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Usikre meldinger i dataverdenen
AV OG TIL svikter samarbeidet mellom dataprogram-

mer. Kanskje mister vi det siste vi skrev i et doku-

ment, et avsnitt midt i.  I 2002 oppdaget jeg 8 sider 

manglende tekst i en nyutgivelse av en bestselgende 

roman på et anerkjent forlag. Klinisk gjetter jeg di-

agnosen som «kommunikasjonsfeil» fra et datapro-

gram til et annet. Ikke kritisk for menneskelig sik-

kerhet – denne gangen. M en forlaget måtte trykke 

nytt opplag.

OM DU SENDER et brev og ikke ber om kvittering fra 

adressat, eller om du i stedet møter adressaten og 

overleverer brevet selv, har vi det som i dataverde-

nen henholdsvis kalles «asynkron» eller «synkron» 

dataoverføring. Det som står i brevet regner vi med 

begge parter forstår, men hvordan brevet overleveres  

kan dessverre lett få mer å si enn innholdet.

DATAPROGRAMMER bruker normalt – og med rette 

– asynkron kommunikasjon. M en noen programme-

rere vet ikke hvor usikkert dette kan være. Inntrykket 

er at dataskolene ofte messer at det alltid er plass i 

postkassa (også tre dager før jul), og at man bare kan 

glemme saken etter at brevet er sendt.

DET ER IKKE noe rart at man tenker slik. Som regel 

går det jo bra,  men er «som regel» godt nok når en 

brannmelding skal sendes, eller fl apsen på fl yet som 

ungene dine kommer hjem i skal gjøres klar for lan-

ding? N ei. Dette har konstruktører av slik systemer 

heldigvis visst i alle år. Saken ordnes for eksempel 

ved at man krever kvittering fra adressaten. Og går 

det ikke bra, kan man sende brevet på nytt. Brann-

meldinga kommer fram. Flyet kommer pent ned.

MYE AV ELEKTRONIKKEN vi omgir oss med inne-

holder såkalte innvevde datasystemer. Operativsys-

temet, vil passe på at alle de bitte små innebygde 

dataprogrammene får kjørt og kommunisert med 

hverandre. Behovene forskjellige. Om du snakker i 

mobiltelefonen mens du kjører, er du sjeleglad om 

forbindelsen holdes. Det er ok om du mister et ord 

her og der. Asynkron kommunikasjon er ønskelig: 

glem kvittering og blås i om noen av delmeldingene 

mistes. M en, jeg blir irritert når jeg sender sms til 

et nummer jeg trodde var en mobil, uten å få feil-

varsel.

I ET SIKKERT SYSTEM lar man en av passasjerene 

ringe, og han får ikke gjøre noe annet. M ottakeren 

kan sette seg på venting mens han gjør ferdig en an-

nen  oppgave. H an kan beskytte seg mot meldinger 

når det ikke passer. M an overfører slettes ikke mel-

dinger til enhver tid. Til datakyndige vil jeg si; ta en 

titt på hvordan programmeringsspråket Ada utfører 

kommunikasjon mellom prosesser. Det snakkes om 

såkalte «rendezvous» – programmene som møtes og 

utveksler informasjon. I et slikt system trenger ikke 

operativsystemet en gang plass til meldingene! De 

fl yttes direkte mellom partene. Dette er synkront, 

foruten enkelt og sikkert.

SELV OM DATAPROGRAMMER ikke fysisk kan møte 

opp noe sted, kan de bli enige om å «ringe» hveran-

dre. Den som ringer, venter til mottaker tar telefonen 

– og mottaker tar den når han er ledig. Er mottaker 

klar først, kan han ringe først. M ekanismen kan ha 

«timeout» slik at mulig evig venting kan unngås. 

M en man kan komme i den sykelige tilstanden at 

man står stille og venter på hverandre, som fi re i et 

gatekryss med høyreregel. Det kalles vranglås. N oen 

asynkrone og kanskje noen fl ere synkrone system er 

utsatt. M en det er mulig å konstruere datasystem slik 

at vranglås ikke skjer. H eldigvis, for ellers ville vin-

ninga ved å benytte rendezvous gått opp i spinninga. 

Flyene, bilene og mobiltelefonene fungerer. 

«Det er mulig å 

konstruere datasystem 

slik at vranglås 

ikke skjer.»
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