret i et trekantnet mellem København, 

Oslo og Stockholm, og noderne blev forbundet med 2-Megabit datalinier. 

På det tidspunkt bestod dataforbindelserne mellem de 3 hovedstæder af ca. 40 stk. 9,6/19,2 KB 

modemlinier mellem København og Oslo, 75 modemlinier mellem København og Stockholm, samt 

20 mellem Oslo og Stockholm. Alle disse forbindelser kunne umiddelbart flyttes over til 

Meganettet, hvorved en besparelse på 4-6 MDKK årligt kunne noteres. 

  

Hertil kom, at al telefontrafik mellem de 3 hovedcentraler hos SAS blev koblet via Meganettet, så 

man nu kunne føre mange og lange telefonsamtaler og konferencer på tværs af landene, til stærkt 

reducerede priser. Igen kunne en millionbesparelse registreres.! 

Investeringen i Meganettet var lønsom allerede efter 8-10 måneder. 

 

Meganettet var opdelt i fleksible kanaler, hvor kapaciteten til den enkelte forbindelse kunne 

tilpasses efter behov. Det indebar imidlertid, at behovet for hurtigere og flere forbindelser steg 

kraftigt, og den tilgængelige kapacitet i det første netværkssetup blev snart brugt op. 

Meganettet kunne køre ”alternate routing” således at trafikken fra STO eksempelvis kunne ledes via 

OSL til CPH, hvis den direkte forbindelse var nede. 

 

Meganettet ekspanderede voldsomt de efterfølgende år med noder i mange andre nordiske byer, 

samt en udstrakt brug af dublerede linjer som kunne minimere nedbrud i nettet forårsaget af 

linjeustabilitet.  Nettet blev samtidig udvidet til en række storbyer i Europa som fx Amsterdam, 

London, Frankfurt. 

På sit højeste bestod Meganettet af omkring 50 noder(knudepunkter) og op mod 1000 kanaler 

(datalinjer). 

 

7.10.2  Telefoni 

Telefoni og samtaleanlæg blev efterhånden også en del af SAS Datas arbejdsområde. I lufthavnen 

var der samtaleanlæg med tilkoblet ”Tågehorn”, så ingen kunne undgå at opdage et opkald. De var 

placeret ved hver gate i lufthavnen, og meget brugt når man ønskede hurtig kontakt med 

jordpersonalet. 



Kommunikationsudviklingen i SAS  Fra fjernskriver til Internet 

 

44/57  SDSK / 24 Marts 2010 

Det begyndte med en enkelt manuelt betjent telefoncentral, siden kom der flere, og efter 

elektronikens indtog kom der så en elektronisk telefoncentral (MD110 ACD). 

 

   
 

Telefoni voksede meget i takt med den teknologiske udvikling 

 

Omkring det samme tidspunkt ønskede SAS at indføre nye telefoncentraler, og valgte MD110 fra 

LM Ericsson. Da disse nye centraler også kunne anvendes til datatransmisssion, blev forvaltningen 

af telefoner overført fra SAS administrative afdeling til SAS dataafdeling.  

SAS blev den første kunde hos KTAS, som forbandt sin egen MD110 telefoncentral i CPH med en 

tilsvarende telefoncentral i STO, således at SAS kunne telefonere ”internt” mellem CPH og STO. 

Centralerne blev forbundet via ovennævnte Meganet. 

De interne telefonnumre blev på fem cifre, således at det første ciffer var landekode (Danmark, 

Sverige, Norge) og de sidste fire cifre de normale interne telefonnumre. Norge blev også tilsluttet 

det ”interne” telefonsystem, som overskred de Skandinaviske landegrænser. 

Systemet blev indviet i SAS personalehus af Danmarks transportminister, SAS direktører etc., og 

det fik stor omtale i medierne. 

Kort tid efter blev det ”interne” telefonsystem mellem landene fulgt op af et telekonference system, 

således at der kunne sættes telekonference møder op med deltagere fra de 3 lande med meget kort 

varsel. Hvis lokalerne var ledige, var det bare at kalde op. 

I starten krævede en telefonforbindelse 64kbps, men der gik ikke lang tid før de kunne køre på den 

halve båndbredde, og behovet for båndbredde faldt jævnt over det næste årstid. 

