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A HUNGARNET és helye az Internetben

Csaba László, H26CSA(^LLA.HU
Hungária SzámUástechnikai Kft.

Bevezetés

Éppen akkor, amikor nekiláttam az előadás megírásának kaptam egy konferencia felhívást, amely így 
kezdődött: "a teljes interaktivitás bevezetésével az "on-line információ" elvei örökre átalakultak, mint
hogy mindenfajta formája elérérhetöbbé vált, komplexebb és hasznosabb lett mint valaha". Azok az 
új technológiák, amelyeket az Internetben alkalmaznak, az új eszközök az információ megtalálására, 
elérésére és felhasználására alapvetően megváltoztatják az információs infrastruktúra használatát 
Érdemes tehát megvizsgálnunk, hogy a HUNGARNET azaz a hazai felsőoktatás, közgyűjtemények, 
kutatás hálózati rendszere mint az Internet része, hogyan illik a világ rohamosan fejlődő információs 
infrastruktúrájába

Bevezetésként érdemes felidézni, hogy a négy aláíró (MTA MKM, OMFB, OTKA) által támoga
tott IIP program, - amely 1995-től NIIF programmá vált - az a szervezeti keret, amelyben a prog
ramban résztvevő intézmények számítógép hálózati szolgáltatásokat vehetnek igénybe Az NIIF 
intézmények közül azok, amelyek az u n "academic" szférához tartoznak a HUNGARNET egyesület 
tagjai A FIUNGARNET mint jogi személy a nemzetközi szervezetek szerződéses partnere, de így 
hivatkozunk a teljes, NIIF közösséget kiszolgáló, számítógép hálózati rendszerre is.

Az Internet

Az Internet számítógép hálózatok hálózata, amelyben ma tényleges együttműködésre képes a világ 
több mint 4 millió számítógépe. Ezek a gépek a regisztrált mintegy 120 000 TCP/TP hálózat közül 
hozzávetőlegesen 40 000 -ben helyezkednek el Az Internet természetesen nyitott a hálózati 
architektúra vonatkozásában de abban az értelemben is, hogy általában nem szükséges a benne 
található több ezer szolgáltató számitógép üzemeltetőjével szerződéses viszonyba kerülni ahhoz, 
hogy a szolgáltatásokat használjuk. Az Internet, amelyben a számítógépek teljesítményük szerint a 
szuper számítógépektől a személyi számítógépekig terjedő kategóriákba esnek, szembeszc^en 
akkor kezdett fejlődni, amikor a 80-as évek végén az USA egyetemeit kiszolgáló rendszer kinyílt a 
vállalati, kormányzati majd a kereskedelmi szféra, végült a világ többi országa számára is. Hazánkban 
a rendszer változtatást követően, a COCOM feloldásával szinte egyidőben, 1991-1992-ben értek 
meg a kapcsolódás feltételei.

Néhány példa az Internet kiteijedésére a legutóbbi adatok alapján:
1995 január hálózatok száma hostok száma
Internet 39410 4.852.000
Európa 15 633 1.106.077
Magyarország 105 8.661
Írország 96 6.327
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Az internet technológiai alapja két eljárás Az első eljárást IP csomag kapcsolásnak nevezünk (IP 
Internet Protokol) A második eljárás lehetővé teszi két számítógép folyamatos viszonyát (session) 
annak ellenére, hogy a csomagok nem a kibocsájtás sorrendjében érkeznek meg vagy néha el is 
vesznek (TCP: Transmission Control Protocol).
Az IP (OSI értelemben) harmadik szitu PDU és protokoll, a TCP pedig az OSI 4. osztályú transzport 
protokoljának felel meg A TCP adatfolyam vezérlési eljárásai védik meg az IP adathálózatokat a 
csomag elárasztástól
Az internetben csak alkalmazói réteg van a TCP fölött, tehát az OSI 5. 6 és 7 rétegének 
tevékenységeit internet alkalmazói protokolok testesítik meg
Az IP eljárás alapvető jellegzetessége, hogy a DTE/DCE fogalom és a hozzá tapadó hiearchikus 
címzés valamint az OSI NSAP(TSAP) address fogalma nem létezik, minden hostnak egyedi címe 
van, az egy hálózatba tartozó számítógépek címei egy számmezőből kerülnek ki de a cimkiosztás 
nem tükröz területi hiearchiát Ezért (elvben) minden csomagnak a világ teljes cím készletének 
ismeretében kell utat választani.

Nagyon fontos, hogy az internet betűszó két dolgot jelent, egyrészt számítógép hálózati technológia 
és így azonos a TCP/IP de facto világ szabvánnyal, másrészt Internetnek írva a számítógép 
világhálózat

A TCP/IP alapú intézményi hálózatok összekapcsolása esetén IP adathálózatra csak akkor van 
szügség ha a globális (Internet) kommonikáció is igény Egyébként más szolgáltatások ma elsősorban 
frame-relay az optimális megoldás, az útválasztók (roüter) ekkor az intézményi LAN elemei

Az Internethez kapcsolódó intézményi (enterpise) internet hálózatok általában egyetlen átjárón 
keresztül érhetők el, ahol ez az átjáró (firewall) gondoskodik az intézményi hálózat behatolás elleni 
védelméről is. Ezért van az, hogy a regisztrált hálózatok mintegy harmada vesz csak részt az Internet 
"együttműködésben".

A TCP/IP

Kapcsolódás az Internethez

Ma már világszerte olyan adatátviteli hálózatok (IP csomagkapcsoló gerinchálózatok) üzemelnek, 
amelyek egy-egy kontinens, ezekhez csatlakozva pedig egy-egy ország IP csomag forgalmát 
továbbítják mégpedig úgy hogy bennük igen nagyszámú útválasztó számítógép kap helyet Egy 
országon belül több IP adathálózat is létezhet

Ezekhez az adathálózatokhoz kapcsolódnak az Internet számítógép hálózatai. Itthon a felhasználók 
számítógépe vagy eleme a Magyarországon üzemelő több mint száz számítógép hálózatnak, 
amelyek nagy többségükben részei a HUNGARNET-nek vagy van egy olyan szolgáltató számítógép, | 
amely eleme az Internetnek és amelyhez a felhasználó személyi számítógépe távolról mint terminál 
kapcsolódik

Az NIIF közösség számítógép hálózatait az enrópai IP gerinchálózatokhoz az EBONE Il.-hözJ 
valamint az EuropaNET-hez, a HBONE nevű IP csomagkapcsoló gerinchálózat kapcsolja, I 
megteremtve természetesen a hazai kapcsolatokat is.



A szolgáltatások

E-mail (elektronikus levelezés) alapú hozzáférés

Az elektronikus levél olyan üzenet, amelyet számítógép küld másik számítógépnek általában azért, 
hogy felhasználóik számára személyek közötti üzenetváltást tegyenek lehetővé. Az alapszolgáltatás 
kiteijesztései a (láncolt) levelezési listák, amelyekre feliratkozott személyek megkapnak minden 
olyan levelet, amelyet valaki a listának küld A listákat általában témánként hozzák létre. A láncolás 
azt jelenti, hogy egy-egy adott listát támogató számítógépek tudnak egymásról és így az üzenet 
szétosztást optimalizálni képesek
A hírcsoportok olyan tematikus levél gyűjtemények, amelyek elemeit már nem küldik szét az 
érdeklődőknek, hanem azok böngészhetnek a számukra érdekes tématerületen.

Szöveg - orientált hozzáférés

Szolgáltató számítógépekhez való távoli kapcsolódás többféle szöveg alapú szolgáltatás 
igénybevételét teszi lehetővé, ezek közül említésre érdemes a telnet nevű hozzáférés, amikor 
személyi számítógépünk a távoli szolgáltató gép termináljaként az ott lévő programrendszerekhez 
kapcsolódik Jellemzően adatbázisokból való lekérdezésre használják
Állományok lekérdezése a legszélesebb körben igénybevett szolgáltatás az e-mail mellett. A 
nyilvános állományok leolvashatóságát kínáló számítógépek igen sokféle hasznos dolgot 
tartalmaznak, elsősorban szabad forgalmazású számítógép programok, dokumentációk, ismertető 
anyagok találhatók rajtuk. Ma már léteznek olyan tudományos folyóiratok, amelyeket csak 
elektronikus formában forgalmaznak. Kifejlesztettek olyan rendszereket is, amelyek a témák fellelési 
helyének megkeresését segítik Ezek közül leginkább használt a Gopher (Pocok), amely 
dokumentumok (adtállományok) megkeresését segíti olymódon, hogy a szolgáltató számítógépek 
mintegy láncot alkotnak és így a felhasználó csak menükön megy végig anélkül, hogy tudnia kellene 
melyik számítógépről nyeri épp az információt.

•i '
Kép - orientált hozzáférés

A kép-orientált hozzáférés legszebb példája a WWW, amely lényegében elosztott, kooperatív, 
hypermedia rendszer, de ide soroljuk az olyan multimédia alkalmazásokat, amelyek esetén álló vagy 
mozgókép hang, valamint írott szöveg alkalmasan választott keverékén alapul a szolgáltatás. Ilyen 
például a multimédia elektronikus levél, valamint a videokonferencia.

Mekkora is az Internet teszik fel sokszor a kérdést A választ az Internet Társaság újságának 
legutóbbi számában találjuk. A számok természetesen becslés eredményei, de figyelembe véve a 4 
milliós számítógép számot ( múlt évi adat) nem tűnnek túlzottnak.
E-mail (elektronikus levelezés) alapú hozzáférés: 20 millió,
szöveg - orientált hozzáférés: 8 millió,
kép - onentált hozzáférés: 3 millió.

Ezekből a számokból kiindulva, a NIIF közösség nagyságát ismerve, a hazai felhasználók számát a 
fenti bontásban rendre 30 ezerre, 8 ezerre és 2 ezerre becsülhetjük
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1992-ben létrehoztak egy társaságot Internet Society (ISOC) néven A társaság tagja lehet 
szervezet és magán személy is (évi 70 USD tagdij fejében). 1994 végén a ISOC-nak 97 szervezet 
volt tagja, kezdve az ACONET-töl a 3COM-on át a National (US) Instititute of Standards ano 
Technology (NIST). 1992 előtt az Internet adminisztrálásával, koordinálásával, működtetésével, 

•fejlesztésével és kutatásával kapcsolatos tevékenységeket néhány főből álló tanácsok (board) vala
mint munkacsoportok (task force) látták el. Ezek közül a legfelső az lAB (Internet Activities Board) 
volt. Az ISOC megalakulása után a munkacsoportok és tanácsok a társaság részévé váltak

Az ISOC

Nemzetközi gerinchálózatok

Két olyan nemzetközi IP gerinchálózat üzemel 1995-ben Európában, amelyek az NlIF közösség 
szempontjából különös jelentősséggel bírnak. Ezek az EuropaNET illetve az EBONE II. Meg kell 
említeni, hogy a magyarországi Internet hálózatok közül azok, amelyek nem a HBONE-hoz 
kapcsolódnak. Internet kiszolgálást kaphatnak több szolgáltatótól. Ezek közül az ODlN-nak 
valamint a CompuServe-nek már ma, a MATAV-nak az EUNet-nek és a DataNet-nek a közeli 
jövőben lesz közvetlen nemzetközi kapcsölódása vagy az előzőleg említett két, vagy harmadik IP 
gerinchálózathöz. <

Az USA-ban IP gerinchálózati szölgáltatók veszik át 1995 áprilisától az NSFNet eddigi szerepét 
Ezek a Washingtonban elhelyezett GIX elnevezésű kicserélő rendszeren keresztül forgalmaznak 
egymással és a GlX-hez csatlakoznak azok az útválasztók is, amelyek az európai IP gerinchálózatok 
forgalmát (néha egymás között is) bonyolítják a világ többi részével

Az EuropaNet két részből áll, ezek az UBN (Unisource Business Network) által működtetett EMPB 
(európai multiprotokoll backbone) valamint az ehhez kapcsolódó u n. DANTE routerek rendszere, 
amelyek az USA valamint a többi európai gerichálózat és az EMPB kapcsolatát teremtik meg 1995 
közepétől az UBN-töl a BT (Worlwide) Ltd veszi át a szolgáltatást, ami egyben technológia 
váltással is jár valamint azzal, hogy az USA kapcsolatot sem kell a DANTE-nak biztosítani 
Az EuropaNet-hez 17 ország 36 szervezete csatlakozott 1995 januárjában, ezek közül 10 interfész 
volt 2 Mbps, 2 db. 512 kbps, 2db 128, a többi 64 kbps sebességű. Magyarországon a PHARE 
program keretében az UBN egy olyan EMPB kapcsológépet helyezett el, amelynek 1994 
novemberétől egy 128 kbps (HUNGARNET) és egy 64 kbps (BME) sebességű interfésze volt és két 
64 kbps sebességű gerincvonal kapcsolta az EMPB másik két kapcsológépéhez Terveink szennt, 
amint az az 1.1. ábrán is látható, 1995 szeptemberétől 2 Mbps sebességű bérelt vonal épül ki, az 
EMPB megoldás helyettesítésére A bérelt vonal távoli végpontjának helye még nem ismeretes

Az EBONE n . felhasználói interfészeinek teljes sávszélessége 1995 január 1-én 7 882 kbps volt A 
rendszer a Párizs-Bécs 2.048 kbps sebességű gerincre épül, ehhez csatlakoznak 2.048 kbps 
sebességgel a Párizs-Genf, Párizs-München, valamint 1024 Kbps sebességgel a Párizs-Stokholm 
backbone vonalak A felhasználók általában a két végponton Párizsban és Bécsben kapcsolódnak a 
rendszerhez. A HBONE 1995 februárjáig két 64 kbps sebességű (BKE-UNIVIE és az IIF központ- 
UNIVIE) vonalai kapcsolódott az EBONE-hoz, amelyet a február 17.-én üzembehelyezett 256 kbps 
sebességű MATÁV-UNIVIE vonal vált ki. AZ EBONE három vonallal kapcslódik a GlX-hez Ezek 
teljes sávszélessége 5 Mbps.



1995-től az IIF program kiterjesztett feladatkörrel további három évre Nemzeti Információs Inffa- 
stmktúra (NIIF) néven tovább folytatódik Az NIIF Program minimális feladatai lefedik a 
HUNGARNET rendszer működtetését és néhány új projekt vagy a projek tervezés megindításának 
is keretet adnak Ezek közül egyik az Internet kiterjesztésének projektje, amely az NIIF alap 
koncepcióban az alábbiak szerint került megfogalmazásra.

Az NIIF Program keretében az Internetben elérhető szolgáltatásokat az IIF körön kívül lévő 
felhasználók számára is elérhetővé kell tenni. Az NIIF Program és a MATÁV fejlesztési programja 
keretében be kell vezetni a MATÁV nyilvános IP szolgáltatását, meg kell teremteni az adathálózat 
nemzetközi kapcsolatait^ Isi kel) dolgozni a tarifarendszert, figyelembe véve az alkalmazó közösségek 
(pld a kutatási felsőoktatási Eözösség) sajátos szempontjait.

Mielőbb meg kell határozni a HBONE-ra épülő de széles alkalmazói kör számára szolgáltató 
átmeneti rendszer kiépítésének feltételeit, valamint az IIF közösségen kívüli körre vonatkozó 
elszámolás módját és a MATÁV által az IIF kör részére nyújtott szolgáltatás finanszírozásának 
rendszerét

Meg kell határozni a nemzetközi IP hálózatokon a forgalmazás rendjét arra az átmeneti időre, amíg a 
MATÁV nem nyújt teljesértékü nemzetközi szolgáltatást. Figyelembe kell venni, hogy a kutatási
felsőoktatási szféra 1996-ban már 2 Mb/sec nemzetközi sávszélességet igényel.

Az IIF kör valamint az IIF-en kívüli felhasználói közösségek Internet kapcsolatait összehasonlítva 
várhatóan az utóbbiak hazai belső forgalma lesz viszonylag nagyobb mint a külföldi, minthogy üzleti 
tevékenységüket és az azzal kapcsolatos információs szolgáltatásokat itthon folytatják ill. veszik 
igénybe A MATÁV bérelt vonal (ISDN, frame-relay) szolgáltatásai valamint az IP adathálózati 
szolgáltatás viszonyából kiindulva kell az IP gerincet fejleszteni.

Az Internet alkalmazásokat tekintve a NIIF program abból indul ki, hogy az alkalmazások mind 
szélesebb köre alakul ki, a multimédia információátviteltől a videokonferencián keresztül az új 
információs szolgáltatásokig Ezek bevezetése az IIF eddigi gyakorlatának megfelelően koordinált 
tevékenységet igényel, amelyre a NIIFP megfelelelő keretet biztosít. Végül, de nem utolsósorban az 
NIIF Program lényeges feladata az alkalmazói szolgáltatások bevezetésének támogatása, az IIF kör 
szolgáltató rendszereinek információval való feltöltése.

Az NIIF program

Az NIIF (országos) gerinchálózatok

Az NIIF intézetek vagy a HBONE IP gerinchálózathoz kapcsolódnak közvetlenül vagy közvetve, 
avagy a nyilvános csomagkapcsolt adathálózathoz kapcsolódnak, vagy x.2S fölötti IP vagy egyéb 
hálózati protokoll szerint működve 1995 elején;

- az IIF intézmények száma: 512,
- ebből HUNGARNET intézmény: 326,
- ebből X.25 interfésze van: 281,
- közvetlen HBONE interfész: 20,
- előjegyezve további: 7,
- közvetett HBONE kapcsolat: 26,
- x.25 feletti IP forgalom legalább: 50

(becsült)
HUNGARNET intézmény.



A HBONE-t 1995 elején az IIF intézmények által üzemeltetett átjárók és útválasztók rendszereként 
jellemezhettük Az IIF Műszaki Tanács javaslatai alapján az IIF Operatív bizottság úgy döntött, hogy 
a HBONE-nak legyen egy menedzselt magja, amelyhez a regionális központok routerei 
csatlakoznak. A mag routereihez csatlakozzanak a nemzetközi vonalak Elkészült a HBONE 
"koncepció”, amelynek bevezető mondatai az alábbiak:

A HBONE kűlöncélú (távközlő) hálózat az 1992. évi LXXII. törvény mellékletében foglalt 7. sz. 
bekezdés értelmében.

Szolgáltatási kör

A HBONE az HF intézmények hazai valamint nemzetközi IP forgalmát bonyolitja. Az IIF 
intézmények - a használati előírásoknak megfelelve - korlátozás nélkül, ezen belül a NIIF 
Felügyelő Tanács által meghatározott intézményi kör térítés mentesen, a többi intézmény a 
nemzetközi forgalmat hordozó infrastruktúra üzemeltetési költségeihez hozzájárulva használhatja a 
rendszert.

Az NlIF valamint a MATÁV együttműködési megállapodást kötött, (az NIIF Program fenti 
projektjének kiteljesítésére) ennek egyik eleme a nemzetközi IP gerinchálózati kapcsolódások közös 
kihasználása, másik eleme a HBONE mag routerek közül kettőnek a MATÁV telephelyén való 
elhelyezése és a MATÁV részvétele a HBONE "menedzsment"-jében A megvalósítandó 
konfiguráció egyik lehetséges változatát mutatja az 1.1. ábra, amely egyben tükrözi azt a még nem 
teljesen egyeztetett szemléletmódot is, ahogy az NIIF valamint a MATÁV a többi IP szolgáltató 
hálózati kapcsolódási lehetőségeit képzeli, különösen azt, hogy nem lenne szerencsés ha hazai 
Internet felhasználók külföldön keresztül kommunikálhatnának csak egymással. Az ábrán látható 
"cső" egy u n. semleges ETHERNET szegmens, amelyhez kapcsolódó IP gerinchálózati szolgáltatók 
térítés mentesen cserélhetnek egymással IP csomagokat.

A fentiekből következik, hogy az IP szolgáltatás kiteijesztésére vonatkozó és az előzőekben 
ismertetett NIIF koncepció kissé változott. A program a HBONE-on nem kíván az IIF körhöz nem 
tartozó intézmények számára IP gerinchálózati szolgáltatást nyújtani, hanem szorgalmazza a 
MATÁV valamint más IP szolgáltatók hazai forgalmának elszámolás mentes bonyolítását valamint a 
MATÁV IP szolgáltatásának bevezetését.

Az IP gerinchálózat a HBONE részletes ismertetését Martos Balázs előadása adja, ezért itt azt 
vizsgáljuk meg, hogy a nyilvános csomagkapcsolt adathálózat használata mit jelent az NIIF 
közösség számára.

MATÁV-HUNGARNET megállapodás értelmében a HUNGARNET intézmények forgalom függő 
költségeit a NIIF program fizeti, 1995-ig a következő tarifa megállapodás alapján: 
adatmennyiség díj = (l+log(átvitt szegmes/10 000 kszegmens))* 1 mFt, 
idő függő díj = 0.25 Ft/eltöltött idő, 
hívási díj = 1.5 Ft/virtuális hívás

Eredetileg a MATÁV-HUNGARNET megállapodáson belül a logaritmikus tarifa összefüggés 
kidolgozásának célja az volt, hogy az IIF ne kerülhessen abba a helyzetbe, amikor a hálózat helytelen 
használata kifizethetetlen számlát eredményez A műszaki alapot az adta, hogy az IIF közösséget 
kiszolgáló SOKBOX rendszert valamint a gerinchálózati vonalakat alapjában csak az IIF közösség 
használta így a kedvezményezett forgalom nem érintett külső felhasználót Az IIF közösség jelentős
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hányada azonban ma már nem IFF intézményekkel megosztva használja a nyilvános csomagkapcsolt 
adathálózat erőforrásait, ezért a MATÁV új tarifa egyezmény megkötését javasolta, amelyet az NIIF 
Program vezetése elfogadott Ennek lényege, hogy az adatmennyiség díj ezentúl 04 Ft/ szegment 
lesz.

Mint mondottuk 281 FIUNGARNET intézmény rendelkezik x 25 interfésszel. Ezek közül legalább 
50 intézmény x.25 fölötti IP forgalmat bonyolít és ezen intézmények a költségek jelentős hányadát 
képviselik. Igen nagyszámban vannak azon intézmények, amelyek közvetlen vagy közvetett HBONE 
kapcsolattal rendelkeznek mégis forgalmaznak x 25 felett, IP csomagok átvitele vagy X 25 
alkalmazások elérése céljából. Ez a forgalom, illetve költsége, az NIIF program számára 1995-től 
már elviselhetetlen anyagi terhet jelent, ezért a közeli jövőben megöldást kell találni

A megoldás alapja az az elv, hogy az x 25 feletti IP kiszolgálás azon Intézmények esetén javasolt, 
amelyek új Internet tagként még viszonylag alacsony adatmennyiséget forgalmaznak A későbbi
ekben az intézményt közvetlenül vagy közvetve más intézményen keresztül kell a HBONE-höz kap
csolni.

A következő táblázat a forgalom fejlődését mutatja valamint azt, hogy mennyit fizettek volna ill 
fizetnének az intézmények havonta a bérleti díjon felül ha a MATÁV-HUNGARNET megállapodás 
nem lenne érvényben és nem az IIF fedezné a költségeket

Hónap ADOTT
szegmens

VETT
szegmens

ÖSSZES
szegmens

Teljes költség 
(FtÁió) 
1995-ig 
névl. tarifa

Forg költség 
(Ft/hó) 
az 1995-től 
érv tanfa.

1992. január 1.304 439 3 616.156 4.923 595 623 267 170.000
1992. december 7 306.529 14.363.500 21 670029 1 649 806 866.800
1994. január 66.853.000 4.698.000 2.674.000
1994. november 70 362.298 50.688.577 121.349 446 7.998.612 4 854.000

Az elmondottak, azt remélem, tükrözik, hogy az IIF és ezen belül a HUNGARNET közösség az 
Internet használatában felzárkózott a hasonló nagyságú népességgel és nemzeti jövedelemmel 
rendelkező országok közé, a növekedés üteme megfelel az európai átlagnak gondjaink az ország 
anyagi helyzetét szemlélve, a fejlődés fenntartásával lehetnek
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M egjegyzések:

A Q  egy router

A  ^  egy vagy több A S , am elyen belül szám talan fe lhaszná ló

a z a z  IP há lózat lehet

1.1. ábra
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SZAKMAI ELETRAJZ

Csaba László

Csaba László 1958-ban az ELTE fizikus szakán végezte tanulmányait. 1982-ben a műszaki 
tudomány kandidátusa lett.
1958 és 1965 között a BHG-ban gyártmány fejlesztőként dolgozott, majd az MTA SZTAKI- 
ban 1990 -ig egyebek között adatátviteli berendezések, számítógép hálózati eszközök és 
rendszerek fejlesztését végezte illetve irányította. 1986 óta az IIF létrehozásában vett részt a 
műszaki tanács elnökeként. 1990-ben előző feladatát megtartva a Hungária Biztosító 
számítóközpontjának igazgatója.
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A HBONE

Martos Balázs, <martos(asztakUiu>
MTA-SZIAK! ASZI

A HBONE az IlF Program által épített országos gerinchálózat, amelynek hálózati 
protokollja az internet protokoll (IP) A HBONE fejlesztés célja, hogy az IIF intézmények egy 
olyan infrastruktúrához jussanak, amely a kialakult helyi (LAN) és városi (MAN) internet 
hálózatokat egy nagyterületű gerinchálózattal összefogja A HBONE lehetővé teszi az érintett 
IIF intézmények egymás közötti korszerű kommunikációját, de leglényegesebb szolgáltatása, hogy 
biztosítja az internet technológián alapuló hazai és külföldi alkalmazások elérését is A külföldi 
kapcsolatok fenntartása a HBONE-hoz szervesen hozzátartozó nemzetközi vonalak segítségével 
történik

Az IIF Program ezen magánhálózata (jogilag egy különcélú távközlő hálózat) a teljes IIF 
tagsági kört szolgálja, de kiemelt támogatást élvez a FIUNGARNET intézményi kör, amely az 
Európában szokásosan "kutatói" vagy "akadémiai" minösitövel jellemzett hálózati felhasználók 
köre, tagjai a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, közgyűjtemények

A HBONE gerinchálózat kapcsológépei jellemzően egy-egy befogadó IIF intézményben, 
regionális központban kerülnek elhelyezésre. Valamely régió IIF intézményei, felhasználói ezeken 
a szolgáltatási pontokon (un. csomópontokon) csatlakozhatnak a HBONE-hoz

A FIBONE építése 1993 elején kezdődött. Azóta a műszaki és anyagi lehetőségek 
függvényében folyamatosan tart a hálózat bővítése, űj csomópontok és végfelhasználók 
bekapcsolása, valamint a bekapcsolt felhasználók forgalmának dinamikus növekedése miatt a 
meglévő adatátviteli kapacitások növelése hazai és nemzetközi viszonylatokban is. A fejlődés 
napjainkra szükségessé tette egy nagy megbízhatóságú gerinchálózati mag kialakítását, valamint a 
szolgáltatási, felügyeleti felelősségek pontosabb meghatározását A hálózat fejlesztése 1995-ben is 
tovább folytatódik

1. A HBONE struktúrája

A HBONE fizikai alkotóelemei az összekötő alapáramkörök és a kapcsológépek (routerek) 
A működéshez természetesen ezen eszközök fizikai létén kivül számos egyéb feltételnek is 
teljesülnie kell. Meg kell oldani az internet cimek és nevek kiosztását, a helyes útvonalválasztást 
(routingot), a folyamatos felügyeletet, a név szerverek összehangolt működését, meg kell találni az 
ÚJ felhasználók bekapcsolásának lehetséges legelőnyösebb módját, el kell végezni a



bekapcsolásukkal járó rendszeres átkonfigurálásokat, hogy csak néhány fontos momentumot 
említsünk, nem is szólva a finanszírozásról

A HBONE gerinchálózat az IIP regionális központokban elhelyezett regionális HBONE 
routereket köti össze Ezek a regionális HBONE routerek egyrészt természetesen magának a 
befogadó IIP intézménynek a bekapcsolását is szolgálják, de ugyanakkor a többi IIP intézmény is 
ezekhez a routerekhez kapcsolódva válhat a hálózat tagjává Hogy a bekapcsolódó intézmény 
milyen módon (milyen eszközzel, milyen fizikai összeköttetéssel) csatlakozik a regionális HBONE 
routerhez, azt a helyi műszaki lehetőségek figyelembe vételével, az adott regionális központtal 
konzultálva, valamint saját anyagi lehetőségeinek megfelelően maga választhatja meg

A HBONE országos hálózata a MATÁV nyilvános digitális bérelt vonali szolgáltatásán 
alapul, jellemzően 64 kbps vonali sebességekkel A korábbi 9,6 kbps sebességű analóg vonalakat 
1994 folyamán sikerűit 64 kbps digitális kapcsolatokra cserélni Jelenleg már Veszprém 
(Veszprémi Egyetem), Pécs (Janus Pannonius Tudományegyetem), Szeged (József Attila 
Tudományegyetem), Kecskemét (Gépipari és Automatizálási Műszaki főiskola), Debrecen 
(Kossuth Lajos Tudományegyetem), Nyíregyháza (Bessenyei György Tanárképző főiskola), 
Miskolc (Miskolci Egyetem) regionális központjai vannak Így a fővároshoz kapcsolva

Az országos topológia egyelőre Budapestről kiinduftian sugaras elrendezésű, amelybe a 
vidéki városok egymás közötti forgalmának függvényében, illetve az újabb csomópontok 
bekapcsolásakor a jövőben kisebb gyűrűket létrehozó keresztkötések kerülhetnek Állandó 
alternatív utak csak ezen keresztkötések létrehozásával keletkezhetnek, de tartalék útvonalakat 
már jelenleg is biztosit a rendszer Tartalékként a nyilvános X 25 hálózatot használjuk, az X 25 
feletti IP átvitel RFC S szabványa szerint

HBONE
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Már beszerzésre kerültek a routerek és csak a postai vonalak kiépítésére vár további 5 régió: 
Kaposvár (Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar)), Sopron (MT.A Geodéziai és 
Geofizikai Kutató Intézet), Győr (Széchenyi István Műszaki Főiskola), Szombathely (Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola), Keszthely (Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon 
Mezögazdaságtudományi Kar)

A bérelt, közvetlen kapcsolatot kiépítem nem tudó, de X 25 előfizetői ponttal rendelkező IIF 
intézmények számára az IIF Központ biztosit X 25 feletti IP összeköttetéssel csatlakozási 
lehetőséget a HBONE-hoz Jelenleg már több mint 50 az ilyen módon csatlakozó intézmények 
száma

A FIBONE budapesti részhálózatában jellemzően nagysebességű összeköttetések, alternativ] 
útvonalak állnak rendelkezésre a FIBONE routerek, illetve csomópontok összekapcsolására, | 
Budapesten 6 helyen van olyan regionális HBONE csomópont, amelyhez a felhasználók J 
csatlakozhatnak: az IIF Központban, a BME-n, a BKE-n, az ELTE-n, a KFKl-ban és az MTA-j 
SZTAKI-ban

Az IIF FIBONE fejlesztésének egyik jelentős beruházása az a 2 Mbps sebességül 
mikrohullámü kapcsolatrendszer, amelynek gyökérpontja a Széchenyi-hegyen lévő TV toronyban] 
van Ide csatlakozik az IIF Központ, a BME, a KFKI és Gödöllő (Mezőgazdasági Biotechnológiai] 
Központ)

Fontos szerepet játszik a BME, BKE és ETTE regionális HBONE routerek, továbbá többi 
más budapesti intézmény összekapcsolásában az egyetemközi FDDl hálózat, amely várhatóan épülj 
tovább

Kialakítás alatt van egy olyan gerinchálózati mag, amely a mikrohullámú központban, 
BME-n, az IIF Központban és a MATAV Városház utcai központjában elhelyezett routerekből és] 
a köztük lévő nagysebességű, tartalék útvonalakat is lehetőve tevő kapcsolatokból áll Közvetlenül] 
ehhez a maghoz csatlakoznak majd a Városház utcában a HBONE nemzetközi kapcsolatai és a] 
nem HUNGARNET-IIF autonóm rendszerhez tartozó regionális routerek

Jelenleg Európában két meghatározó IP gerinchálózat működik Az egyik az EuropaNETj 
amely az EMPB (European Multiprotocol Backbone) elnevezésű európai gerinchálózat,] 
kiegészítve a megfelelő átjárókkal az Egyesült Államok és a többi IP hálózat felé Az EuropaNETj 
felügyeletét a DANTE szervezet végzi, amely a helyi kapcsológépekkel kapcsolatos munkák egyj 
részét a nemzeti távközlési cégeknek adja ki. A MATAV kezelésére bízott, a Városház utcában] 
elhelyezett magyarországi EuropaNET kapcsológép jelenleg két interfésszel rendelkezik az IIFJ 
Központ (128 kbps) és a BME (64 kbps) fele

A másik európai gerinchálózat, az EBONE Az EBONT napjainkra elsősorban! 
Franciaország és Ausztria, illetve az érdekkörükbe tartozó régiók (Mediterránium, illetve KözépJ 
kelet Európa) számára nyújt szolgáltatást A magyar gerinchálózat építésekor elsősorban ennek 
hálózatnak a példáját tartottuk szem előtt Magyarország jelenleg két, egyenként 64 kbpsl 
sebességű vonallal csatlakozik az EBONE-hoz: az egyik a BKE-röl, a másik az IIF KózpontbójJ 
megy Bécsbe
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2. A HBONE működtetése

A HBONE-ba bekapcsolt felhasználók száma dinamikusan növekszik A HBONE által 
elérhetővé tett szolgáltatásokat egyre többen és egyre intenzivebben használják Az új, népszerű 
alkalmazások (pl. WWW) egyre nagyobb forgalmat generálnak a hálózatban.

In te rn e t  n év  s z e rv e re k  s z á m a  M a g y a ro rs z á g o n
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A HBONE üzemeltetése jelenleg kooperatív módon történik, egy önkéntes alapon 
szerveződő, kollektív felelősségű menedzseri tanács koordinálásával, tiszteletben tartva a HBONE 
routereket befogadó intézmények, illetve az üzemeltető szakemberek autonómiáját Az elmúlt 
évek üzemeltetési tapasztalata az, hogy a nehézségekhez képest kevés volt a felhasználókat is 
éiintő üzemzavar, a hálózat menedzserei a körülményekhez képest mindent megtettek a 
szolgáltatás fenntartásáért A szüntelenül növekvő hálózat méretei mellett azonban már 
elkerülhetetlen, hogy legalább a hálózat magja, a nemzetközi kijáratok folyamatos, 24 órás 
felügyelet alatt álljanak, a hálózat ezen része egységes koncepció és felelősség szerint legyen 
konfigurálva, üzemeltetve

Az IIP Program jelentős mértékben támogatja a HBONE építését és működtetését. 
Megvásárolta a EIBONE csomöpontokba kerülő routereket, finanszírozza a HBONE 
csomópontok közötti közvetlen vonalas összeköttetéseket, a nemzetközi hálózatokhoz való 
csatlakozás tagdijait és vonalbérleti díjait, valamint a HUNGARNET intézmények számára az X 25 
feletti IP forgalom költségét

A HBONE-hoz minden IIP tagintézmény közvetlenül vagy nyilvános X.25 hálózaton 
keresztül csatlakozhat A HBONE csomópont eléréséhez a csatlakozni kívánó intézményben 
szükséges hálózati eszközről, illetve a HBONE csomópöntig terjedő szakaszon az adatátvitel 
módjáról, finanszírozásáról az intézmény maga gondoskodik Az HE biztosítja a csatlakozási 
interfészt, vállalja a HBONE csomópontok között a belföldi, illetve a nemzetközi forgalom 
továbbítását
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3. Csatlakozás a HBONE-hoz

A sok-sok felhasználóval rendelkező, nagyforgalmú intézmények csatlakozását a HBONE- 
hoz közvetlen kapcsolattal kell megoldani Ennek formája leggyakrabban a digitális bérelt vonal 
lehet, jellemzően 64 kbps sebességgel Városon belül ugyanakkor gondolni lehet más alternatív 
megoldásra is (saját üvegszál, mikrohullám, rádió stb ). A legelőnyösebb változatot a konkrét 
körülmények ismeretében lehet csak kiválasztani A soros vonalakon a HBONE routerek PPP 
(RhC ll" l)  vagy HDLC protokollal tudnak az intézményi access routerekkel kommunikálni.



A csatlakozás másik lehetséges módja a mára csaknem minden IIP intézmény számára 
elérhető X.25 hálózat, mint közvetítő hálózat felhasználása Az X 2,'i adathálózat - az alkalmazott 
hibajavító, ismétlő protokolloknak köszönhetően - műszakilag alkalmas a viszönylag gyenge 
minőségű analóg távközlési vonalakén is a megfelelő meghizhatóságú és hatásfokú adatátvitelre, 
az internet használat szempontjából egy megbízható, de - a szokásos 9,6 kbps előfizetői interfészek 
miatt - viszonylag lassú bérelt vonalnak tekinthető A HBONE építés, finanszírozás szempontjából 
előnyös, hogy az X 2,‘i feletti IP-vel becsatlakozók nem foglalnak kűlön-külön interfészeket a 
gerinchálózati routeren, hanem számukra egyetlen közös interfész is elegendő Az intézménynek 
magának olyan routerrel kell rendelkeznie, amely az X 2,‘i hálózatra csatlakozva az RFC877 
ajánlásban definiált protokollnak megfelelően működik A csatlakozásnak ezt a formáját a 
nyilvános X.25 szolgálat forgalom szerinti számlázása miatt csak a kis/közepes forgalmú 
intézményeknek ajánljuk még akkor is, ha a HUNGARNET intézményi kör számára a fizetendő 
forgalmi költségeket az IIP Program állja

Sok esetben a felhasználó számítógépe (pl UNIX vagy VMS operációs rendszerű host) 
maga is képes routerként működni, es ha önmagában áll, vagy a hozzá tartozó lokális hálózat 
kisebb méretű, akkor nagyobb teljesítmény veszteség nélkül futtaható rajta ez a funkció a 
"háttérben", megtakarítva ezzel egy router árát Nagyobb hálózatok, gyors vonalak esetén azonban 
az önálló router többnyire nélkülözhetetlen

4. További tervek

A gerinchálózat fejlesztésének következő fázisában további régiókat tervezünk a HBONE-bi 
bekapcsolni. A távolabbi cél valamennyi megyeszékhely bekapcsolása A HBONE csomópontok 
számának növelésén kívül további intézmények lesznek bérelt vonalon vagy X.25 felett a HBONE 
csomópontokhoz bekötve. Az új bekötések mellett a forgalom növekedése miatt több helyen 
szükséges a már meglévő sávszélességek bővítése is. Az előrelépés természetesen csak 
mindenkori pénzügyi lehetőségek függvényében valósulhat meg

Az EBONE felé a jelenlegi 2 db 64 kbps sebességű vonal helyett hamarosan üzembe áll eg; 
256 kbps sebességű új csatlakozás. Tárgyalások folynak egy 2 Mbps sebességű nemzetkö: 
csatlakozás létrehozásának műszaki és anyagi feltételeiről

A HBONE mag kialakításával a jelenlegi útvonalválasztási (routing) szisztéma, a jelenlegi 
autonóm rendszer szerkezet módosulni fog Folyamatosan alkalmazkodni kell az internet 
fejlődéséhez is, így a gerinchálózatban bevezetésre kerül a BGP4 és az EIGRP routing protokoll.