 

7.11 CMG 1987. 

På CMG's (Computer Measurement Group i USA) årsmøde i december 1987 i Orlando i Florida 

holdt vi en præsentation, hvor vi gennemgik det system vi havde opbygget til at sikre en kontinuert 

stabil service til vores brugere. 

 

Baggrunden for præsentationen var, at der gennem et par år havde kørt en diskussion om, hvordan 

man kunne måle end-user svartiden. 

Da vi nu selv havde opbygget et system som, syntes vi, var ret komplet til at sikre god service til 

brugeren, inklusiv måling og opfølgning af den reelle svartid, ønskede vi at gøre opmærksom på, at 

når eller hvis man fik denne måling, uden at have de andre opfølgnings systemer, var man blot ved 

begyndelsen af problemstillingen.  

Hvis målingerne viste, at svartiden var dårlig, kunne man i et blot  nogenlunde rimeligt kompliceret 

netværk alligevel ikke finde ud af, hvad årsagen til det var, og dermed heller ikke afhjælpe det. 
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Desuden kunne man heller ikke garantere, at den ikke ville blive dårlig igen. Der var ingen nem vej 

uden om, svartidsmåler eller ej var man nødt at lave kontinuert opfølgning på belastning, og 

kapacitetsplanlægning af alle komponenter i nettet, hvis man ville garantere svartiderne. Det var i 

virkeligheden det største arbejde, svartidsmåleren kunne kun be- eller af-kræfte, om man havde 

dimensioneret det totale system rigtigt. Hvis man skulle vælge, havde svartidsmåleren i 

virkeligheden mindre betydning end kapacitetsplanlægning og opfølgning, men alligevel talte vi 

med mange, der gik i stå, fordi de ikke kunne finde en svartidsmåler. 

 

Præsentationen havde titlen ”End user response time, not the final solution”, og den er 

dokumenteret i CMG conference proceedings fra 1987. Til præsentationen før vores præsentation 

var salen ca. halvt fuld, men da taleren nærmede sig afslutningen af hans præsentation, begyndte 

folk at strømme ind, og da vi begyndte, var salen propfuld, nok over 300 tilhørere. Folk sad på 

gulvet på gangene mellem stolene, stod op nede bagved og langs væggene, og i dørene ind til salen, 

så det endte med at blive en ret stor success, hvor tilhørerne var meget interesserede. 

 

 
En ud af 3 evalueringer (ganske vist den bedste) af vores ”papir” før konferencen 
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8 1990 til i dag. 

8.1 Bernstein projektet. 

Vi havde efterhånden fået en velsmurt maskine, hvor det næsten var en selvfølge, at alting kørte 

perfekt. Næsten, der sker jo altid af og tid uventede ting, som forårsager forstyrrelser i 

produktionen, men de var blevet sjældne. Der kom dog ikke til at gå ret mange år, før vi måtte finde 

nye løsninger. 

 

Der begyndte at dukke nogle Personlige Computere (PC'er) op rundt omkring. De blev koblet 

sammen i lokalnet (LAN'er), og det skete helt uden for vores kontrol eller indflydelse. Der var sågar 

nogen der mente, at sådan noget skulle SAS DATA ikke beskæftige sig med, for det kunne 

brugerne godt selv klare at købe hos den nærmeste Fona forretning. 

 

Disse LAN'er blev forsynet med indstikskort i en server, som fik LAN'et til at se ud som normale 

Sasalfa linier, kontrollere og terminaler set fra ”vores side af hegnet”, og vi lå så og pollede alle 

disse imaginære kontrollere. 

 

Med hensyn til ”Personlige” computere ændrede vi i SAS Data efter nogen tid betegnelsen til 

Intelligent Work Station (IWS). Når SAS medarbejdere var på arbejde, var det jo i mange tilfælde 

ikke deres ”personlige” computer de brugte, men et arbejdsredskab, så IWS var et meget mere 

rigtigt navn, som vil blive brugt i det følgende. Jeg kunne levende forestille mig SAS kundernes 

overraskelse, hvis en SAS medarbejder ved checkin siger: ”lige et øjeblik, jeg skal lige opgradere 

Windows til release 2”. 

 

En ting var, at sådan en løsning var både dyr og dårlig set fra et kommunikations synspunkt, en 

anden ting var, at vi ikke længere kunne garantere service niveauer eller overvåge terminaler, for vi 

havde ikke længere nogen kontrol over, hvad der foregik. Det var nu en gang sådan ”industrien” var 

på det tidspunkt.  

 

Efter at have gået lidt og set på det, og diskuteret det både internt og med vores kunder, besluttede  

kommunikationsarkitekterne at starte et project, der skulle kulegrave hele kommunikationsområdet 

på denne baggrund. Målet var at prøve at komme op med nogle bedre og smartere løsninger. Det 

projekt blev kaldt Bernstein efter ”den store dirigent”, idet vi forestillede os at resultatet ville kunne 

dirigere løsningerne i en fornuftig retning.  

 

En lille pudsighed – omkring det tidspunkt var kommunikationsarkitekterne holdt op med at give 

projekterne smarte og sigende navne, hvor de enkelte bogstaver kunne oversættes til noget sigende 

om projektet. Vi var simpelthen gået over til bare at kalde dem et eller andet. Vi havde engang et 

projekt vi kaldte Violin, og da Ericsson spurgte til, hvilken smart betydning det havde, svarede vi, 

som sandt var, ingen, det er bare et navn. Det skabte lidt forvirring, da de havde svært ved at 

acceptere det.   

 

Bernstein rapporten var færdig i slutningen af februar 1991, og anbefalingen var meget kort 

beskrevet (rapporten var på over 100 sider), at vi burde fjerne polling-delen af sasalfa protokollen, 

og med det også indstikskort og faktisk hele Telcon 3 nettet. Vi skulle i stedet lave en Sasalfa klient 

på IWS'erne, der kunne kommunikere med host applikationerne via nogle nye kommunikations 

computere. 
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8.2 Synthesizer projektet. 

Vi startede herefter endnu et projekt, der blev kaldt Synthesizer, og som skulle omsætte Bernstein 

projektets overordnede tanker til virkelighed.  

 

I begyndelsen havde vi en forestilling om, at de nye kommunikationscomputere skulle placeres 

distribueret ude i forbindelse med lokalnettene, som der opstod flere og flere af, og at vi skulle 

benytte Netbios som protokol. Især Netbios's uheldige vane med at udsende broadcasts  brød vi os 

dog ikke om, så det varede ikke længe, før vi skiftede til TCP/IP (heldigvis). Efter det skift var der 

ikke nogen god forklaring på, hvorfor Kommunikationscomputerne skulle distribueres rundt i 

landskabet, så de blev placeret centralt. 

 

Med disse ændringer fjernede vi alt SAS specifikt Sasalfa på kommunikations området op til OSI 

layer 7, applikations niveauet.  

Applikations niveauet (layer 7) er en hel anden og meget mere kompliceret sag, på grund af det 

store antal applikationer, der var blevet udviklet over tid. 

 

Vi udviklede selv IWS klienten og kommunikationsserveren, og resten var standard komponenter 

på markedet. Vi havde planlagt at navngive produktet i løbet af udviklingen, men inden vi var 

færdige, havde navnet Synthesizer bidt sig så meget fast, at det var umuligt at ændre det. Den dag i 

dag hedder det Synthesizer. Dubleringen i systemet blev klaret ved at hver klient blev konfigureret 

med 2 servere, som klienten kunne koble op imod, således at hvis den primære var nede, kunne 

klienten koble op mod den sekundære. 

  

Kommunikationsserveren blev lagt på en af datidens almindelige PC'er med OS/2 som 

operativsystem, og det kan nævnes, at selve PC'en ikke havde nogen høj belastning. Systemet kørte 

med meget høj stabilitet, og på grund af den lave belastning af PC hardwaren, og system softwaren 

for den sags skyld, var (og er) der ikke noget stort pres for at få serverne opgraderet til ny HW 

og/eller SW senere i forløbet. For en 5-6 år siden diskutere vi at migrere serverne til MS/Windows 

servere, og de folk der vedligeholder systemet, gik et par år senere i gang med, med lav prioritet, at 

starte arbejdet på migreringen.  

 

Da løsningen var klar til implementering, havde vi allerede etableret et routernet, så vi startede 

migreringen til det nye system. Der blev et vist pres på at få migreret klienterne, fordi det nye 

system var meget billigt både i anskaffelse og drift, medens de eksisterende DCP noder var servere 

til mange millioner kroner pr. styk i anskaffelse, og også forholdsvis kostbare i drift. Der var en 

kontant besparelse, hver gang vi tog en DCP node ud af drift, og vi havde aldrig behov for at lave 

”fall back” til en DCP node. 