A PfflONE csomópontok összekapcsolásának tervezésekor a jövőre nézve figyelemmel kell 
kisémi a Magyarországon (remélhetőleg) megjelenő új adatátviteli szolgáltatásokat 
Alaphálózataként az PR (Frame Relay) vagy az ATM (Asynchronous Transfer Mode) szolgáltatai 
látszik műszakilag perspektivikusnak Tartalék kapcsolatok kiépítésére (a fővonal kiesése eset^ 
vagy alkalmi forgalmi csúcsok áthidalására) a világban elterjedten használják az ISDN 64 kbpj 
sebességű csatornáit, amelyeket dinamikusan lehet igénybe venni A műszaki tényezők mellett 
természetesen rendkívül meghatározó lesz ezen új szolgáltatások tanfája
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M artos B a lá zs  19 7 7  óta do lgozik a M a g ya r Tudo m ányo s A kad ém ia  

S zám ítás tech n ik a i és  A utom atizá lás i Kutató In tézetében .

V illam o s m é rn ö k , a Budapesti M űszak i E gye tem en  d ip lom ázo tt M ű s ze r és  

M érés techn ika  szakon . R észt ve tt szám o s szám ítógép -h á ló zati b e rendezés  

és há lózati szo igá lta tás  k ife jlesztésében . Je len leg  a z  M T A -S Z T A K I 

szá m ítás te ch n ika i és  szá m ító g é p -h á ló za ti infrastrukturális  

szo lgá lta táso kka l, fe jlesztésekke l fog la lkozó  főosztá lyának  

ve ze tő je k é n t irány ítja  a részleg hard ver/szo ftver  

fe jlesztés i, szo lgá ltatási, konzultációs, rendszertervezési és  

rendszerin tegrác iós tevéke n ys ég é t. A z N IIF  P rogram  

M ű szak i T a n á c s á n a k  ta g jak én t és a H B O N E  projekt v e ze tő jeké n t részt 

v e sz  a m a g y a r kutatói In ternet há lóza t k iépítésében , fe jlesztésében .

A  H B O N E  a z  N IIF  P rogram  álta l ép íte tt országos szá m ítógé pes  gerin ch álóza t, amelyre 

protokollja a z  In ternet Protocol. A  H B O N E  projekt cé lja , hogy a z  N IIF  in tézm én y ek  helyi 

há ló za ta it eg y  nagyterü letű  gerin ch á lóza t segítségéve l egym ássa l és a  nem zetközi 

há lóza tokka l összekapcso lja , m eg v a ló s ítva  ezze l a z  In ternet szo lgá ltatások hazai 

h o zzá fé rh e tő ség é t. A  H B O N E  gerincháiózat kapcsológépeit eg y-e gy  régióban egy-egyN 

in tézm én y  fogad ja  be, a  többi in tézm ény ezeken  a szo lgáltatási pontokon csatlakozhat 

h á lóza tho z. A  H B O N E  ép ítés e  19 93  e le jén  kezdődött, m ára  10  v idéki régió legalább 64j 
sebességű bekapcso lása és  eg y  kiterjedt budapesti h á lóza trend szer k iép ítése valósuld
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Kovács l.ászló 
(MTA-SZTAK!)

Multimédia hálózaton kerosztiil
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ISDN ES FRAME RELAY INFORMATIKAI 
ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON

Ivánka Gabriella és Leporisz György
SzKI Kft.

Az ISDN mcgjclcncsc a magyarországi kapcsolt típusú nyilvános kommunikációs 
szolgáltatások palettáján a hagyományos alkalmazások körének jelentős mértékű bővülését kínálja. 
Az előfizetői réz érpárak egyidejűleg többfunkciós (csatornás) és nagysebességű (2x64 Kb/s + 16 
Kb/s) használata révén új alkalmazási lehetőségek nyílnak meg, mint például a videokonferencia és 
egyéb multimédia alkalmazások. Ugyanakkor a már megszokott felhasználások (telefon, fax, 
adatkommunikáció stb.) lényegesen jobb minőségben és ezzel párosuló kedvező díj kondíciókkal 
érhetők cl.

Az ISDN a kommunikációs piac átrendeződését eredményezi. Az ISDN piaci részesedést | 
szerez az analóg kapcsolt és bérelt, digitális bérelt, továbbá a műholdas szolgáltatások értékesítési 
területeiből. Ez a folyamat ugyanakkor esak a piac átrendeződését jelenti és nem valamelyik 
szolgáltatás közeljövőben történő kiváltását, megszűnését eredményezi. Egy informatikai rendszer j 
tervezésénél mindig az igények szerinti legkedvezőbb árszintű, minőségileg kielégítő távközlési I 
szolgáltatásra épülő megoldást kell választani.

A nyugati távközlési piac azt mutatja, hogy az analóg és a digitális szolgáltatások egymást I 
nem szorítják ki a piacról. Valójában az előfizetőknek az elkövetkező években Magyarországon is I 
elemezniük kell, hogy igényeik kielégítése a hozzájuk tartozó távközlési díjak ismeretében mikori 
képeznek optimumot. Ezen számítások eredményeként létrejövő döntések alapján gazdaságosan] 
működő informatikai rendszerek üzemeltethetők. Természetesen az igények változhatnak, sőt az I 
üzemelés során bizonyos adatkommunikációs igények változása a felhasználandó távközlési | 
szolgáltatás típusát is megváltoztathatják.

Az ISDN alkalmazása lökésszerű, nagy mennyiségű rövid időtartamú adatkommunikációs! 
igény esetében (file átvitel, videokonferencia) célszerű, vagy például bérelt összeköttetésre épülői 
hálózat "back up" megoldásaként. Helyi számitógépes hálózatok közötti állandó adatforgalom j 
igénye esetén a bérelt vonali szolgáltatásra épülő frame relay megoldás a gazdaságos, az ISDN! 
ilyen esetben "vészhelyzetre" vonatkozó tartalék megoldás. Természetesen a megoldások I 
kombinációja is lehetséges, amennyiben a különböző helyen lévő hálózatok közötti kommunikációs I 
Igények egymástól eltérnek.

ISDN alkalmazásának típusmegoldásai

Az ISDN kapcsolt típusú kommunikációs szolgáltatás, amely átviteli sebességében,! 
minőségében és párhuzamos csatornáival kiterjeszti az analóg kapcsolt hálózaton megvalósíthatóI 
alkalmazások körét. A PC alapú tipikus alkalmazások Magyarországon is rendelkezésre állnak. EzI 
rendkívül fontos, hiszen először vagyunk abban a helyzetben, hogy a nyilvános szolgáltatási 
megnyitásakor már kipróbált, bevizsgált eszközök, alkalmazások állnak az előfizetökl 
rendelkezésére. A MATÁV Rt. csatlakozott az európai ISDN ajánlást (Euro-ISDN) elfogadó ésl
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.-1, nagysebességű, digitális átvitel, (64/64, 128 Kb/s),
-  gyors hívásfelépítés,
-  azonos Időben többeélű felhasználás multimédia (adat, hang, kép),
-  különleges beruházási nem igényel,
-  lökésszerű adattovábbításra alkalmas,
-  baek-up funkeiók,
-  nagyfokú megbízhatóság,
-  fejlett felügyelt üzemeltetés,
-  világméretű elterjedtség

Az ISDN MS DOS/WINDOWS KÖRNYEZETBEN

COMMON ISDN APPLICATION INTEREACE - CAPI

Az ISDN átvitel új lehetőségeket nyújt a PC világ integrálásában. Az alkalmazás-fejlesztés 
egységes SW interfésze Európában (Közös Piac) a C.XPI, kvázi ipari szabvány (BRI-Basie Rate 
ISDN és PRI-Primary Rate ISDN interfacc-ckrc).

E l ő n y e i ;

Cél:

a PC kártyagyártóktól független ISDN alkalmazás-fejlesztés biztosítása,
-  az ISDN alkalmazások terjedésének felgyorsítása,
-  az ISDN alkalmazások portabilitása

File tovibbilás

-  kapesolat felépítés 1-2 see-os nagyságrendben
-  adattömörítés, a sebesség elérheti a 250 Kb/s értéket
-  jelszó védelem
-  automatikus ütemezés
-  SAA interfész, egér, opció: Euro file transzfer 

G3/G4 FAX

Windows környezetben fax készítés, fogadás.
Minősége kitűnő, kapesolódik az analóg szolgáltatáshoz is.

Desktop Personal Conferencing (Személyi Konferencia Rendszer)

Konferencia jellegű együttdolgozás 
Windows képernyő és alkalmazások közös használata 
Dokumentumok közös kezelése 

'Video és hang átvitel
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-  néhány órás videokonferencia költségei lényegesen alacsonyabban, mint a repülőút és a ‘ 
szállodai költségek együttesen,

-  az utazásra fordított idő teljes mértékben felszabadul,
-  videokonferencia esetén a találkozón olyanok is részt vehetnek, akik egyébként nem  ̂

lehetnének jelen,
-  videokonferencia segítségével nagyobb mennyiségű dokumentum mutatható be,
-  földrajzilag különböző pontokon levő partnerek számára könnyedén és hatékonyan lehet I 

konferenciát szervezni.

Alkalmazási területek:

bankok, kcrcskcdőházak, vcgycsvállalatok, több telephellyel rendelkező cégek, oktatás

-  vállalati vezetők rendszeres időközönként rendezett találkozóikat bonyolíthatják] 
videokonferencia segítségével,

-  különböző helyszíneken dolgozó specialisták vitathatnak meg különböző problémákat,
-  specialisták segédkezhetnek egy helyi kórház orvosainak nehéz műtét esetén,
-  távoktatás nyújtható szinte iskolai közérzetet teremtve, ezáltal elfoglalt oktatók egyidejűleg j 

több helyszínen oktathatnak, illetve elszigetelt területen lakó hallgatók vonhatók be az [ 
oktatásba.

Mail-Box/Bulletin board

Új lehetőségként a multimedia szolgáltatás jelenik meg.

PBX környezetben

-  BRJ csatlakozások számának csökkentése
-  Beválasztás kihasználása

ISDN a PC LAN összekapcsolásában 

A megvalósítás eszközei:

NetWare Multiprotocol Router for ISDN

-  IPX/SPX
-  TCP/IP
-  AppleTalk
-  OSI
-  routing
-  max. 8x64 Kb/s ISDN kapcsolat
-  SNMP

E lőnyei:
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NftWAYS/ISDN

Novell és TCP/IP hálózat használata távoli ISDN munkaállomásról

-  SPX/PX
-  TCP/IP
-  LAN Workplace
-  PC/TCP(FTP)
-  •dattömörítes
-  biztonság

NetWare CONNECT for ISDN

l

-  Ki-cs bemenő hívások
-  LAN állomásról

= Compu Serve 
= BBS 
= Mail box 
= PC-alkalmazások

-  Távoli állomások
-  LAN szolgáltatások

Az ISDN alkalmazási lehetőségeit PC LAN környezetben az 1 .sz.ábra illusztrálja.

I. ábra
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ISDN - GroupW are

Az ISDN - GroupWarc a csoportos munka kiváló kommunikációs támogató eszköze (Id. 2. sz
ábra).

Kiegcszilö funkciók;

-  Mail
-  adattömörítés
-  visszahívás
-  kulcsszóval védett kommunikáció

Komplex irodai Windows alkalmazás
-  G3/G4 fax, filc-továbbitás, rendelések kezelése
-  Tcictcx, EDIFACT, X.25

SHARED 
GROUPGATE 
TELEGATE

WORKGROUP

□
lg  ll l llllllll SHARED
I™    GROUPGATE

1*1 ...Idilli

WORKGROUP

2. ábra

Alkalmazási típusok

OSITRON TARGO ICS (LAN) - file transfer, bulletin board, mail.box,
COMSHARE Vezetői Információs Rendszer 
Novell GroupWare - SoftSolutions dokumentumkezelő

Mobile - ISDN

A hordozható PC-n kialakítható néhány alkalmazási lehetőség elsősorban üzletkötők, vezető 
menedzserek számára ajánlott.(3,sz.ábra)



S/olgállaló rendszerek

Közcélú adatbázisok használata ISDN hálózaton keresztül PC, fax, telefon felhasználásával 
lehetőséget kínál "ember-nélküli" szolgáltatói rendszerek kialakítására.

Business Application

COMSHARE Vezetői 
Információs Rendszer

NOVELL GroupWare

SoftSolutions - Dokumentumkezelő 
Rendszer

3. ábra

INTERNET használata ISDN eszközükről

Eszköz: NetWare Connect for ISDN 

Frame Relay alkalmazásának tipusniegoldásai

A frame relay alkalmazása abban az esetben eélszerű, ha

- a , kommunikáló számítástechnikai rendszerek közötti adatforgalom - igényes állandó 
jellegű kettőnél több végfelhasználói pontnak kell egyidőben egymással forgalmazni

-  automatikus sávszélesség menedzselésre van szükség
- a kommunikációs költségek a bérelt vonali tarifa mellett kedvezőbbek
- a multimédia átvitel igénye Járulékosan az adatkommunikáció mellett jelentkezik

Tipikus megoldások

A típusszolgáltatásokat a TAVIS frame rendszer konfiguráeió változatai illusztrálják 
(4.,5.ábra).

-  LAN-LAN pont-multipoint kapcsolatban (4. ábra)
-  LAN-HOST-LAN konfigurációk kialakítása (4. ábra)
-  Adat-beszéd-hang-kép-fax-video átvitel pont-multipoint kapesolatban (5, ábra)

Internet alkalmazások

Multiprotokoll útválasztó alkalmazásával az IP hálózat és a frame relay rendszer 
őlizdcapcsolható úgy is, hogy a nyilvános, vagy magán frame relay szolgáltatásra épülő 
alrendszerek MPR alkalmazásával az INTERNET-be kapcsolhatók.







Visszatérő alapgondolat annak megfogalmazása, hogy egyetlen távközlési szolgáltatást sem j 
szabad túlértékelni, minden feladatra kiváló megoldást nyújtónak tekinteni. Hanem tudatosodni kell j 
a rendszerépitőkben, felhasználókban, hogy a kommunikációs szolgáltatásokat úgy kell 
mcgvála.sztani, hogy a megoldani kívánt feladatra adjanak műszaki és gazdasági .szempontból 
optimális megoldást. A frame relay és ISDN ötvözésének kitűnő példája lehet egy országos 
terjedésű vállalat, bank hierarchikus informatikai rendszerének megoldása. A rendszer magjában, 
gyűjtő szintjein frame relay a célszerű, míg az idö.szakonként jelentés kötelezett szintekről az ISDN j 
használata célszerű
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SZAKMAI ELETRAJZ

Leporisz György

A BME Villamosmérnöki Karán 1971-ben szerzett diplomát. Már az egyetemi évei alatt 
kapcsolatba került az SzKl-val, azóta is az SzKI munkatársa A számitástechnika és a 
kommunikáció: C&C OSI elvek szennti integrációja, a rendszertechnikai problémáinak 
megoldása jelenti szakmai működésének meghatározó területeit.
A C&C témában 1973 óta tart előadásokat, cikkeket jelentetett meg, ill. a lehetőségek szerint 
az ISO egy-egy munkacsoportjának munkájában is részt vett. Jelenleg a rendszerintegrálási 
feladatok összefogása mellet a Vezetői Informáciős Rendszerek kialakitásának irányítá.sát is 
végzi

SZAKMAI ELETRAJZ

Ivánka Gabriella

A BME villamosmérnöki karán szerzett oklevelet, alapitótagként dolgozik az SzKI-ban. 
Először a központi egység, párhuzamos feldolgozás és kommunikáció témakörökben végzett 
fiqlesztéseket, majd tevékenysége komplexebb rendszertechnikai feladatok megoldására 
ffányult, pl X 25 rendszerek, PC-LAN kapcsolatok kialakitása Meghatározó működési 
területe a kommuinikációs rendszerek létrehozásához szükséges rendszerintegrálási feladatok 
megoldása, alapvetően a PC-LAN, X.25, frame relay és ISDN témakörökben
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ATM alapú B-ISDN fejlesztések a debreceni MAN-on*  ̂

G á í Z o ltá n , z g a l(g )tig r is .k lte .b u

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Informatikai és Számító Központ

A jelenlegi tanulmány célja a Debreceni UNTV^ERSITAS számítógépes hálózatának továbbil 
fejlesztési lehetőségei, figyelembe véve a B-ISDN hálózati architektúra által biztosított líjl 
szolgáltatásokat.

1.) A Debreceni MAN struktúrája;

Debrecenben az UNTVERSITAS tagintézményei között egy optikai kábelre épülő városil 
számítógépes hálózat készült el 1994 őszén. A MATÁV alépítményeiben elhelyezeti monomódusúi 
fénykábel a legfontosabb debreceni felsőfokú oktatási és kutató intézményeket kapcsolja össze.f 
Az összekötő kábel húsz szálas és 9/125 típusú. A lefektetett kábel mérete meghaladja a 10 Km*l 
t. Az intézmények LAN-jai 62.5/125 típusú monomódusú optikai gerincre épülnek. Alapjában! 
véve a LAN-ok csillag/fa topológiában készültek, gyökér részüket útválasztók képezik.

A LAN-ok gerinchálózati berendezései között a lefektetett nyolcercs kábelek két-kétl 
szálán ETHERNET kapcsolat van. A további kihasználatlan szálakat B-ISDN átvitelre lchet| 
használni.

2.) A hagyományos számítógép hálózatos alkalmazások adaptálási problémái
B-ISDN környezetre:

Az ATM technológia lokális hálózatokban történő alkalmazása olyan problémákat vet fcl,| 
amelyeknek megoldása jelenleg komoly emberi erőforrásokat köt le. Amint ismeretes, a jelcnicgil 
hagyományos helyi hálózatok olyan szolgáltatások számára* nyújtanak lehetőséget, mint amilyencki 
az egyszerű fájlátvitel, elektronikus levél továbbítás, valamint a néhány szó méretű üzeneiekl 
küldése. Ezeknél a hálózatoknál túlnyomóan jellemző az átviteli közeg oszlott használata. Az! 
egyre nagyobb sávszélességet igénylő alkalmazások esetében ehhez a közeghez történő osztott! 
hozzáférés potenciális torlódásokhoz vezet nemcsak a multimédia alkalmazások miau, hanem! 
egyszerű fájlátvitel esetén a csomópontoknak a hálózattal szemben támasztott gyors kiszolgálás! 
igénye miatt is. Amint ismeretes a szélessávú ISDN hálózatok kapcsoló és multiplexáló szabvány 
az ATM egy olyan technológia, amely képes az említett torlódásokat és szűk kcreszimetszctckel 
megszüntetni, ugyanakkor hang, kép és video továbbítására is képes. Az .ATM-hez fűzött| 
remények a nagymértékben az általa biztosított mcgnövekcdeti sávszélességből, a rugalmasságáM! 
és a hatékonyabb menedzselhetőségéből származnak.

Az ATM elterjedésének a jelenlegi LAN-okban akkor lehet biztos esélye, ha a már léteztfl 
programok, alkalmazások módosítatlanul működni fognak az új technológián, vagy az ATMl

A cikk az OTKA T 4033 támogatásával készült.
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kifCBióklul öozekötött hagyományos LAN-okon. Az alábiakban ezt a problémát vizsgáljuk meg 
egy olyan protokoll esetében, amely manapság minden helyi hálózatban használnak, az Internet 
PfMkoU (IP). Először néhány szót az IP csomagok továbbítási mechanizmusáról osztott átviteli 
hkepel rendelkező hálózatnál, amely hidakat és útválasztókat is tartalmaz. Utána az ATM 
Uláatokon történő adattovábbítást és az IP kapcsolatok felépítését tárgyaljuk.

3.1? cmugok továbbítása IEEE 802.x típusú LAN-oknál:

Amint ismeretes, az IP összeköttetésmentes protokoll. Minden egyes csomagot a hálózatnak 
igyeaként kell routolnia, ami azt is eredményezi, hogy ugyanazon forrás és cél csomópontok 
kfltfct két különböző csomag fízikailag különböző útvonalon haladhat. A legtöbb mai helyi 
hfláiat valamilyen osztott átviteli közeget használ. Ilyenek az IEEE 802.x családba tartozó 
flWfenerációs hálózatok. Az IEEE 802 modell szerint az adatkapcsolati réteg két alrétegből 
im’édík ÖHze. Az egyik a MAC (Medium Access Control) szint, amely az átviteli közeghez való 
flBMt hozzáférést biztosítja, a másik az LLC (Logical Link Control) szint, amely a hálózati 
láMg különböző protokolljai számára a médiumtól független interfészt szolgáltat. IEEE 802.3 
Mita Biinden egyes CKinópontnak globális módon saját, hat bájtos fizikai címe (MAC) van, 
■Mly legíiiégévcr nagyon nagy címzési tartományban helyezkedik el. Amikor egy csomópont 
lÉHoi akar küldeni egy másik csomóponthoz, szükséges a forrásnak tudnia, hogy a cél MAC 

iz aktuális hálózatban van<, ellenkező esetben a következő hoppot jelentő útválasztó MAC 
cá^n küldi a keretben található csomagot. Az IP címekből MAC címek előállítását az ARP 
(Aádrai Resolution Protocol) végzi. Például, ha egy A csomópont küldeni akar adatot egy másik 
M té s  nem ismeri B MAC címét, akkor egy ARP-kérelem broadcast csomagot küld a saját IP 
ál MAC címével, valamint B IP címével. Amikor A megkapja az ARP választ, akkor a lokális 
prffoében bejegyzi a B csomópont IP címe mellé B MAC címét is. Az ezutáni A és B 
CMMpontok közötti adatátvitelhez A a saját pufferéből keresi elő B MAC címét.

A hidakat a LAN-ok fizilcai méretének növelése céljából alkalmazzák. A híd megtanulja 
• pORjún található CKMnópontok fizikai címeit és továbbít minden olyan keretet, amelynek a cél 
MAC dm mezője egy másik portján található csomópont fizikai címe. A hidak transzparensek a 
MBépootok számára, vagyis ha például az A csomópont küld egy ARP-kérclcm csomagot egy 
Mi aMüc lábán lévő C IP címével, akkor visszakapja C MAC címét. Mivel az IEEE 802 LAN- 

üBWl szállítási közeget használnak, az ARP-nál szükséges broadcast üzenetek nagyon 
megvalósíthatók. Az ATM hálózatoknál más megoldást kell keresnünk.

A Ai ATM hálózatok cella továbbítási mechanizmusa:

Az IEEE 802 LAN-okkal ellentétben az ATM hálózatok alapvetően összeköttetésmentes 
tfpMáak. Mielőtt két ATM csomópont bármilyen adatot küldene egymásnak, egy Összeköttetést 
Ml Mépítemük. Miután a virtuális csatorna felépült, az adat rögzített hosszúságú cellákban 

A virtuális csatornát egy VCI (Virtual Channel Identifier) azonosító jellemzi. A 
ii catoma több kapcsolatból épülhet fel, ebben az esetben minden egyes kapcsolatnak 

különböző saját VCI azonosítója lehet. Az ATM cella fejrészében megtalálható az a 
VQ uonodtó, amelyhez az illető cella tartozik. A hálózatban a kapcsolók módosítják a VCI 
iHfeit él a cellát a bemenő kapcsolat felől a kimenet kapcsolat felé továbbítják. Az ATM 
MpaMÓBSk van egy vezérlője, amely különböző kapcsolási menedzsment funkciókat és IPC (IPC; 
hpK Port Controller) táblák aktualizálását látja cl. Az ATM csomópontok címzésére három 

formátumot javasoltak. Az egyes címzési formátumok egymástól egy speciális mező
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(AFI: Authonty and Format Identifier) segítségével különböztethetők meg. A hatbájtos MAC 
cím egy másik. ESI (ESI; End System ID) mezőben elhelyezhető.

Az ATM hálózat egy különálló adatkapcsolati rétegként vagy egy önálló MAC alrétegkéntj 
konfigurálható. Az kutatási eredmények azt mutatják, hogy érdemesebb az IP és más hálózati 
szintű protokollokat közvetlenül az ATM fölé implementálni. Ilyen formán lehetőség van ATM 
kapcsolók transzparens módon történő összekapcsolására olyan LAN-okkal, amelyek az IEEE 802* 
es család protokolljait használják.

5. LAN emuláció ATM segítségével:

A LAN emuláció nem jelent mást mint, hogy a pont-pont típusú ATM kapcsoló egy 
osztott átviteli közegként látszódjon a LAN-ok számára. Protokoll rétegződés szempontjából az 
ATM szint tekinthető egy másik IEEE 802 típusú MAC protokollnak az LLC alréteg alatt. Az 
osztott átviteli közegen történő kapcsolatok kulcsa abban rejlik, hogy a küldött információ 
broadcast jellegű, vagyis a LAN minden egyes csomópontja az összes csomagot átveszi, majd 
szűrés után csak a neki címzett kereteket veszi figyelembe. Az ATM összeköttetésalapú, 
broadcast tulajdonság dedikált szerver segítségével oldható meg. Különböző javaslatok léteznek 
szerverekre, mint amilyen az LE (LAN Emulation) szerver, BUS (Broadcast and Unknown) 
szerver, SMS (Specific Multicast Server), GMS (General Multicast Server). Az LE szerver olyâ  
funkciókat lát el, amely MAC címek tárolását és ATM címekhez való rendelését szolgálják, 
multicast szervereknek biztosítaniuk kell az ATM hálózatra közvetlenül kapcsolódó csomópontok 
számára az összeköttetésmentes konnektivitást, hasonlóan mintha LE kliensek lennének.

A szerverek száma és funkcióik még nem teljesen szabványosítottak. Egy alapvetí 
feladat, - amit a szervernek el kell látnia az, hogy képes legyen multicast formában MAC 
kereteket egy megadott számú LE klienshez elküldeni. Ezt a funkciót feltételezve a LA> 
emuláció megvalósítható úgy, hogy minden LE kliens elküldi az összes MAC kereteket és ARP- 
kérelem csomagokat. Ugyanakkor válaszol a multicast szervernek, amely a hozzá érkezó 
kereteket az LE klienseknek küldi szét broadcast formában. Ebben az esetben az LE klicnsndi 
ki kell szűrnie a számára fontos csomagokat. Belátható, hogy ilyen megoldás esetén a multica 
szerver egy potenciális szűk keresztmetszet ha nem használjuk az ATM kapcsoló pont-port 
kapcsolat előnyét. Lehetőség van az ATM kapcsolók és LE kliens interfészének elkészítéséná 
arra, hogy csak az ARP-kérelem csomagokat dolgozza fel a multicast szerver. Az összes töW 
átvitel pont-pont kapcsolat az ATM kapcsolón keresztül. Ehhez két funkció biztosítására va 
szükség: 1) MAC címből ATM címet kell tudni előállítani. Ezt nevezhetjük LE-ARP-nak; 2) 
kapcsolat menedzsmentet kell biztosítani.

MAC címből ATM címfordítás broadcast úton vagy szerver segítségével valósítható meg. 
A szerver segítségével történő megközelítésnél az LE-ARP szerver egy általánosan ismert virtuáfi 
csatornán helyezkedik cl. Minden egyes MAC-ATM 
címfeloldás kérelmet az LE-ARP szerver kapja meg, amely egy előre meghatározott virtuáü 
csatornán válásul a kérdezőnek. Az LE-ARP szerver és az LE kliensek közötti interakeü 
néhány egyszerű kérelem/válasz üzenet segítségével oldható meg. A broadcast úton történi 
megközelítés felhasználja a kapcsolt broadcast lehetőséget.

Mivel a LAN emuláció az ATM szintet az LLC alréteg alatti MAC alrétegként kezeli, a: 
IP csomagok továbbítása ebben az esetben olyan, mint bármelyik IEEE 802 LAN esetében. A 
megoldás kulcsa abban rejlik, hogy olyan LAN emuláció architektúrát kell definiálni, amê  
rugalmas, súlyozható és hatékonyan továbbítani tudja a jelenlegi gyakori LAN protokollokat



archiickiúra moduláris és könnyen bővíthető abban az esetben is ha egynél több ATM kapcsoló 
helyezkedik el a LAN-ban. A LAN emuláció nemcsak unicast adatátvitelt képes biztosítani, 
hanem broadcast és multicast adatátvitelt is. Ezeket hasonló módon az előzőekben említett 
multicast szerverek segítségével lehet megvalósítani.

6. IP protokoll ATM fölött:

Olyan LAN esetében amely csak ATM kapcsolókat tartalmaz egyszerűsíteni lehet a 
protokoll rétegzést és lehetőség van IP-t továbbítani közvetlenül ATM fölött. Hyen hálózatok 
kezdenek elterjedni. Előreláthatóan a homogén ATM hálózatok és a heterogén/homogén 
alhálózatok útválasztók segítségévei lesznek összekapcsolva. Az IP ATM fölötti közvetlen 
implementálása feltételezi az IP*ATM címfeloldás problémájának megoldását. A sima megközelítés 
az, hogy létezzen egy általánosan ismert virtuális csatornán egy szerver (IP-ATM-ARP szerver), 
amely táblák alapján IP címeket ATM címekre tud fordítani. A csomópont és IP-ATM-ARP 
szerver közötti interakció egyszerű kérelem/válasz protokoll segítségével implementálható.

Amikor a csomópont egy meghatározott IP célcímre csomagot akar küldeni, a szükséges 
ATM címet a cím cache-ből veszi elő, majd az IP címet és az ATM címet átadja annak az 
entitásnak, amely á kapcsolat menedzsment feladatot látja el. Ha az cím cache-ben nincs meg a 
cél IP címnek megfelelő ATM cím, akkor egy ARP-kérelem üzenetet küld a mindenki számára 
ismert virtuális csatornán a szerverhez. Az IP-ATM-ARP szerver a cél ATM címet a forráshoz 
egy ARP-válasz üzenet segítségével küldi el. A címfeloldás után a kapcsolatfelépítés és adatátvitel 
következik. Ha a VCI cache-ben létezik VCI a cél ATM címre, akkor az IP csomag a VCI-vel 
együtt az AAL5/ATM processzálóhoz kerül, amely ATM cellákat állít elő és a azokat a kimeneti 
port kontroilerhez küldi.

Az ATM rétegnek interfészeket kell biztosítania különböző hálózati protokollok számára. 
Az ATM fölötti multiplexeit hálózati átvitelnek két megközelítése létezik. Az első módszer több 
protokoll multiplexelését engedélyezi egyetlen virtuális csatornán. Az átvitt PDU protokolljának 
azonosítása úgy történik, hogy a PDU az IEEE 802 LLC fejrész alapján egy előtagot kap. A 
második módszer implicit módon magasszintű protokoll multiplexelést végez, miden egyes 
protokoll számára különböző virtuális csatornát foglal le. Előreláthatóan a virtuális csatorna alapú 
multiplexelés olyan környezetben fog elterjedni, ahol nagyszámú ATM virtuális csatorna 
dinamikus létrehozása gyors és gazdaságos lesz. Az LLC enkapszuláció előnyös ott, ahol az ATM 
hálózat csak permanens virtuális csatornákat (PVC) használ.

Tehát megállapítható, hogy LAN emuláció esetében az ATM IEEE 802 MAC 
protokollként implementálható az LLC alatt. Ez az ATM kapcsolók számára nemcsak a 
transzparens tulajdonságot biztosítja az IEEE 802 LAN protokollok irányában, hanem az IP és 
más hálózati szintű protokoll számára is. Ha az ATM egy különálló adatkapcsolati rétegként 
működik, akkor az IP-t közvetlenül az ATM fölé kell implementálni. Ennek feltétele az IP 
címek ATM címekké konvertálása és az ATM transzparenssé tétele különböző hálózati szintű 
protokollok számára. Az IP logikai hálózatok routing információinak továbbítása ATM felett 
szükségessé teszi a multicast hatékony biztosítását. Ez nagymértékben a létező útválasztó 
berendezések ATM interfésszel történő kibővítése és az operációs rendszereik ATM technológia 
irányába való fejlesztésével oldható meg. Tehát az ATM adatkapcsolat és hálózat szinten teljes 
működőképességet biztosít, így lehetőség van olyan átvitel szintű protokollok ATM feletti 
közvetlen implementálására is, mint amilyen a TCP.
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A Debreceni UNTVERSITAS MAN jelenleg nem képes szinkron adatátvitelt megvalósít  ̂
Mivel a közeljövőben reális igényként jelentkezik a hang és video digitalizált formában tört 
átvitele az UNTVERSITAS tagintézményei között, a továbbiakban egy olyan topológiát ismertei 
amely a meglévő és újabb gerinchálózati eszközök, valamint optikai szálak segítségével kéj 
megoldani ezt a problémát is. Az integrált szolgáltatású hálózat tervezésénél az alál| 
szempontokat kellett figyelembe venni:

- változtatható adatátviteli sebessegú szinkron pont-pont, illetve pont-többpont 
kapcsolat biztosítása;

- rugalmas konfigurálhatóság, logikai hálózatok létrehozási lehetősége;
- a hálózati erőforrások (kapcsolók, vonalak, síb.) hatékony kihasználása;
- szabványos megoldás alkalmazása;
• megbízhatóság, növelhető sávszélesség;

A MAN csomópontjai között különböző időpillanatokban módosul az átvitt adatmennyiség, 
abból adódik, hogy az egyes felhasználók a hálózati alkalmazásokat nem konstans 
használják. Elképzelhető, hogy csúcsidőben többen szeretnének video kapcsolatot kiépíteni 
felhasználókkal, vagy a video konferencián résztvevő felhasználók száma változik. Ugyanak 
telefon kapcsolatok biztosításához a hangátviteli csatornák száma is változik. Egy videokapi 
során átvitt adatmennyiség a felbontástól, a képfrissítéstől és a képpontok színeinek szí 

függ. A pont-többpont kapcsolatot videokonferencia illetve telefonkonferencia alkalmávi 
használni fogják az alkalmazások. Mindezen kapcsolatok felépítése előtt az alkali 
sávszélességet kér a hálózattól, ha megkapta akkor használja, majd befejezéskor a lefot 
hálózati erőforrásokat felszabadítja.

A napi terhelésnek megfelelően a szükséges sávszélesség függvényében a kritikus fi2  
útvonalak mentén az adatok továbbítása megosztható más redundáns útvonalakon az egyenlete 
kihasználás és torlódás fellépés megakadályozása céljából. Logikai hálózatok létrehívj 
segítségével egyrészt az adatforgalom fizikai útvonalának szabályozása, másrészt 
továbbításának biztonsági problémája is megoldódik. A kritikus információkat tartala 
csomópontok elérése és az általuk forgalmazott adatok továbbítása külön logikai csatornán keJ 
hogy történjen anélkül, hogy más csomópontok akár a címzettazonosítási fázisban hozzá fémó 
a nem számukra küldött adategységekhez.

A hálózati berendezések hatékony kihasználására való törekvés a költs 
minimalizálásából adódik. A logikai csatornák statisztikai multiplexelése segítségével ' 
szükséges állandóan egy nagy sávszélességet fenntartani. Általában a LAN és MAN háW 
alkalmazásoknál viszonylag kis ideig van szükség viszonylag nagy sávszélességre. Az 
többségében a jelenlegi optikai vonalak és aktív eszközök kihasználatlanok. Annak ellenére, hoj 
esetenként a rendelkezésre álló sávszélesség kevés, az átviteli közeg kihasználtsági foka péUj 
optikai ETHERNET esetében 1% körül van.

A javasolt megoldásnak megbízhatónak kell lennie, esetleges helyi rendelle-nességekrc neil 
szabad érzékenyen reagálnia, viszont a hibát hamar lokalizálni kell. Ugyanakkor a rcndclk^ 
álló redundáns megoldás biztosítja, hogy a felhasználói alkalmazások továbbra is múködjenekTÍ| 
jelenlegi LAN és MAN hálózatoknál a sávszélesség bővítése komoly akadályokba ütközik, : 
az egyes MAC protokollok egy vagy csak néhány jól meghatározott sávszélességi lépcsőt kéjx 
biztosítani. A különböző típusú hálózatok integrálása, összekapcsolása csak komoly beruhá;

7.) A Debreceni MAN B-ISDN bővítési tervezete:
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igénylő eszközök segítségével lehetséges. A felsorolt szempontok alapján a javasolt megoldás az 
ATM alapú B-ISDN koncepcióra épül.

Alapvetően a B-ISDN hálózatok összeköttetés alapú hálózatok (CO), viszont képesek 
toeköttetésmcntcs kapcsolatok (CL) kiépítésére is. Az összeköttetésmentcs kapcsolatok B-lSDN 
hálózatok fölötti megvalósítása fontos, mivel a jelenlegi LAN és MAN hálózatok Qycn típusú 
protokollokat használnak. Mivel a B-ISDN hálózatok ATM szintjén csak összeköttetés típusú 
kapcsolat létezik, ezért az összeköttetésmentcs kapcsolatokat az ATM szint felett kell 
negvalósítani. Első megközelítésben az összeköttetésmentcs kapcsolatot közvetve valósíthatjuk meg 
B-ISDN hálózaton összeköttetés alapú szolgáltatás segítségével. Ezek a kapcsolatok lehetnek 
állandók, lefoglaltak vagy igénylési fázis alatt. Az összeköttetésmentcs protokollok transzparensek 
a B-ISDN számára, mivel az összes CL szolgáltatás és ATM adaptációs szintű funkció a B-ISDN 
proiokoUjaitól függetlenül implementálható. A B-ISDN interfészek teljes összehálózása nagyon sok 
ATM szintű kapcsolatot igényel. A permanens és lefoglalt kapcsolatok használata előnytelen 
ebben az eietben, mivel a kapcsolt kapcsolatok jelentős forgalmat generálnak a felépítéskor, és a 
felépítési időtartam is nagy. A LAN és MAN hálózatoknál alkalmazott CL szolgáltatások 
legjellemzőbb tulajdonága a rövid átviteli idő. Ahhoz, hogy ezt a tulajdonságot biztosítani tudjuk, 
a B-ISDN hálózatok kapcsolat felépítése nagyon rövid ideig végbe kell, hogy menjen. A CL 
típusú szolgáltatások közvetett módon történő biztosítása csak kevés számú B-ISDN felhasználó 
esetén elképzelhető.