 

De gamle alfaskoper var ret populære, så der var en hel del, der ikke ønskede at skifte til IWS'er,  

som havde en prislap på sig. Det trak således noget ud med at migrere til IWS'er, så de kunne 

komme over på Synthesizer.  

Vi startede derfor endnu en udvikling, der var baseret på en PC med indstikskort fra Eicon. Vi 

udviklede et system, der kunne supporte de gamle sasalfa linier, altså polling og hvad der ellers 

skulle til. Det nye system pollede de gamle sasalfa kontrollere, og supportede dermed alfaskoperne, 

så slukningen af DCP noderne ikke længere var afhængig af, at alfaskoperne blev migreret til 

IWS'er. 
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Det sidste vi gjorde var, at flytte support for alle andre protokoller, som stadig var i brug på Telcon 

3, for eksempel Telex, over til en PC, som en integreret del af Synthesizer. Dermed kunne vi 

endeligt udfase Telcon 3, og trække en stor besparelse hjem. 

 

8.3 TCP/IP 

Da vi flyttede Synthesizer over til at køre på TCP/IP, var vi nok ikke helt klar over, hvad det var vi 

havde gjort. Internettet var jo ikke slået igennem på det tidspunkt, men vi havde faktisk taget vores 

SAS specifikke airline protokol, og flyttet den over til at køre på Internet og Intranet. Hvis ikke vi 

var de første, der gjorde noget sådant, altså at køre en airline specifik protokol over Inter/Intra-net, 

så stod vi i hvert fald i forreste række. 

Til overvågning af Synthesizer udviklede vi SNMP baseret overvågning, der kørte integreret i HP 

OpenView. Vi havde fået vores eget officielle MIB (Management Information Base) nummer (169, 

lavt nummer, her var vi også tidligt ude) fra IANA (Internet Assigned Numbers Authority) så vi 

kunne sameksistere med andre leverandørers SNMP overvågning på den samme platform. Dette 

forudsatte naturligvis, at de andre leverandører også respekterede Internet standarden for MIB'er. 

I det hele taget forsøgte vi at forberede os, så godt vi kunne, til TCP/IP revolutionen. Med hensyn til 

IP adresser vurderede vi, at vi ikke ville kunne få en A adresse, og at en B adresse ville være for 

lidt. Da vi på det tidspunkt var delt op i 3 fritstående IT selskaber, SAS Data Danmark, SAS Data 

Sverige og SAS Data Norge, blev løsningen at hvert selskab søgte om en B adresse, og på den måde 

fik vi tildelt 3 B adresser. Det ærgrer os stadig, at vi glemte at reservere domaine navnet SAS.com 

inden SAS Institute tog det, men bortset fra det havde vi etableret vores eget Intranet. Vi var nu klar 

til at koble til Internettet, når det blev interessant, naturligvis med den nødvendige 

sikkerhedsstruktur på plads.  

 

Introduktionen af den nyeste Router teknologi i begyndelsen af 1990’erne kom over tid til at bære 

langt det meste af Meganettets trafik, og en langstrakt afviklingsperiode for Meganettet tog sin 

begyndelse fra det tidspunkt. 

 

8.4 ACARS/Datalink. 

I starten af 90'erne beslutter SAS sig for at indføre ACARS (Aircraft Communications Addressing 

and Reporting System) /Datalink.  

ACARS er et digitalt datalink system til at transmittere korte relativt simple messages mellem fly 

og jordstationer via radio eller satellit. Protokollen blev designet af ARINC (leverandør af airline 

kommunikationsforbindelser og konkurrent til SITA) og erstattede VHF tale service. Det blev 

implementeret i 1978 og bruger airline telegramformater. SITA udvidede senere deres 

verdensomspændende jordbaserede net med radio stationer, så de også kan levere ACARS service. 

Senere vil ACARS blive erstattet af Internet protokollen. 

De første systemer var baseret på tekniske informationer, som flyet automatisk sendte via VHF til diverse 

noder placeret rundt omkring i verden. Al kommunikation foregår som IATA type B telegramtrafik med høje 

krav til availability og transmission gennem store and forward systemer. Hvis et message er mere end 4-5 

minutter undervejs, kommer det ikke frem til flyet og må retransmitteres af bruger eller applikation. 

I 1990'erne omlagde SAS mange af deres systemer til at transmittere via Datalink direkte til en lille 

linieprinter i flyets cockpit. Der er strenge krav til kryptering og sikkerhed omkring afsendelse af messages.  

Eksempler på hvad der transmitteres er følgende: 

 loadsheet (flyets lastepapirer) 
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 besætningsinformationer vedrørende schedule change 

 Connecting flight informationer til passagerer vedrørende gates 

 Flight movements, aktuel afgang, ankomst etc. 

 fri tekst informationer til stab på flyet 

De første tests af Datalink blev kørt i Københavns Lufthavn, hvor en af vores programmører kommunikerede 

via radio med et fly parkeret i lufthavnen.. Programmøren gik struktureret frem, så han startede med at sende 

et null message for lige at teste, at der var ”hul” igennem til flyet. Da han havde sendt det, blev der totalt 

stille i cockpittet, og da de gav lyd fra sig, kunne de meddele at det message de havde modtaget, havde 

”hængt” deres computer rigtig grundigt. De kunne ikke bare resette den, men måtte bruge den gode gamle 

metode, ”power off power on”, for at få den op at køre igen. SAS var de første til at opdage og rapportere 

fejlen, som naturligvis er rettet for længst. 
 

8.5 Inter airline kommunikation. 

Over tid er flere og flere luftfartselskabers applikationscomputere blevet koblet sammen med 

hinanden, som et led i forskellige samarbejdsaftaler, og således at de direkte udveksler 

informationer med hinanden. Lufthavnes og i visse tilfælde også myndigheders computere kan også 

indgå i sådanne udvekslinger.  

 

Gennem firserne var det mest reservationssystemer og checkin systemer der blev koblet sammen. 

Through checkin, hvor alle nødvendige checkin’s for en rejse med flere luftfartselskaber foretages 

allerede ved starten på rejsen, var meget populært. 

 

Til brug for dette havde IATA udviklet en HTH protokol (Host To Host), og hvis ellers de 

luftfartselskaber man samarbejdede med understøttede den, var det normalt forholdsvis enkelt at 

foretage sammenkoblingen på kommunikationsniveauet. 

 

Efterhånden som TCP/IP slog igennem for alvor, blev det attraktivt at køre over TCP/IP netværk. 

Derfor blev der i IATA regi udviklet en Internet RFC 2351, som mapper IATA host to host 

protokollen ned på TCP/IP port 350 (Matip A). Mapping af telegrammer til TCP/IP er tidligere 

blevet omtalt. 

I 1997 blev Star Alliance stiftet af 5 luftfartselskaber, hvor SAS var et af dem. I dag består 

Alliancen af 26 luftfartselskaber. En af målsætningerne med alliancen var, at få den til at fremstå 

som et sammenhængende selskab set fra kundens side, og det vil eksempelvis omfatte Through-

checkin, Flight status som eksempelvis forsinkede flights, bonus programmer hvor man skal kunne  

bruge opsparede points på alle selskaber, og E-tickets. 

Der er hovedsageligt 2 måder at gøre dette på, enten at lave et stort fælles IT system hvilket tager 

mange år, eller at sammenkoble luftfartselskabernes eksisterende systemer. Hvis man gør det sidste, 

kan man gøre det på 2 måder, enten ved hjælp af en message brooker eller converter om man vil, 

som kan konvertere mellem selskabernes forskellige formater, eller man kan lave en masse point-to-

point forbindelser mellem alle selskaberne. Staralliance benytter noget af det hele. 

I begyndelsen af år 2000 blev StarNet implementeret, og det kunne sammenkoble 3 af 

luftfartselskabernes applikationer ved at konvertere mellem deres forskellige formater. 

Applikationerne var booking af bonus billetter, der inkluderede flere luftfartselskaber, real time, at 

kunne se flight status på hinandens flights real time, og muligheden for at abonnere på 

statusændringer på hinandens flights (informationer som eksempelvis afgang og ankomst). Hoved 

fordelene ved et sådant system er: 
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 Personalet behøver ikke uddannelse, fordi de arbejder som normalt i deres egen 

applikation, blot har de også informationer og kan opdatere hos andre  partnerne. 

 hvert selskab behøver kun en kommunikationsforbindelse til StarNet for at kunne 

kommunikere med alle andre selskaber. 