A gyakorlatban a közvetlen megoldás javasolt. A CL típusú szolgáltatás függvények 
(CLSF) a B-ISDN hálózaton belül vagy kívül helyezkedhetnek cl. Ezek behatárolják a CL típusú 
protokollokat, a cellákat a célba routolják a cellákban található routing információ függvényében. 
A CL típusú szolgáltatás ebben az esetben is az ATM-rc épül. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
felhasználók és a CL szerverekben implementált CLSF-ek között cgy-egy ATM kapcsolatnak kell 
léteznie. A CLSF-eket speciális szolgáltató csomópontok képezhetik vagy az ATM kapcsoló 
cwmópont egy különálló része is lehet. Ezt az utóbbi megoldást célszerű az UNTVERSTTAS 
városi hálózat ATM-re történő fejlesztésénél alkalmazni. Az ATM kapcsoló csomópontok lehetnek 
a jelenlegi routerek ATM funkciókkal kibővítve, illetve további ATM switch-ek. Az 
UNIVERSITAS tervezett B-ISDN városi hálózata az 1. ábrán látható.

A topológia egy gúla, geometriai test csomópontjaiban elhelyezett ATM kapcsolókra épül. 
A gúla alapja az összekötendő LAN-ok számánál eggyel kevesebb számú sokszög, jelen esetben 
ötszög. A gúla csúcsa a legforgalmasabb ATM kapcsoló, ezen keresztük kapcsolódhat az ATM 
MAN egy esetleges országos ATM alapú B-ISDN hálózatra. Megfigyelhető, hogy minden egyes 
ATM kapcsoló további három ATM kapcsolóhoz kapcsolódik, amelyek közül egyik a gúla 
cuksában elhelyezett kapcsoló, a másik kettő pedig az alaplapon található “szomszédos“ ATM 
kapcsoló. Az intézmények helyi ATM hálózatai egyetlen kapcsoló segítségével kapcsolódnak a 
városi ATM hálózatra. Minden egyes intézményi ATM kapcsoló CL5F tulajdonsággal kell, hogy 
rendelkezzen. Látható, hogy bármely két ATM kapcsoló legtöbb két hop-ra van egymástól, és 
ugyanakkor két fizikai útvonal van közöttük. Ez egy nagymértékű biztonságot ad a fizikai 
kapcsolatok szintjén.

A broadcast típusú adatszórás esetében a gúla alapján található egyik ATM kapcsoló az 
alapon elhelyezkedő két szomszédos kapcsolóhoz továbbítja a cellákat, így a gúla csúcsában 
eflielyezkedŐ kapcsolónak nem kell a csúcs és az előző szomszédok közötti két útvonalon 
küldenie a cellákat, hanem csak az alaplapon található, a forrás számára nem szomszédos 
kapcsolók és a gúla csúcsa között.



A tevezett topológia rugalmasan konfigurálható, mivel a gúla csúcsában elhelyezkedő 
ATM kapcsoló fizikai kapcsolatai nagymértékben meghatározzák a rendelkezésre álló virtuálá 
csatornákat. Az ATM alapú B-ISDN MAN hálózat bővítése további intézménnyel úgy lehetséga, 
hogy az illető intézmény központi ATM kapcsolója a gúla alapjában a sokszög csúcsainak számát 
növelje. Az új intézmény potenciális forgalmától függően kell vagy nem további fizikai kapcsolat 
a gúla csúcsában elhelyezkedő ATM kapcsolóval. A tervezett fizikai kapcsolatokon 622 Mbpi 
adatátvitelt biztosító ATM kapcsolók használata célszeríi.

1. ábra. Az UNTVERSITAS ATM alapú városi hálózatának topológiája

8.) Az UNTVERSITAS intézmények lokális hálózatainak B-ISDN bővítése:

Az UNIVERITAS tagintézményeinek jelenlegi helyi hálózatai felépítési koncepció szintci 
nagymértékben hasonlítanak egymásra. Alapjában véve az összes jelenlegi LAN csillag- 
topológiájú, amelyeknek gyökerei az intézményi routerek. Éppen ezért csak a KLTE hcl 
hálózatának B-ISDN bővítését mutatom be. Felhasználva az épületek között már léte 
üvegkábelekei, további ATM kapcsolók segítségével a 2. ábrán látható struktúra kialakítá 
célszerű. Az ATM alapú lokális hálózat egy olyan ATM kapcsolókból álló magra épül, amclyí 
az ISZK, Matematika, illetve Kémia épületekben található kapcsolók képeznek. Látható, hogy
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háromszög csúcsában helyezkednek el az ATM kapcsolók, amelyekre a többi épület kapcsolói 
kapcsolódnak. A magot alkotó kapcsolók a jelenlegi és várható legforgalmasabb épületekben 
vannak. Az ISZK-ban található ATM kapcsolón keresztül áll kapcsolatban a KLTE ATM LAN-ja 
a városi ATM hálózattal.

CLSF • összekőttetésmentes szolgáltatás funkció 

2. ábra. A KLTE ATM alapú hálózatának (B-KLTE) topológiája

CL szerver funkció (CLSF) csak az ISZK-ban, a Kémia, és a Matematika épületben 
elhelyezkedő ATM kapcsolóban kell, hogy legyen. Ezek által a CL szerver funkció 
tevékenységek megoszlanak a három CLSF típusú ATM kapcsoló eszköz között. Ugyanakkor ezek 
egymással egy redundáns útvonalon is kapcsolatban állnak. Ez a magot alkotó háromszög 
harmadik csúcsán keresztül történik. A magon kívüli ATM kapcsolók az összes CL szerver 
kérelmei a magot alkotó kapcsolókhoz küldik. A mag csomópontjai közötti adatátviteli 
rivszélesscg STS3c/STMl (155Mbps) javasolt.
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SZAKMAI ELETRAJZ

y Gál Zoltán

Az egyetemet 1990-ben fejeztem be Villamosmérnöki és Informatikai karon. .A 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Informatikai és Számító Központjában dolgozom 
Számítógépes Hálózatok asztálya vezetőjeként. A Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kárán Ph.D. képzésben veszek részt levelező 
formában. Hálózatos témakörben elért eredményeim: a Debreceni városi 
számítógépes hálózat, valamint a KLTE helyi hálózat tervezése és működtetése. 
Főbb foglalfcozási területem a nagysebességű lokális integrált szolgáltatású hálózatok 
protokolljai, menedzsmentje és forgalom problémái.
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Információs rendszerek a debreceni Universitas hálózatán

Eperjesi Barnabás, Rápolti Ida, Dr Rutkovszky Edéné 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Informatikai és Számítóközpont

Bevezetés

A nyilvános egyetemi információs rendszerekkel 1993-ban kezdtünk el foglalkozni Ekkor 
már elkezdődött az a nagyszabású project, amely a debreceni Universitas tagintézményeinek 
(Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE), Orvostudományi Egyetem (DOTE), 
Agrártudományi Egyetem (DATE), MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI), Református 
Teológiai Akadémia (DRTA), Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola (YMEMF)) 
nagysebességű optikai kábellel való összekötését tűzte ki célul. Kialakulóban volt az az 
infiastruktűra, amely lehetővé tette az egyetemi információs rendszerek, CWIS-ek 
létrehozását. A nyugati és elsősorban az amerikai nagy campusok alaposan megelőztek 
bennünket a nyilt rendszerek kialakítása terén is. Judy Hallman cikke és címlistája alapján 
kezdtük el tanulmányozni e rendszereket. Megfigyelési szempontunk a tartalom és r 
megvalósítás eszközei voltak.

Nyilvános egyetemi információs rendszerek (CWIS)

A CWIS egy olyan információs rendszer, amely általános, az egyetemmel kapcsolatos 
információk online lekérdezését teszi lehetővé.
A legtöbb CWIS a rendszerbe való belépéshez felhasználói azonositónév és jelszó megadását 
követeli. Vannak olyan rendszerek is, amelyek a bejelentkező képernyőre iiják ki, hogy milyen 
nevet és jelszót kell megadnunk, ha a nyílt CWIS-be akarunk belépni. Ekkor csak az 
információk megtekintésére van lehetőségünk, az egyéb szolgáltatásokat mint pl. az 
elektronikus levelezes, számítások végzése stb. csak a regisztrált felhasználók vehetik igénybe.

információkat nyújt általában a CWIS?

• Eieménynaptárak
Ezek tartalmazzák az egyetemi órarendeket, a szemináriumok, konferenciák, tudományos 
előadások időpontjait, helyét, előadóit és azt, hogy további információkért hova lehet 
fordulni. Tartalmazza a különböző sporteseményekét, eredménytáblákat, a színházak, mozik, 
koncerttermek műsorát

- Ismertetők olvashatók már megjelent illetve megjelenés előtt álló könyvekről, folyóiratokról, 
cikkekről, jegyzetekről.

- Különböző listákat tartalmaz, például betölthető állásokról, albérletekről, adok-veszek, csere
bere bániatokról.

- Ismertetőt nyújt pályázati és ösztöndíj lehetőségekről, kutatási témákról, publikálásról.

- Könyvtári katalógusokhoz online hozzáférést és keresést tesz lehetővé.
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- Elektronikus levelezés, vitakörók, fórumok a levelezési listákon keresztül.

- Elektronikus telefonkönyveket, oktatók, hallgatók E-mail cimeit tartalmazza.

- Megtalálható benne egyes szolgáltató egységek nyitvatartási ideje, például köny 
szamitógepes laboratónumok, orvosi rendelők, büfék stb.

Néhány helyen még további témakörökben is lehet információ: menetrendek, köziekei 
információk, időjárás jelentés, horoszkóp, menzai étlapok, újságok, folyóiratok stb.
Szinte minden tanulmányozott CWIS-ben van olyan menüpont, amely az egyetem történetét, a"! 
tanszékek, intézetek oktatási, kutatási eredményeit, fejlesztési elképzeléseiket teszi elérhetővi 
Több információs rendszer nemcsak az adott egyetem életével kapcsolatos adatolo 
dokumentumokat tárolja adatbázisaiban, hanem a város, a régió életéről szóló információid
IS.

A CWIS-ben részletesen leiiják az egyetem területén megtalálható különböző számitógép 
használatát. Az érdeklődő listát kaphat arról, hogy hol, milyen számitógép mikor elérhel 
milyen szoftvereket használhat, milyen adatbázisok állnak rendelkezésére, milyen módi 
nyomtathat, hogyan hozhat át programokat, fájlokat más gépekről stb.. A rends; 
bejelentkezve a . CWIS online elérést biztosít más egyetemek információs rendszeréhd 
könyvtári katalógusaihoz.
A CWIS a hallgatók, oktatók szórakoztatásáról, kikapcsolódásáról is gondoskodik. Van oly! 
CWIS, amely egész vicc illetve anekdota gyűjteményt nyújt az érdeklődőknek. Mái 
vetélkedőket, kvíz játékokat rendeznek, amelyre a válaszokat elektronikus postával lehet 
eljuttatni.

Láthatjuk, hogy ezek az egyetemi információs rendszerek igen sok témakörben haU 
információ mennyiséget tárolnak és juttamak el a felhasználóhoz.

Mi az előnye e rendszerek használatának?

- Minden információ egy helyen és könnyen megtalálható.
Gyorsan kaphatunk választ olyan egyszerű kérdésekre, mint hány hallgatója van azl 
egyetemnek, vagy mikor kezdődik a kosárlabda mérkőzés stb.. Ha már bekapcsolódtunlji| 
rendszerbe hamarabb megtalálhatjuk itt valakinek a telefonszámát, mint a kinyomü 
telefonkönyvben.

- Az információk egész nap, éjjel-nappal elérhetők.

- Az információk naprakészek.
Például az egyetemi telefonkönyvet csak évente, kétévente nyomtatják ki, míg az onlia| 
telefonkönyv akár naponta is ffissithetö.

- Bár a CWIS a saját egyetem számára készül, mégis hasznos és érdekes lehet raijl 
intézmények hallgatói és oktatói számára is.
Például egy konferencián felkeltette érdeklődésünket egy előadás, de az előadónak csak i1 
nevét és egyetemét tudjuk, bekapcsolódva az ottani CWIS rendszerbe könny 
megkaphatjuk telefonszámát, E-mail cimét.
Érdekes lehet tanulmányozni, hogy más egyetemeken milyen előadások, szemináriui 
vannak és ezeket ki tartja.
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Amikor a mi hallgatóinknak is lehetőségük lesz arra, hogy "áthallgassanak", tehát bizonyos 
dóadásokat más egyetemen vegyenek fel, ilyen jellegű szolgáltatás valóban hasznos lehet 
szamukra.
- A CWIS előnye még az is, hogy az információt sokak számára teszi elérhetővé. 
Számitástechnikai ismerettel nem rendelkező felhasználók is bátran leülhetnek mellé. Azzal, 
hogy oldalain publikációk, tanfolyami hirdetések, eseménynaptárak is megjelennek olyanokhoz 
IS eljut az infotmáció, akik egyéb úton nem juthatnának hozzá.

- Az oktatás szempontjából is hasznos a CWIS lapozgatása. Egy konkrét adat keresése közben 
sok olyan "mellékes" információra rátalálhamnk, ami később fontossá válhat számunkra

- A CWIS általában online archív fájlokkal is rendelkezik, tehát hónapokra, sőt évekre 
visszamenőleg is megtalálhatjuk a keresett információt.

- A CWIS használatának az eddigiek mellett még gazdasági előnyei is vannak. Gondoljunk 
csak a papírtakarékosságra! Vagy a telefonhívások számának csökkenésére, ami a költségek 
mellett a hívásokra fordított hasznos munkaidőt is megtakarítja.

A megvalósítás eszközeit áttekintve igen színes paletta tárult elénk. A jelenleg működő 
rendszerek sokféle hardver és szoftver platformon futnak. Az alapkoncepció valamennyi 
rendszerben közös: a felhasználót egy könnyen kezelhető, menüvel vezérelt programmal kell 
kiszolgálni A rendszer használatát on-line help segiű.
Mig a 70-es években több egyetem is próbálkozott main-frame rendszerrel, a mikrogépes 
forradalom után kialakított újabb fejlesztésű rendszerek már a kliens/szerver elvre épülnek. 
Ilyen rendszer a Minnesota Egyetemen kialakított GOPHER, mely néhány év alatt 
"elárasztotta" a világot. Az információk (ezek többnyire szöveges dokumenttimok) az Internet 
hálózat legkülönbözőbb szerver gépein hierachikusan, fa-szerüen rendezetten helyezkednek el. 
A kliens programot fiittató felhasználó egy egyseges menürendszen lát, a menüpontok között 
válogat, lapozgat. A keresést a különböző indexállományok segítségével a gépeken egyszerre 
hajga végre. A kiválasztott dokümentümokat azütán a GOPHER nevéhez híven, mint egy 
hórcsög begyűjti és letölti a megfelelő gépekről. A dokümenmmok elérését, keresését egy 
összekötő program, a VERONICA segíti.
Mig a GOPHER-ben a dokumennimok egy fa levelein helyezkednek el, addig a WWW 
rendszerben a dokumentümokba épített hivatkozások alkotják az információs háló fonalait. A 
WWW, (W3) World Wide Web, azaz a világot átfogó háló célja az, hogy rajta keresztül szinte 
mmden, az Interneten elérhető információ (szöveg, hang, kép) olvasható, hallható, látható 
legyen,
A dokumentumokba épített hivatkozások megadásához és a szöveg képi megjelenítéséhez a 
dokumentumokat ki kell egészíteni különleges utasításokkal. Ezen utasítások nyelve a HTML 
(Hyper Text MarkUp Language). A WWW a hypertext dokumentumok hálózati átvitelére 
saját átvitelt, a HfT'P-t (HyperText Transport Protocol) használja. A WWW legnépszerűbb 
kliensei a MOSAIC és a NETSCAPE.
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A Kossuth Lajos Tudományegyetem számitógépes helyi hálózatának fizikai infrastruktúii 
egy olyan üvegszálas genncre alapozódik, amely az egyetem nyolc épületét és az M T^ 
Napkutató Intézetét kapcsolja össze. Ez világszínvonalon és pillanamyilag a gyakorlatban y  
legelterjedtebb un. ETHERNET hálózati előírásoknak megfelelően készült el. Az 
épületekben a gennchálózat részét alkotó egy vagy több moduláns berendezés biztosítja azl 
intézetek, tanszékek és más egységek számára a számitógépes kapcsolódási lehetőséget.

KLTE hálózata: KLTENET

Izotóp. — Cs.vízs gáló

S;i

Ir.f. Szim . Köze. .

m

HEONB

A fíT ..M-.."! i jl
^ ü  l  ^ sn e m u ia r ^

Főépület

1. 1.

A helyi hálózat (lásd a mellékeit 1.1. ábrán; KLTE_XLAN) topológiája csillag/fa, gyökere aH 
ISZK-ban található, amely egy útválasztó, hidaló és ismétlő berendezésekből álló eszköz 
Az egyetemi hálózat ezen keresztül áll kapcsolatban más helybeni és budai 
intézményekkel (DEBRECEN_MAN, HBONE).
A KLTE_XLAN rajzon látható, hogy az egyetemi hálózatnak fizikai kapcsolata van a DOH 
ATOMKI, DATE, DRTA, YBL hálózataival, valamint az országos gerinchálózattal az ISZKí] 
keresztül. Az egyetemi helyi hálózat esetén az épületek közötti adatátviteli sebesség tíz megi 
másodpercenként. Ez átlagban ötszáz oldalnyi szöveg továbbítását tüdja biztosítani mindöl 
egy másodperc alatt. Az országos fizikai kapcsolatok adatátviteli sebessége a más l 
kivitelezés (soros vonalak) miatt lényegesen kisebb.
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Az UNIVERSITAS hálózata: UDNET

Debrecenben az Universitas tagintézményei (DOTE, DATE, ATOMKI, DRTA, YMEMF) 
kbzoQ egy optikai kábelre épülő városi számitógépes hálózat készült el 1994 őszére. Az 
Intézmények FDDI gyűrűbe vannak bekapcsolva, amely lehetővé teszi a gyors 
mfonnációátvitelt (100 megabit másodpercenként). Az országos hálózatra (HBONE) a 
debreceni régió egy béreit vonalon keresztül kapcsolódik, amely egyben biztosítja egyetemünk 
szamara a nemzetközi számitógépes kapcsolatot és információcserét.

Az Universitas információs rendszerei

A kiépült infrastruktúra kötelez bennünket arra, hogy a hálózatok adta fantasztikus 
lehetőségeket kiaknázzuk, igyekezzünk azt a lemaradást behozni, amely a technika 
használatának ismerete és a hálózatokhoz kapcsolódó szubkultúra kialakítása terén fennáll. 
1993-ban az Motmációs Infrastruktúra Fejlesztési Program (IIF) GOPHER pályázatára 
megpróbáltuk Idalakitaní az Universitas, illetve a KLTE GOPHER szerverét. Figyelembe 
vettük a CWIS-ek Idalakitása és üzemeltetése terén nagy tapasztalatot szerzett szakértők, mint 
Howard Strauss, Steve Worona, Terry Mathias tanácsait:

- mielőtt új CWIS-t fqlesztesz, próbálj ki néhányat,
• próbáld meghatározni, hogy milyen szolgáltatásokat igényelnek a felhasználók, majd 
találd meg az ehhez megfelelő eszközöket,
• biztoaitsd, hogy a CWIS valóban azokat az információkat tartalmazza, amelyeket a 
(elhasználók látni szeremének,
• tedd a rendszeredet szórakoztatóvá, könnyen kezelhetővé, hogy a felhasználók 
valóban használják is, ismereteket, tudást szerezzenek belőle,
- biztosíts könnyű hozzáférést a rendszerhez!
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Az Universilas központi GOPHER szervere az ISZK-ban üzemelő SUN SparcCenter ; 
dragon.klte.hu névre hallgató gépen fut. A kialakításnál az egyes tagintézmények ma| 
határozták meg, hogy milyen információt szolgáltatnak, maguk állították fel szervereiké^ a j 
Universitas GOPHER-böl egy menüpont választással kapcsolódhatunk hozzájuk. Az Egyö 
Könyvtár is elsőként kezdte működtetni szerverét, mely nemcsak az on-line katalóg 
biztosit hozzáférést, hanem sok egyéb hasznos információt is szolgáltat. Az ISZK i 
szerver gepére, a VMS operációs rendszerrel üzemelő tigris.klte.hu-ra (VAX 6000/510) á l l  
dragon-ra is telepítettünk kliens programot, így a hálózaton terminálról vagy PC-^ 
bejelentkezett felhasználók használhatják a rendszert. Az általános, egyetemmel, oktati 
órarenddel stb kapcsolatos információkon kívül törekszünk arra, hogy szőkébb kuti 
rétegek igényeit is kielégítsük. így kapott helyet az Universitas GOPElER-ben a Mag 
Tudományos Akadémia Reakciókinetikai adatbázisa is.

GOPHER-ünk Internet cime: gopher.klte.hu

Az Internet által számunkra megnyílt információs sztrádán tovább kell haladnunk, újd 
eszközöket kell használnunk és szolgáltatnunk.

Megkezdtük az egyetemen a WWW szerverek kialakítását, mely az információnak egy újd 
minőségét jelenti. Jelenleg az Universitason belül az Egyetemi Könyvtár, a Matematflaj á l 
Informatikai Intézet, az Alkalmazott Nyelvészeti Központ, az Atommagkutató Intézet á  i ]  
Informatikai és Számítóközpont üzemeltet WWW szervert. Az ISZK szerver gé[ 
karakteres és grafikus kliens is a felhasználók rendelkezésére áll.

Az ISZK WWW szerverének cime: http://www.klte.hu

A hálózati mformáció technológia következő generációjának tekinthető a Grazban kifejla 
ÚJ rendszer, a HYPER-G. Ez a rendszer már a hypermédia megvalósításának tekintk 
hiszen tartalmazza a multimédián (hang, kép, szöveg, mozi) kívül az adatok kapcsolá 
strukturálásának lehetőségét, hálózatok szervezését és összekapcsolását, vala 
dokumentumok kialakításánál több személy közreműködését . A HYPER-G GOPH 
WWW gateway-el is rendelkezik. A szerver és a különböző platformokra készült 1 
programok ( Harmony, Amadeus), valamint a dokumentáció is anonymous ftp-vel lehozl 
az iicm.tu-graz.ac.at /pub/Hyper-G könyvtárból.

World Wide Web és relációs adatbázis-kezelő rendszer összekapcsolása

A World Wide Web alapvetően folyó szöveget, képet, hangot, stb. tartalmazó dokumenU 
összessége, amelyek lapjai között ú.n. hypertext link-ek teremtenek kapcsolatot. A köz-v 
korlátozott körű érdeklődésre számot tartó adatoknak egy jelentős része azonban strulű 
azaz ugyanazon dolog (személy, tárgy, esemény, termék, stb.) különböző előfordu 
azonos jellemzőit (nevét, címét, színét, időpontját, árát, stb.) tartalmazzák, illetve ezendd 
közötti kapcsolatok létét vagy hiányát fejezik ki. Struktúráit adatok tárolására nem célx 
szövegállományokat használni, hiszen

- igen nagy gondosságot igényel a létrehozásuk: ha egy, a szerkezetet meghatározó I 
(vessző, szóköz, tabulátor) kimarad, vagy duplikálva kerül a fájlba, az adatok egy i 
könnyen értelmezhetetlenné válhat,
- nmcs mód automatikus tartalmi és formai ellenőrzésre a bevitel során,
- a fend problémákkal meg kell küzdeni a karbantartás során is, hiszen az ilyen tulajdoi
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adatok gyakon jellemzője, hogy időben változnak,
- nehézkes a keresés, a felhasználót érdeklő adatsorok és oszlopok leválogatása.
A struktúráit adatok tárolására, karbantartására és visszakeresésére már évtizedek óta speciális 
szoftvereket: adatbázis-kezelő rendszereket alkalmazunk, kézenfekvő tehát, ha akkor is 
ragaszkodunk ezen szoftverek szolgáltatásaihoz, ha az adatok megjelenitése a WWW 
segitségével történik.

A legnépszerűbb adatbázis-kezelők (Oracle, Ingres, stb.) és a WWW közötti gateway-hez már 
hozzáférhetünk az Intemet-en, sőt, az Oracle-hez többféle is létezik (WOW, ORAYWWW, 
WORA, DECOUX, TSS, stb.), igy igényeinknek megfelelően válogathatunk ezek különböző 
szolgáltatásai és megoldásai között. A kétféle rendszer összekapcsolása a fent vázolt 
problémák megoldásán túl további előnyökkel és lehetőségekkel is kecsegtet:

- A nyilvános információs rendszerekben eddig megszokottaknál sokkal összetettebb keresési 
feltételeket fogalmazhatunk meg, hiszen alkalmazhatóak az SQL hasonlító, logikai és 
mintaillesztést biztositó operátorai is
- Nem kell ismernie az adatok karbantartását végző személyeknek sem a HTML nyelvet, sem 
a karbantartandó állományok fizikai helyét a számítógép fajirendszerében, igy az adatok 
gondozása rábízható az azok keletkezési helyén dolgozó adminisztrátorokra. Az adatok 
érvényességének ellenőrzése deklaratív integritási szabályok és adatbázis triggerek 
alkalmazásával nagyrészt az adatbáziskezelö rendszerre bizható, tehát nincs szükség bonyolult 
ajblbeviteli programok egyedi megírására sem, felhasználhatóak e célra az adatbáziskezelöhöz 
például ODBC driveren keresztül kapcsolódó általános célú táblázatkezelő programok vagy 
az elterjedt WWW felületek (Mosaic, Netscape) is. E megoldással a tárolt adatok 
aktualitásának növekedése mellett a WWW rendszergazda feladatainak csökkentése is 
biztosítható.
• Az adatbázis-kezelő rendszer hozzáférési jogosultságok kezelését biztosító mechanizmusai 
segitségével nem teljes mértékben publikus adatok szolgáltatása is megoldható.
- A felsorolt gateway-ek között vannak olyanok is, amelyek kétirányú kommunikációt 
biztosítanak, tehát a felhasználó is tud adatot bevinni a WWW-n keresztül az adatbázisba, 
nymodon lehetőség nyílik felhasználó észrevételek, javaslatok tárolására, rendezvényekre való 
jelenkezésre, de - megfelelően kialakított hozzáférési jogosultság-rendszer biztosítása mellett - 
akár egyetemi hallgatók órafelvételére is.
Az adatbázisban tárolt adatok alapján összeállított WWW lapok is tartalmazhatnak HTML 
parancsokat, hypertext-link-eket, így a felhasználó érdeklődése és jogosultságai alapján 
dinamikusan felépülő lapok válthatják fel az eddig megszokott statikus oldalakat.

, A felsorolt alkalmazási lehetőségek köre biztosan nem teljes, hiszen a két rendszer 
együttműködésének gondolata meglehetősen új.

Áz előadás a T4033 sz. OTKA pályázat támogatásával készült.
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Eperjesi
Barnabás

Szakmai önéletrajz

Rápolti
Ida

Dr. Rutkovszli 
V Edéné

Rápolti Ida a Kossuth Lajos Tudományegyetem Informatikai és Számítóközpontjában 
dolgozom, mint számítástechnikai munkatárs. A KLTE programozó-matematikus szakán] 
végeztem, majd később ugyanitt számítástechnika tanári diplomát szereztem.

Régebben a KLTE Bér és Munkaügyi számítógépes rendszerének szervezésében és] 
annak programozásában, fejlesztésében, stasztikai programcsomagok megírásában vettem] 
részt.

Később az ISZK-ban lévő VAX gépek operációs rendszerével, a VMS-el foglalkoztam.1 
Jelenleg a Unix osztályon dolgozom. Feladatom főleg a felhasználói igények kiszolgálása.] 
valamint az Universitas GOPHER és WWW rendszereinek megvalósítása és feltöltése.

Résztveszek az egyetemi oktatásban, operációs rendszereket és programozás J 
technológiát tanítok.

Eperjesi Barnabás

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem 1987-ben matematika-fizika- 

számitástechnika szakos középiskolai tanán diplomát. Azóta a KLTE Informatikai és 

Számitó Központjában számítástechnikai tudományos segédmunkatársként, 1992-től a 

Szoftverfejlesztési Osztály vezetőjeként dolgozom, oktatási- és szoftverfejlesztési feladatok 

megoldásában veszek részt. Elsősorban információs rendszerek tervezésével és 

implementálásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozom (CASE szoftverek, adatbázis

kezelő rendszerek és 4GL eszközök).

Dr Rutkovszky Edéné a KLTE ISzK munkatársa vagyok. 1986-89-ben a moszkvai  ̂
NTMIK-ben dolgoztam tudományos fomunkatársként.

Kezdetben a kutatók számára Írtam statisztikai jellegű programokat, majdl 
bekapcsolódtam az egyetem adatfeldolgozási feladatait gépesítő programrendszer] 
kidolgozásába. Moszkvában a szöveges adatbáziskezelö rendszerekkel foglalkoztam Jelenleg a] 
hálózatokon keresztül is elérhető egyetemi információs rendszer (CWIS) kifejlesztésén] 
dolgozom, a GOPHER és a WWW rendszerek használatával. Résztveszek az egyetemi] 
oktatásban is, ORACLE SQL-t és a 4GL eszközök használatát, a FOCUS-t és a GUPTA| 
SQLWindows-t tanítom



UDNET: INFORMATIKAI HÁLÓZAT A DEBRECENI UNIVERSITASON'

Gál Z., - Korcsolay Zs., - Terdik Gy.

Informatikai és Számítóközpont 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, TTK,

1. A Debreceni TJniversitas Hálózat létrejötte

A Debreceni Universitas Egyesülés hálózatának építése a FEFA project 035/1 keretében 
indult el. A tender tartalmazta az intézmények közötti, valamit az intézményeken belüli 
^ráchilózatok optikai kábelezését és aktív eszközeit. Nem tartalmazta viszont az alépítmény 
létesítési költségeket, A városi intézményközi hálózathoz szükséges alépítmények csak részben álltak 
rendelkezésre További alépítmények kialakításához minisztériumi támogatást kaptunk. A HBONE- 
hoz való csatlakozást és a Sparc Center beállítását az OF tette lehetővé.

A tender győztese az Optotrans BCft. 1994 januárjában kezdte el a munkákat. Előbb az 
iniézményen belüli hálózatok készültek el és váltották fel a korábbi lokális hálózatokat. így minden 
enézményben kialakult egy egységes, korszerű optikai gerincre alapozott számítógépes hálózat.

.í;.
A városi hálózat a tender kiírása idején a következő intézmények összekötését tűzte ki célul:
ATOMKI - Debreceni Atommag Kutató Intézet 
DATE - Debreceni Agrártudományi Egyetem 
DOTE - Debreceni Orvostudományi Egyetem 
DRTA - Debreceni Református Teológiai Akadémia 
KITE - Kossuth Lajos Tudományegyetem 

cr
A megépült hálózat további csomópontja a fent említett intézményeken kívül: 
DAB - Debreceni Akadémiai Bizottság székháza
MATÁV - MATÁV Debreceni Igazgatóság EWSD központ

A közeljövőben várható a csatlakoztatása a következő intézményeknek:
KFRTF ,A - Kölesei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 
YMÉMF - Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola 
vilamint az Universitas Campus terület.

A városi hálózat kábele a BICC által gyártott 10x2 szálas 9/125pm single mode, loose tube 
szerkezetű kültéri behúzó optikai kábel. Az kábelek az intézményekben a Féltén & Guilleaume által 
gyártott optikai rendezőkben vannak végződtetve single mode Fc/Pc csatlakozókkal.

Az optikai kábelen a nagyobb intézmények (ATOMKI, DATE, DOTE, KLTE) egy FDDI 
gyűrűbe vannak bekapcsolva. A kapcsolódást mindenütt CISCO AGS+/4 típusú routerekel oldottuk

OTKA T4033 támogatásával készült.
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meg Ezek a routerek az intézményi hálózatok központi elemei is egyben. A kisebb intézményei 
valamelyik nagyobb intézményhez kapcsolódnak Ethernet hálózaton. Néhány intézmény 
bekapcsolása az EDDI gyűrűbe a közeljövőben várható: DRTA, YMEMF

2. Menedzsment

Az egyetemi hálózat menedzselését két különböző szoftverrel végezzük. Az egyik a RemotJ 
LANVIEW, a másik a SPECTRUM Mindkettő a Cabletron cég terméke. I

A Remote LANVIEW egy kisebb hálózat üzemszerű működését képes kellS 
hatékonysággal ellenőrizni. Kimondottan a Cabletron gerinchálózati eszközök távol 
monitonzálására (RMON - Remote MONitor) és osztott lokális menedzsmentre (DLM - Distnbutei 
Local Management) készült. Könnyen intallálható, a grafikája megfelelő, viszont az alapcsomag csal 
kevés információt képes lekérdezni a CISCO ütválasztóktól. Automatikusan felfedezi az SNMI 
(Simple Network Management Protocol) eszközöket, de nem tudja elkészíteni a hálózat topológil 
rajzát. Tapasztalatunk szennt a hálózat rajzának kinyomtatásánál a program megsérülhet, a 
nyomtatás közben fé.lbeszakitjuk a tevékenységet.

A SPECTRUM esetében a grafika lenyűgöző. A programcsomag két részből áltk 
SpectroSERVER, amely az adatokat adatbázisba gyűjti és tartja a kapcsolatot a menedzselhet 
hálózati objetumokkal, valamint a SpectroGRAPH, amely a grafikus megjelenítést kezeli. A szoft 
installálása nem egyszerű, viszont minden IP eszközt felismer. SNMP, ICMP (Internet Commai 
Message Protocol) és más protokolokkal kérdezi le az eszközöket. Nagyon sok memóriára szükséjti 
van (64 Mbájt RAM). Nagyon kifinomult a menedzselő személyek felhasználói azonosítá 
jogosultságainak szabályozása. Automatikus csomópontfelfedezö rendszere intelligens, a gyöki| 
útválasztó azonosítását kéri először, majd annak segítségével az összes csomópontot felfedezi i j  
megadott IP tartományban. A Cabletron gerinchálózati eszközök aktuális hardver konfigurációján* 
elöl- és hátulnézeti fényképét rajzolja ki a képernyőre. Hasonlóan a Remote LANVIEW-hoz, isme  ̂i 
a Cabletron eszközök RMON és DLM szolgáltatásait. ' i

A menedzser számára több hierarchia rendszer szerint képes a hálózatot megjeleníteni, miî  
amilyen az elhelyezkedési, topológiai és szervezeti hiararchia rendszerek. Minden egyes hierarchi* 
rendszerben külön-külön szintek léteznek a hierarchiai kritériumok alapján. így például u l  
elhelyezkedési hierarchia szintek száma tíz, amely a világ szintről indul és az eszköz ikonjáig tailj 
Minden egyes hierarchia szint egy-egy ujabb ablak a képernyőn, ez magyarázza részben ii 
SPECTRUM negyméretű memória igényét.

Az egyetemek lokális hálózatai CISCO AGS+/4 útválasztók köré tömörülnek. A LAN-oÉ 
gerincét alkotó eszközök egymással monomódusú optikai szállal vannak összekapcsolva. AJ 
gennhálózati eszközökre a csomópontok részben koaxiális kábellel, részben árnyékolatlan sodit 
érpárral kapcsolódnak. Az épületek helyi adatforgalmai egymástól híd (bridge) berendezéssel vanndj 
leválasztva az esetleges nagy forgalmú alhálózat minél kevesebb számú más alhálóa 
adatforgalmának hátráltatása céljából. A debreceni városi hálózat az országos hálózatra a>| 
UF/HBONE útválasztó segítségével kapcsolódik, amely a KLTE ISZK - MTA SZTAKI kőrí 
létező 64 kbps adatátviteli sebességű bérelt vonalon továbbit jelen pillanatban két protokolt: TCP/1 
és DECnet. IPX protokollt a bérelt vonalon nem továbbítunk. A Novell csak a MAN és LAN-okoi 
működik. A béreltvonalas pesti összvl'öttetésnek backup feladatát látja el az X.25 csomagkap
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hálózatos végpontunk, amely nem is olyan rég még az egyetlen lehetőség volt az országos és 
nemzetközi adatbázisok elérésénél.

A LAN-ok esetében többnyire az alábbi szabályt alkalmaztuk: az IP network-ök a fizikai 
hálózatokat azonosítják, szükség esetén subnetwok szintig is haladva. Csak C osztályú IP network- 
öket használunk. Ez jelentősen segítette a kis alhálózatok esetleges módosítását anélkül, hogy 
szükség lett volna a többi IP network konfigurációját újraterveznünk. A SPECTRUM menedzsment 
szoftver is hasonló koncepció szerint készíti el automatikusan az egymáshoz útválasztó segítségével 
kapcsolódó IP network-ök fizikai térképét.

3. Alapszolgáltatások

Az FDDI gyűrűben alapvetően IP hálózati protokollt használunk, de az igények szerint 
lehetőség van DECnet, IPX/SPX stb alapú hálózatok kialakítására is, a CISCO routerek a hálózati 
protokollok széles skáláját támogatják. A nagytávolságú kapcsolatok is a gyors gerincen keresztül 
érhetők el az egyes intézmények számára. Jelenleg egy 64Kb/s sebességű vonallal kapcsolódunk a H- 
BONE magyar IP . hálózathoz, de várható az igények megnövekedése miatt, hogy nagyobb 
sávszélességű vonalra lesz szükség a közeljövőben.

A gyors hálózati kapcsolat sok lehetőséget nyújt az Universitas számára. Eddig problémát 
okozott az intézményeknek, hogy bizonyos részeik más intézményben kaptak helyet, és így nem volt 
közvetlen elektronikus kapcsolat. Az ATOMKI-ban található például a DOTE Pozitron Emissziós 
Tomográf laboratóriuma, amely a vizsgálatok képi eredményeit közvetlenül tudja ezek után 
rendelkezésre bocsátani a DOTE egész területén.

Lehetőség nyílt az információs rendszerek összekapcsolására. A gopher és world wide web 
(WWW) szerverek gyors kommunikációja vált így lehetővé. A könyvtárakban is folyik az 
alelttronizáció, a katalógus rendszerek építése folyik minden intézményben. A keresést interaktív 
lekérdező rendszerekkel közvetlenül lehet elvégeznünk az intézményi könyvtárakban.

A KLTE-n két szerver gép is rendelkezésre áll az Universitas számára. A DRAGON nevű 
SparcCenter 2000-es gép az IP szolgáltatások szervere, de ezen túlmenően SPSS statisztikai 
programcsomag, és ORACLE adatbázis kezelő is rendelkezésre áll hozzá. A TIGRIS nevű VAX 
6510-es gép a KLTE legnagyobb mail szervere, de a DECCampus programnak köszönhetően sok 
más szoftver is használható rajta. Jelenleg is sok felhasználó kapott már account-ot a két gépre az 
Universitasból a KLTE oktatóin és hallgatóin kívül is.

A "nagy" szerver gépeken futtatandó szoftverekhez User Group-okat szervezünk a KLTE-n, amely 
jelképes tagdíj ellenében lehetővé teszi bizonyos szoftverek használatát. Ezt a kezdeményezést 
szándékozunk kiterjeszteni az Universitas más intézményeire is.

A tudományos műszaki célú levelezéshez általában a VAX 6510-t használják az egyetem 
felhasználói, de az MX programcsomag gateway funkciót is ellát más kisebb levelezési szerverek 
számára Az egyetemi adminisztatív levelezés megvalósítására Novell alapú levelezést fogunk 
biztosítani, alapozva a KLTE által vásárolt MS-Oflfice programcsomagra.
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3) Carl Malamud: STACKS, Interoperability in today's computer
networks, Prentice Hall, Inc,
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SZAKMAI ELETRAJZ

Dr. Terdik György

A KLTE Informatikai és Számító Központja vezetője vagyok négy eve a 
negyvenhatomból A közelmúltban a Debreceni Universitas egyik FEFA projektjenek a 
koordinátora voltam amelynek keretében kiépült egy intézményközi nagysebessegú 
infomiatikai hálózat. Központunk működteti az lEF által támogatott Regionális Centrumot 
amely biztosítja az Umversitas kapcsolódásai a FIBONE-hoz ill. az Internethez. Kutatási 
területem a matematikai statisztika és az idösoranalizis ezekből a témákból tartok special 
kollégiumokat a hallgatóknak. Nemcsak a focival vagyok úgy, hogy inkább csinálni 
szeretem mint nézni.
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SZAKMAI ELETRAJZ

Korcsolai Zsolt

A KLT^ programozó matematikus szakán végeztem 1987-ben, majd a matematika-számítástechnika tanár szakot 
1990-ben. A KLTE Informatikai és Számító Központjában dolgozom 1987 óta. Az egyetem R55M gépén dől; 
rendszerprogramozóként SVM(VM/SP), SVS operációs rendszerekkel, majd V A X A ^S  rendszerek menedzselése 
volt a feladatom. 1991 őszétől az ISZK Hálózatok és Operációs Rendszerek osztályát vezettem, majd eimek 
szétválása után a VMS osztály vezetése a feladatom. Kezdettől fogva résztvettem az egyetemi számitógépes hálózat 
tervezésében és építésében, majd a városi FDOI hálózat kiépítésében, amely a 1994 ő s ^ n  készült el..
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Almasi Béla vagyok (e-mail: almasi@math.klte.hu), 1989-ben végeztem a KLTE-n 

ttctnetikuskent. azóta az egyetem Matematikai Intézetében dolgozom. Az oktatás mellett 

keaietben az egyetem Matematikai Intézetében működő PC-s számitógéphálózatot felügyeletem. 

1992 óta SUN gépekkel foglalkozom, az mtézet SUN gépekre alapozott hálózatát adminisztrálom, 

valamint a TCP/IP alapú szolgáltatások működtetését felügyelem. Elméleti kutatásaimban nem 

m^bizhato számítógép-rendszerek sztochasztikus modellezésével foglalkozom.
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Almasi Béla
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Böidásomban a KLTE Matemankai és Informatikai Intézetében működtetett számitógép-hálózatról 

á  afomáaós rendszerekről szeremék beszélni a következőket érintve:

• Az intézeti hálózat felépítése, a hallgatói és öktatói hálózat elkülönítése

• A Idépitett információs rendszerek (mail, hálózao nyomtatás, WWW, adatmentés).

A laépített rendszerek közül részletesebben elemzem a levelezést és a hálózati nyomtatást:

• Az egységes intézen mail-rendszer felépítése

• Az intézeti Novell hálózat kapcsolódása az egységes mtézeo mail rendszerhez.

• Hálózati nyomtatás felhasználónként! nyomtatott oldalszám számlálással..

• Probléma a PC-s felhasználók azonosításával, megoldási javaslatok
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HOGYAN FEJLŐDIK A DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI 
EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES INFORMÁCIÓS RENDSZERE ?

Pethő Attila, Fazekasné Kis Mária, Fehértói Jánosné. Hadházi Attila 
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Informatikai Laboratórium

Az elmúlt években a Debreceni Orvostudományi Egyetemen a számítástechnikai 
alkalmazások iránti igények állandó növekedését tapasztalhattuk. A jelentkező 
kívánságokat sokszor nem lehetett azonnal kielégítem, a korlátozott anyagi lehetőségek 
miatt. Fejlesztésekre mégis adódtak alkalmak, nagyobbrészt külső támogatásokból, kisebb 
részben belső lehetőségekből. A DOTE feladatait négy fő téma kóré lehet csoportositani: 
oktatás, betegellátás, kutatás, gazdálkodás. Előadásunkban ezen területek munkáját segítő 
számítógépes alkalmazások és az üzemeltetésüket biztosító hardverháttér fejlődését 
követjük végig. Csak az egyetem egészét, vagy nagy részét énntó felhasználásokkal 
foglalkozunk. Megjegyezzük azonban, jelentős fejlődés tapasztalható az egyedi 
alkalmazások számát és kultúráját tekintve is.

A számítástechnikával foglalkozó szervezet fejlődése

A mai Informatikai Laboratónum több szervezeti egység és feladatainak összevonásával 
1992-ben alakult meg. Elődje 1985-ben jött létre. A szervezet akkon feladatai, létszáma és 
a neve azóta többször megváltozott. Kezdetben három szakember a Commodore 
számítógepek használatának oktatását, egyedi klinikai speciális felhasználói programok 
fejlesztését és a gazdasági területeken folyó számitógépes alkalmazások bevezetését 
segítette. A laboratórium három osztályból áll; Oktatási és .Általános Számitástechmkai 
Osztály, hat diplomás szakemberrel. Klinikai Számítástechnikai Osztály: három csoport 
tartozik hozzá: Orvos csoport - 2 orvossal. Programfejlesztési csoport - öt diplomás 
szakemberrel. Betegfelvételi csoport - a klinikákon 17 kihelyezett adatrögzítővel és négy 
központi admmisztrációval foglalkozó operátor. Gazdasági Számítástechnikai Osztály: ót 
diplomás szakemberrel. Az Informatikai Laboratórium üzemelteti az egyetemi 
gennchálózatot, a központi feladatokat ellátó szervereket és az azokon ftitó szoftvereket. 
A centralizáció hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt évek jelentős fejlesztéseit hatékonyan 
tudtuk megvalósitani.

Az Informatika oktatása a DOT£-n

Az Informatikai Laboratónumnak oktatási feladatai is vannak. Az Informatika tárgy az 
1994-95-ös tanévtől az elsőéves orvostanhallgatóknak kötelező. Korábbi években a 
harmad-, negyed-, ötödéves hallgatók a számítástechnikát fakultatív tantárgyként 
választhatták. Tematikája ezen időszak alatt alakult ki. Az oktatás gyakorlati 
tapasztalatairól az [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ] közlemények részletesen beszámolnak.



1992-ben az egyetem által elnyert FEFA támogatásból három, Novell hálózatban üzemelő 
korszerű PC terminálokkal felszerelt oktatási kabinet került kialakításra. Két tanteremben 
az elsőéves orvostanhallgatók részére az 1994-95-ös tanévben bevezetett kötelező 
Informatika tantárgy oktatasa történik. A harmadikban a hallgatók egyénileg 
dolgozhatnak. A laboratónum munkatársai a Szakorvos továbbképzés és a 
C^jíMorvosképzés keretében is oktatnak, valamint a PhD hallgatók felkészítésében- 

Tltoek részt, időszakonként az egyetem dolgozói részére számitógépes 
alqjtanfolyamokat szerveznek és általános célú programcsomagok használatát oktatják. 
Az oktatási feladatok elvállalása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Informatikai 
Uteoratónum később tanszéki státuszt kapjon.

A gyógyító munkához kapcsolódó számítástechnikai alkalmazások fejlődése

A első számitógépes feldolgozások a DOTE-n a mainframe számítógépek idejére estek. 
,\z 1970-es években, a 80-as évek közepéig, a helyi SZÜV-ben végeztetett 

JWeldolgozások nem énntették az egészségügyi alkalmazásokat, csak az egyetem 
J^álkodásához kapcsolódtak. .A személyi számítógépek megjelenése után a felhasználók 
közelebb kerülhettek a számítógépekhez, könnyebben, gyakrabban használhatták azokat, 
tetemünkön az első nagyobb számítástechnikai fejlesztés az egészségügyben történt 

.panszirozás váltözásához, a második pedig az elmúlt néhány év pályázati lehetőségeihez 
kapcsolódik. A DOTE a finanszírozási kísérletben 1989 óta vett részt. Elsőként a 
fekvőbetegellátás Adatlapjainak tartalmát három egyedi PC-n a GYÓGYINFOK

Eamjával rögzítettük. Félévvel később a járóbetegrendelőkben, szakrendelőkben, 
osztikai intézetekben végzett'vizsgálatok manuális összesítését ftavönta egyszer a 
GYOGYINFOK megfelelő programjával egy PC-n végezték.

1990-ben a Népjóléti Miniszténum anyagi támogatásával jelentős számítástechnikai 
fejlesztés történt a DOTE-n, melyet a finanszírozási kísérletben való résztvétel miatt kapott 
az egyetem. Elkészült a kb: hét km hosszúságú arcnet alapú egyetemi gerinchálózat, mely 
egyrészt összekötötte a klinikákat, másrészt a gazdasági igazgatóság szervezeti egységeit. 
A hálózaton külső szoftverfejlesztő cég által készített programmal főként a finanszírozási 
kísérlethez szükséges adatok összegyűjtése történt. Ezzel egyidőben az egyes szervezeti 
lígységekben, klinikákon szintén arcnet alapú lokális hálózatok épültek: az I. sz. Sebészeti 
Klinikán, a III. sz. Belgyógyászati Klinikán, a Nőgyógyászati Klinikán, a Fül-orr- 
gégeklinikán, az Urológiai Klinikán, a Gyermekgyógyászati Klinikán, az Ideggyógyászati 
Klinikán, a Központi Kémiai Intézetben, a Számviteli Osztályon, a Bér- és Munkaügyi 
Osztályon. A gerinchálózaton 2.2-es Novell, a lokális hálózatokon Novell 2.15 SFT 
üzemelt A szervezeti egységekben AT 386-os szervereket, a munkahelyeken AT 286-os 
IBM kompatibilis számítógépeket helyeztek üzembe. A lokális hálózatokon külső 
vállalkozó cégek által készített modulokkal kezdték el az orvosszakmai adatok rögzítését, 
Wdolgozását. Az egyetemre egyedi igények kielégítésére önálló szervezeti egység 
keretekből való beszerzésekből sok egyedi PC került. A külső cégek szoftver fejlesztései 
csalódást okoztak. Az átadás után jelentkező módosítási igényeket nagyon nehezen vagy 
egyáltalán nem lehetett elvégeztetni. A finanszírozási kísérlet gyakon változásai miatt 
gyorsan elvégzendő módosításokra volt igény. Objektív hiányosságként említhető a
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modulok között a kommunikáció es adatcsere hianya, szétaprózott, egyseges koncepciót 
nélkülöző fejlesztések. Részletesebben kifejtve: nem volt adatkapcsolat a lokális klinikai 
szoftverek és az alapadatokat gyújtó programok között, kulönbózó volt a fejlesztő cég, 
melyeket nem lehetett együttműködésre rávenni. A jarobeteg ellátássá! kapcsolatos 
adatgyűjtés manuális volt, az összesített adatokat utOlag rögzítettek. .Abban az időben nem 
beszelhetünk számítógéppé! végzett operatív adatszolgaltatasrol sem Ezek a szoftverek az 
orvosi adatok megfelelő védelmét nem biztosítottak. ,A beteg adatait az adatok lezárásáig 
lehetett módosítani. A programrendszer a módosítást végző személyt, a módosítás 
időpontját, a rendelőkben a felhasznait anyagokat nem jelölte meg .A vrzsgalatkeresek. a 
leletküldesek nem a hálózaton történték .A betegellátás tényleges költségének becslesehez 
a modulok nem nyújtottak segítséget, a gazdasági es az orvosi adatokat elterő módón, 
különböző kódrendszerben gyűjtöttek, .A központi számítástechnikái szolgaltatasok 
színvonalának javitasara egyre növekvő igény mutatkozott.

.A DOTE Klinikai Számítástechnikái Osztálya 1992-ben a fekvőbetegek alapadatait es 
ráfordítás adatait gyűjtő, a DOTE 16 klinikáján Novell hálózatban működő 
Fekvóbetegnyilvantartő Rendszert elkészítette A program a Társadalombiztosítás reszere 
elvégzi a szükséges adatszolgaltatast. az orvosi gyakorlatban használatos kimutatások az 
aktív és az archivált adatokból előállíthatok, tájékoztató jellegű DRG besorolás készíthető. 
,A fejlesztő programozók elkészítették a járóbeteg rendelőkben, szakrendelőkben 
hasznaiható Járobetegnyllvantarto Rendszert a finanszírozáshoz szükséges adatok 
összesítésére. .A program hasznaiható egyedi gepeken vagy hálózatban. .A fejleszteseknel 
fontos szempont volt a kónnyü kezelhetöseg, a beteg adatainak gyors visszakereshetősége. 
.A fejlesztő programozók a finanszírozás változásainak megfelelően a szoftvereket kellő 
időre módosították. .A [ 4 ] közlemény a szoftvert részletesen bemutatja es a finanszírozási 
adatok gyűjtésének tapasztalatairól beszámol.

A DOTE 1992-ben a FEF.A II, pályázati fordülóban elnyert anyagi támogatásból három fő 
cél megvalósítását tűzte ki: az informatika oktatásához az inffastruktüralls feltételek 
javítását, integrált egészsegugyi és gazdasági információs rendszer bevezetését, a klinikák 
es a diagnosztikai egységek lokális hálózatainak bővítését. Az integrált egészsegugyi es 
gazdasági szoftverre, a működtető hardverre nyílt nemzetközi versenyt hirdettünk meg. .Az í 
ajánlatok enekelésenel főbb követelmények közül csak néhányat említünk: moduláns 
felépítés, parameterezhetöseg, moduláns üzembehelyezhetöseg, a modulok közti ; 
kommunikáció szabványosságának igénye, a modulok Önállóan is működhessenek, 
modoslthatoak legyenek, üj modulok integrálása könnyen elvegezhetó legyen, magyar i 
nyelvű képernyőket, hibaüzeneteket kertünk, felhasználóbarát szofher legyen, hatékony 
fejlesztői környezetet biztosítson, a rendszer válaszideje a felhasználok részere elfogadható 1 
legyen, az adatvesztessel szemben biztonságos, megfelelő adatvédelemmel, | 
adatbiztonsaggal rendelkezzen, .Az ajánlatok értekelesét részletesen ismerteti az [ 5 
közlemenv

■A LAB-COM Kft ajánlata lett a verseny győztese. .Ajánlatuk tartalmazott 2 db RISC/6000- j 
es központi számítógépet, .AIX (UNIX) operációs rendszerrel. Progress (4GL) fejlesztői I 
környezetet, 75 db NCD tipusu X-terminalt. 50 db lokális nyomtatot, és az egészségügyi I 
és gazdasági területekre a kívánt feltételeket kielégítő szoftverek atadásat. .Az ajánlott I
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egészségügyi szoftver neve MedSolution, az IBM cég termeke, három fb részből áll: a 
betegek személyt es alap orvost adatainak adminisztrációja, a rendelések adminisztrációja, 
karbantanasi ftinkciok és paraméterek beállítása. A MedSolution legnagyobb előnye a 
izeleskorü kommunikációs lehetóseg és az adatok központi tárolása. Az orvosi és a 
diagnosztikai munkahelyek kózótt állandó on-line kapcsolatot biztosit. Az adatok a 
keletkezesi helyúkón azonnal az információs rendszerbe kerülhetnek. A beteg személyi 
adatait csak egyszer kell rögzítem .A mar rogzitett adatokat a másik munkahely megfelelő 
logosultsagu dolgozója a képernyőn megnézheti, vagy kinyomtathatja. A korábbi 
kezelesek adatai könnyen visszakereshetők. A diagnózisokat, a beavatkozásokat, a 
muieiekei kétféle, egymásnak egyertelmüen megfeleltethető kódrendszerben lehet tárolni. 
A MedSolution a teljes bevezetes után az orvosszakmai specifikus adatokat teljeskörüen 
kezeli Az adatokhoz való hozzáférést felhasználói jogosultságok megadásával lehet 
szabályozni. A hozzáférési jogokat 99 féleképpen lehet kiadni. Az adatok a felhasználók 
áltál ténylegesen nem torolhetók, csak tóroltnek nyilváníthatók vagy módosíthatók. A 
rendszer a módosítást vagy ervenytelenitest végző dolgozó azonosítóját és időpontját 
megjegyzi. Az orvosok tudományos munkáját lényegesen megkönnyíti. A szoftver egy 
keretrendszer. A nyertes cég a DOTE szakembereinek bevonásával vállalta a szoftver 
magyarosítását, a helyt igényekhez való alakításai.

I

A MedSolution bevezetése szakaszosan halad. Első lépésként 1994 decemberétől az év 
végéig a fekvőbetegek alapadatainak felvétele a MedSolutionban és a régi PC-s 
rendszerben párhuzamosan történt. 1995 januárjától a PC-s programmal adatfelvételt már 
nem végeznek, a fekvöbetegellátás finanszírozásához szükséges adatokat már a 
MedSolutionból gyűjtjük le A bevezetés második lépése a járóbeteg rendelőkben, 
szakrendelőkben a megfelelő modulok használatba vétele. A harmadik lépes a 
MedSoluuon bevezetése a diagnosztikai munkahelyeken. A Radiológiai Klinika és a 
Központi Kémiai Intézet, a két legfontosabb diagnosztikai munkahely, pnontást kap. A 
bevezetés utolsó nagy része a klimkánkénti orvosszakmai modulok használatba vétele, ami 
17 klinikán a részletes orvosi adatokat feldolgozó modulok elkészítését és 
uzpibehelyezeset jelenti. .Az egészsegugyi szoftver bevezetésénei figyelembe vett főbb 
szempontok; nem romolhat a TB-s adatszolgaltatás minősége, a Társadalombiztosító által 
ken adatok bevitele úgy tónénjen, hogy a felhasználóknak plusz munkát ne okozzon, a 
diagnosztikai munkahelyeken nagy mennyiségű információ keletkezik, emiatt szükséges 
ezek mielőbbi bekapcsolása a hálózati adatszolgáltatásba, lehetőleg rövid legyen az átállás 
ideje a régi és az új programrendszer között, a lehető legrövidebb ideig tartsanak a 
párhuzamos feldolgozások a regi és az új modulokkal; a felhasználók megfelelő 
oktatásban részesúljenek; a lokális igények kielégítése. .A rendszer bevezetése során az 
orvosi es a diagnosztikai munkahelyeken dolgozóknak meg kell tanulniuk a modulok 
hasznalatat

.Az oktatás több szakaszban történt es történik, mivel minden új programrész bevezetése 
elön az adott modullal kapcsolatba kerülő felhasználókat oktatjuk. A bevezetés során 
felmerült problémák a következők, új adminisztrációs munkafolyamatot kell elsajátítani, a 
bevezetes többletmunkát igényel, szervezeti változtatások voltak szükségesek, a tervezett 
bevezetesi határidőkhöz kepest némi lemaradás tapasztalható, az egészségügyi és a 
gjzdasagi modulok között a kapcsolódási felületek nincsenek konkrétan definiálva, a
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laboratóriumokban a műszerek illesztése Az előbbiekben vázlatosan felsorolt 
"betervezett" problémák mellett, komoly szamitástechnikai feladatok is felléptek. Ezek 
alapvetően a Clipperes programokkal összegyűjtött adatok áttöltéséből adódtak, A régi es 
az ÚJ adatbázisstruktúra különbözősége mellett az adatrögzítés pontatlanságaiból eredő 
hibákat korrigálnunk kellett, hogy az aktuális adatbázis redundanciáját csökkenthessük. Ez 
a látszólag egyszerű művelet V0%-os effektiv tárolótér csökkentést eredményezett, A 
DOTE-n bevezetésre kerülő integrált egészségügyi szoftven és a bevezetési ütemezést 
részletesen a [ 6 ] közlemény ismerteti.

A gazdasági területtel kapcsolatos számítástechnikai alkalmazások ismertetése

Már a nagyszámítógépek idejében több gazdasági terület havi rendszeres feldolgözásokat 
végeztetett a SZÜV-ben; számviteli-, gyógyszertári feldölgozasokat, anyag- és 
készletgazdálkodás feldolgozásait, A személyi számítógépek elteijedése után a 
bérfeldolgozásokat fokozatosan PC-s modulokkal váltották ki. először egyedi 
számítógépeken, később Növeli hálózatokban üzemelő szoftverekkel, Szamos Novell 
hálózatban működő szoftvert évek óta használnak egyetemünkön: bér- és munkaügyi, 
számviteli, .pénzügyi, egyetemi közpönti gyógyszenári modul, gép- és 
müszemyilvántartási, tárgyi eszközgazdálkodási, anyaggazdálkodási. élelmezési 
alrendszer, szervezeti egységek keretnyilvántartása, A modulok egyrészét a DOTE 
Gazdasági Számítástechnikai Osztálya készítette, a többit külső fejlesztő cégtől vásárolták. 
Ezek szintén egyedi programok, nincsenek adatkapcsolatban más modulokkal. A használt 
kódrendszereik általában eltérők.

A FEFA II. pályázatból korszerű fejlesztésű, egymással és az egészségügyi terület 
szoftveréhez is kapcsolódó gazdasági modulok bevezetésére nyílt lehetőség. ,A gazdasági 
szakemberek véleménye alapján folyamatban van új modulok fejlesztése, melyek a 
Debreceni Agrártudományi Egyetemen PC-s környezetben több éve üzemelő alrendszerek 
tapasztalataira épülnek. A modulök rendszertervét a DOTE szakemberei véleményezték, 
módosításokat javasöltak. A LAB-COM Kft és a DOTE programozói negyedik generációs 
fejlesztői eszközzel, Progressben, készítik el a programmodulokat. .Az említett FEFA 
pályázatból a gazdasági információs rendszer bevezetésre tervezett moduljai: 
gyógyszertári- és készletgazdálkodási, anyag- és tárgyi eszközgazdálkodási, élelmezési, 
értékhatár feletti tárgyi eszközgazdálkodási, pénzügyi modul, számviteli alrendszer, 
vezetői információs modul, műszaki szolgáltatási alrendszer. A fejlesztő cég a 
közeljövőben, kb. egy hónapon belül, a modulok többségének tesztelésre való átadását 
tervezi. A folyamatosan változó gazdálkodási és finanszírozási szabályozás miatt a 
bevezetésre kerülő új programmodulok módosításait, a garancia idő után, a Gazdasági 
Számítástechnikai Osztály dolgozói fogják végezni. Ezért minden modult teljes 
részletességgel meg kell ismerniük.
A jelenlegi fejlesztés során fellépett problémák: a gazdasági területet énntó fejlesztés során 
IS a tervezett határidőkhöz képest lemaradás van; nincs még gyakorlati tapasztalat, hogyan 
valósul meg az adatkapcsolat, adatcsere az egyes gazdasági modulok esetén egymás 
között, valamint az egészségügyi rendszerrel.



További fejlesztési lehetőséget jelenthet: - CD lemezekre irat-archivaló rendszer 
bevezetese, mert a rengeteg papír dokumentum tarolása, szükség eseten eiőkeresésük 
időnként már gondot okoz. Ilyen archiváló lehetőség termesztésen á klinikák orvosi 
dokumentumaira is hasznaiható lenne, - általános lekérdező modulok fejlesztése, 
melyekkel a felhasználó maga definiálhatja az adatallomanyokbol az adatok lekérdezési 
kménumait.

\  tudományos kutató munka támogatására - könyvtári információs rendszer 
fejlesztése

Az 1991-s 1. FEF.A pályázatból a nyertes Debreceni Universitas tagintézményeinek közös 
kónyvtan információs rendszer beszerzésére is adódott lehetóseg, ,A DOTE Központi 
Kenezy Könyvtárának szolgáltatásait SUN MP630-as tipusu központi számítógép végzi. 
Solaris 2.0 operációs rendszerrel .Az egyes szervezeti egységek, klinikák, elmeleti 
intézetek 40 db X-terminalt kaptak ,A kónyvári információs rendszer INGRES 
•udltbáziskezelöre épül. a fejlesztő eszközt a Debreceni Universitas intézményei is 
megkaptak Az integrált könyvtári információs rendszer neve: Voyager, a Carlyle cég 
fejlesztette. Ot modulból áll, a hagyományos könyvtan funkciókat látja el: könyv- és 
folyóirat katalógus, OP.AC, a modullal lekérdezhetők a KLTE. D.ATE és a Református 
Kollégium könyvtáraiban lévő katalógusok; katalogizálási modul, ezt a két modult az 
egyetem bármely hálózatba kötött termináljáról lehet használni ,A kölcsönzési modul 
élesben való beindítását ősztől tervezik. Minden olvasó vonalkódos kártyát kap majd 
További modulok a beszerzési- és a folyóirat érkeztetés .A könyvtár további feladatának, a 
Bakirodalmi tájékoztatásnak, többféle módon tesz eleget. Épületükön belül saját lokális 
hálózatuk 12 terminállal üzemel. E-mail levelezésre. INTERNET szolgáltatások elerésere 
bárki használhatja a terminálokat, pl: katalógusokban, publikus adatbázisokban való 
keresésekre, a könytár ISIS alapú adatbázisainak elérésére, ,A könyvtán információs 
rendszer a DOTE belső gerinchálózatán, az universitás hálózatán keresztül az országos 
hálózatokhoz és az INTERN"ET-hez kapcsolódik.

1994-ben az egyetemi gerinchálózatba kapcsolták egy másik pályázatból beszerzett 
CD-ROM tornyokat, Így lehetőség nyílt a tudományos es az oktato munkát nagyban 
segitó, jelenleg 20 féle adatbázis elérésére. Három bibliográfiái adatbázis szolgáltatási 
lehetőségeit a dolgozók az Íróasztalukon lévő terminálokról használhatják. MEDLINE, - 
az USA Orvostudományi Nemzeti Könyvtárának adatbázisa, Science Citation Index - 
idézettsegi index adatbázisa, SAM - Scientific .American Medicine - részletes enciklopédia 
a belgyógyászat területéről, melyet jellemző klinikai esetek bemutatása egészít ki, ,A többi 
adatbázishoz a felhasználók a könyvtár lokális hálózatáról férhetnek hozzá. .Az ót 
legnagyobb impackt faktorral rendelkező orvosi folyóiratból teljes szöveges adatbázisban 
lehet lekérdezéseket végezni. .Az eddigi fejlesztések folyamán néhányszor problémát 
okozott, nem volt megfelelő képzettségű szakember, mivel olyan üj eszközök használatba 
vételére került sor, melyekről a helyi, hazai szakembereknek gyakorlati tapasztalatuk még 
nem volt, ez a tény pedig lassította a tervezett bevezetést. További fejlesztési elképzelések, 
tervek aoFEFA III. pályázatból a kónyvtan kölcsönzésekhez kapcsolódó védelmi, 
lopásgátló rendszer bevezetése; külföldről folyamatosan speciális orvosi szakmai
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elektronikus tankönyvek es multimédiás alkalmazások beszerzése, az egyetemi 
gerinchálózatban való működtetésük, A könyvtár rövid időn belül megkapja az interaktív 
gasztroenterológiai adatbázist, hasonló már anatómiából rendelkezésre all. A könyvtár 
dolgozol az orvosi területre egységes tárgyszórendszer, valamint a többféle adatbázisból 
történd keresesre kózos kereső nyelv ktdolgozasaban szándékoznak resztvenni. Jelenleg 
csak a könyvtárból elérhető adatbázisok közül egyre többnek hálózatban való 
uzemelteteset tervezik. A könyvtári szolgáltatásokat egyre nyitottabbá kívánják tenni, hogy 
minden egyetemi gerinchálózatba kötött terminálról elérhetők legyenek.

.Az egyetemi gerinchálózat és a lokális hálózatok fejlődése

Egyetemünkön az informatikai hálózat építésének szükségességét a következők támasztják 
alá: a klinikák a DOTE-n pavilon rendszerűén helyezkednek el, a szervezeti egységek 
decentralizáltak, nagy információ igény jelentkezik, a hagyományos adathordozók drágák, 
lassúak es jelentős hibaforrások lehetnek.
.Az előadás előző részében az 1990-ben megépült arcnet alapú egyetemi gennchálózatról, 
a lokális hálózatokról, néhány jellemzőjükről részletesen szóltunk. A többéves üzemeltetési 
tapasztalatokat röviden az alábbiakban foglalhatjuk össze; az adattovábbítás nem teljesen 
biztonságos, az adatvédelem kellően nem biztosítható, a megnövekedett adattovábbítási 
Igényeket nem tudta kielégítem a hálózat, lassú az adattovábbítás.

■Az 1991-ben a Debreceni Universitas által a FEFA I. pályázati fordulóban elnyert anyagi 
támogatásból a DOTE gerinchálózatát üvegszálas Ethernet hálózatra cserélték, a 
kapcsolódási lehetőséget a Debreceni Universitás tagintézményeit összekötő FDDI 
üvegszálas hálózathoz kiépítették. A DOTE üj üvegszálas Ethernet gennchálózata, amely 
az 1.1. ábrán látható, a következő néhány technikai adattal jellemezhető; Idb Cisco 
AGS-4 típusú router, 4 db .\flvLAC-8 repeater egység, 20 db MINI .MMAC repeater, 9 db 
transciver. .A gennchálózat 8,4 km hosszú, a hálózatra 27 épület csatlakozik, az 
épületeken belüli hálózat hossza: 11 km, a leghosszabb optikai kábel 700 m-es. Jelenlegi 
felhasználók száma; 260, tervezett felhasználók száma: 600. A hálózatba kötött gépek 
szama; PC-k: - 220 db, X-terminálok - kb: 100 db, UNIX szerver - 8 db. Növeli szerver: - 
28 db. ,A hálózaton futó protokolok: IPX, TCP/IP. Hálózat-menedzselő program felügyeli 
az egyetemi gennchálózat működését. Egyetemünkön az Ethernet hálózat átadása a 
számítástechnikái szölgaltatasök megbízhatóságát, színvonalát jelentősen javitötta.

.Az 1992-ben a FEFA II. pályázati fordülóban nyert anyagi támogatásból a klinikai belső 
lokális hálózatok jelentős bővítését is terveztük. A hálózatbővítésről néhány jellemző adat: 
az említett kb. 11 km épületeken belüli koax-kábelezés 90 %-a ekkor készült el, a külső 
klinika telep az optikai gennchálózatba bekapcsolódott, 5 db moduláns repeater, 1 db 
MMAC-8 repeater és bndge modül került beszerzésre.
,A halozat építésé során felmerült nehány probléma: a kábelezéshez a DOTE-n meglévő 
alépítmények nem minden szakaszon voltak megfelelőek, A kábeleket, ahol lehetett, már 
meglévő, kész alagüt-rendszerben helyezték el. Kisebb szakaszokon üj, földalatti kábelezés 
kiépítését kellett elvegezni, ez a költségeket növelte. A külső klinika telepet csak a közút 
alatt átvezetett kábelezéssel lehetett az egyetemi hálózatba bekötni. Az épületeken belüli
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kábelezési munkák elvégzésékor sokszor okozott problémát, milyen időpontokban lehet a 
munkahelyekre bejutni Több anyagi lehetőség mellett 100 °/o-san managelhetö hálózat 
kialakitasara lett volna lehetőség, most kb: 90 %-san managelhetö a hálózat,

hálózat üzemeltetése során szerzett tapasztalataink: a Novell szervietek száma nem 
csökken, hanem növekszik; az egyes szervezeti egységek felhasználói új számítástechnikai 
eszközeik beszerzésekor, a lokális hálózatuk bővítésékor, az egyetemi gennehálózatra való 
kapcsolódáskor az Informatikai Laboratonummal nem minden esetben egyeztettek és nem 
lanottak be az Egyetemi Hálózat -Működési Szabályzatát; új Novell szervert hibásan 
lelepitettek, ez az egesz gennehálózat működését zavarta; tartalék hálózati eszközeink 
nincsenek, a hálózat folyamatos, biztonságos üzemeltetése csak ezek beszerzése után 
lehetséges

DOTE gerinchálózatának előnye, egységes koncepció szerint épült és bővül, az 
egyetemen belüli gyors kommunikációra biztosít lehetőséget, a konyvtán és INTERNET 
szolgáltatások elérhetők, melyek rövid idő alatt nagyon közkedvelté váltak.
■\ [Mlózatépitésre további fejlesztési elképzeléseink vannak az épületeken belüli 
kábelezéseket tovább kell folytatni és az egyetem néhány klinikája között 
képfeldolgozásra, képek továbbítására alkalmas belső EDDI hálózat építése.

Irodalomjegyzék

[ 1 ] Dr. Agócs László - D S Kothalawa: Informatika oktatása a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemen, In: Informatika a felsőoktatásban, Szerk.: Herdon Miklós, 
Dr Pethó Attila, Debrecen. 1993. 703-708

[ 2 ] Dr Mahunka Imréne - Kénné Dr, Fülöp Ildikó - Dr. Agócs László: Az orvosi 
suusztika oktatásával szerzett tapasztalataink és terveink. In: Informatika a 
feisóoktatásban. Szerk. Herdon .Miklós, Dr Pethó .Attila, Debrecen, 1993 709-712.

[ 3 ] Kénné Dr Fülöp Ildikó - Dr. Agócs László - Dr Mahünka Imréné. 
Számítástechnikái alapképzés tapasztalatai a DOTE-n, In: Informatika a felsőoktatásban. 
Szék Herdon Miklós, Dr. Pethö Amia, Debrecen, 1993. 364-368

[ 4 ] Fehértói Jánosné: Számitógépes betegnyilvántartás és adatjelentés a DOTE-n, 
előforduló hibák. In Számítástechnikai és kibernetikai módszerek az orvostudományban 
es a biológiában, Szerk.: Hantos Zoltán, Szeged, 1994 142.

1 5 ] Dr Fazekasné Kis Mána - Dr Pethó Attila: Integrált egészségügyi és gazdasági 
információs rendszerek értékelésének fontosabb szempontjai a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen. In: Egészségügyi Gazdasági Szemle, Kiadó: Egészségügyi Gazdasági Vezetők 
Egyesülete. Főszerk. Kövest Ervin, Budapest, 1994. 560-568

[ 6 ] Hadházi .Attila. .A DOTE-n bevezetésre kerülő integrált egészségügyi számítógépes 
rendszer 'valamint a bevezetesi ütemterv rövid ismenetése. In: Számítástechnikai és 
kibemetikai módszerek az orvosnidományban és a biológiában, Szerk.: Hantos Zoltán, 
Szeged. 1994. 144-146,



A
 D

O
TE

 o
p

tik
a

i g
e

ri
n

ch
á

ió
za

ta
K

ül
td

 k
lin

ik
a

 te
le

p

ó 
po

rt
 C

OC
K 

(•
po

at
ar

ó 
po

rt
 c

oo
x 

r*
p«

al
«r

ó 
po

rt
 c

o
m

 
{•

pK
ot

tr

1
1 

■■

ó
p

o
rt

co
o

i
ó

p
o

rt
co

o
i

ó 
po

rt
 c

o
m

re
pe

ol
w

t^
pK

ot
er

le
pe

oi
er

IB
M

 
''.

r*
!')

R
o

u
te

r

C
is

c
o

 A
G

S
 +

4

• p
ot

i 
co

ox
 

(e
p

o
d

’e
r

F
Ő

T
1. 

sz
 K

lin
ik

ai
 o

p
tik

a
i 

cs
o

m
ó

p
o

n
t

FC
D

T
II.

 t
z 

K
lin

ik
a

i o
p

tik
a

i 
cs

o
m

ó
p

o
n

t
F

Ő
T

E
lm

él
et

i 
in

té
ze

te
k 

o
p

tik
a

i c
so

m
ó

p
o

n
tja



SZAKMAI ELETRAJZ

Hadházi Attila
ludományos segédmunkatárs 

fejlesztői csoport vezető

Debreceni Orvostudományi Egyetem 

Informatikai Laboratórium 

Klinikai Számítástechnikai Osztály

Kolozsváron végeztem el 1986 - 1991 között az informatika szakot a Babes - 

Bolyai Tudományegyetemen. 1991 szeptem berétől a DOTE Klinikai 

f íiíjtniílástechnikai Központjában dolgozom  m int programfejlesztő. 

Résztvettem a DOTE fekvő és járóbetegrendszereinek a kialakításában. 

Jelenleg a'^DOTE-n bevezetésre kerülő integrált egészségügyi információs 

Alídszer kiépítésében veszek részt.

SZAKMAI ELETRAJZ

Fehértói Jánosné
Jitmányos munkatárs 
osztályvezető

Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Infoimatikai Laboratórium 
Klinikai Számítástechnikai Osztály 

H
1976-ban végeztem a KLTE prog-mat. szakán, majd később ugyanitt 
számítástechnika szakon középiskolai tanári oklevelet szereztem. 1976-tóI az Ybl M. 
Műszaki Főiskolán dolgoztam, majd 1989-ben kerültem a DOTE-ra. Szakterületem a 
klinikák fekvő- és járóbetegeinek számitógépes hálózaton történő nyilvántartása, az 
adatszolgáltatás az egészségügy teljesítményarányos fmanszirozásához. Emellett a 
hallgatók oktatásában, valamint továbbképző tanfolyami oktatásban is részt veszek.
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SZAKMAI ELETRAJZ

Dr. Pető Attila
matematikai tudományok doktora, 
egyetemi tanar
Debreceni Orvostudományi Egyetem,
Informatikai Laboratónum vezetője,

Kossuth Lajos Tudomány Egyetem,
Matematikai Intézet egyetemi tanára

KLTE-n szerzett alkalmazott matematikusi diplomát 1974-ben. 1988-ig a KLTE 
Algebra és Számelmélet Tanszékén dolgozott, 1992-ig a Számítástudományi Tanszék 
vezetője volt. 1992-ben a DOTE-n megszervezte az Informatikai Laboratóriumot, 
melynek vezetője. Irányítja a DOTE egészségügyi és gazdasági információs rendszerének 
megvalósítását, az egyetem ETHERNET hálózatának kialakítását és kapcsolódását a 
Debreceni Universitás EDDI gyűrűjéhez. Továbbra is tanít a KLTE Matematikai 
Intézetében.

SZAKMAI ELETRAJZ

I Dr. Fazekasné Kiss Mária
tudományos munkatárs
Debreceni Orvostudományi Egyetem ;
Informatikai Laboratónum

•A Szegedi József Attila Tudomány Egyetem matematikus szakan végeztem 1978-ban, j 
később rendszerszervezői diplomát is szereztem. A DOTE Informatikai Laboratónumában 
többmint hat éve dolgozom Az egészségügyben bevezetésre került új finanszírozási 
módszer bevezetésével, majd a FEFA támogatással indult információs réndszer, 
bevezetésével foglalkozom. Az egyetemi hallgatók részére kötelező Informatika tantárgy 
oktatásában is résztveszek.