Through-checkin og E-ticketing blev lavet som bilaterale forbindelser mellem selskaberne, og her 

kræves der så naturligvis en Matip A forbindelse til hvert af de andre selskaber. 
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9 Afsluttende bemærkninger. 
Vi slutter her hvor kommunikationen er blevet overført til moderne tider, og kører på Internet eller 

SAS interne Intranet på Internetprotokoller (TCP/IP), med terminaler som Mobiltelefoner, IWS'er 

og hvad der nu engang kan anvendes til at tale med en computer. Mange ting er ændret, men der er 

dog en ting, der har været med hele vejen, og som stadig lever i bedste velgående, og det er sjovt 

nok telegrammerne.  

 

Mangen en ung IT nørd har nedladende hørt på, at vi stadig kører med telegrammer i luftfarten, 

indtil vedkommende lige så stille begynder at forstå, hvad det er vi taler om – en standard der er 

udbredt i hele verden, stadig bruges, er integreret millionvis af steder, og som kan anvendes uden 

computere hvis det bliver nødvendigt. 

 

Telex og fjernskrivere er vistnok forsvundet helt, så terminal hardwaren er nok taget ud af drift. Jeg 

skriver vistnok, for omkring 2005 diskuterede vi, om vi skulle fjerne support for dem i forbindelse 

med ændringer til det nuværende Mesco system på IBM mainframe. 

 

Protokollerne på de lavere lag er taget ud af drift, layer 1-6 i ISO OSI modellen, selv om det nok er 

lidt svært at at få dem til at passe ind i den model. 

 

Men som nævnt i begyndelsen af dette dokument har en stor del af de telegrammer, der sendes 

internt og mellem luftfarts-selskaber et ret fast format, og derfor var og er det nemt at lave 

computerprogrammer til at automatisere behandlingen af dem. Da det desuden er en (IATA) 

standard, ser de nogenlunde ens ud fra luftfarts-selskab til luftfarts-selskab, og de kan nemt 

transmitteres mellem luftfarts-selskaber, både mellem personer og computere, og det er blevet og 

bliver stadig gjort i stor stil. Mange fly sender automatisk besked når de får eksempelvis push-back 

eller bliver air-borne, og en sådan besked, som er et telegram i formen, bliver sendt til en lang 

række modtagere, og anvendes til en lang række forskellige formål. 

 

Så selv om de ”gamle” omgivelser til et telegram er forsvundet, lever selve telegrammet (Osi layer 

7) stadig i bedste velgående.  

Som et lille bevis på det, har vi neden for indsat det årlige antal indkommende og udgående 

telegrammer i SAS Mesco systemet frem til og med 2009, og som man kan se lå antallet på godt 

150 millioner telegrammer hver vej i 2009. 
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Og så lige ekstra nummeret - I år 2000, hvor mange troede at IT verdens undergang var nær, så SAS’ 

kommunikations net således ud i en meget simplificeret udgave.  
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10 Appendiks. 

10.1  Luftfarttelegrammer. 

IATA (International Air Transport Association) havde allerede i begyndelsen af 1950’erne lavet 

standarder for, hvordan telegrammer anvendt på en række forskellige områder inden for 

luftfartbranchen skulle se ud. Ud over fri tekst telegrammer mellem personer var der altså 

standardiserede telegrammer med meget stramme krav til formatet. Begyndelsen på et telegram 

kunne se ud som følger: 

 

QX FRXSTXH CPHOPSK CPHKKSK.................. op til 32 adresser  

.CPHBOSK 120817 

MVT  

SK910/11.OYKDH.EWR  

AD2359/0011 EA0625 CPH  

SI OPTIONAL FRI TEKST INFORMATION 

 

Første linie efter prioriteten QX er modtagerne af telegrammet, anden linie er afsenderen af 

telegrammet med en datotidsgruppe for afsendelsen, og tredje linie angiver telegramtypen, i dette 

tilfælde et ”flight movement” telegram der meddeler afgangen af et fly fra NYC(EWR) og forventet 

ankomst til CPH. Selve indholdet af telegrammet var i mange tilfælde stærkt standardiseret både 

positionelt, altså hvor i telegrammet informationen stod, og indholdsmæssigt. Aktuel 

afgangstidspunkt hed AD, estimeret ankomst EA, alle byer med større lufthavne har IATA tilknyttet 

en tre-bogstavkode (de 3 første karakterer i adresserne oven for), alle IATA luftfartselskaber har 

IATA tilknyttet en to-bogstavkode (de 2 sidste bogstaver i adresserne oven for), for blot at nævne 

nogle få eksempler.  