Varga Lajos
(ÁSZSZ Informatikai Rt.) 

Erdekegyczletcs a hírközlésben
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Nagy Gábor 
(MATÁV Rt.)

A MATÁV Rt belső célú informatikai hálózata



AZ ISO/CCITT X.400-AS AJANLASSOROZATAN ALAPULÓ 
LEVÉL ÉS ÜZENETVÁLTÁS

Bercsák Márta
MA TA V Rt. Informatikai Intézete

I. Az OSI referencia modell és a hozzá kapcsolódó szabványok - mint előzmény

Napjainkban a gyártófuggetlen hálózati megoldások két architektúrára koncentrálnak: az 
ARPA (Advanced Research Project Agency) Internet hálózatokban használt 
protokollokra, valamint az ISO állal az OSI modellhez definiált protokollokra. Az egyes 
gyártóknak a számítógéphálózatok területén a következő minimál követelményeknek 
kellene megfelelniük:

- különböző felhasználói igényeknek megfelelő szabványos hálózati 
szolgáltatásokat kell nyújtaniuk,

- szabványos adatátviteli protokollokat kell biztosítaniuk, hogy a 
különböző gyártók által felkínált szolgáltatások kommunikálni tudjanak 
egymással,

- biztosítaniuk kell a közös adatátviteli közeg(ek)en való működést.
Az ISO OSI (Open Systems Intercoruiection) referencia modelljének (1.1 ábra) - melyet 
1979-ben definiáltak - kiemelkedő jelentősége abban áll, hogy különböző hálózati 
architektúrák leírásához, összehasonlításához nyújt közös terminológiát.

1.1. ábra - OSI referencia modell

k:

7. fe lh aszn á ló i r é te g

6. m e g je le n íté s i r é te g

6, v iszo n y ré teg

A .  szállítási r é te g

3. h á ló z a ti r é te g

2. a d a tk a p c s o la t i  r é te g

fizikai r é te g

Az OSI alap referencia modellje hét protokoll rétegből épül fel, melyek saját, önálló 
funkcióval rendelkeznek a hierarchiában.
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2. Az elektronikus levelezés

Az alkalmazási rétegben vannak azok a felhasználói, másnéven alkalmazási programok, 
amelyek a tényleges munkát végzik, l-zek a programok használják a megjelenítési réteg 
által nyújtott szolgálatokat. Bizonyos alkalmazások azonban, ilyen pl. az 
állománytovábbítás, olyannyira közhasználatban lévők, hogy működésük definiálására 
szabványokat hoztak létre. Ezzel megoldódott a közös protokoll használata.
Egy nagyon fontos alkalmazás az elektronikus levelezés (E-mail), melynek legnagyobb 
előnye a gyorsa.ság. Az elektronikus levelezés anélkül rendelkezik a telefon sebességével, 
hogy megkövetelné, hogy mindkét fél ugyanabban a pillanatban elérhető legyen. A végső 
küldő és vevő majdnem mindig ember és nem gép, ezért az elektronikus levelezési 
rendszereket két különálló, de egymáshoz szorosan kapcsolódó részből építik fel: az 
egyik rész az emberi interfészt (levél összeállítása, szerkesztése és olvasása) biztosija, a 
másik rész a levél továbbításáért felelős (levelezési listák kezelése, kézbesítés 
bejelentések biztosítása).
A levélüzenetek nagyon jól struktúráit dokumentumok. Sok rendszerben az egyes 
üzenetek tartalmuk mellett még számos egyéb mezőt is tartalmaznak. Ezek között lehet a 
küldő neve és címe. a fogadó neve és címe, a feladás dátuma és időpontja, az üzenetből 
másolatot kapók listája, a lejárat dátuma, a fontossági szint, a biztonsági kezelés foka 
stb..
A CCITT 1984-ben egy protokollsorozatot definiált, amelynek az X.400 ajánlássorozaton 
belül az MHS (Message Handling Systems - üzenetkezelő rendszerek) nevet adta. Az 
ISO MOTIS (Message-Oriented Text Interchange Systems) néven megpróbálta 
belefoglalni ezeket az alkalmazási rétegbe, ami azonban az X.400 strukturálatlansága 
miatt nem magától értetődő feladat. A CCITT 1988-ban a MOTIS-hoz való közeledés 
szándékával módosította az X.400-at. A legújabb változat 1992-ben jelent meg.

3. Az üzenetkezelő rendszerek

3.1 Az S-1HS modell hemutatása X. 400(84) és X. 400(88)

A rendszert, amely lehetővé teszi a számítógéppel kezelt dokumentumok (üzenetek) 
továbbítását, üzenetkezelő rendszernek (Message Handling System - MHS) nevezzük; ez 
biztosítja az üzenetkezelő szolgáltatást. Az üzenetkezelő rendszer a levelező rendszerek 
továbbfejlesztett, szabványosított utóda.
Az X.400 ajánlássorozat megad egy funkcionális modellt (1.2. ábra) az üzenettovábbító 
rendszerekhez (Message Transfer System - MTS), az ehhez kapcsolódó szolgálatokkal és 
protokolokkal együtt. Egy felhasználó ezeket a szolgáltatásokat használja az üzenetek 
küldésére és fogadására az üzenetkezelő rendszerben (Message Handling System - MHS). 
A felhasználó ebben az esetben lehet személy vagy egy számítógép process. Az MTS - 
amely aszinkron kommunikáción alapul -biztosítja az üzenet továbbítását, így feladata 
minden típusú üzenet eljuttatása a küldőtől a címzettig.
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1.2. ábra - A z X .400(84) M HS funkcionális m odellje

A User Agent (UA) az MTS-hez való hozzáférést teszi lehetővé egy felhasználóbarát 
formában. Ez lehet egy program, melyen keresztül lehetőség van üzenetek létrehozására, 
küldésére, fogadására, archiválására. Minden felhasználó a címével van azonosítva a 
rendszerben, mely címek az X.400-ban O/R (Originator/Recipient) nevekként ismertek.
A Message Transfer Agent (MTA) egy alkalmazási process, amely a bejövő üzenetet 
továbbítja a következő MTA-hoz vagy a cél UA-hoz.
AzX.400(88) funkcionális modellje új elemekkel bővül (1.3. ábra). Ezek az*\ccess Unit 
(AU), amely átjárást biztosít a nem X.4,00 alapú rendszerek felé, a Physical Delivery 
Access Unit (PDAU) kapcsolat a levél postához az MTS-ből és a Message Store (MS), 
amely üzenetek köztes tárolását, archiválását és késleltetett továbbítását biztosítja.

1.3. ábra - Az X.400(88) MHS funkcionális modellje

k .
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Egy üzenetet - amely a MTS-ben továbbításra kerül - Message Protocol Data Unit 
(MPDU)-nak nevezünk. Ez két részből áll: borítékból és tartalomból (1.4. ábra). 
boríték tartalmazza azokat az információkat melyek az MTS-ben való továbbításhoz 
szükségesek. Két féle MPDU használatos, az egyik a felhasználói MPDU, mely a | 
felhasználó által létrehozott adatokat tartalmazza és szerviz MPDU. amely rendszerhez | 
kapcsolódó információkat közvetít {próbaüzenetek, kézbesítési nyugták).

1.4. ábra - Message Protocol Data Unit

J. 2 Szervezeti kidolgozás, kezelési lariományok

X.400 alatt a potenciális kapcsolatok, a jövőben elérhető előfizetők száma nagyon nagy. 
így kialakulhat egy globális üzenetközvetítő hálózat, mely magában foglalja mind a I 
nyilvános, mind a privát szolgáltatókat és előfizetők millióit. Egy világméretű J  
üzenetkezelő rendszer karbantartása olyan nagy feladat, amely csak akkor lehet sikeres, 
ha ezt a nagy rendszert kisebb részekre bontjuk. Ezért az X.400 úgynecezett kezelési I 
tartományokat (Management Domain - MD) ad meg. Ezen tartományok működéséért a ] 
kezelő szervezetek a felelősek.
Két fajta kezelési tartomány létezhet: az ADministrative Management Domain (ADMD)- 
adminisztratív tartomány (ilyen lehet egy CCITT-hez kapcsolódó szervezet pl: egyl 
nemzeti PTT) és a PRivat Management Domain (PRMD) - egyéni kezelési tartomány (pl: |r  
egy egyetem vagy nagyvállalat).
Az X.400 szerint a PRMD-k alárendeltek az ADMD-knek. igy a PRMD nem láthat el I 
kapcsoló funkciót ADMD-k között. Számos európai telekommunikációs szervezeti 
működtet ADMD-t. melyhez a PRMD-k kapcsolódhatnak és ajánl végfelhasználói J 
szolgáltatásokat (elektronikus postafiókokat) és gateway-eket. melyek olyan] 
szolgáltatásokat nyújtanak, mint a telex, teletex. videotex. A PRMD-knek azonban nem] 
szükséges üzeneteiket egy ADMD-n keresztül továbbítani, azonban az ADMD biztosítja l 
a kapcsolatot a nemzetközi üzenetkezelő rendszerhez. Ahhoz, hogy a PRMD megfelelően I 
tudja nyújtani az üzenettovábbító szolgáltatást az ADMD a felelős a számlázás, a { 
szolgáltatás minősége, a nevek egyedisége és a kapcsolódó műveletek megfelelői 
biztosításáért.

4. Irányelvek az X.400 alapú üzenetkezelő rendszerek felhasználóinak I 
azonosításához

Az X.400 széleskörű felhasználása az elektronikus üzenetközvetítő rendszerekben egy I 
olyan világméretű elektronikus levelezési rendszerhez vezet, amely olyan jól integráhl 
mint a mai telefonhálózat. Egy használható rendszerben egy egyszerű és következeteal 
séma alapján kell azonosítani az üzenetváltókat (küldő és címzett). A legfontosabb, hogy I  
az azonosítás az egész rendszeren belül összetéveszthetetlen legyen és helyfüggetlen.
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A rendszerszinten egyedi azt jelenti, hogy nem lehet két személy ugyanazon név alatt, a 
helyfllggetlenség azt jelenti, hogy egy mindig ugyanazzal a névvel azonosított személy 
üzenete a hálózat bármely helyén azonos jelentéssel bír.
Egy X.400-as üzenetben a küldők és fogadók O/R nevekkel szerepelnek 
(Originator/Recipíent - feladó/címzett). Az X.400 az O/R címek számos különböző 
formáját adja meg. A mnemonic (emlékeztető) forma kifejezetten az elektronikus 
üzenethez lett kidolgozva.
Az O/R címek mnemonic formája attribútumok halmazát foglalja magában. Ez egy 
ADMD-t és egy ehhez kapcsolódó felhasználót azonosít. A mnemonic O/R címek a 
következő attribútumokból állnak;

a) egy ország név és egy ADMD név, melyek együtt azonosítanak egy ADMD-t
b) egy PRMD név, egy szervezeti név, egy szervezeti egység név, egy 

személynév vagy felvett név, vagy a fentiek egy kombinációja; és 
választhatóan egy vagy több a kezelési körzet által definiált attribútum; 
melyek együttesen azonosítanak egy felhasználót vagy szétosztási listát, 
amely az a) pontban leírt ADMD-hez kapcsolódik

Az O/R nevek felépítését az 1.5. ábra szemlélteti.

1.5. ábra - O/R név felépítése

country-name 
ADMD-name 1

organization-name
organizationai-urii;name[lj 

organizationai-unit-name[í!| 
organizati^ai-unit-name[3] 

organizationai-unit-name|4]

common-name and/or personai-name

5. Ajánlott szakirodalom

B. Plattner C. Lanz H. Lubich M. Müller T. Walter
X.400 Message Handling (Standards, Interworking, Applications)
Addison-Wesley kiadó 1991

Robert Willmott
The Essential Handbook on Message handling & Directory Systems 
IBC Technical Services 1993
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A MATÁV saját felhasználóinak X.400-as üzenetforgalmát az Informatikai Intézetben 
működő X.400 gateway biztosítja, amely a CCITT MUS-re vonatkozó ajánlássorozatának 
1984-es verziójához illeszkedik. A felhasználók a hálózaton keresztül Lotus cc:Mail-ből 
és DEC Allinl-ból válthatnak üzeneteket más X.400 felhasználókkal. A rendszer elemeit 
az 1.6. ábra szemlélteti.
Magyarországon jelenleg még nincs olyan Administration Management Domain, amely a I 
hozzá kapcsolódó privát körzeteknek biztosítaná a nemzetközi X.400 forgalom 
lehetőségét. A MATÁV X.400 hálózathoz való kapcsolódása az osztrák Radio Austria 
ADMD-jén keresztül van megoldva. Ebben a kapcsolatban a MATÁV PRMD-ként 
szerepel; az osztrák ADMD neve ADA.

1.6. ábra - A MATÁV működő privát üzenetkezelő rendszere

6. A MATÁV-nál üzemben lévő X.400 alapú üzenetkezelő rendszer
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Struktúráit kábelezés: 5. szintű installáció

dr Nagy Ákos

X-BYTF, Számítástechnikai Kft.

elmében két különös fogalöm is szerepel úgymint a stnikíúrálí kábelezés és az ötös 
imiallaao. Vizsgáljuk őket egyenként

Ml IS az a struktúráit kábelezés, ami manapság már olyan fogalommá vált, amit nem illik nem 
ismerni A válasz - a fogalom - igen egyszerű Arról van ugyanis szó, hogy mára a számítógép 
használat minden munkahelyen polgárjogot nyert, a legtöbb helyen egyenesen elképzelhetetlen 
a munka számítógép nélkül Talán ugyanilyen evidencia a számítógép-hálózat is, ha sokszor 
nem is gondolunk ra Az átlagos iroda munkahelyeinek 50 - 70%-ában tehát csatát nyert az 
elektronika és a LAN, a helyi hálózat Az okos vezetőt az különbözteti meg az ostobától, hogy 
■jovobe lát" Nincs ebben semmi túlzás mi más lenne a tervezés, ha nem egyfajta prófécia, 
jovobe látás Ezt pedig nem csak a piac vonatkozásában kell gyakorolnunk, hanem otthon is, 
beszerzéseink, beruházásaink területén Vagyis, ha az ember azt tapasztalja, hogy 
munkatársainak fele, két-harmada néhány év alatt számítógép használó lett, joggal tételezheti 
fel, hogy rövidesen a többi is csatlakozik hozzájuk Ha azt tapasztaljuk, hogy irodáink felében, 
ket-harmadában számítógép-hálózati csatlakozó lett az elmúlt néhány év alatt , minden okunk 
megvan azt hmm, hogy a többi munkahely sem kerülheti el ezt a sorsot Akkor tehát - 
különösen ha erre egy költözködés, felújítás megfelelő alkalmat kínál - igazán logikus, hogy 
hálózatunkat úgy építtessük ki, hogy minden munkahely legalább is potenciálisan, a cég 
(egyik, vagy másik) számítógép-hálózatába bekapcsolható legyen Nem egyedi 
csatlakozóhelyeket építtetünk ki tehát, hanem egy hálózati slrukíúrát, valahogy úgy, ahogyan 
az ember a 220 voltos konnektorokat helyezi el az irodájában - nem nagyon szoktunk avval 
lorodni, vájjon jut-e mindegyikbe valamilyen fogyasztó

Persze, persze, hallom az ellenérveket, az elektromos hálózatot értelmes emberek tervezik és 
használják, akik már hallottak valami az egységességről, talán még a szabványról is Nyugodtan 
vásárolhatok hát vrllanyirógépet, vagy kávéfőzőt bármelyik cégtől, a meglévő konnektor 
biztosan használható Hát én azért erre nem vennék mérget, gondoljunk arra,hogy még itthon 
IS legalább két féle konnektor és három féle villásdugó van, (és akkor még nem is beszéltünk 
külföldről) de az ellenvetés lényege végül is érthető Az elektromosok fantáziája ugyanis 
szegényes az adatátviteli hardware-ek tervezőinek huncutságát ismerve Mert mi az a néhány 
tucat különböző csatlakozási lehetőség az adatátviteli rendszerek kavalkádjához képest Van itt 
kerem 50 ohmos koax, 93 ohmos koax, no meg 75 ohmos koax, (régi IBM rendszerek) van 
iniyékolt kábel a V 24 -hez, van csavart érpár és STP, van twinax ami persze nem azonos a 
kettős koax-szal, stb Azután van BNC csatlakozó, meg TNC csatlakozó, van data connector, 
meg ADDO Stecker, DfN dugó és D-Sub (cannon) Ízelítőnek, úgy gondolom ennyt elég
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Láthatjuk tehát, hogy a jó vezető nemcsak, hogy a jövőbe lat, de egyenesen prófétai erenyekketl 
kell, hogy ékeskedjen, ha irodaháza tervezésekor el akarja dönteni, milyen számítógépi 
rendszer tervezésére is adjon megbízást (Mert megbízást fog adni, ha jő vezető, es almabaJ 
sem gondol arra, hogy van neki néhány hardware-es kollégája, akik remekül javitjak a PC-kel,l 
biztosan nagyon értenek a hálózatokhoz Nem. Hölgyeim és Uraim, a jó vezető pontosan| 
tudja, hogy a hálózat legalább olyan agyafúrt dolog, mint a winchester, es megbízhatósági 
legalább olyan fontos, mint a serveré A jó vezető, tehat profikkal dolgoztat, többek kozol 
azért, mert ö is profi )

Rendben van, legyen megbízás Megbízás, ám mire’’ Milyen hálózatra'’ Kommt Zeit. komm 
Rat' - mondja a német, vagy kicsit terjengósebben, "ahol legnagyobb az ínség, közel a] 
segítség!" Persze nem jótékonyságból! Üzlet ez kerem, a javabol Nekem elhihetik - ebbi 
élünk

Mert mi is történt a világ legnagyobb hírközlési kutató intézeteiben'’ Kifejlesztettek eg) 
univerzális kábeltípust, csatlakozó szerelvényeket, adaptereket, úgy, hogy egy komplel 
rendszer álljon össze, majd, - mert ennyi még sajnos nem eleg ma a sikerhez - elegeni 
mennyiségű pénzt is bocsájtottak a reklámszakemberek rendelkezesere. hogy ezt a valobaí 
nagyszerű ötletet világszerte eladják Ebben a munkába (és kutatásban) élenjáró szerepet vállal 
az amerikai ATT. illetve kutató intézete a Bell Laboratórium Ma mar számos követője van

- Nothem Telecom

- MOD-TAP

- Reichle de Massari

- ITT

- Siemens

- Bull,

hogy csak a legnevesebbeket említsem Az IBM a Reichle rendszeret vette at .ACS név i 
(Advanced cabling system, nevében utalva a korábbi ICS, IBM cabling system-re )

Állj,állj' - kiálthatják most újra, azt ígértem, hogy egységes rendszerről beszélek Önöknek, ért 
újra rettenetes választékot kínálok! Félre a csüggedést, ne ugorjának be a nevek és rendszei 
sokféleségének Igaz, hogy itt is többen vagyunk, úgy értem ebben a teremben, mégis i 
emberiség csak két részre öszlik - férfiakra és nőkre (Vannak vitás esetek, de ezekkel mostn 
föglalközzunk)

556



Hát pontosan ez a helyzet itt is Lényegében két féle rendszer van manapság, árnyékolt es 
árnyékolatlan Gyakorlatilag mindkét rendszer 4 csavart érpárat használ az átvitelre, RJ45 
tipusu csatlakozót alkalmaz. Az egyik csapat ezt a kábelt egy árnyékoló fóliával borítja be és 
megeskuszik arra, hogy ezzel a kábel zavarvédettsége jobb lesz, és elektromágneses sugárzási 
tulajdonságai kedvezőbbek A másik csapat az érpárakat csak egy műanyag köpenybe teszi, de 
ö IS megeskuszik ugyanerre Mindkét oldal mérések és laboreredmények halmazát mutatja fel 
a maga igazának bizonyítására és az ellenfél nevetséges álláspontjának szétzúzására Nem 
vállalom magamra a döntőbíró szerepét ebben a kérdésben, az X-BYTE válasza az, hogy mi 
mindkét rendszert installáljuk, az árnyékolatlant az ATT előírásai és a tőle kapott kiképzés 
ilapjan, az árnyékoltat pedig az IBM licence és a tőle kapott oktatás alapján Legjobb ha ezt a 
dilemmát ügyfeleink döntik el Személy szerint úgy gondolom, hogy mindkét rendszernek 
vannak előnyei, mindkettőnek megvan a helye a nap alatt

Azt hiszem a "struktúráit” fogalmával már eleget foglalkoztunk Legfeljebb a jobb megértés 
kedvéért nézzék meg az 1 Ábrát

STRUKTÚRÁLT HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE



F o g la lk o z z u n k  ezu tán avva l, h o g y  vá jjo n  m i fán te rem  az a frá n ya  ö tö s  szin t

A következő abra (2 Ábra) mutatja a csavart érpáras kábelek fejlődését az elmúlt húsz évben, jj

A z  U T P  f e j l ő d é s e
Dátum Alkalmazás Adatsebesség
1975 hang, telefon 4 kHz
1977 ARCnet 2.5 Mbps '
1985 Token Ring 4 Mbps '
1989 10 BASE-T 10 Mbps
1991 16 Mbps Token Ring 16 Mbps
1992 ARCnet + 20 Mbps
1993 TP-PMD 100 Mbps '
1995 ATM 155 Mbps 1

2 Ábra,

Ml történt időközben'' Miért nem lehetett már 75-ben nagyobb sebességgel kommunikálni^ 

Nos a sebességnek két akadálya van, mindkettőt végúi is a technika fejlődése győze le Ezek 

pedig a csillapítás és az áthallás

.A 3 Ábra ezt a két dolgot magyarázza, bár alig hiszem, hogy ez itt magyarázatra szorul
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(0»J ATHALLAS

gyenge vett jel

erős adási jel 

NEXT

NEXT

erős adási jel

Mi

'  legfontosabb LAN param éter

•kis NEXT nagynumerikus érték (pl 4 5d B ))

•nagy NEXT kis numerikus érték (pl 20dB )

gyeng e vett jel

HUB

c s il l a p ít á s

3 Ábra

A 4 Ábra mutatja, hogy egy "jó" kábel milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen, ha 
nagyobb sebességű jeleket akar átvinni

Frekvencia Kategória 3 Kategória 4 Kategória 5

CiUlapítás Next Csiliapítás Next Csillapítás Next
1,00 MHz 2,6dB/l(X)m 4ldB(l00m) 2,ldB/l00m 56dB(l00m) 2,ldB/100m 62dB(100m)
4,00 MHz 5,6dB/100m 32dB(lOOm) 4,3dB/100m 47dB(100m) 4,3dB/100m S3dB(100m)

10,00 MHz 9,8dB/100m 26dB(lOOm) 7,2dB/100m 41dB(100m) 6,6dB/100m 47dB(100m)
16,00 MHz l3,IdB/I00m 23dB(IOOm) 8,9dB/100m 3gdB(I00m) g,2dB/100m 44dB(I00m)
20,00 MHz 10,2dB/100m 36dB(l(X)m) 9,2dB/100m 42dB(100m)
31,25 MHz lI,gdB/l(X)m 40dB(I00in)
62,50 MHz 17,ldB/100m 3SdB(IOOm)

100,00 MHz 22,0dB/I00m 32dB(IOOm)
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Az 5.Ábra pedig megmagyarázza, hogy az EIA/TIA hogyan foglalja össze a kábeltípusokat. J 
(Az EIA az Electronic Industries Association a TIA a Telecommunications Industry] 
Association rövidítése Az UL az Underwriter Laboratories helyett all

A z E I T / T l A K a t e g ó r i á k
Egyes

kategória
Célja: az alapvető kommunikáció és energiaátvitelJ 
Nincs teljesitmény követelmény meghatározva az 
ElA/TlA 568-ban.
UL Level 1

Kettes
kategória

Kis teljesítményű UTP. Jellegzetes alkalmazások:] 
hang és kis sebességű adat. Nincs részletezve aJ 
E1A/T1A 568-ban ill. TSB40-ben 
UL Level 2.

Hármas
kategória

Alkalmazás: 16 MHz-es átviteli karakterisztikájú] 
UTP kábel. Jellemző alkalmazás a 4 Mbps Token 
Ring és 1 
lOBASE-T.

Négyes
kategória

Alkalmazás: 20 MHz-es átviteli karaktensztikájúl 
UTP kábel Jellemző alkalmazás a 16 Mbps Token! 
Ring és low loss 10 BASE-T. J

Ötös
kategória

Alkalmazás: 100 Mhz-es átviteli karakténsztikájá 
UTP kábel. Jellemző alkalmazás a 16 Mbps Token! 
Ring, TP-PMD és CDDl. 1

5 Ábra

Ám most ugrik a kacsa a tepsibe! Azt gondolják Hölgyeim és Uraim, hogy elegendő 
Kategónájú kábelt és természetesen falicsatlakozót, vonalbontót, patch panelt, patch káb< 
vásárolni, és már kész is az 5 szintű hálózat, ami vidáman fiittaja a 100 megás TP-DDI-t, vaj 
CDDI-t'^ (Vigyázat! Ez a kettő csak márkanevek, az egyik a CHIPCOM-é a másik 
CRESCENDO Comm Co.-é Tulajdonképpen a 100 megabites EDDI réz hasonmásáról i 
szó. No, de ne beszéljünk másról! Biztos, hogy mindent tud ez a hálózat, amit a szállít^ 
ígér, vagy amit az elemet egyébként egyenként garantálnak'’
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Nos, Önök is jól tudják a választ NEM! Mert ezeket az elemeket még össze is kell illesztem, 
és JÓI tudjuk rendszertechnikai tanulmányainkból, hogy az egész nem csupán részei összege'

Példa a következő ábrán (6 Ábra) két RJ 45 csatlakozó látható

sokeres kábelhez

RJ45

egy eres kábelhez

6 Ábra

Hisonlilanak is egymásra, csak éppen az egyik sokeres a másik egyeres kábelhez használható. 
Azt már ugye mindenki tudja, hogy egyetlen ág sem lehet hosszabb 105 méternél, ami azt 
jelenti, hogy 90 méter az falon, 2 x 5 m a (feltételezett) lengő és patch kábel és 5 méter 
kíbelegyenérték a csatlakozások miatt Azután az is evidens, hogy az ember nem épít be 
használt alkatrészeket, nem csak azért, mert az nem tisztességes, de mert a bontott árú már 
nem garantál 5. szintű átvitelt Mondom, ezek magától értetődő dolgok, talán nem is kellett 
volna elmondanom

Am vannak finomabb trükkök is! Vegyük magát a kábelt Tudjuk, hogy négy csavart érpár 
alkotja, amelyet egy műanyag köpeny vesz körül A kábel elrendezése olyan, hogy a négy érpár 
egy négyzet négy csücspontjában fiit No, de mi van akkor, ha valahol be kell kanyarodni? 
Koax kábel esetén, jól tudjuk, hogy a hajlítási sugár kritikus, hiszen túl kis ív elrontja a 
geometriát Node UTP’’ Itt éppen az a jó, hogy szabadon lehet rángatni a drótot Szabadon'’ 
Tessék csak megnézni, mi történik a kábellal a kanyarban! (7 Ábra)
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0 0
0 0

egyenesben

csavart érpárak

0 0 0 0

kanyarban

Világos, hogy ha kanyarban jól megranijuK a kábelt, vagy nem ügyelünk a kanyar elöli 1 
bandázsolásra, a hálózat bizony nem lesz ötös, hiszen a kifektetett geometria nem 
megálmodott kapacitásadatokkal bir Sőt még az is elképzelhető, hogy az építés után egy I 
darabig nem lesz baj, de pár év alatt lelapul a kábel Ez pedig rossz, mert hiszen éppen azért 
építünk mi - és fizetnek az ügyfelek - ötős szintet, hogy néhány év múlva át lehessen ténij 
nagyobb sebességre Ezért - is - fontos a hosszú távú garancia, és a megbízható cég A cég,l 
amelyik nem engedheti meg magának, hogy rossz híre terjedjen el a piacon, mert az üzletbi 
ha valaki nem csak gyors pénzkaszállásra számít, hanem tartós sikerekre, csak a minőségi 
tűzheti zászlajára A minőség pedig macerás dolog Oda kell figyelni apróságokra, és bízni kéül 
abban, hogy a befektetéseket kamatoztatni is lehet Mi most az ISO 9000 - ért küzdünk, márTj 
hónapja, nemsokára jönnek az auditorok Mit mondjak'’ Nem kevés pénzt és energiát öltüli 
bele'

Am minden odafigyelés és jó tanács csak esély növelő Ha Önök 5 szintet kívánnak, 
garanciák és jó hírnév mellett követeljék meg a hálózat teljes bemérését megfeleli 
műszerekkel Létezik ma már hordozható teszter, amelytk kimutatja a végpontról, hogy! 
átment-e a vizsgán, vagy megbukott Ezt a méréssorozatot nem szabad elengedni, a must 
által kiadott protokollal bizonvítva

Látjuk, hogy a megfelelő anyagok még nem jelentenek megfelelő eredményt Elég néhálij 
centivel hosszabban szétcsavart kábel, (NEXT!) kicsit kisebb erővel crimpelt csatlako 
(CSILLAPÍTÁS!) vagy nagyobb erővel meghúzott kanyar (GEOMETRIA!) és mára] 
gyengébb osztályzatot kap az installátor

Nyilvánvalóan senki sem számíthatott arra, hogy a szakma valamennyi csínját - bínjül 
felsoroljam e rövid idő alatt, de talán most már mindenki látja mitől volt olyan vidám az Xj 
BYTE a múltkor, amikor valamelyik kedden felhívott bennünket egy vállalkozó, hogy neldll 
hét végén egy 20 végpontos 5 Szintű UTP hálózatot kell építenie, tanítsuk meg gyors 
hogyan kell, mert ö senkiben sem bízik meg, csak a saját kezében és a saját csapatában Nem] 
vállaltuk

Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Név:

Születési hely: 

Születés ideje: 

Ukcím:

, Iskolai végzettsée: 
1956-1960 
1%1-1964 
1964
1965-1970
1970
1971-1973
1973
1977

Dr. Nagy Ákos
Gyula, Békés megye 
1942. 02. 27.
1032 Budapest Kiscelli üt 20/VI.30.

Érettségi - Fáy András Általános Gimnázium 
Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum 
Főiskolai diploma 
Budapesti Műszaki Egyetem 
Egyetemi diploma
Budapesti Műszaki Egyetem Szakmérnöki Tagozat 
Szakmérnöki diploma 
Egyetemi doktori cím

Sakképzés:
Különböző számítástechnikai szaktanfolyamok 1970-1984 között a Siemens AG.-nál 
Münchenben.

1990 Bécs
1991 Budapest 
1991 Bécs
1993 Hilversum, London

IBM Cabling System 
B ic e  szaktanfolyam 
Olivetti szaktanfolyam 
AT&T Systimax szaktanf.

Nyelvismeret:
Nériet:

.An ;ol:

Or isz:

Pi.blikációk:
S'akfolyóiratokban:

felsőfokú nyelvvizsga
szakanyaggal bővített középfokú nyelvvizsga 
passzív

- módosított Petri gráfokról
- adatátvitel: elvek és megvalósítás
- adatátvitel: új módszerek, struktúráit kábelezés
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Munkahelyek:
X-BYTE Számitástechnikai Kisszövetkezet és Kit. 

1985-töl (1138 Budapest, Népfürdő u. 17/E)

Pénzügyi Számítástechnikai Intézet (1022 Budapest. Lajos u. 17-21.)
1975-1985 adatátviteli osztályvezető
adatátviteli rendszerek tervezése és kivitelezése a pénzügyi
szektor szerelése. Nag>' számítógép karbantartásának felügyelt

Számitástechnikai Koordinációs Intézet
1970-1974 gépterem vezető 
Siemens nagy'számitógép üzemeltetésének megszervezése és 
felügyelete

Nehézvegyipari Kutató Intézet
vegyipari mérő és szabályozómüszerek ellenőrzése

Egyéb tevékenységek:
Magyar (jyáriparosok Országos Szövetsége 
felügyelőbizottság elnöke

Informatikai Vállalkozások Szövetsége 
elnökségi tag

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
kuratórium elnöke

Dr. N a ^  Ákos
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A Digital Magyarország és az "akadémiai" felhasználók

Verhás Péter
Digital Equipment Magyarország Kft 
1119 Budapest Vahot utca 6.
Tel: 166-8011, Fax: 166-9715
eMail: v e r h a s 0 b p s o f . e n e t .d e c . c o m

I. Bevezető

A Digital Equipment Magyarország Kft a Digital Equipment 
Corporation (DEC) cég teljes tulajdonú magyarországi leányvállalata. 
A DEC az elmúlt években nagy átstruktúrálódáson ment keresztül, 
amely során sok olyan tevékenységet megszűntetett, amelyek magas 
költségekkel jártak, és amely átstruktúrálás hatására sikerült újra 
profitábilis céggé válnia.

Azonban ezen változások alatt sem fordult el az akadémi, tehát 
felsőfokú oktatási és kutató intézetektől, és éppen ez alatt az időszak 
alatt implementált olyan programokat, amelyek speciálisan az ilyen 
intézmények igényeihez lettek igazítva. Ezen programoknak a nagy 
része Magyarországon is bevezetésre került.

2. Az akadémiai intézetek speciális igényei, lehetőségei

Az akadémiai intézetek nagyon speciális helyzetben vannak, nemcsak 
Jlhgyarországon, de az egész világon mindenhol. Általános érvényű 

az állítás, hogy az ilyen intézetek kisebb összegekkel gazdálkodnak, 
azaz szegényebbek. Ugyanakkor rendkívül nagy a hatásuk a 
felnövekvő nemzedékre és általánosan igaz az is, hogy nagyobb az 
ilyen intézményekben a tudáskoncentráció, mint másutt. Szerencsére 
ezek a hátrányok és előnyök kiegészítik egymást, és egy olyan cég.
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mint a Digital akkor működhet sikeresen együtt a kutatási/oktí 
intézményekkel, ha figyelembe veszi ezeket a specialitásokalJ| 
speciális termék és árstruktúrát ajánl.

A Digital kapcsolata a kutatási/oktatási intézményekkel abban téri 
alapvetően a hasonló cégek stratégiájától, hogy speciális struk 
kínál nem csak az árban, de a termékben is, azaz a Digital aján 
nem merül ki a szokásos oktatási kedvezménnyel. A spe 
termékstruktúra figyelembe veszi az információ techno 
felhasználásának koncentráltságát (egy campusban, kis helyen 
gép jelenik meg egyidőben) valamint az átlagosnál mag 
tudásbázist.

A koncentráltság lehetővé teszi, hogy az inkább helyhez, tipil 
telephelyhez kötött termékek és/vagy szolgáltatások, amelyek mási 
a géppel együtt, annak árában vannak eladva, külön kerülje 
eladásra és ne gépenként hanem campus-onként, az igényé 
megfelelően kisebb számban. Tipikus példa erre a szott 
dokumentáció.

Az átlagosnál magasabb tudásbázis lehetővé teszi, hogy a máshol ( 
megjelenő Digital Assisted Services —  azaz Digital által segíl̂  
szerviz amikor a felhasználó maga végzi a saját szervizét és ehha 
Digital csak szükség esetén nyújt támogatást —  magasabb sziií 
kerüljön implementálásra.

Az akadémiai intézetek speciális lehetőségei, amire a fejezet címj 
utal, lehetővé teszik, hogy egy olyan struktúrát ajánljon a DigitJ 
amely a hátrányokat és az előnyöket kiegyensúlyozza.

3. DEC Campus, válasz a speciális igényekre

A DEC Campus programcsomag speciálisan lett kialakib^j 
oktatási/kutatási intézmények igényei szerint. A DEC ^Ca
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csomag nem tartalmad olyan szolgáltatásokat, amelyekre ezen 
intézmények többségének nincsen szüksége, és így nem növeli 
feleslegesen a szolgáltatás árát.

Az elnevezés, "program" arra utal, hogy nem csupán egyszerűen 
licencek, használati jogok átadásáról van szó. A DEC Campus több 
ennél. A programban való részvétel egy testreszabott akadémiai 
szolgáltatást jelent, amelynek csupán egyik részeleme a licence, a 
programok használati joga.

Ez a rész, a használati jog úgy valósul meg, hogy az a felhasználó, aki 
részt vesz a programban, a programba bevont gépre bármilyen a DEC 
Campus Portfolióban szereplő programot felinstallálhat. A 
portfolióban minden olyan program szerepel, amely 100%-osan a 
Digital tulajdona, vagy amelynek tulajdonosával a Digital meg tudott 
egyezni. Ilyen programok az operációs rendszer, beleértve az 
interaktív felhasználószám megkötés nélküli licence-t is, fordító 
programok, adatbázis kezelők, fejlesztő rendszerek, hálózati 
programok.

Egy termék felinstallálásának technikai előfeltétele, hogy a program 
bináris kódja, és a dokumentáció valamilyen módon rendelkezésére 
álljon. Ez kétféleképpen érhető el. Az egyik lehetőség, hogy a 
végfdhasználó megvásárolja a program CD médiáját a Digital 
Equipment Magyarország Kfl-től. A másik lehetőség, hogy lemásolja 
például a regionális központ CD csomagjáról.

A program másik része, a szolgáltatások olyan módon valósulnak 
meg, hogy az az akadémia felhasználók számára a leghatásosabb 
l^en. így a Digital szolgáltatást a DEC Campus Program keretén 
belül indirekt módon nyújt. A direkt szolgáltatást az akadémiai szféra 
saját maga nyújtja. Erről a megállapodást a HUNGARNET és a 
Digital Equipment Magyarország Kft közötti megállapodás 
tartalmazza A végfelhasználók ilyen módon ingyen juthatnak olyan
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r
szolgáltatásokhoz, amelyek leginkább a 
(DAS) szolgáltatáshoz hasonlítanak.

Digital Assisted Servio

Természetesen a semmiből nem lesz csak úgy valami. Ahhoz, hogy az 
akadémiai szféra saját magának szolgáltatást tudjon nyújtani meg kel| 
teremteni a speciális DEC szakértelmet. Ehhez a HUNGARE: 
létrehozta a regionális központokat. Ezekben központokban oly 
személyek dolgoznak, akik ismerik a Digital technológiát, és akik| 
technikai ismereteinek szintentartásához a Digital kedvezmén; 
tanfolyamokat ajánl. Ezen túlmenően, ha egy olyan probléma mei 
fel, amely meghaladja ezen szakemberek tudását vagy képesség! 
akkor külön térítés nélkül módjukban áll a Digital Equipmi 
Magyarország Kft-hez fordulni felhasználva az Internet On-Lim 
Support Service (lOLSS) szűkített (lOLSS/R) változatát. Ezt i 
szolgáltatást egyébként térítés ellenében a végfelhasználók is igén; 
vehetik.