Kravet til fri tekst telegrammer var, at de skulle være så korte som muligt, og der var vedtaget en 

lang række standardiserede forkortelser til brug for det. 

Ud over at få en ret præcis kommunikation inden for, og mellem, luftfartselskaber, var det sådan at 

korte telegrammer gav korte transmissioner, og dermed kunne flere telegrammer sendes over de 

kostbare linier, der ofte var internationale.  
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10.2  Applikations-computere i SAS. 

 

Dato System Leverandør Applikationer Terminaler  

1958 SPAS  Space 

availability 

- Key sets  

1960 Ramac 305 IBM reservation - Key sets 

- fjernskrivere 

- telex 

- nogle få 

special 

terminaler 

 

Begyndelsen af 

1961 

Zebra Standard 

Electric Lorenz 

Numerisk 

checkin CPH 

- Key sets 

- fjernskrivere 

- telex 

 

      

1965 1410 dual 

system 

IBM - reservation 

- load control 

CPH STO OSL 

- Key sets 

- fjernskrivere 

- telex 

 

Januar 1969 U494 Univac Applikations 

computer til 

real time online 

applikationer 

generelt i SAS 

- Alfaskop 

VDU 

- fjernskrivere 

- telex 

- Key sets???? 

 

 

 

     

1973 

 

IBM 360 IBM I begyndelsen 

batch men 

senere også 

IMS 

applikationer 

- Alfaskop 

VDU 

-printere 

-telex 
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10.3 Agentsæt og keyset 

Checkin med keyset. 

Ved hjælp af et antal ’matrix plader’ med forskellige udstandsninger i højre side kunne check-in 

ekspedienten vælge rute og segment for en ekspedition. Matrix pladen kunne skubbes ind i 

keysettet, og når ekspedienten med ’koordinattaster’ havde valgt rute og segment, kunne han/hun 

ved hjælp af få andre taster angive klasse, passagertype, booking status, antal passagerer og stykker 

bagage (evt. vægt), og gennemføre registrering af check-in. Svaret til keysettet var en eller flere 

lysende lamper – grøn for OK, rød for afvist (flyet fuldt) og gult med et par tal-lamper angav 

’standby’ og reference nummer. 

 

Reservation med agentsæt. 

Grundlæggende var terminalerne som beskrevet oven for under checkin. Med trykknapper kunne 

agenten angive måned og dag, og desuden var der en knap til at angive valgt række og to knapper til 

at angive valgt kolonne. Metalpladen var dækket af et stykke papir, hvor hver række viste en flight 

og de byer flyet fløj til. Ved hjælp af dette kunne agenten få information fra systemet om, hvorvidt 

det angivne fly og segment var åbent for salg. 

Svaret på keysættet/agentsættet var i form af to lamper over hver kolonne, en grøn og en rød. Grøn 

betød at der kunne sælges op til 4 pladser, rød angav at fly/segment var fuldt booket, og rød og grøn 

samtidig angav at der var et begrænset antal pladser ledige. I det sidste tilfælde krævedes et NEED 

message fra ”space control” som bekræftelse. 

En reservation på agentsæt skulle altid følges af et telegram til space control med filght nummer, 

dato, segment, antal solgte sæder, passagers navn(e) og anden relevant information. Hvis svaret 

havde været et ”NEED” svar, skulle space control svare med et ja eller nej telegram tilbage til 

agenten. 
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Agentsæt 

 
 

Agentset og Keyset transmitterede 11 (senere 12) karakterer, der fortalte computeren hvilke 

trykknapper operatør havde valgt, og hvilken Matrix plade/metalplade der var indlagt i terminalen. 

Baseret på disse informationer kunne computer returnere 5 karakterer med svaret på den flight 

operatør havde forespurgt om. 

Resultatet at forespørgslen i agentsæt/keyset blev vist ved at de oven for omtalte lamper blev tændt.  
 