4. Együttműködés

Az akadémiai intézetek és a Digital kapcsolata azonban nem merül ki 
az eladó-vásárló kapcsolatban. A Digital mindig is támaszkodott! 
kutató szféra eredményeire, és egyes érdekeinek megfeli 
kutatásokban együtt is működik az akadémiai szféra ei 
intézményeivel.

Az együttműködés formája az úgynevezett External Europ 
Research Project (EERP). Ilyen projektekben magyar intézetek isi 
szép számmal (10 felett) vettek részt az elmúlt években. Ebbat J  
struktúrában a Digitalhoz fordulhat a kutató intézet egy projd 
tervvel, amelyet ha a Digital EERP központja a Digital érdeke 
megegyezőnek talál, akkor elfogad és támogat. A támogatás fon 
általában információtechnológiai eszközként jelenik meg önköltí 
áron.
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Az egyes projektek koordinálására a Digital Equipment 
Magyarország Kft a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen 
létrehozta a DEC Campus Support Centrum-ot, amely jelenleg is 
üzemel, és támogatja az akadémiai szféra Digital felhasználóit.

Jelen pillanatban Magyarországon Jelentkező híjján nincs egyetlen 
liitó EERP projekt sem.

5. Összefoglalás

A Digital Equipment Magyarország Kft követve tulajdonosának a 
Digital Equipment Corporation-nak a hagyományait speciális módon 
fordul az akadémiai felhasználók felé. Ennek megjelenési formája a 
DEC Campus program, valamint az EERP kutatási projektek.
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INTERNET szolgáltatások használata 
IBM-PC számítógépeken

Szkiba Iván, szkiba@math.klte.hu 
Almási Béla, almasi@math.klte.hu 

KLTE Információtechnológia tanszék

1. Bevezető

Napjainkban egyre több workstation jelenik meg az oktatási intézményekben, s egyre ti 
intézmény rendelkezik INTERNET elérési lehetőséggel. Ezen számitógépek operációsreni 
rendszerint valamilyen UNIX implementáció, igy az INTERNET szolgáltatások, valamint a sti 
UNIX, hálózati szolgáltatások igénybe vétele nem okoz problémát Nem ilyen egyszerű azonl 
szolgáltatások elérése az IBM-PC kompatibilis számitógépek felhasználói számára (feltéve, ho| 
számítógépen használt operációsrendszer nem UNIX).

2. Problémák

A különböző hálózati szolgáltatások igénybevétele során az alapvető probléma a DOS (ésj 
OS/2) operációsrendszer egyfelhasználós jellege A legtöbb UNIX hálózati szolgáltatás a felhai 
nevét és/vagy azonosítóját használja a jogosultság ellenőrzésére Egy egyfelhasználós rendszert 
felhasználó gyakorlatilag tetszőleges azonosítót megadhat, ami visszaélésekre adhat lehetőséget .1 
alábbiakban néhány szolgáltatás és a velük kapcsolatos problémák részletezése következik.

2.1 Levelezés

Az elektronikus levelezés talán a leggyakrabban használt INTERNET szolgálta 
leveleket nem lehet a PC-re küldeni, ugyanis egyrészt annak állandóan üzemelnie kellene, mái 
(mivel a DOS egyfelhasználós rendszer) nem oldható meg egy gépen több felhasználó levelezése.  ̂
a levelezési pöstafiókoknak mindenképpen valamely többfelhasználós operációsrendi 
számítógépen kell elhelyezkedniük.

2.2. UNIX hálózati szolgáltatások

2.2.1. Nyomtatás

Rendszennt a UNIX hálózatokban a nyomtatás az LPD programmal valósítják meg.1 
jogosultság ellenőrzése ezesetben a felhasználó azonosítója alapján történik. Ez az ellenotT 
módszer eleve egy többfelhasználós kliens gépet tételez fel. Itt az alapvető problémát az okoi 
hogy a nyomtatási kérés olyan azonosítóval megy el, amilyet a felhasználó beállított, s így egyréd 
jogosultság ellenőrzés, másrészt a nyomtatott lapok nyilvántartása megoldatlan.
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2.2.2. NFS

A UNIX hálózatok standard file-szerver szolgáltatása az NFS A PC számítógépek részére 
nem célszerű NFS szerverrel megoldani a file-szerver szolgáltatást, ugyanis ez egyrészt lassab, mint a 
l̂eciális PC alapú lokális hálózatok megfelelő szolgáltatása, másrészt az ehhez szükséges memória 

reodens programok (TCP/IP + NFS kliens) sok memóriát igényelnek.

Felmemlhet azonban az igény, hogy a felhasználó a saját UNIX munkaterületét PC-ről is el 
iieretnéémi.

}. Egy lehetséges megoldás

Az előző pontban ismertetett problémák egy lehetséges megoldása valamely IBM-PC alapú 
lokális hálózat használata A KLTE Matematikai és Informatikai Intézetében már évek óta üzemel 
Novell NetWare lokális hálózat, valamint SUN workstation alapú UNIX hálózat E fejezet az itt 
stetzett tapasztalatok alapján mutatja be a NetWare és a UNIX hálózatok illesztési lehetőségeit.

3.1. Levelezés

A NetWare levelezés úgy illeszthető a UNIX levelezéshez, hogy a ‘külvilág’ felé a NetWare 
szervernek is a szabványos SMTP protokollt kell használnia a levelek továbbítására. Ez nem jelent 
semmiféle megkötést a belső levelezésre nézve, csupán egy SMTP gateway használatát teszi 
stílksegesse A levelező gateway programnak SMTP kliensként és szerverként is működnie kell, 
igytnis egyrészt a kifelé küldött leveleket el kell küldenie (kliens), másrészt az érkező leveleket 
fogidnia kell (szerver) a  levelezési gateway program szorosan kötődik a NetWare hálózaton 
hisznált belső levelező rendszerhez. A különböző levelező rendszerekhez rendszerint különböző 
gateway program használatára van szükség.

Az egyik legelteijedtebb NetWare levelező rendszer, a Pegasus Mail esetén kétféle gateway 
ptogram is használható: Charon illetve Mercury. Ezek közül a Mercury a file-szerveren fut tölthető 
■odúiként (NLM), míg a Charon külön dedikált PC használatát teszi szükségessé. A Mercüiy 
(fogtam csak az adott file-szerver illesztését biztosítja, míg a Charon legfeljebb 8 file-szerver 
levelezését tudja kezelni, továbbá lehetővé teszi ezen szerverek számára mindkét irányban a 
NetWare-UNIX nyomtató átjárást. Tekintettel arra, hogy a Charon program továbbfejlesztését 
leéllitották, az újabb NetWare verziókkal (4 x) már nem tud együttműködni.

3.1 Nyomtatás

A nyomtató szolgáltatás illesztése mindkét irányba megoldható, azaz lehetőség van a 
NetWare nyomtatók elérésére UNIX operációsrendszerből, illetve fordítva: a UNIX nyomtjttók 
déíésére NetWare hálózatról. Az illesztéshez szükséges program modülok nem képezik az alap 
NetWare csomag részét, ezeket külön kell beszerezni A nyomtató illesztés több csomagnak is része 
^  NetWare FlexIP illetve NetWare NFS).

A nyomtatás illesztése során felmerülhet néhány, az adatok belső ábrázolásának 
kfltabözóségéböl adódó probléma. Példáül: a DOS operációsrendszer a szöveg file-ban minden sor 
vígén két karaktert tárol (kocsivissza+soremelés), míg a UNIX operációsrendszerben a sor végét 
csak egy karakter jelzi A nyomtató tehát vagy az egyik, vagy a másik rendszernek megfelelően fog
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működni E probléma egy lehetséges megoldása különböző szűrök használata (UNIX nyömta 
szűrő), melyek elvégzik a szükséges átalakításokat.

3.2.1. NetWare -> UNIX nyomtatás

A NetWare szerveren üzemelhet LPD program, s ekkor ügy viselkedik a UNIX háló|| 
szempontjából, mint bármely másik UNIX nyomtató szerver Az LPD modul a NetWare nyom 
sorokat tudja UNIX távoli nyomtatóként szolgáltatni.

3.2.2. UNIX -> NetWare nyomtatás

A NetWare szerver működhet LPD kliensként, azaz igénybe veheti valamely LPD í 
nyomtató szolgáltatásait Ez esetben a NetWare szerveren üzemelő LPD kliens program val 
nyomtatási sor tartalmát küldi el az adott sorhoz rendelt UNIX távoli nyomtatóra.

3.3. NFS

A lile-szerver szolgáltatás illesztése kétféleképpen valósítható meg. Lehtöség van a NetWinl 
szerver lemezterületének elérésére a UNIX operációsrendszerből, illetve lehetséges valamely NFS| 
szerver lemezterületének elérése NetWare hálózatról

i
3.3.1. UNIX -> NetWare File elérés

A NetWare lile-szerver megfelelő software modul segítségével üzemelhet NFS szerverkél 
Ekkor a UNIX hálózat szempontjából a NetWare file-szerver ugyanúgy érhető el, mint bármely niíí| 
NFS szerver Mivel a NetWare lile-szerver kötetein nem csak DOS file-név szabvány használhi 
(hanem pl NFS is), még a különböző file-név szabványok sem okoznak problémát.

A NetWare szerver lemezterületét ez esetben közösen használhatják a NetW 
munkaállomások és a UNIX NFS kliens számítógépek. Az illesztésnek ezt a módját akkor ( 
használni, ha a NetWare lile-szerver rendelkezik nagy lemezkapacitással, illetve ha a km 
lemezterületet elsősorban a NetWare munkaállomások használják.

Az NFS szerver modult a NetWare NFS programcsomag tartalmazza.
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A UNIX NFS szerver lemezterülete a NetWare hálózatról úgy érhető el, ha a NetWare file- 
mrveren egy NFS kliens modul üzemel. Ez a kliens program a NetWare munkaállomások számára 
(ptjlnezkötetként teszi elérhetővé az NFS szerver lemezterületét A NetWare munkaállomások 
>^aigy érhetik el ezeket a köteteket is, mint a többit, azaz TCP/IP protokoll használata nélkül, 
IPX/SPX protokollal Ez különösen előnyős, ugyanis a TCP/IP protokoll rezidens DOS memóna 
iféiye elég nagy (70-80 kilobyte) Természetesen ez a megoldás a NetWare munkaállomások 
nnira lassabb lemez elérést eredményez, hiszen a lemezterület eléréséhez a NetWare szerver előbb 
NFS kliensként lekéri az adatokat az NFS szervertől

U2. NetW»re->UMX file elérés

2. ábra - NetWare -> UNIX file elérés

As íesztésnek ez a módja rendszerint akkor használatos, ha a UNIX NFS szerver rendelkezik 
ugyobb lamezkapacitással, illetve ha az adott lemezterületet elsősorban UNIX operációsrendszerben 
kddémi

A NetWare-> UNIX file elérést a NetWare NFS Gateway nevű termék biztosítja

U  SmlgiUtatások

A fenti illesztési lehetőségeken kivül a NetWare szerver biztosíthat néhány TCP/IP 
Bolgiltilásl a PC számitógépek részére, valamint néhány INTERNET szolgáltatást.

UI. BOOTP

As.IBM-PC küens számítógépeken a TCP/IP protokoll konfigurációját (IP dm stb.) 
jdtntósen leegyszeiüsiti a BOOTP (vagy RARP) protokoll használata. A NetWare szerver üzemelhet 
BOOTP (vagy RARP) szerverként, s a kliens számitógépek innen kérdezhetik le a konfigurációs 
gnoélereket
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3.4.2. Gopher és WWW

A Gopher és a WWW információs rendszerek szolgáltatói rendszennt UK 
operációsrendszerrel üzemelő számítógépek. Előfordul, hogy egy adott intézmény nem rém 
UNIX számitógéppel. Ez esetben hasznos lehetőség, hogy a NetWare szerver üzemelhet Gofl 
illetve WWW szerverként is.

3.4J. Egyéb

A fend szolgáltatásokon kivül megemlíthető még, hogy a NetWare szerveren üzemelhet FI 
illetve Finger szerver program is. E szolgáltatások kevésbé tűnnek fontosnak, bár hozzátartot 
UNIX - NetWare illesztés teljességéhez

4. PC kliens programok

Az INTERNET illetve UNIX hálózati szolgáltatások többsége a kereskedelmi terniéi 
kivül igénybe vehető ‘free’ vagy ‘shareware’ programok felhasználásával is. Bizonyos szempol 
ezek némelyike kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik, mint sok kereskedelmi software.

4.1. TCP/IP protokoll

A TCP/IP protokollt sok esetben valamely más hálózati protokollal együtt használjílÉ 
eredendően kétféleképpen valósítható meg: az NDIS vagy az GDI protokoll stack használata^ 
előbbit elsősorban az IBM és a Microsoft támogatja, mig az utóbbit a Novell A többi cég reni 
mindkét protokoll stack használatát támogatja.

A DOS rendszerrel szemben Windows környezetben szabványos módon érhetők d 
alapvető TCP/IP rutinok. E szabványos elérést egy ún. WINSOCK.DLL biztosítja Számos inj 
termék létezik (vagy kereskedelmi termék demo verziója), mely DOS rendszerben nem bi 
TCP/IP protokollt (s igy a DOS memóriát sem csökkenti), hanem csak Windows kömyi 
szolgáltatja a WINSOCK könyvtárat. E megoldás rendszennt azzal jár, hogy nem kell az 
terméket hálózat típusként beállítani a Windowsban, igy pl. együtt tud működni különböző 
hálózatok khens programjaival. A kereskedelmi termékeket rendszennt (elég érthetetlen mi 
Windowsban hálózat típusként kell beállítani, ami konfliktusokat (lévén a Windowsban csak 
hálózat típus állítható) okoz.

4.2. TELNET és FTP

A TELNET és FTP klinens programok általában részei a TCP/IP protokollt meg 
termékeknek. Léteznek azonban önálló TELNET és FTP programcsomagok (pl CUTCP, I 
TELNET stb ), valamint olyan csomagok, melyek csak a WINSOCK könyvtár meglétét tételezik!

4 J . Gopher, WWW és NEWS

A Gopher, WWW és a NEWS mformációs rendszerek kliens programjai rendi 
ingyenesek, s viszonylag jó minőségűek E programok szinte kizárólag Windows felület i 
dolgoznak, s csak a WINSOCK könyvtár meglétét tételezik fel.
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A BME INFORMÁCIÓS INFRASTRLKTURAJANAK 
TOVÁBBFEJLESZTÉSI IRÁNYAI

dr. Szűts István, igazgató, szutsQt^me.hu
Biiclupesti Műszaki Egyetem. Egyetemi Infonnációs Központ

A HÁLÓZAT K IA L A K U L Á SA , JE L E N L E G I F E L H A S Z N Á L Á S A

A Budapesti Műszaki Egyetem számítógépes hálózata az Egyetemi Tanács 
1988. novemberi határozata alapján létesült. Miután az egyetemi polgárok igen 
gyorsan felismerték az előnyeit, ez a hálózat mára Magyarország egyik legnagyobb 
és legbonyolultabb informatikai rendszerévé fejlődött. Méreteit jól jellemzi, hogy 
jelenleg legalább 2000 darab számítógép van egybekapcsolva, s a számuk napról 
napra nő. Említésre méltó még a kábelezés hossza is: jelenleg kb. 3 0 ^ 0  km, ami 

;|R|haladja a legtöbb lokális hálózat méretét. A műegyetemi hálózat bonyolultsága 
eredendően a vegyes összetételű gépparkból, a többféle hálózati technológiából és a 
különféle operációs rendszerek együttes működtetéséből fakad. Egyetlen másik hazai 
egyetemen vagy intézménynél sem működik egyazon hálózaton belül a különféle 
gyártmányú és teljesítményű számítástechnikai eszközöknek oly széles választéka, 
mint a Műegyetemen.

A meglévő egyetemi hálózathoz kellett hozzáilleszteni a BME-n felállított 
IBM-3090 típusú vektorprocesszoros gépet is. Ennek teljesítménye közel tízszer 
akkora, mint az Academic Initiative program keretében a Budapesti Közgazdaság
tudományi Egyetemre került IBM-3090-es konfigurációé.

Jelenleg a hálózat igen széles körben használt. Ezen keresztül tartják a 
kapcsolatot az adminisztratív egységek, elosztott módon végzik az adatfeldolgozási 
feladatokat, lebonyolítják a hivatalos levelezést. A hálózat teszi lehetővé a központi 
erőfonás gépek könnyű elérését, ami minőségi változást hozott a potenciális 
számítási kapacitások kihasználhatóságában. A kutatásban jelentősen egyszerűsíti a 
hálózat a különböző egységek együttműködését. Az utóbbi időben a hálózaton 
keresztül hozzá lehet férni a magyar és nemzetközi Internet szolgáltatásaihoz. Érmek 
a jelentőssége igazából felbecsülhetetlen, szinte az egyetlen esélyünk a szellemi
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kapacitások megtartására. Teljesen hétköznapivá vált a hálózati lehetősé) 
alkalmazása az oktatásban, szinte minden tantárgyban előfordulnak a háló; 
terjesztett anyagok, információk, sok esetben az oktatók és hallgatók közötti kom-' 
munikáció is a hálózaton keresztül zajlik.

A hálózat szerepe olyan mértékben megnőtt, hogy a legkisebb üzemzav«is 
alapvetően ellehetetleníti mind az oktatási, mind a kutatási tevékenység 
Ugyanakkor a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások, és néha a meg nem értés 
gátolja, hogy több erőforrást irányítsunk erre a területre, bár a hálózat fejleszti 
jobb minőségű üzemeltetése a legjobb, leghatékonyabb beruházások közé tartozik.j

Külső hálózati kapcsolatok *

Tovább bonyolitja a helyzetet, hogy a BME számítógépes hálózata nem egy I 
zárt rendszer, hanem szervesen kapcsolódik más hazai oktatási/kutatási hálózatf J  
hoz. továbbá néhány nagy nemzetközi hálózathoz (EBONE, Europanet, EARN).| 
Több intézmény a BME hálózatán keresztül jut megfelelő minőségű hálózi 
kapcsolódási lehetőséghez (pl. a SZTAKI), illetve a BME üzemeltet néhát̂  
országos jelentőségű hálózati szolgáltatást, hálózati átjárót is (pl. egyeternkS 
FDDl-gyűrű, EMPB acces point stb.).

Az európai országok jelenleg két jelentős nemzetközi TCP/IP | 
gerinchálózathoz csatlakoznak -  az EBONE-hoz és az EMPB-hez. Mindkét euró[ 
hálózat része az Internet világhálózatnak, igy az Internet-világ bármely résa|| 
akármelyiken keresztül elérhető. Az EBONE gerinchálózatát a szervezet euró) 
tagországai közösen működtetik. Az EMPB az európai közösség által nonprofit célnl 
létrehozott multiprotokollos európai gerinchálózat. Az EMPB szolgáltatásai olyanI 
megbízhatóvá váltak, hogy újabban a tagországok jelentős része lemondta EBONE-1 
tagságát.

Magyarország jelenleg mindkét gerinchálózathoz csatlakozik. Az EBONE-1 
hoz két 64 kbit/s sebességű vonal vezet, az egyik magyarországi végpont a BKE-n, [ 
másik az IIF-központban található. Az EMPB vonal szintén 64 kbit/s sebességű, kélj 
hazai végpontja az IIF-központban és a BME-n található. A közeljövőben várlu 
hogy e nemzetközi vonalak sebességét a többszörösére fogják növelni.

A HBONE a magyarországi akadémiai, oktatási intézményeket ö s s d  
kapcsoló gerinchálózat, amely az IIF keretén belül jött létre. Ennek egyíl 
gerincpontja a BME, igy egyetemünk hálózata szervesen illeszkedik a HBONE-hozj 
A BME, az ETTE és a BKE között működik ma az ország egyik legnagyobb FDDFl 
gyűrűje, amely a FIBONE része, s gyors adatátviteli kapcsolatot teremt e hárDa| 
intézmény között.

Az egyetemi hálózatra a jövőben újabb kihívások várnak. Megépült az] 
Egyetemi Szövetség telefonközpont-rendszere, amely -  a meglévő egyetemi hálóz) 
rendszerekhez kapcsolódva -  a legkorszerűbb digitális telefonközponti szolgálta 
kát kinálja a résztvevő egyetemek polgárai számára. A Kertészeti Egyetem,^] 
Államigazgatási Főiskola, az Állatorvostudományi Egyetem és a BME közö)(ij 
közeljövőben létrejön az Egyetemi Szövetség FDDI alapú adatátviteli hálózi 
amely újabb lehetőséget teremt a távoli eszközök (pl. az Állatorvos-tudott 
Egyetemen lévő multimédia-központ) nagy sebességű elérésére.

A hálózat logikai struktúrája

Az eredeti hálózati koncepció a 80-as évek végének megfelelően egyl 
bridzselt soros struktúrára épült. Induláskor néhány száz csomópontot kötött össze i |

1995 márciusi állapot
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gcrmc. A gépek száma fokozatosan nőtt. majd az utóbbi két évben exponenciális 
robbanás következett be, s a gépek száma meghaladta a kétezret.

Az utóbbi két évben a szűkös anyagi lehetőségek mellett is lákényszeriiltiink 
a váltásra, ugyanis a bridzselt hálózatban a broadcast forgalom, valamint a soros 
felfűzésű szegmenseken áthaladó keresztirányú forgalom néha elviselhetetlenül 
lerontotta a teljesítményt. Az új elképzelés .szerint az R, és K. épiiletbcn elhelyezett 
toutcrckre optikai technológiákkal, csillag alakban kell felfűzni az i'ij szegmenseket. 
Ennek egy része el is készült, ma ilyen módon csatlakozik az. A., St., V2. épület, a 
Schönherz, a Kármán, a Vásárhelyi, a Martos Kollégium. A K. épületi rész 
eröforráshiány miatt nem valósult meg.

A tapasztalat azt mutatta, hogy a korlátozott anyagi lehetőségek miatt 
inkrcmentális bövitésben kell gondolkodnunk, tartósan a különböző technológiák 
vegyes hálózata lesz a BME gerinchálózata. Sajnos még a gerinc legnagyobb része a 
soros szegmens rendszerben működik, ami a megnövekedett forgalom miatt most 
mát elviselhetetlen tel jesitményi problémák forrása.

Kábelezéii rendszer

A 80-as évek végén az akkori technológia színvonal és anyagi lehetőségek 
alapján az épületek összekötése és az épületen belüli gerincek kialakítása vastag 
Ethernet szegmensekkel történt fjelenleg 8 darab). Az egyes szegmenseket bridge 
lerendezések kötötték össze. Ez a megoldás viszonylag üzembiztos, de nem felel 
meg a megnövekedett igényeknek. Néhány épületnél a toldpotenciál különbség 
okozott nagy problémákat. Ezért az utóbbi két év fejlesztéseiben már törekedtünk az 
optikai kábelek kiépítésére, amelyek az R. épületből kiindulva csillag struktúrát 
követnek. Jelenleg az optikai kábeleken Ethernet fut.

Az épületeken belül általában multiport repeaterek osztják szét a hálózatot a 
szervezeti egységek felé. A speciális környezet, a nagyobb zavarveszély. a beépített 
kábelezés hiánya, a viszonylag korai telepítés miatt a v ékony Ethernet technológia 
az egyeduralkodó az épületen belüli elosztó hálózatban, valamint a szervezeti 
egységen belüli kábelezésben.

A hálúzal üzemeltete'se

A hálózat robbanásszerű növekedése lehetlen feladat elé állította az 
üzemeltetőket. Miközben a hálózat mérete és komplexitása exponenciálisan nő. az 
üzemeltetési anyagi és emberi erőforrások csökkentek! Ez már szinte elv iselhetetlen 
feszültségek, szolgáltatás minőségi problémák forrása.

A BME ElK kezdeményezésére 1994. októberében elfogadta az Egyetemi 
Tanács az informatika infrastruktúra alapszabályzatát. A közel háromév es kemény 
munka eredményeként létrejövő szabályzat jó kiindulása alap lehet a rendteremtésre, 
de nem lesz könnyű a nagyfokú autonómiát élvező szervezeti egységekkel 
niJjírtetni, hogy az ő hosszabb távú érdekük is a szabályok betartása.

A hálózat mérete igényli egy hierarchikus üzemeltetési rendszer kialakítását. 
Az fizemeltetési rendszer az egyetem általános struktúrájára épül. hiszen a hálózati 
forgalom belső szerkezete is ehhez igazodik. Ebben az évben minden szen ezeti 
egységnél tisztázni kell a helyi üzemeltetési szervezet helyzetét, ahol nincs, ott létre 
kell hozni, ahol még gyenge, ott meg kell erősíteni. Ugyanezt a kari szinteken is meg 
kell tenni.

Az üzemeltetés egyetemi szintű letéteményese az Egyetemi Információs 
Központ hálózati csoportja. A múlt év végén megkezdődött itt is az átszervezés, 
kialakult a folyamatos ügyeleti rendszer, fokozatosan tisztázásra kerülnek a profilok, 
aminkakörök, elkészülnek a szükséges belső szabályozások.
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A további feladatok elsősorban a hálózatüzemeltetés automatizálása köré j 
csoportosulnak. Ennek megoldása azonban már nem BME szinten optimális, hanem j 
az egész Budapesti Egyetemi Szövetség (BESZ) szintjén, egységes rendszerben.

A BM E -N  JE L E N L E G  E L É R H E T Ő  H Á L Ó Z A T I S Z O L G Á L T A T Á SO K

A BME számítógépes hálózata alapvetően az alábbi hálózati 
protokollcsaládok működését támogatja:

• Novell IPX/SPX
• DECnet Phase IV
• TCP/IP (Telnet, FTP. SMTP protokollok)

A felsoroltakon kívüli protokollcsaládokat csak a szervezeti egységeken!
belül, az ElK-val koordinált módon lehet üzemeltetni. Különösen tilos az olyan! 
protokollok egyeztetés nélküli használata, amelyek jelentősen csökkentik a hálózati 
áteresztőképességét, s ezáltal alapvetően korlátozzák mások munkáját (NFS, X-i 
Window tömeges használata, winchester nélküli gépek, Bootp stb). A magunk, 
részéről mindent megteszünk a hálózat kapacitásának bővítése érdekében, és aj 
szolgáltatások bővüléséről tájékoztatást adunk.

Központi szolgáltató gépek:

• 3 VAX-6000-es konfiguráció
• 1 Sun-2000-es konfiguráció
• 1 IBM RISC/6000-es konfiguráció
• 1 Convex C220 szuperszámítógép
• 1 lBM-3090-es konfiguráció 

» • 1 DEC ALPHA AXP 2100 konfiguráció

Novell NetWare hálózati szolgáltatások

A BME hálózatán jelenleg több mint 70 darab Novell Netware szerver! 
üzemel, amelyek különböző szervezeti egységek felügyelete alá tanoznak. E 
szerverek szolgáltatásait és a felhasználók körét mindig az adott szerver tulajdonosa 
határozza meg. Az EIK feladata a szerverek rákapcsolása a hálózatra, továbbá a] 
hálózati szerverek nyilvántartása (supervisorok neve. al-ágak száma, sorszám stb.).| 
A szerverek jó részén „vendég” felhasználóként, korlátozott jogokkal megengedik! 
más szervezeti egységhez tartozó egyetemi polgár bejelentkezését is. A Novell] 
szervereken jelenleg kétfajta levelezőrendszer elfogadott: f i

• cc:Mail -  egyetemi adminisztrációs célokra
• Pegazus Mail (Pmail) -  általános levelezési célokra 

Az EIK gondoskodik arról, hogy megfelelő Novell szerver szoftver-verziói
esetén a levelek a cc:Mail, illetve Pegazus Mail rendszerből kikerüljenek az országos! 
és nemzetközi hálózatokba, illetve kintről eljussanak a helyi felhasználókig.

DECnet hálózati szolgáltatások

A BME hálózatán ma körülbelül 50 darab VAX berendezés működik,! 
amelyek alapvetően a DECnet hálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz, habár] 
egyes VAX-okon a TCP/IP protokoll is használatos. A DECnet hálózat csak] 
logikailag választható le -  fizikailag ugyanazon az Ethernet hálózaton kommunikál,] 
mint a Novell vagy a fCP/IP. Néhány központi VAX kivételével e gépek jelentősJ 
része tanszéki kezelésben található. Minden VAX-nak megvan a maga rendszet'i 
gazdája, aki a gépen található szolgáltatásokhoz megadja a hozzáférési jogokat]
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(lügin-név, jelszó, diszk-kvóta stb.). Az EIK dolga az egyes VAX-ok DECnet- 
cimcinck regisztrálása és a gépek több adatainak nyilvántartása. A VAX-VMS 
operációs rendszerek egy DECnet alapú levelezőrendszert (Mail) is tartalmaznak; a 
leveleket az EIK mail-átjárói továbbítják a külvilág felé, illetve kintről befelé. 
Miután a BME DECnet hálózata számos hazai felsőoktatási és akadémiai intézmény 
DECnet-rendszerével online kapcsolatban áll, a DECnet-címek belső koordinálása 
mellett az intézmények közötti koordinálást is el kell végezni. A műegyetemi hálózat 
jelenleg a DECnet-en keresztül kapcsolódik a EARN/Bitnet világhálózathoz.

TCP/IP hálózati szolgáltatások

A BME hálózatán jelenleg 100-150 munkaállomás és nagyobb 
teljesitményű, Unix operációs rendszerű gép található, melyek szolgáltatásait szintén 
a r^Kbzergazdáik irányítják. Mivel e gépek alapvetően a TCP/IP protokollal 
kommunikálnak, az EIK-nak el kell végeznie e címek nyilvántartását is. A TCP/IP 
icveltzörendszere az SMTP protokollon alapul. Az egyetemi TCP/IP hálózat az 
Internet világhálózat része. A BME egy B osztályú címmel (152.66.0.0) és a 2547 
autonóm rendszerszámmal rendelkezik. A Műegyetem hálózatában 10 bites subnet- 
raaszkot használunk (255.255.255.192). Ettől csak műszakilag indokolt esetben 
térünk el.

A BME HÁLÓZATÁNAK T O V Á B B FE JL E SZ T É .SE

A BME hálózatának továbbfejlesztése folyamatos feladat, a hálózatnak non
stop, kevés hibával működnie kell minden beavatkozás közben is. Ezért igen 
gondosan elő kell készíteni minden módosítást, bővítést, szét kell választani az 
üzemi és kísérleti rendszereket.

Felhasználói csatlakozások

A BME gerinchálózatának továbbfejlesztése elsősorban az oktatási, és 
kutatási feladatokat megoldó végfelhasználók változó igeineinek kielégítését 
szolgálja. A tipikus végpontok eddig a viszonylag passzív, kliens PC-k voltak. 
Újabban nagy számban jelennek meg a helyi erőforrás gépek, a nagyteljesítményű 
munkaállomások. Elemi igény lép fel a szolgáltatások kiterjesztésére, az eddig 
kifejezetten tiltott keresztirányú NFS, és klaszter típusú forgalmak támogatására. A 
kibontakozó keresztirányú kooperáció hozza ezt magával, melyhez alapvető 
általános érdekek fűződnek. Nem kezelhető a kérdés néhány személy műszaki 
játékaként, mert az egyetem alapfunkcióinak ellátásához van szükség erre. 
Különösen igaz ez a multi-média módszerek bevezetése kapcsán.

A változások abba az irányba hatnak, hogy tervezzük meg a nagyságrendi 
váltás alapjait, az eddigi 10 Mbit/s tipikus végfelhasználói sebességről fokozatosan 
néhány év alatt térjünk át a csomópontok egy igen jelentős részénél a 100 Mbit/s 
sebesség tartományra.

FDD! gyűrű létrehozása

Első lépésként, ez év tavaszán, be kívánjuk fejezni a BME belső EDDI 
gyüriijének kiépítését. Természetesen tudjuk, hogy már most meghaladják az 
igyények az EDDI lehetőségeit, de még e gyűrű kiépítése is óriási erőfeszítést 
követel az anyagi háttér biztosításában.

Az EDDI gyűrű integrálni fogja valamermyi EDDI végponmnkat, s a gyűrű 
ciülópontjaiban sugarasan csatlakoztatja az Ethernet gerincszegmenseket. Ennek 
megfelelően új gerinchálózati topológia jön létre. Középpontja a DAS EDDI gyűrű,
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melyre csillag struktúrák épülnek rá. Egyes helyeken a csillagok szárai sorosan 
kapcsolt, bndzsclt Ethernet szegmensek. Az épületeken belül csillag struktúrában 
történik a hálózati szétosztás.

Az optikai gerincvezetékek kiépítése

Az optikai gerincvezetékeket úgy fogjuk kiépíteni, hogy megfelelő tartalékok 
álljanak rendelkezésre a folyamatos kapcítás bővítésre. A volt EXPO területen 
megkezdik az új BME/El-TE informatikai épület építését. Ezért sürgősen nekünk is 
meg kell kezdenünk a kapcsolódó gerinchálózat tervezését. Az. előzetes elképzelések 
szerint a volt EXPO területen is ki kell alakítani egy sokercs optikai gyűrűt, amelyen 
keresztül a három nagy oktatási épületet az első fázisban EDDI technológiával lehet 
összekötni.

A gerinc aktiv elemei

A gerincvezetékekre természetesen megfelelő aktív kapcsolóelemeket is 
telepíteni kell, ami a költségek nagyobbik részét jelenti. A speciális egyetemi 
igényeknek, a jó menedz.selhetőségnek megfelelően valamennyi érintett egyetem 
egységesen a Cisco router termékcsalád mellett tette le a voksát. Ennek megfelelően 
további Cisco routerek telepítését tervezzük az egyetem területén.

Megkezdődött a BME központi routerének upgrade-je Cisco 7000-re. Ennek 
keretében Európában elsőként az IBM 3090-es gépünk direkt csatorna csatlakozást 
kap a router-ba. Alternatívaként egy RISC 6000 gépen keresztül is el lehet érni a ' 
mainframe-et. A front-end RISC 6000-es gép FDDI-on keresztül csatlakozik az i 
egyetemi hálózatra. A két csatorna összkapacítása meghaladja a 8 Mbyte/s értéket, i 
ami már kezd összhangba jönni a mainframe hatalmas kiszolgálási potenciáljával.

Számos épületben továbbfejlesztjük a gerinc elosztó hálózatát, bridzseket és 
multiport repeatereket telepítünk, megszüntetjük az illegálisan és rosszul kiépített, 
rengeteg hibát okozó szegmenseket. Egyelőre a meglévő készleteinket hasznosítjuk. ' 
Az új beszerzéseknél már csak jól menedzselhető berendezéseket kívánunk venni, s 
preferáljuk az olyan switching hub-okat, melyek modulárisan bővíthetők ' 
nagysebességű csatlakozásokkal.

A külső csatlakozások továbbfejlesztése

A külső csatlakozások továbbfejlesztése kiemelt feladat a számunkra, de igen ; 
kevés eszközünk áll erre rendelkezésre.

HF-HBOSE

Az IIF-HBONE gerinchálózathoz redundáns utakat kívánunk kiépíteni. I 
Ennek része lehet a SZTAKI Kende utcai részlegének bekötése valamelyik FDDI 
gyűrűbe. Hosszabb távon több bérelt vonalra is szükség lesz. A vidéki egyetemek ] 
becsatlakozásának minőségét nagy mértékben lehetne növelni, ha a MATÁV-val I 
meg lehetne egyezni, hogy a már kiépített BME-MATÁV (Lágymányos), ill. az 
ELTE-MATÁV (Horváth M. tér) optikai kapcsolatokat kihasználva tudjanak 
rákapcsolódni a HBONE-ra. Ez jelen pillanatban 10 Mbit/s-ot jelenthet külön 
költség nélkül, de viszonylag kis ráfordítással 100 Mbit/s-ra emelhető. A I 
jóminűségű optikai összeköttetés megadja az elvi lehetőséget a jelenlegi 64 kbit/s-<M 
regionális vonalak 2 Mbit/s-ra bővítéséhez rövidtávon, hosszú távon pedig akár meg 
nagyobb sebességre is. Az FDDI gerincek képesek a megnövekedő terhelést ■ 
kiszolgálni. Ez a megoldás feloldaná a belföldi forgalomban emelt mesterséges 2 ' 
Mbit/s-os korlátotokat, ami a HBONE-ban alkalmazott gyenge megbízhatóságú i
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mikrohullámú kapcsolat jellemzője. Az egyetemek közötti nagysebességű 
,.koinmuníkáelüs kapcsolatnak és ezen keresztül a szakmai együttműködésnek már 
ma is gátja a HBONE jelenlegi struktúrája és a közeljövőben megvalósitható új 
struktúrája js.

Ahernatív nemzetközi kapcsolat

Véleményünk szerint hosszabb távon esak úgy lehet az eurőpai felsőoktatási 
színvonalat biztosítani a BME-n. ha saját netiizetközi kijárattal rendelkezünk, s 
annak sebessége rövide.sen eléri majd a 2 Mbits/s sávszélességet. Ez nem jelentené 

' az IIP csatlakozások elhanyagolását, hiszen a szükséges terhelésmegosztáshoz és 
pj^katüröséghez elengedhetetlenek a többirányú kapcsolatok.

Ugyanakkor nagyon fontos az egyetemek számára a nemzetközt 
' 'kapcsolatokban való személyes és közvetlen részvétel, miv el enélkül nem tiidiák 

ellátni oktatási, kutatási feladataikat ezen a területen.

Partner cégek és intézmények csatlakozása

H i  A kölcsönös előnyök alapján történő együttműködésre számtalan 
P^ezdeményezés indult. Mivel a BME és társintézményei nem profit-orientált eégek.

ezért kutatási-fejlesztési együttműködések keretében kivánnak a külső cégekkel 
LiJupcsolatokat kiépíteni. Az NlIF és NIS elképzelésekkel összhangban a nagy eégek 
Pí^izerepét tudnánk növelni a korszerű oktatás és kutatás megteremtésében. 

Ugyanakkor elősegíthetnénk a kis eégek felé a technológia transzfer 
jótékonyságának növelését. Olyan fontos területeken kívánunk projekteket indítani. 

' mint az EDI alkalmazása. Az ilyen jellegű tevékenység a történelmi tapasztalatok 
Herint kulcsszerepet játszott több országban a gazdasági válsághelyzet 
leküzdésében. Az ország számára is kiemelkedően fontos társadalmi szerepe v an az 
Itiyelemeknek a kooperációk szorgalmazásában. Sajnos egy es körök nem értik meg. 
nem hajlandók elfogadni ezt. egyéni érdekeiket a köz érdekei elé helyezik, s gyakran 
lltidályozzák e törekvéseinket. Mi ennek ellenére is megpróbáljuk elvégezni a ránk 
bízott feladatokat. A technológia transzfer támogatására várhatóan több céggel 
fogunk a közeli jövőben direkt számítógéphálózati kapcsolatot kiépíteni.

INTEGRÁLT IN F O R M A T IK A I INFR A STU K TÚ R .A  K IA L A K ÍT Á S A

Már évek óta szeretnénk egy modem integrált infomiatikai infrastmktúrát 
kiépíteni az egyetemünkön. Egyre közelebb kerülünk a célhoz, már egységesül a 
kábelezés, hidak épülnek ki a telefonrendszer és azámitógéphálózat között, de még 
hiányzik az igazi integráció.

ATM projekt tervek

A Networkshop '95 konferencián külön előadásán foglalkoztunk az .ATM 
izerepével a BME és a BESZ hálózatának továbbfejlesztésében, ezén itt nem 
lészletezzük az ezzel kapcsolatos elképzeléseinket.

ISDN projekt tervek

A már említett ISDN pilot projekt keretében, alapozv a a felhalmozón multi
média szakértelemre, meg kívánjuk vizsgálni az ISDN alkalmazástechnológiáját is. 
nemcsak az infrastmktúrális és üzemeltetési kérdéseit. A pilot-projektben intelligens 
telefon és fax készülékeket, video-terminálokat fogunk tesztelni. Német 
pmtnereinkkel együttműködve a nemzetközi kapcsolatokban is kipróbálhatjuk az
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ISDN-t. Két DECstation 3000, nagyteljesitniényű Alpha processzoros gép I 
szolgáltatja a számítástechnikai hátteret a projekthez a DEC Campus Support Center j 
jóvoltából.

Hálózatmenedzsmení projekt tervek

Várhatóan ez év nyarára készül el az immáron közel kétéves előtanulmányok | 
alapján a hálózatmenedzsment

részletes rendszerterve. Ennek fontos része a távoli rendszermendzsnient 1 
kísérletek befejezése, az automatikus riasztási lehetőségek tesztelése. Hátra van még | 
a GSM 900 rendszer alkalmazhatósági tesztje, valmint az induló szöveges pager I 
szolgáltatások kipróbálása és rendszerbe illesztése.

Komoly szabályozási feladatok állnak még előttünk, s már elfogadott! 
szabályzatok betartása is jelentős erőfeszítéseket igényel majd. El kell fogadtatnunk f  
a felhasználók széles rétegeivel, hogy a számítógépes hálózatban ugyanúgy szükség'] 
van fegyelemre és szervezettségre (sőt bizonyos fokú bürokráciára is!), mint más | 
közműveknél (villamosenergia, fűtés, viz. telefon stb.)

A hosszabb távú megoldások előkészítéseként évek óta foglalkozik az EIK a 
mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása lehetőségeinek elemzésér el. A I 
Folyamatszabályozási Tanszék hasonló törekvéseivel egyesítve az erőket új 1 
lendületet kaphatnak az ilyen irányú kutatások és fejlesztések. Véleményünk szerint j 
a növekedő hálózatot csak igy lehet majd szervezeti expanzió nélkül működésben''J 
tartani.

ZÁRSZÓ

A megszabott korlátok miatt nem tudtam mélyreható elemzést közölni, csak I 
egy áttekintő kép vázolására törekedhettem. Szívesen állunk a későbbiekben | 
kollégáinkkal együtt rendelkezésre, ha további információkat szeretnének megtudni 
tevékenységünkről, terveinkről.

Végezetül szeretnénk kifejezni a köszönetünket az műegyetemi és társ-j 
egyetemi kollégáknak a gondolatébresztő konzultációkért. Külön szeretnénkj 
megköszönni a Digital Equipment Magyarország Kft., az IBM Magyarország Kft., a | 
Novell Inc., a DATAPRO, az Optotrans Kft., a CONET Kft., az ANSWER Kft., a j 
BCN Kft., a COMFORT Kft., a SCI-MODEM Kft. indirekt segítségét a koncepciók | 
kialakításában.



SZAKMAI ELETRAJZ

Dr. Szűts István

A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán végzett 1969-ben, egyetemi 
UBirsegédi, adjunktusi tevékenysége után 1983-ban nevezték ki főiskolai tanamak a Pénzügyi 
á Számviteli Főiskolára és kapott megbízást a Főiskola Szamitástechnikai Intézetének 
vezetesere. 1989 óta a Budapesti Műszaki Egyetem Információs Központjának igazgatója, 
egyetemi docens. A BME Információs Központja építette ki, és azóta is üzemelteti hazánk első 
agysebességü városi LAN hálózatát a BKE-BME-ELTE közótti EDDI gyűrűt. 
Munkatársaival együtt jelenleg a BME hálózati menedzsment rendszerének 
tmMfejlesztesével foglalkozik.
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MI AZ ELEKTRONIKUS ADATCSERE (EDI)?

dr.Sugár Péter 

SZÁMALK-SOFTEC Kft.

I. Mi az EDI?

Az Elektronikus Adatcsere, vagy a nemzetközi terminológia szerinti Electronic Dalai 
Interchange (EDI) hagyományos formájában kereskedelmi, gazdasági/ 
adminisztrációs, pénzügyi, szállítmányozási, államigazgatási dokumentációkJl 
papírmentes, számítógépek közti, nemzetközi szabványok szerinti elektronikia|| 
cseréjét jelenti. Az érintett dokumentációk lehetnek megrendelések, számlák,;] 
visszaigazolások, bankátutalások, vámüriapok, szállítólevelek, stb.

Fentiek mellett érdemes megjegyezni, hogy az EDI egyre kevésbé kötődildl 
alkalmazások meghatározott köréhez, mivel egyre több területen használják. Léteznek J 
például már olyan CAD rendszerek is, ahol a grafikus tervdokumentációkat EDil 
segítségével juttatják el egymáshoz az együttműködő rendszerek.

Ami valóban lényeges az EDI-ben, az az egyértelmű szintaktikai szabályok szerint 
struktúráit adatok cseréje.

Egy lényeges különbség, hogy mig a szokásos elektronikus levelezési rendszerek) 
személyek, addig az EDI elsősorban programok közti kommunikációra szolgál.

2. Egy tip ikus példa

Hagyományosan egy megrendelő és egy szállító (kereskedő) között egy kereskedelmij| 
ügylet során általában az Lábra szerinti dokumentumok cserélődnek ki. Ma már 
tipikus, hogy mind a megrendelői oldalon létezik valamilyen számítógépes ügyviteliji 
rendszer, mind a szállítói oldalon működik egy rendelés nyilvántartó rendszer. Mivel f  
mindkét rendszerben az Lábra szerinti dokumentációkat elő kell állítani, kézenfekví,J 
hogy ezeket ne kelljen külön papírra kivinni és manuálisan továbbítani, hanem f 
terjesszük ki a teljes üzleti tranzakcióra az elektronikus feldolgozás folyamatát A 
megoldást az EDI alkalmazása jelentheti, melynek segítségével az egyes alkalmazíi]| 
rendszerek által előállított dokumentumok közvetlenül, elektronikus forraábaBlf 
továbbíthatók a partnerek között. Az Lábra szerinti példa EDI alapú megvalósítása a 1 
2.ábrán látható, ahol az egyes dokumentumok szerepét az LIN/EDIFACT szabványjl 
szerinti üzenetek töltik be.
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1. ábra

i .  .Miért érdemes EDI rendszereket alkalm azni?

Felmérések szerint egy áru értékének átlag lO %-át teszik ki az értékesítését célzó 
kereskedelmi ügylettel kapcsolatos adminisztrációs költségek. Tapasztalatok szerint 
az EDI alkalmazásával ennek a fele, tehát az áru értékének 5%-a megtakarítható. 
Mivel - nyugati felmérések alapján - egy tisztességes vállalat nettó nyeressége az áru 
értékének 5%-a körül mozog, igy egyedül az EDI alkalmazásával a profit 
m^^plázható. Ráadásul ebben még nincs benne az áru és a pénz mozgásának 
jelentős felgyorsulásából származó járulékos haszon [1].

Az iparban - a felgyorsult kooperációs kapcsolattartásnak köszönhetően - kialakultak 
1 raktár nélküli, un. just-in-time gyártás különböző formái, melyek a hagyományos 
papíralapú, lassú üzleti tranzakció lebonyolítási mód mellett elképzelhetetlenek.

Az EDI jelentőségét a gazdasági életben politikai szinten is felismerték. Ma már 
országos és nemzetközi szinten is különböző célprogramokat hoznak létre az EDI 
rendszerek elteijesztésének támogatására. Az USA-hoz képesti viszonylagos 
lemaradás behozására az Európai Gazdasági Közösség elindította a TEDIS (Trade 
Electronic Data Interchange) programját, melynek 1. fázisára 1988-ban 5,3 millió 
ECU-t, 2. fázisára 1991-ben pedig már 31,5 millió ECU-t irányoztak elő. 
Ml^yarországon két minisztérium, továbbá az e célra megalakult HUNPRO karolta 
fel az EDI elteijesztését.

Az amerikai Stanford Research Institute az EDI rendszerek számának évenkénti 
növekedési ütemére 50%-t, más piackutató cégek pedig 88%-t jeleznek előre az USA- 
ban 2000-ig. A SITPRO becslése alapján ez az ütem Angliában várhatóan 100% lesz 

(21-

585



M
E
G
R
E
N
D
E
L
Ö

A PRICE/SALES
CATALOGUE

^  REQUEST 
FOR QUOTE

E
QUOTE

PURCHASE
ORDER

D
1

H
Á
L
Ó
Z

PURCHASE
ORDER
RESPONSE

DELIVERY
FORECAST

INVOICE

PAYMENT ORDER

A
T

\J
2. ábra

K
E
R
E
S
K
E
D
Ö

4. Szabványok

A z  első ágazati EDI szabványok megjelenését a gépjárműiparon belüli ODETTE és a 
bankok közti Electronic Fund Transfer kidolgozása jelezte. Ezeket követte az első 
nemzeti, már ágazat független EDI szabvány, az amerikai ANSI ASC X I2.

Felismerve az EDI jelentőségét, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UN-ECE) 
kezdeményezte az általános, nemzetközi célra szánt UN/EDIFACT (EDI for Finance 
Commerce Administration and Trade) kidolgozását. Ez két fo, az ISO által 
kidolgozott szabványt tartalmaz: *

• ISO 9735: az EDIFACT üzenetek szintaktikai felépitése.

• ISO 7372: a kereskedelmi adatelemek leiró szabványa (TDED = Trade 
Data Elements Dictionary)

Az ISO 9735 egy <kapcsolat (connection) - adatcsere (interchange) - funkcionális 
csoport - üzenet - adat szegmens - egyszerű/összetett adat elem - .adat elem - érték> 
hierarchia szintaxis szabályait rögziti (3.ábra). Lényeges tulajdonsága a szabványnak, 
hogy az egyes dokumentumoknak megfelelő üzenetek az alacsonyabb hierarchikus 
szinteket reprezentáló elemek azonos készletéből (TDED könyvtárából) épülnek fel 
Ez biztosítja a szabvány általánosságát, alkalmazási terület függetlenségét.
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A fentiekre épülve indult meg a különböző EDIFACT üzenetek (UNSM - UN 
Standard Message) megtervezése, melyek közül legelőször a kereskedelmi célú

Megrendelést (Purchase Order) és a Számlát (Invoice) szabványosították. Az elmúlt 
néhány év szabványosítási tevékenységét mind az üzenetek, mind az érintett 
alkalmazási területek számát tekintve az exponenciális növekedés jellemezte. Az 
I993.márciusi állapot szerint már 140 - a szabványosítás különböző fázisában lévő - 
EDIFACT üzenet létezik [3], melyek egy része a hagyományos területek mellett 
(kereskedelem, szállítmányozás, bank, vám, stb.) olyan újabb alkalmazási szektorokat 
is megcéloz, mint például az egészségügy, a tervezés, a sztatisztika, az 
idegenforgalom, vagy a munkaerő gazdálkodás.

Jól lehet a fontosabb ágazati szabványok, továbbá az USA-ban az X12 szabvány 
használata még általános, elfogadott vélemény szerint nincs messze az az idő, amikor 
az EDIFACT a használatát tekintve is világ szabvánnyá válik.

$. EDI rendszerek m egvalósítása

Az EDI jóval több, mint műszaki kérdés. Egy adott EDI rendszer megvalósítása 
számos széles körű tevékenységet igényel, melyek jellegükben túlmutatnak a 
nűszakiakon.
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3. /. Az ügyviteli folyamatok ésszerűsítése

Ahhoz, hogy egy adott vállalat vagy szervezet valamely partnerével 
együttműködve EDl-re téijen át, ezt megelőzően a belső (és bizonyos 
értelemben a külső) gazdasági, ügyviteli folyamatait is rendbe kell tennie.

3.2. Egyeztetés a partnerekkel

Ez magába foglalja azt, hogy a partnerek az elektronikusan küldött 
dokumentumokat jogilag kötelező érvényűeknek fogadják el. Ezen túlmenően, 
meg kell állapodniuk az alábbiakról:

• a használandó EDI szabványról

• a felhasználandó szabvány üzenetek típusáról

• az üzenet típusoknak a kapcsolatukra jellemző, egyedi változatairól 
(customized subsets)

• az egyéb EDI szolgáltatásokról (hozzáférés védelem, audit trail, hiba 
napló, titkosítás, stb.)

• az alkalmazandó kommunikáció jellemzőiről (az igénybeveendő 
hálózatról, a protkollokról, stb. )

3.3. A műszaki megoldás alapjai

a./ Rendszermodellezés

A gazdasági, ügyviteli folyamatokból a megfelelő optimális informatikai 
modell kidolgozása.

b/. Néhány követelmény a műszaki megoldással szemben

• nagy megbízhatóság

• titkosság

• hozzáférés védelem

• nyitottság az új szabványeleraek fogadására

• archiválás, naplózás

• lehetőség az egyedi, házi szabvány formátumú EDI
dokumentumok kezelésére az egyes alkalmazói 
rendszerekben.

c J  Az alkalmazói rendszer (4. ábra)

A gazdasági, igazgatási, ügyviteli folyamatoknak megfelelő feldolgozó 
programrendszer, mely tipikusan valamilyen adatbázis köré telepitett (pl. 
rendelés, raktárkészlet nyilvántartás). Az alkalmazói programrendszer
közvetlenül használja az EDI-t, arra épül.
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4. ábra

áJ EDI alrendszer

Nyilvántartja az egyes partnerek főbb jellemzőit, köztük a használt EDI 
oabványt, az alkalmazott üzenet típusokat és azoknak az adott partnerrel való 
kapcsolatra testreszabott változatait. Ezek alapján elvégzi a küldendő házi 
fcrraítumú dokumentumok átkonvertálását a definiált szabvány formátumúvá, 
majd kezdeményezi azok továbbítását a kommunikációs rendszeren keresztül 
az EDI partner felé. Fordított irányban kezdeményezi a szabványos 
fcnnátumú EDI üzenetek vételét, ellenőrzését, majd házi formátumra 
kottvertálja azokat. Ezek mellett még általában gondoskodik valamilyen 
jelizavas hozzáférés védelemről, a működésre vonatkozó valamennyi 
aeményt naplózza (audit trail) és általában a hibákat is külön feljegyzi.

eJ EDI kommunikációs rendszer

Feladata az EDI-paitnerek közti megbízható kommunikációs kapcsolatot 
biztosítása. Az EDI a hálózatok ISO OSI Nyílt Rendszerek Architektúra 
Referencia Modelljében a 7. Alkalmazási réteg egyik eleme, mely általában 

^ valttmilycn üzenet kezelő rendszer szolgáltatásaira épül. Az üzenet kezelő 
V  rendszerek biztosítják ugyanis leginkább a partnerek egymástól való 
^^mgetlenségét

mind az idő szempontjából (mivel a kommunikáció egyidejűsége nem 
követelmény, a címzett űtólag is bármikor "lekérheti" a neki szóló 
üzeneteket)

mind a rendszerek biztonsága szempontjából (a partner rendszerek uis. 
közvetlenül nem érhetik el egymást, csak az üzenet kezelő rendszer 
közvetítésével).
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Az üzenet kezelő rendszerek szempontjából egyre inkább a CCITT X.400 
szabvánnyal való kompatibilitás lesz a meghatározó. Sajnos, ezt a szabványt 
elsősorban a személyek közti kommunikációra dolgozták ki, ezért a 
programok közti kommunikációra építő EDI esetében a használatához nem 
teljesen szabályos, kerülő megoldások igénybevétele is szükséges. Erre való 
tekintettel a CCITT idő közben kidolgozta a kifejezetten EDI célokat szolgáló 
X.435 (Fedi) szabványt is, de az ilyen rendszerek széles köríí elterjedésére 
feltehetően még jó néhány évet várni kell.

A gyakorlatban az X.400 és különösen az X.435 kompatibilis üzenet kezelő 
rendszerek elérhetőségének hiányában az alábbi megoldások terjedtek el.

.• Számos hálózati szolgáltató biztosít EDI üzenet kezelő értéknövelt J 
szolgáltatást, melyek általában valamilyen nem-X.400 vagy X.435 1
kompatibilis postaláda (mail box) rendszer köré épülnek. Ilyen például! 
Magyarországon az IBM Information Network lES szolgáltatása, vagy az t 
AT&T EasyLink-je. Az ilyen hálózatokhoz való csatlakozást a legtöbb 
kész EDI program csomag támogatja. A megoldásnak két hátránya van. 
Egyrészt a szolgáltatások igénybevételének ára van, másrészt korán sem : 
biztos, hogy valamennyi jelen vagy jövőbeli partnerünk is azonos j
hálózatra fog csatlakozni, vagy legalább is egykönnyen elérhető onnan.

• A költségek csökkentése és az általános, egyszerű alkalmazhatóság ]
érdekében az ODETTE szabvány szervezet kidolgozott egy viszonylag 
egyszerű, de EDI-re általános és hatékony file átviteli eljárást, az OFTP-t 
(ODETTE File Transfer Protocol). Az OFTP a ma már szinte mindenhol | 
elérhető nyilvános X.25 adathálózatokra épül.

• Különösen kis költség ráfordítást megcélzó, induló EDI rendszerek, | 
közönséges telefonhálózaton keresztül, közvetlenül kommunikálnak I 
egymással, tipikusan valamilyen aszinkron file átviteli eljárás segítségével, 
mint pl. a KERMIT.

• Végezetül, a legtöbb kész EDI program csomag lehetővé teszi a I
legolcsóbb, legegyszerűbb kommunikációt is: a hajlékony mágnes lemez, 
vagy mágnesszalag segítségével történő "off line" adatátvitelt.

6. Megjegyzések

Az alábbi megjegyzéseimmel nem kívánom csökkenteni az EDIFACT szabvány! 
jelentőségét és semmiképpen sem szeretném elvenni az EDI alkalmazását fontolgatók j 
kedvét. Annál is kevésbé, mert meg vagyok róla győződve, hogy az elkövetkező évek ] 
egyik legnagyobb gazdasági hasznot hozó informatikai alkalmazása éppen az EDI I 
lesz. Célom csupán az, hogy személyes tapasztalataim alapján felhívjam a figyelmet I 
néhány olyan kérdésre, melyekkel általában a legtöbb EDI projekt beindításakor |  
szembe kell nézni.

1. Annak érdekében, hogy egy adott dokumentum típuson belül az elképzelhető J 
valamennyi lehetőséget lefedjék, az EDIFACT szabvány üzenetek) 
szükségszerűen túl általánosak. Ezért, egy adott alkalmazáshoz ezeket meg kel | 
"formázni", azaz, definiálni kell a megfelelő egyedi részhalmazaikat (subset- j 
két).

2. Az EDIFACT szabványt használó EDI rendszerek közti kompatibiltás nem | 
magától értetődő. Még ha ugyanazt az üzenet típust is alkalmazza két rendszw, j 
akkor is marad legalább két forrása az inkompatibilitásuknak:



• ha a rendszerek ugyanannak az EDIFACT üzenet típusnak 
különbözőképpen formázott részhalmazait használják, vagy

• ha az EDIFACT szabvány különböző verzióit tekintik alapnak. Jól lehet a 
szabvány előírja, hogy az egyes megvalósításoknak támogatniuk kell 
valamennyi korábbi verziót, ezen a deklaráción kívül a szabvány a célt 
semmilyen egyéb módon nem támogatja. Mi több, az újabb verziók azon 
kívül, hogy bővítik az elemek sorát, a korábbi verziókban szereplő elemek 
közül is néhányat elhagynak. Ezzel nem elég, hogy a "lefelé való 
kompatibiltás" követelményét kizárólag az egyes software házakra bízták, 
de ráadásul még igencsak meg is nehezítették azt számukra. Ezek után nem 
volt meglepő számomra, hogy a kész EDI program csomagok jelentős része 
ezt a problémát meg sem kísérelte megoldani.

3. Az EDIFACT nem egy szokásos hálózati protokoll szabvány. Ez azt jelenti, 
hogy az például a megvalósítástól függ, hogy egy adott rendszer küld-e hiba 
üzenetet a partnerének, ha hibás volt az általa vettt EDIFACT üzenet 
szintaktikája, vagy sem. Az ilyen hiba üzenetek, továbbá a nyugták használatát 
érintő eltérések az egyes rendszerek között ismét csak inkompatibilitások 
forrásai lehetnek.

4. Az elektronikus dokumentumok általános jogi szabályozása megoldatlan. Az 
EDI-ző partnereknek kell külön megállapodásokat kötniük.

5. A biztonsági kérdések egy jelentős része (mint például az elektronikus aláírás, 
vagy az elektronikus közjegyző) még megoldásra vár.

6. Konklúziók

1. Az EDI a gazdasági, ügyviteli és bármilyen egyéb, több partner 
együttműködését igénylő folyamatok számítógépesítésének utolsó, befejező 
láncszeme, mellyel az ilyen folyamatok informatikai automatizálása teljessé 
tehető.

2. Az EDI várhatóan az elkövetkező évek egyik legnagyobb gazdasági hasznot 
eredményező informatikai alkalmazása lesz. Elsőként feltehetően a külföldi 
érdekeltségű, vagy nyugati kooperációs kapcsolatokkal rendelkező vállalatok 
számára lesz nélkülözhetetlen, mert a fejlettebb országokban a kommunikáció 
olyan mindennapi eszközévé fog válni, mint ma nálunk a fax.

3. Mivel rendszertechnikailag az EDI az eddig többnyire egymástól elkülönült 
alkalmazói és a hálózati kommunikációs rendszereket integrálja, ezért hatékony 
alkalmazásához a számítástechnika teljes vertikumát alaposan ismerni kell. 
Hasonló gondolatmenet igaz az EDI vonatkozásában általánosabban, a 
hagyományos ügyviteli és informatikai folyamatok integrálására is.

4. Az EDI bevezetése és alkalmazása, EDI projektek indítása speciális 
izakértelmet igényelő, komplex feladat.
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dr.Sugár Péter 
okLviUamosmérnök 

a műszaki tudomány kandidátusa

A SZÁMALK SOFTEC Kft. EDI szakértője, az első magyarországi EDI projektek 
vezetője. Magyar szakértő az ENSZ UNCTAD Keresekcdelem Hatékonyságát 
előiDOzditását célzó ad hoc munkacsoportjában (Ad Hoc Working Group for Trade 
Efficiency), mely kidolgozta a Trade Point modellt.A finn-magyar szállítmányozási 
HUNPRO EDI projekt központi konzulense. 8 évig magyar szakértőként részt vett az 
OSI Referencia modell szabványait kidolgozó ISO JTCl SC6 WGl munkacsoport 
munkájában. Több hazai projekt számítógéphálózati szakértője.

ikó-
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INTELLIGENS VAROSOK

Magyar Gábor

BME Távközlési és Telematikai Tanszék 
magyar(a]llt. hme. hu

Szingapúrban ma 15 perc alatt végeznek el egy csöppet sem felületes vámkezelést 2000-ig. 5 p 
kívánják csökkenteni ezt az időt azért, högy még kevésbé tartsák fel a kereskedelmet, de úgy, h 
vizsgálat alapös maradjön és minden szükséges adatöt felvegyenek Szingapúr egy un intet 
város projektet valósit meg, A fejlett világ minden pontján terveznek vagy folytatni! 
programokat

Valójában nem is városokról, hanem általánosabban településekről, vagy régiókról beszéli! 
Településekről, amelyek modellezni próbálják az információs korszak társadalmát Nem a nag) 
ennek egyetlen lehetséges terepe, sót lehet, hogy nem is a legígéretesebb Az intelligens várai 
technológiai és társadalmi előnyök olyan szintézise, amelyben az állampolgárok, a vállalkozi 
kormány mélyreható, fejlett információs szerkezet által vannak összekapcsolva

Az intelligens városok, illetve települések vagy régiók modellezni kívánják az információs kot 
társadalmát Nem a nagyváros ennek egyetlen lehetséges terepe, sót lehet, hogy nem i |  
legígéretesebb Az intelligens város: a technológiai és társadalmi előnyök olyan szintézise, amd] 
az állampolgárok, a vállalkozások és a kormány mélyreható, fejlett információs szerke; 
vannak összekapcsolva

Nagyon kevés valóban életszerű tapasztalatot szerezhettünk arról, hogy mi módon és ma 
változtatja meg mindennapi életünket ha a korszerű információs technológiák bevoi 
mindennapjainkba Logikusan vetődött fel tehát, hogy mintaprojekteken keresztül szí 
tapasztalatokat szerezni és a sikeres gyakorlati példákkal meg kell mutatni a társadaloi 
legújabb telematikai eredmények használhatóságát A telematika az informatika és a távközlés 
keretrendszere

Az intelligens város projektek azt a célt tűzik ki, hogy városi vagy regionális szinten i 
legnagyobb értéket nyújtsák, vagyis a versenyképességet, a jól meghatározott társadalmi elő 
kívánják szolgálni Az iparilag fejlett országokban a versenyképesség tényezői közül a töke 
technológia rendelkezésre áll (persze, régiónként eltérő mértékben). A versenyelőnyt a jővi 
elsősorban az emben alkotókészség minél jobb kiaknázása jelenti Ehhez a megszokottnál 
rugalmasság, a személyes szabadság és felelősség tartalmasabb párosítása szükséges A szép elv^ 
a technológiák gyakorlati alkalmazása azonban még sehol sem találkoztak Pedig a technoló( 
technikák már nem csak a kutatóintézetekben léteznek A fő gond éppen az, hogy elkép 
gyorsan fejlődtek ki az új műszaki megoldások Nem volt idő arra, hogy az emberek tömeg
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■■dennapi használatba vegyék az új lehetőségeket A probléma egyáltalán nem egyszerű. Egyrészt 
konMnn az egymást követő generációk a mai műszaki nóvumok töredékét sajátitották el egész 
doukben Másrészt ez az újdonság-özön egyszerre és tömegesen zúdul szinte az egész világra Az 
egyoldalú technológia fejlesztési programok után rá kellett jönni: üzlet (tehát folyamatos szolgáltatás) 
ááor lesz ezekből, ha az alkalmazások, a társadalmi befogadókészség is hamar követi a műszaki 
t|l6dést

Éppen ezért az intelligens városok sokkal többet jelentenek, mint a kommunikációs infrastruktúra 
hgyomanyos tervezését A nyolcvanas évek jellemző beruházásai voltak a teleporíok Ezek olyan 
Mgyvtrosi vagy regionális kommunikációs központok, amelyek a város vagy a régió és a nagyvilág 
kozott szélessávú távközlési kapcsolatokat biztosítanak, illetve fejlett távközlési szolgáltatásokat 
dhdiofban a vállalkozói közösségeknek A teleportokban technológiailag elsősorban szélessávú. 
aácsUomás hírközlési alaphálózat kiépítésére törekedtek, de kevés figyelmet fordítottak az új 
(dankákat kiaknázni képes alkalmazásokra, és még kevesebbet a felhasználókra A 
ndsznarchitektúra egyik elemének túlhangsúlyozása szükségszerűen vezetett a kiépített 
bpicitások kihasználatlanságához. így a vártnál alacsonyabb jövedelmezőséghez.

A Ideponok tapasztalatai alapján világszerte új megközelítésmóddal próbálják a városi és regionális 
aleauukai rendszereket létrehozni Ennek lényege, hogy a teljes innovációs folyamatot be kell 
■dual a rendpzerarchitektúra valamennyi szintjén. Az innovációs folyamatban nem a beruházási 
fclyimat a döntő elem. ennél is fontosabb a technikai lehetőségek által felszínre hozott társadalmi 
(Ények temiészetének és szerkezetének megismerése és kielégítése

Az latelligens város elképzelések fókuszában a szerkezeti, szocio-gazdasági víziók és a gyakorlati 
■pknientációk közötti rés található Kiemelkedő figyelmet kell fordítani az alkalmazásokra, ezért a 
wra (regionális) telematikai rendszer alkalmazói megközelítése szükséges. Más és más telematikai 
dkilmazói csoportot jelentenek a kormányzati szféra, az üzleti szféra és az állampolgárok. Az 
■elligens városban a kormányzati, az üzleti és a lakossági alkalmazók közötti információs 
■znkciók rendszerét szükséges feltárni, azért, hogy ebbe a kapcsolatrendszerbe a telematika 
rakozrendszeret integráljuk A telematika az intelligens városban, (a társadalmi-gazdasági fejlődés 
Megrah megkózelítésében) stratégiai tényező

Sokfele igény mozgatja ezt a nagy változást, többféle érdek illetve probléma okán fordulnak 
likecsopoitok. kormányzati szervezetek és a társadalmi bajokkal foglalkozók a telematikához Az 
Éden világ résztvevői versenyelőnyt kívánnak szerezni. Nagyobb hatékonysággal, globális 
■ejkozelitéssel, a foglalkoztatottsági gondok újfajta kezelésével. Az intelligens város projektek 
keetében azt kívánják meghatározni, hogy mi a vállalkozás, a technológia és társadalmi előnyök 
dyin szintézise, ami maximális versenyelőnyt hoz. Az iparilag fejlett országok állandósultnak látszó 
fcjlilkoztatottsági gondokkal küzdenek A helyzet javításában viszonylag rövid távon is számítanak 
itdematika nyújtotta segítségre (Az Európai Unió "Gazdasági növekedés, versenyképesség és 
(bjlilkoztatás" című Fehér Könyve a következő 5 évben 15 millió új munkahely teremtését irányozza 
(B) A lakóhelyen végzett munka egyik legfontosabb előnye, hogy nincs szükség idő és 
kílBégigényes, ugyanakkor környezetszennyező közlekedésre. A munkaidő jobb kihasználása, a 
ktttWtedésre fordított idő és költségek megtakarítása, a munkanélküliség csökkenését eredményező 
léamunkaidős foglalkoztatás lehetősége, a gyermeküket otthon nevelők bekapcsolása a munkába
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stb egyaránt a nemzetgazdaságok jelentős új erőforrását Jelenthetik A távmunka bevezi 
feltétele a megfelelő minőségű és elfogadható költségparaméterekkel rendelkező távkOi 
szolgáltatások megléte

Mások a települések gondjaiból indulnak ki A nagyvárosok szociális, egészségügyi közld 
szallitási, szennyezettségi és kulturális problémái az eddig kipróbált módszerekkel nem bizonj 
jelentősen enyhithetöknek A szétszórt kistelepüléseknek a távolságból, az elzártságból fah 
hátrányai viszont jelentősen csökkenthetők a világot egyre finomabban átszövő információi hát 
áltál Ezért találkozunk a "globális falu" kifejezéssel A 21 századi települések az új technológ 
gazdasági-szociális kivánalmak talaján alakulnak ki

Az integrált telematikai rendszermodellek kipróbálása hidat képez a lehetséges technológiai jxita 
illetve a gazdaságilag és társadalmilag igazolható alkalmazások között Van ahol már ennél tm 
léptek és nemzeti információs infrastruktúra programot dolgoznak ki Az információk jelentői 
iparilag fejlett országok vezetői felismerték Az információkhoz való hozzáférés gyors 
szabadsága differenciálódást hoz az egyes országok működőképességében, kooperativití 
versenyképességében A lemaradók számolhatnak a gazdasági teljesítőképesség visszaesé 
demokratikus intézményrendszer zavaraival egyaránt Romlanak alkalmazkodás lehetőd 
nemzetközi kooperációs és nemzetközi integrációs törekvésekhez Mindezek következi 
altalános szociális helyzet, a lakosság életminősége, a munkavégzési, tanulási, művelődési él |  
szerveződési feltételek terén a szakadékok növekedésével kell számolniuk

Nem véletlen, hogy mind a kormányok, mind a nagy vállalkozások lépéskényszerben érzik máj 
Magyarországon is megszületett 1994-ben egy átfogó kezdeményezés, a Nemzeti Infora 
Infrasturktúra Fejlesztési Program (NIIF) Alkotói felismerték, hogy a leszakadás elkerülésénjfli 
legalapvetőbb (s nem is a legköltségesebb) feltétele az információs infrastruktúra gyón ” 
fejlesztése,

A szakértők többségénél ugyanakkor nem találunk feltétlen "hurrá hangulatot". A "szép új tele-vil 
- mint minden emberi találmány - nem csak előnyökkel jár Nagy kérdés, hogy telematika eszka 
IS kialakított foglalkoztatási formák, amelyek bizonnyal enyhítenek a munkanélkUlis^ l 

látszó gondjain milyen életformák kialakulásával járnak? Az otthon (otthonról) végzett munigl 
munkaidő csökkenése milyen magatartásmintákat helyez előtérben^ Sokakat aggaszt, 
felerősödhet a videovilág ellentmondásos társadalmi hatása Sok szépet, de sok kegyel 
brutalitást és pnmitiv mesecélokat is kínál ez a - természetesen Üzleti alapon működő álvalói 
telematika eszközei megsokszorozzák az ilyen - üzletileg jól kiaknázható - lehetőségeket. A virti 
valóság térhatású "mozija" a néző személyes részvételének lehetőségét is megadja.

Technológiák, technikák
ü

A nyolcvanas évek közepétől, a személyi számítógépek, intelligens személyi munkai 
robbanásszerű teijedésével valamint az adatkommunikációs lehetőségek hihetetlen kitelje! 
elkezdődött az a korszak, amelyben a számítógép (pontosabban annak szolgáltatásai) tői 
számára hozzáférhetőek Flozzáférhetőek, mert az áruk alacsony, s mert az ember-s;
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kificsoUl tgyszerübbé, emberibbé vált Ennek a folyamatnak még csak az elején tartunk, ahogy - 
mponiló eredményei ellenére - elején tartunk az adatkommunikációs (pontosabban az integrált 
hang/kép/adat kommunikációs) forradalomnak is

A ma konzeiünek tekinthető rendszer-architektúrák és alkalmazói megoldások legfontosabb 
dózményei illetve előfeltételei a személyi számitógépek tömeges használata, a széleskörű 
idMkominunikáció és a humánus ember - gép kapcsolat kifejlődése voltak Ezek együttese tette-teszi 
ktwöve, hogy a szervezetek életét átszövő számitógépes informatikai rendszerek valóban a 
mindenkori felhasználók reális igényei szerint jöjjenek létre illetve alakuljanak

A 90-es években a globális távközlés radikális változásokön megy keresztül A külön-külön fejlődő 
technológiák integráltak lesznek az információs korszakban A távközlés szolgáltatásai egyre 
nigyobb mértékben épülnek az informatikára Megfigyelhető a másik irányú közeledés is a 
siintistechnika egyre jobban igénybe veszi a távközlési lehetőségeket

A nemzetközi szakirödalom mind gyakrabban emlegeti a "giöbális távközlés-felhasználót", aki az 
mferaiációk elküldésében és fogadásában sok opció közül választhat A multimedia kommunikacio. 
ihd beszéd, adat és kép információk egységes megielenitésbe integráltak a normális üzleti gyakorlat 
leszcve válnak. Ebben az alábbi technológiák terjedése jár az élen

Sxlessávú tichnológiák. A sávszélesség az adott idő alatt továbbítható információ mennyiségevei 
tigg össze Egy hálózat sávszélességének elfogadható költséggel való növelése azt eredményezi, 
hogy a szolgáltató új és jobban hozzáférhető szolgáltatásokat kínálhat A mai tipikus szolgáltatások, 
mini a beszédátvitel, veszélyjelzés, elektronikus levelezés viszonylag kicsi sávszélességet igényelnek 
Ajövísiolgáltatásai. mint a számítógép-hálózatok összekapcsolása és a multimedia kommunikáció a 
avszelesség nagymértékű növelését kívánják A számitógép-hálózati összekapcsolások távoli 
munkahelyek megnövelt elérhetőségét nyújtják (beleértve az otthonról történő kapcsolódást) A 
multimédia kommunikáció az előfizetők hatékonyabb kommunikációját teszi lehetővé, egyidejű 
hang. adat és képtovábbítással

Az elmúlt évtizedben az űvegszáloptikai technológia terén bekövetkezett előrehaladás nagy 
l^plMég-növekedést tett lehetővé A nagy sebességű számitógépek és a digitális adattömörítés 
ugyancsak fontos tényezők a sávszélesség növelésében A következő években a trend folytatása 
varható az átviteli kapacitás megduplázódásának ideje 12-18 hónapra csökkenhet

A hálózali inlelligenda. A hálózati szintű intelligencia megjelenése számos új lehetőséget fog 
kiiálm, amelyek ma nem elérhetők A mai hálózatban is sok intelligens eszköz (termek illetve 
szolgáltatás) található Ezek központi eleme egy szoftver, amit egy bizonyos gyártó fejlesztőn és 
felügyel A nagy hálózat több (sok) gyártó termékeiből épül fel Ezért egy új intelligens szolgáltatás 
bevezetése nagy kiterjedésű hálózaton keresztül sok problémával jár

A hálózati intelligencia bevezetése a maitól eltérő rendszerkoncepciót jelent Az alapvető 
j t̂ocMlástechnikai feladatok é a kapcsológépek látják el. míg a különleges szolgáltatásokat 
HjpíHÖlitott számítógép c .oponok biztosítják A központositon számítógép csoportok az űj
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szolgáltatásokhoz szükséges adatbázisokat kezelnek Az architektúra előnye, hogy az új jelk 
installálása a kapcsolóközpont gyártóktól függetlenül történhet

A technológia a nyilvános kapcsolt hálózat személyessé válásával is összefügg A hali 
intelligencia teszi lehetővé, hogy hívásokat fogadjuk fix vagy mobil telefonon, hivatalunkbl 
bárhol máshol Ennek egyik módja olyan előfizetői adatbázis használata, amelyek a bejövő liiiS 
útkeresési információit tartalmazzák bizonyos tényezők (pl az idő) függvényében Másik alta 
lehet megengedni a felhasználónak, hogy maga instruálja az adatbázist az útkeresési és kívül 
opciókról A Jövő intelligens hálózata lényegesen több szolgáltatást nyújt majd és mega 
felhasználóknak, hogy válogasson ezek közül

Vezeték-nélküli kommunikáció. A vezeték-nélküli technológiák terjedésétől azt várjuk, hoj 
hálózatban nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását eredményezi Vezeték-n 
kommunikáció alatt a ma használatos cella-kommunikációt és a jövő személyi kommui 
hálózatait értjük A vezeték-nélküli kommunikáció teijedésének erős korlátja a rendelkezi 
rádióspektrum nagysága Intenzív kutatások folynak e téren, a cél: adott sávszélességben mi™ 
csatorna. A digitális átvitel, a digitális adattömörítés és az átviteli kódölási algoritr 
legígéretesebb technikák.

Ergonómia. Az intelligens, egyre többet tudó készülékek kezelése ma már külön ''tudomán 
emelt szolgáltatású telefonkészüléken 20-30 nyomógomb, egy vagy több kijelző van és küla 
hangjelzéseket ad, többféle memónával rendelkezik Ehhez jönnek a központ (digitális i 
vagy főközpont) szolgáltatásai Az integrált szolgáltatású digitális hálózat (ISDN) és az intet 
hálózatok korszakában ezek a szolgáltatások egyre bővülnek. Ha a készülékgyán 
foglalkoznának ergonómiai kérdésekkel, elöállhatna az a helyzet, hogy a felhasználó nem kép 
a lehetőségeivel Számos apró, de sok tapasztalatot felhasználó megoldás segíti az új kési 
használatát A kihívást fokozza a kisebb méretek iránti igény

A fentiek aktuális és sokak szerint korszakos jelentőségű példája az un WWW technológia. A ü 
Wide Web (WWW) egy elosztott multimédia adatbázis Az adatbázis formázott, stmki 
hypertext) szöveget, ábrákat, mönochrom és színes képeket illetve audiö és moq 
införmációkat is tartalmazhat A lekérdezés az Internet hákózatba kapcsolt számítói 
bármelyikéről módon lehetséges. A WWW az új, multimédia formában tárolt információi 
integrálja a már korábban létrehozott Internet adatbázisokat és információs rendszereket iŝ  
világon néhány év alatt sok millió felhasználó lépett hálózati kapcsolatba WWW rends 
erőforrásokkal A felhasználás nagyobb része már nem egyetemi, kutatóintézeti, hanem üzledjell(

Alkalmazók, alkalmazások

Az intelligens város koncepciók mindegyike a telematika alkalmazóit három csoportra bontja;

- a kormányzati és más non-profit alkalmazók (államigazgatás, önkormányzatok,' oki 
egészségügy, igazságügy, környezetvédelem, (tömeg)közlekedés, rendészet, stb );

- az üzleti (profitérdekelt) alkalmazók (ipari, kereskedelmi, szállítási, pénzügyi, mezógai 
szolgáltató szektorok vállalkozásai és szervezetei);



^  ^hmpolgarok (a régió, vagy város lakosai, és szervezeteik),

4 rjioa (regionális) adminisztrációk korszerűbb, hatékonyabb vezetést, üzemeltetést kaphatnak 
Tipkus közcélú részfeladatokat találunk a közlekedésirányitásban, az energetikai és közmüvi 
livftiugydetétben, a baleset és katasztrófa megelőzésben és elhárításban, a környezet(szennyezés) 
felügyeletében, a városi vagyongazdálkodásban

Az üzlet] szféra érdekelt a legkülönbözőbb távközlési és informatikai szolgáltatások értékesítésében 
Ezek magas 'izinvonala különösen nagy hatással van a globális gazdasági rendszerekbe való 
hkipcsolódásra, ezáltal a versenyképesség fenntartására Jelentőségű előnyök várhatók a 
(foftszféra kapcsolatrendszerének, a műszaki, gazdasági, kereskedelmi, szállítási stb 
looperacióknak átalakulásától, és a távmunkától

Üzleti és'̂ társadalmi előnyöket egyaránt kínál a telematika alkalmazása az általános lakossági 
Ébrmácifcolgáltatásban, a távoktatásban, a távkereskedelemben, a banki távszolgáltatásokban, az 
Heszségúgyi távszolgáltatásokban, a szabadidős szolgáltatásokban, az idegenforgalomban, a 
fozlési szolgáltatásokban, a könyvtári hozzáférésben, a közösségek kohézióját növelő 
sdgiltatásokban, a személyközi kommunikációban.

Ezek az alkalmazói érdekek természetesen összefüggnek Például hosszabb távon az állampolgárok 
ifcniiációs 'képzettsége illetve képessége az alkotókészség és versenyképesség egyik fontos 
tiytzöje, ezért általános cél a lakossági információs szokások feltárása azok formálása egy tanulási- 
Wiai folyamatban Hasonlóképp a vállakózások elemi érdeke a nagy infrastrukturális rendszerek 
■e l  hatékonyabb működtetése

Az intelligens város projektek célja tehát az intelligerís város non-profit alkalmazói, profitérdekelt 
Bkasznalói és az állampolgárok között az információs együttműködés rendszerének lefedése a 
íkmatika üikközrendszerének a teljes kapcsolatrendszerbe történő beintegrálásával, elősegítve a 
■nkamegosztási módszerek és rendszerek korszerűsítését és egyúttal lehetővé téve az információs 
iadalom új tánadalmi struktúráinak kialakulására és a helyi demokrácia kiszélesedésére vezető 
Uyamatok beindulását is

Az imtiligens város projektek mind nagyobb figyelmet kapnak a vállalkozások és a kormányok 
iBztról A kotmányok forráshiánnyal és a szociális-gazdasági szolgáltatások javításának igényével 
(pszene néznek szembe, ezért meg kell tanulniuk a kevesebbel többet tenni Ma úgy látjuk, hogy a 
Idanitika különösen fontos szerepet játszhat ebben

Az welligens város kialakításához az alkalmazók (szervezetek, intézmények, vállalatok, lakosság) 
azkozreídszerének is rendelkezésre kell állnia A személyi terminálok nagyszámú megjelenése 
toooyára időt vesz igénybe, de jelentős feladat a gazdaságos használat jogi, tanfális, stb. feltételeinek 
tnunkálása is Első időkben a nyilvános (például könyvtárakban elhelyezett) munkaállomásoknak 
■ p  szerepe lehet.
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Lehet-e Magyarországon Intelligens Város?

Az elmúlt években több intelligens város projektet indítottak Európában, Amerikában és / 
Ilyen a MITI Fejlett Metropolis Terv Japánban, az Intelligens Sziget projekt SzingapúrtwfáJ 
antwerpeni Intelligens város és Világkikötő koncepció. Európában az intelligens város elkqa 
nagyobb léptékben is megjelent Az Európai Unió 1994-1998 közötti kutatás-fi 
programjában (az un IV Keretprogram Telematikai Alkalmazási Programjában) közponl(| 
foglal el számos kísérleti telematikai település illetve régió létrehozása Az európai megköa 
különösen erősen érvényesül az innovációs folyamat kezelése, az integrált szemléiéi 
alkalmazások felöli megközelítés

Magyarországon intelligens város projektnek még a tervezése sem indült meg Indokol 
elkezdeni egy olyan mintarendszer-fejlesztést, amellyel egy-egy város vagy település teljes hitt 
integrációját megtervezve korszerű, teljeskörű szolgáltatási spektrum fedhető le. Egy.i 
telematikai infrastruktúra, amely az egyetemek, egészségügyi intézmények, közigazgatási s 
üzleti élet, a kultúra s.i.t összes jelentős tevékenységét hálózati kommunikációra építw( 
egységes keretbe, rendkívüli szervezési, műszaki és szociológiai kihívás A feltételek egy részea] 
adott Néhány város (Budapest, Veszprém, Debrecen, Pécs, Gödöllő s tb ) már rendelke 
nagysebességű számítógép-hálózattal, mely a fejlesztések alapját képezheti és ezek száma 1 1| 
Program keretében remélhetően nőm fog Az információs infrastruktúra hálózatán keresztül nui 
tízezer hazai kutató, oktató és egyéb tudományos, felsőoktatási, könyvtári és közg 
szakember és alkalmazó jut gyorsan és kedvező áron mellett kommunikációs, intei 
információszerzési lehetőséghez Az akadémiai szférán túl az államigazgatás, a bankok, a t 
társaságok, néhány nagy infrastrukturális ágazat és néhány egyéb alkalmazói szervezet míii| 
erőfeszítéseket az információtechnológiák bevezetésére

Az Igények nagyok és bizonyos, hogy a lehetőségek növekedtével erőteljes tempóban növi 
fognak Általános tapasztalat ugyanis, hogy az igények látens módon vannak jelen: a legtöbfco 
meg sem fogalmazódnak addig, amíg a lehetőségek megismerésére nincs mód. Jó hazai példie 
akadémiai közösség számára létrehozott Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (II 
"semmiből" hozta a felszínre az elektronikus üzenetcsere felhasználóinak tízezreit. Hasonló g 
váltás megy végbe az információk keresése és beszerzése-begyűjtése terén.

Vitatott kérdés, hogy egy viszonylag szegény országban életképes lehet-e a széles közönig loi 
kialakított integrált telematikai rendszer'’ Tény, hogy intelligens város projekteket olyan őrs 
találunk, ahol az egy főre jutó GDP lényegesen magasabb a miénknél. Tény, hogy a külföldipi 
nem kormányzati beruházások, hanem hivatali koordinációval vállalkozói erőt mozditanik inql 
tény az is, hogy a felzárkózás sikeres példái az utóbbi évtizedekben is előrelátássili i |  
kívánalmaira való koncentrálással valósultak meg A kormányzati és önkormányzatii ftq 
Igények, a vállalkozások részéről a nemzetközi információs vérkeringésbe való 
szükségessége, a távközlési és az információtechnológiát működtető vállalatok érdekei, az o 
intézmények immár sokéves tapasztalatai talán reálissá teszik egy gazdaságos szolgáltatási s 
kialakítását itthon is.
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Mijyar Gábor
magyar@ttLbme.hu

A BME Villamosmémöki Karon szerezte diplomáját, 1981-ben. Kezdetben digitális 
jelfeldolgozással, (beszédszintézissel, felismerési feladatokkal, távközlési müszcr- 
fqlesztéssel) foglalkozott. Jelenlegi működési területe: kiteijedt mformtáikai illetve 
telematikai rendszerek tervezése, szervezeti információs rendszerek, modellezés és 
tervezési módszerek valamint az információs társadalom bizonyos kérdései. Egyetemi 
oktatási tevékenységet is e témákban folytat.

Tisztelettel

Magyar Gábor
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D igital és In te rn e t

Verhás Péter
Digital Equipment Magyarország Kft 
1119 Budapest Vahot utca 6.
Tel: 166-8011, Fax: 166-9715
eMail: v e rh a s @ b p s o f . e n e t . d e c . com

1. Bevezető

A Digital Equipment Corporation az Internet üzleti célú felhaszníj 
között elsőként jelent meg. A Digital mindig kiemelt figyelemáíi | 
fordult az akadémia szféra felé, és ennek egyik megnyilvánulása vök' 
az Internet támogatása már annak korai stádiumában. Azonban az i 
Intemet-hez való kapcsolódás nem csak az akadémiai szféra 
támogatása miatt volt fontos a Digital számára, hanem azért is, mertM 
világos volt a Digital mérnökei és fejlesztői számára, hogy az Inten|® 
lesz. a világot behálózó, majdan egységes adatátviteli közeg eg 
magja.

Sokak számára nem ismert, hogy a Digital mérnökei fejlesztettd l̂o 
sok olyan eszközt, amelyek az Internet használatát segítik. Nea( 
közismert például, hogy elsőként a Digital fejlesztette ki és állítotai 
üzembe az FTPmail szolgáltatást, amely Magyarországon is sokáig az 
egyetlen FTP lehetőséget jelentette az Intemet-tel csak elektron^ 
levél kapcsolatban levő ella felhasználóknak. A Digital ma is támogp 
az Intemet-tel kapcsolatos kezdeményezéseket. Tagja példáulji 
CommerceNet konzorciumnak, amely a MecklerWeb iniciatwÉ 
támogatja.

Ebben a cikkben leíijuk, hogy a Digital és a Digital Equipm^j 
Magyarország Kft milyen Intemet-en keresztül elérhető I 
szolgáltatásokat nyújt a felhasználóknak. i
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A Digital Internet szolgáltatásait két csoportra lehet bontani. Az egyik 
csoport a Digital Equipment Corporation szolgáltatásait tartalmazza, 
amely a világ minden Digital felhasználója számára elérhető. A másik 
csoport a Digital Equipment Magyarország Kft szolgáltatásait 
tartalmazza Ezek a szolgáltatások csak a magyar felhasználókhoz 
szólnak.

2 Digital Internet Szolgáltatások

21 Amerikai Digital Szolgáltatások

A Digital az Intemet-en elterjedt, szinte minden fontosabb elérési 
formán keresztül nyújt szolgáltatást a felhasználóinak. Az összes 
fcens és publikus dokumentum elérhető a Digital anonymous ftp 
szerveréről az 'h

f t p . d e c . com

semópontról. Itt több, mint 300.000 fájl található PD szoftverekkel, 
amelyek a világ bármely Internet felhasználója számára elérhetőek, és 

mint 3.000 dokumentumhoz fér hozzá szabadon a felhasználó a 
Kgital termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban. Ezek között a 
áikumentumok között megtalálhatók olyanok is, mint a Digital's 
Customer Update Magazine számai, információs lapok, technikai 
ilekintések, az összes Software Product Description, prezentációk, 
nkkek, a Digital's System and Option Catalog valamint a Digital 
Technical Journal cikkei visszamenőlegesen is.

A Digital volt az egyik első üzleti felhasználó, aki a legújabb 
tíitmológia felhasználásával, a World Wide Web segítségével nyújtott 
ts nyújt információkat a felhasználói számára. Bővebb információ a

h t t p : / /W W W .d i g i t a l . c o m / i n f o . h t m l  
^n:
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Campus Levél ingyenesen, az Interneten keresztül elektronikus 
levélben rendelhető meg a

v e r h a s @ b p s o f . e n e t . d e c . com 

cimen. d

A Digital Magyarországon egyedülálló szolgáltatása a DEC Campus,, 
program kiegészítéseként megjelenő Internet On-Line Supporti 
Service (lOLSS), amely három formában is igénybe vehető. Ezekn^ 
a szolgáltatásoknál a Digital Magyarország szakembereinek tudása jut 
el az Internet-en keresztül a végfelhasználókhoz. A szolgáltatások^ 
bár a DEC Campus programmal, annak apropójaként jelentek meg, 
de bármely hazai Internet felhasználó rendelkezésére állnak.

A Digital egyéb, egyedülálló Internet szolgáltatásokkal és 
termékekkel is a felhasználói rendelkezésére áll. A termékek közötti 
ilyenek például a ChannelWorks termékcsalád elemei, amelyek 
kábeltelevíziós csatornán keresztül lOMbit/sec sebességű Internet 
elérést tesznek lehetővé, vagy a NetRider termékcsalád, amely 
minden fontosabb hálózati protokol fogadására képes távoli 
felhasználó Internet-hez kapcsolása esetén. A szolgáltatások között 
kell megemlíteni a Screened External Access Link (SEAL) biztons^ 
szolgáltatást, amely nem csupán tűzfal (fire-wall) szoftvert, és 
hardvert jelent, de ezen túlmenő biztonsági konzultációt és 
szolgáltatást is.

3. Összefoglalás

A Digital az egyik olyan cég, aki a legtöbb szolgáltatását Internet-en 
keresztül is nyújtja a felhasználói számára. Ezzel a Digital felkészül 
arra, hogy komoly átállás, zökkenők nélkül, apró lépésenként kövesse 
a világ változását, és folyamatosan a technológiai vezető élén haladva 
szolgálja ki vásárlóit az Intemet-en, és későbbiekben az intergák] 
információs szupersztrádán keresztül is.
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A co m p .sy s .d ec  csoport a Digital-lal kapcsolatos általános 
megbeszélésekre ad teret.

Egyéb Internet news csoportok, amelyek valamilyen módon 
kapcsolódnak a Digital-hoz:
• co m p .w n ix .o sf . o s f l
• c o m p .u n ix .u l t r ix
• com p.os.vm s
• comp.d a ta b a s e s  . rd b

12 Digital Magyarország Internet Szolgáltatások

V
A Digital Magyarország, hasonlóan az anyacéghez, ingyenes 
szolgáltatásokat nyújt az Internet-en keresztül. A Digital Equipment 
Magyarország Kft címlapja a

>t

h t t p : / / w w w . d i g i t a l . b m e .h u  

oldalon érhető el, de várhatóan hamarosan a

,  . h t t p : / / w w w . d i g i t a l . h u

címre fog átkerülni. A magyar nyelvű, vagy speciálisan magyar 
felhasználókat érdeklő dokumentumok, és programok az

f t p . d i g i t a l . b m e . h u

címről tölthetők le.

A Digital Magyarország karbantart egy levelezési listát, amely minden 
hónapban egy, két alkalommal többnyire magyar, néha angol nyelven 
ad hírt azokról a Digital újdonságokról, amelyek a hazai akadémiai 
szférát és az Internet közösséget érdekelhetik. Ez az újság, a Digital
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L I STSERV0UBVM . C C . BUFFALO. FDU
^5,

listerv szerver címek valamelyikén lehet előfizetni a SUB lista 
paranccsal.

Az elmúlt tíz évben a Digital vásárlóknak lehetőségük volt arra, 1 
telefonon keresztül, modem és számítógép használatával! 
megrendeléseket adhassanak fel a Digital-nak az ún. Electro 
Connection-on keresztül. A Digital ezt a lehetőséget az USA vevi 
számára kiterjeszetette, és most már lehetőség van megrendelés 
feladására az Internet-en keresztül is.

Az USA felhasználók számára a cég az Internet-en keresztül szen/Éj 
szolgáltatást is nyújt a

h t t p :  / /wv/w. s e r v i c e  . d i g i t a l . com/home .h tml 

címlapon és/vagy a

f t p . s e r v i c e . d i g i t a l . com

FTP szolgáltatáson keresztül. Ezekről a helyekről a felhasznifóli, 
update információkat és patch-eket kapnak.

A Digital három USENET news csoportot szponzorál. Ezek közi 
kettő, a

b i z . d i g i t a l . a n n o u n c e  és a 
b i z . d i g i t a l . a r t i c l e s

üzleti információkat nyújtanak Digital termékekről, szolgáltatásol 
lényeges szerződésekről, belső felépítésbeli változásol 
bejelentésekről, együttműködési marketing megállapodásokról, 
többek között itt olvasható rendszeresen a C u sto m er  

M a g a z in  is.
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címlapon található. Speciálisan a kutatási és/vagy oktatási szférában 
dolgozó/tanuló felhasználóknak szóló címlap a

h t tp :  /  / WWW.d i g i t a l . c o m / i n f o / e d u / e r h o m e  .h t m

Az Alpha AXP Internet program már több, mint egy éve, az Internet
en keresztül nyújt lehetőséget a felhasználók számára, hogy akár a 
DEC OSF/1 (UNIX) akár az OpenVMS operációs rendszert 
kipróbálják. A rendelkezésre álló konfigurációk tartalmaznak munka 
állomásokat, szervereket, és munkaállomás farmokat. Egy 
felhasználói account megszerzéséhez csak be kell jelentkezni az 
"axpguest" felhasználói név megadásával (password nincs), és egy 
elektronikus kérdőív kérdéseire kell megadni a válaszokat. A 
rendszerek eléréséhez a t e l n e t  parancsot kell használni a 
következő címekhez:

a x p o s f .p a .d e c . c o m  DEC 4000 Model 710, DEC OSF/1
axpvms . p a . d e c . com DEC 4000 Model 720, OpenVMS
axpvms. c c . u t e x a s . e d u  DEC 3000 Model 800, OpenVMS 
axposf. S t a n f o r d . e d u  DEC 3000 Model 800, DEC OSF/1

Mint a legtöbb intézmény a Digital is az elektronikus levelezést 
használja a legnagyobb mértékben. A Digital saját belső hálózata az 
EASYnet össze van kötve az Intemet-tel, és körülbelül kétmillió 
levél megy át at Internet és az EASYnet között havonta a Digital 
alkalmazottak és vevők, vagy potenciális vevők, partnerek között.

A Digital az elektronikus levelezés lehetőségeit használja arra, hogy 
híreket juttasson el azon felhasználóknak, akik ezt kérik. Ilyen módon 
lehet olvasni a Digital UNIX News, a Digital Press and Analysts 
News valamint a DECnews fo r  Education and Research című ángol 
nyelvű újságokat. Ezeket az újságokat a

LISTSERVeUBVM.BITNET vagy
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Az IBM világhálózata: az IBM Global Network

Drong Péter
IBM Global Network System Engineer 

IBM Magyarországi Kft

I., Bevezetés, vezetői összefoglaló

Az IBM Global Network a hálózati szolgáltatások rendkívül széles skáláját kinálja ha; 
nemzetközi cégek és magánszemélyek számára Az IBM Global Network általános hálóz! 
és értéknövelt szolgáltatásokat ajánl vállalaton belüli és vállalatközi kommunikáció 
lehetővé teszi a cégeknek, hogy könnyebben tudjanak együttműködni kereska 
partnereikkel és üzleti szervezetekkel, világszerte

Az IBM Global Network az egész Földet átfogó hálózat. 90 ország több mint 700 várói 
található végpöntja (köztük Budapesten is) Világviszonylatban 5 000 alkalmazottja, 23 ( 
ügyfele és majdnem 2 millió felhasználója van ISO 9000 bizonyítvánnyal rendelkezik.

3
Az IBM G lobal N etw ork szolgáltatásainak fő csoportjai:

•  Global Network Custom Network Solutions : Világméretű és egyedi hálózati megoldási
•  Global Network Network Services: Hálózati szolgáltatások
• Global Network Messaging Services: Üzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások
• Global Network Capacity Services: A hálózaton elérhető számítási-, és tárkapacSj 

összefüggő szolgáltatások
•  Global Network Information Services: Információs rendszerek, adatbázisok szolgáltat!

Az IBM Global Network (IBM GN) jellemzőinek összefoglalása:

- Jelenléte a Föld csaknem minden pontján A világ legtöbb országában az IBM-nek léta 
kirendeltsége és ahol IBM iroda van az IBM GN legalább egy végpontja megtalálható. (Ha q 
országban nincs végpont, ott a nemzetközi X.25 hálózaton vagy a nyilvános telefonvonal 
a szomszédos államok valamelyikén keresztül érhető e l )

- Globális szolgáltatások A világ bármely szögletében elérhetők az IBM GN szolgáltatáafM 
mindenhol azonos áron és ugyanolyan minőségben

- Hálózat felügyelet (management). Az IBM GN a nap 24 óráján át gondos felügyelet melld 
működik és 24 órás helpdesk szolgálattal is rendelkezik Minden országban felkéa 
szakemberek örködnek a hálózat hibamentes működésén

- Adatbiztönság Mivel az IBM GN üzleti felhasználásra készült, igen fontos, hogy ne legyo 
szünet vagy hiba a szolgáltatásában. Az IBM garanciát vállal a szolgáltatásaiért

- Adatvédelem. Az IBM GN széles körű, megbízható és az ügyfél igényeihez iga: 
adatvédelemmel rendelkezik.
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■Azcégre szabott hálózati megoldások (Custom Network Solutions) újratervezést, kiépítést, 
integrációt más hálózatokkal és hálózat üzemeltetést tartalmaznak Az értéknövelt 
szolgáltatások segítségével egy könnyen megvalósítható megöldást ajánlunk minden ügyfelünk 
reszere, annak érdekében, högy a napi üzletmenetük elektrenikus ütőn folyhassön Az 
értéknövelt szolgáltatásaink: elektronikus levelezés (E-mail), Elektronikus adatcsere (EDI), 
hirdetőtábla szolgáltatás (Bulletin Board System), üzleti és más adatbázisok és információs 
rendszerek eléj'ése illetve távoli számítógépek használata (Remote Computing Services).

2., Az IBM G lobal N e tw o rk  s z o lg á lta tá s a i

2.1.,Custom N etw ork S o lu tio n s , N e tw o rk  O u ts o u rc in g  (h á ló z a t ü z e m e lte té s )  - 
Az út a sikerhez.

A Network Outsourcing alternatívát ajánl egy társult hálózat létrehozásához és 
üzemeltetéséhez.
Ahelyett, hogy megtervezné, megépítené és felügyelné a hálózatát, itt az IBM aki elvégzi ezt 
Önnek Ön megkapja minden előnyét a mi hálózati tudásunknak és tapasztalatunknak, és nem 
kell befektetnie hálózati szoftver és hardver termékekbe valamint emberi munkaerőbe sem. 
Csatlakoztathatja a hálózatát az IBM Global Network-höz és ezzel kiterjesztheti az üzleti 
környezetet új emberekkel, új vállalatokkal még új országokkal is anélkül, hogy felügyelnie 
kellene egy igen bonyolült, sok felhasználós, több céget átfogó vagy nemzetközi hálózati 
környezetet Az Ön hálózati megoldása tartalmazhatja; különböző adattovábbító médiák 
támogatását, a hálózati platformok széles skáláját és a felügyeletét a különböző hálózati 
szolgáltatásoknak és berendezéseknek
A megoldásokat az Ön speciális igényeihez igazítjuk és ezek tartalmazhatnak: hálózat 
átdolgozást, optimalizálást, logikai és fizikai tervezést, installálást és menet közbeni 
felügyeletét az Ön saját adat, hang vagy multimédia hálózatának
A hálózat megvalósítást támogató szolgáltatásunk tanácsot ad és segíti Önt minden 
lelekooimunikációs probléma megoldásában beleértve a hosszú- és rövidtávú tervezést, 
integrációt, project management-et is Ezzel a szolgáltatással támogatjuk ügyfeleinket egy 
ósszefiiggő, strukturált megoldás megtalálásában az adott üzleti- és versenyhelyzetben

2.2.,Network S erv ices  (h á ló z a ti s z o lg á lta tá s o k )

Ez alapvetően két vagy több pont közötti kapcsolatokat jelent, a hálózat értéknövelt 
szolgáltatásaival kiegészítve.
A hálózati szolgáltatások részben vagy egészben teljesítik az ügyfelek igényeit az élvonalbeli 
értéknövelt szolgáltatásokkal Ezek a szolgáltatások csaknem minden fajta hálózat-igényt 
kielégítenek (pl.: terminal-to-host, host-to-host, L,AN-to-LAN, peer-to-peer, szervezeteken 
belüli és közötti, nemzeti és nemzetközi kapcsolatok )

Kapcsolódás típusok az IBM Global Network-höz:
• Bérelt vonali (állandó) összeköttetés,
• 'Kapcsolt vonali (időszakos) összeköttetés 
a legközelebbi IBM Global Network végpontig.
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2.2.1.. 1 ,tern iitional Network Services (nemzetközi hálózati szolgáltatások)

Feladata a hálózati összeköttetések tervezése, installálása és felügyelete a az egész világot 
tartalmazza a Network Services-t, Messaging Services-t, International Support Sen 
Project Management-et és az installációs tevékenységet.
A hálózati szolgáltatások tartalmaznak 24 órás elérhetőséget (kivéve néhány előre bejei 
karbantartási időpontot), protokoll és vonal sebesség konverziókat, hálózat managemeí 
IBM NETVIEW és más hálózat felügyelő eszközök használatával, online probléma jelenti 
követést

2,2.2 ,Internet Services

Az IBM GIöbal Netwörk-ön keresztül a teljes Internet szolgáltatás elérhető. Egy egys 
használható és biztonságos kapcsolatot nyújt az Internet világba Felügyeljük a TCP| 
kapcsolatokat úgymint a TELNET-et, FTP-t, E-MAIL-t, Gopher-t, World Wide Web-et| 
MOSAIC-ot

2.2.3., Backbone Network (gerinc-hálózat)

Az IBM Global Network-nek egy nagysebességű SNA hálózata és egy Multiprotokol hála 
van A Multiprotokol hálózat a legelterjedtebb protokollok átvitelére készült (TCP/IP, IPll 
DECNET, APPLETALK, NETBIOS, X 25) A Multiprotokol hálózat segítségével ‘LA 
LAN’ kapcsolatok igen könnyen megvalósíthatók

2.2.4., T ám ogatott protokollok / technológiák:

• SNA/Synchronous Data Link Control (SDLC)
• X.25
• ASYNCH
• NETBIOS
• Novell IPX 
.  TCP/IP
• APPN

2.2.5.,Tám ogatott eszközök :

Több mint 450 különböző típusú eszközt javasolunk a hálózathoz való csatlakozásra közt
• IBM SNA hálózatokat és IBM host-okat,
• IBM AS-400 és System/3x számítógépeket,

.  IBMPC-ket,
• Ethernet és Token Ring LAN-okat,
• RISC System/6000 és más UNIX munkaállomásokat,
• IBM 3270 terminálokat és bármely más eszközt 3270 emulációval,

• eszközöket,
• Remote Job Entry (RJE) munkaállomásokat és más, RJE-t emuláló eszközöket,
• Sokféle nem-IBM eszközt amely X 25, SDLC, ASYNCFI, BISYNC támoi 

rendelkezik



Az IBM Global Network SatConnect szolgáltatasa felügyelt es vedelt, egyirányú műholdas 
idiBuijárzas Alkalmas üzleti információk terítésére egész Európa területén Igen gazdaságos 
migoldas abban az esetben ha, nagy mennyiségű adatot kell egy időben sok száz vagy sok ezer 
helyre biztonságosan eljuttatni
Az adatok küldője eljuttatja az információkat földi vonalakon az IBM SatConnect 
kdzponijába, a vevők pedig egy Very Small Aperture Terminal-lal (VSAT) összekapcsolt, 
giecialis IBM fejlesztésű kártyával felszerelt IBM PS/2 személyi számítógéppel képesek venni 
izl
A Global Network SatConnect szolgáltatás el van latva egy továbbfejlesztett adatfelismerö 
loidszenel is, amely meghatározza azt, hogy mely adatok kihez juthatnak el

lUnSatHlile Data Broadcast Service (műholdas adatsugárzás)

2J„Mnsaging Services (üzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások)

2J.I.,Clectronic Mail - Mail Exchange az IBM Global Network nemzetközi elektronikus 
Intlezts nolgáltatása.

Az IBM Mail Exchange használható belső vállalatközi levelezesre is A szolgáltatás 
ejoszetüsitett címzést, formátum konverziókat, Electronic Trade és User Directory 
Wiaósegeket és felhasználói szintű titkosítást is tartalmaz Az IBM Mail Exchange tud 
uznieleket továbbítani FAX és TELEX gepekre is
Az IBM Maíf Exhange nagyon szeles skáláját támogatja a levelező és irodai rendszereknek (pl. 
OfficeVision termékcsalád, PROFS, DISOSS, Personal Services) es össze van kapcsolva más 
Olobil Network szolgáltatásokkal is, mint az IBM Community Exchange, Software Mail es az 
Information Exchange
Az IBM Mail Exchange támogatja az IBM LAN Gateway 2 szoftvert, amely lehetőve teszi a 
LAN alapú levelező rendszerekkel rendelkező cegek szamára az nemzetközi levelezést is. 
Idoileg az IBM LAN Gateway/2 a cc Mail-t es a Lotus Notes-t támogatja, de további 
fqlesztesek vannak előirányozva
Az IBM Mail Exchange támogatja továbbá mindazokat a rendszereket amelyek az X 400 
uztnet-izabványhoz igazodnak Az X 400 rendszerek X 25-ön keresztül közvetlenül 
csatlakoztathatók egy IBM Global Network végponthoz.
Az IBM Mail Exchange-nek az Internet csoporton kívül kapcsolata van a következő nagyobb 
X 400 (cndszerekkel
AT&T Mail, SpnntMail, Global NetworkFONET, QUIK-COMM, Telememo, Envoy, 
hCOM, Telebox-400, ELISA, FUM.AIL, MAILNET, Atlas 400, Gold 400, Multimessage, 
E»mail400, Dialcom, TelemaX 400, PP (Postman Pat), Soviet Mail, Bell South, CompuServe, 
EMBARC, MCI Mail, Pacific Mail, Telekom

2J.2.,EDI Services (Elektronikus Adatcsere szolgáltatások)

A Global Network Elektronikus Adatcsere szolgáltatasai lehetővé teszik üzleti partnerek 
alkalmazásainak elektronikus ütőn, szabványos üzenetekkel lebonyolítón kommunikációját 
Az IBM teljes megoldást kínál az EDI minden összetevőjére:
Elektronikus postaláda - Information Exchange 
Hálózat • IBM Global Network
laletface szoftver a hálózathoz - IBM ExpEDlte programcsalad
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2.3.3.. 1 ,forniation  Exchange Service

Az Information Exchange több összetevőből áll nemzetközi postaláda, hálóza# EDl| 
szolgáltatások és egy egyszerűen használható program az EDI felügyeletéhez 
Az Information Exchange egy tárol - továbbit alapon működő rendszer A post 
mindenfajta adat cseréjére alkalmas a kicsi elektronikus levéltől - az igen nagy fájlokig.
Az Information Exchange-et nagyon sok féle alkalmazás használhatja az adatok különbS  ̂
helyekről való összegyűjtésétől, elektronikus levelezésig vagy fájlok cseréjéig 
Az Information Exchange ad felületet MVS, VM, CICS, OS/400, AIX. OS/2 és 
operációs rendszerek felé, és támogat sok mást is RJE emuláción keresztül Az Infon 
Exchange a következő EDI szabványokat támogatja: UN/EDIFACT, OFTP, UNTDl, UCSj 
ANSIX12.

2.3.4., EDI VAN Interconnect (EDI értéknövelt hálózatok kapcsolódása)

Az Information Exchange-nek nemcsak az IBM Mail Exchange-dzsel és az azon keres 
elérhető szolgáltatókkal van kapcsolata, hanem számos más EDI rendszerrel is ( BT GloM| 
Networks, AT&T, EDS, Swissoss és sok más X 400 kapcsolaton elérhető hálózat)

2.3.5., Com m unity Exchange - Bulletin Board Services (h irdető táb la  szolgáltatás)

Sokféle információ elérhető az IBM Global Network online, interaktiv, menüveze 
hirdetőtábla szolgáltatásán keresztül Az adatokat a tulajdonos helyezi el és ö is kontt 
hogy kik olvashatják el vagy tölthetik le

2.3.6., Bulk D ata Services - File Exchange

Az IBM Global Network File Exchange szolgáltatását nagy mennyiségű adat 
továbbítására tervezték SNA hálózat és MVS, JES, VM, RSCS vagy NETVIEW FITJ 
szükséges a használatához Az IBM Global Network Service Center-eihez kapcsolt eszkS 
szintén használhatók

2.4.,C apacity  Services

A Global Network-ön elérhetők Services Center-ek (mainframe) számítási teljesitt 
szoftver szolgáltatásai Ügyfeleink fejleszthetnek, tesztelhetnek és futtathatnak alkalma 
VM, VMS és MVS rendszereken. Ez a szolgáltatás két részre bomlik;
•  Centre Services - sokféle VM, VMS és MVS alapú szoftver használata álla 

fejlesztésre, tesztelésre vagy futtatásra amelynek az ára a használattól függ
• Enterprice Virtual Processing Services (EVPS) - ügyfeleknek akik nagy prpj 

dolgoznak és hosszú ideig Az ár fix, és az előre meghatátozott szolgált 
mennyiségétől függ
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2.5.. 1nrormation Services

A Global Network-ön keresztül több mint 2 000 üzleti adatbázis, bulletin board, elektronikus 
katalógus és iparág-specifikus szolgáltatás érhető el Az Information Services tartalmazza az 
IBMLINK-et (Az IBM elektronikus információs szolgáltatása), a Software Mall-t (elektronikus 
uion használható boltok).

2.5.1., Financial Information Services (FIS) (üzleti inform ációk)

1
A FIS teljes és pontos képet ad körülbelül 120 000 kötvény, 500 index, és 160 fizetőeszköz 
helyzetéről Ezenkívül részletesebb információkat 15 000 élő nemzetközi részvényről és a 
Eurobonds-ról Az Exshare és az Exbond Európában igen széles körben használt, megbízható 
uzleti adatbázisok.
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Az ismeretlen KDDI
(Tutorial)

T ó th  Csaba

(B M E )
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100 Mhit/s-os Ethernet hálózatok 
(Tutorial)

T ó th  Csaba

( B M E )

t.
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KOMPLEXADArÁTVlTELIMEGOLDÁSOK És HSZKÖZHIK

Előadó: Unyi Gábor
COMFORT kft., 1182 Budapest, Hargita tér 14-15. 
Tel: 294-2050, Faxszám: 294-2051

A számitógépes adatátvitel megvalósításával sokan és régóta foglalkoznak Magyarorsj 
Általában problémát okoz a különböző típusú számítógépek elektronikus összekötése, a külör 
típusú modemek inkompatibilitása, a telefonvonalak hiánya, a meglévő vonalak zajossága

1 [cna,t

gkil^

Számos vállalat éppen ezért ma is postai úton továbbítja a mágnesszalagokon, vagy floppyli 
meglévő adatait A szállítással kapcsolatos gondok (adathordozó megsérülése, elveszésê  kit 
kézbesítése) a feldolgozásokat hátráltatják, esetleg lehetetlenné teszik J

Ahol nincs sem telefon sem pedig más adatátviteli közeg, ott sajnos nem lehet mit teiui,i 
hagyományos módon kell az adat továbbítását megoldani

Ahol van telefonvonal, vagy más lehetőség, ott a vonalak zajosságával kell megi 
Természetesen a vonali zajokból eredő hibák elhárítása érdekében különböző hibajavítási raódoli 
használnak az olyan protokollok, mint például az Xmodem, a KERMIT, és a BLAST Ezeki 
adatfolyamatokat adatrészekre bontják, amelyek egyaránt tartalmaznak adatokat és vezdi| 
információt. A vezérlési információ a CRC-hez hasonló hibajavító kódokat foglal magSí 
hibajavító protokollok hiba esetén egyszerűen újra adják az adatokat A legtöbb protokoll várait̂  
az átküldött adatok helyességét nyugtázó jelre Ha hiba volt, akkor az adatokat ismét átkűláj.li 
Xmodem 128 bájtos fix blokkhosszt használ A bővítések 1024 bájtos blokkokat tartalnu^^ 
javítás CRC-vel történik, de a nyugtázásra várni kell. A várakozás zajos körülmények között dia 
sokáig eltarthat, hogy az adatátvitel szinte megszűnik. Rosszabb esetben a vonali kapcsoif 
megszakad időközben !

A KERMIT hasonló az Xmodemhez, azonban ennél a protokollnál a nyugtázás is védettséget kjp

A BLAST protokoll, mely minden BLAST kommunikációs szoftvertermék része, az 
leghatékonyabb adatátviteli protokoll. Nagy mennyiségű adatot tud rövid idő alatt akár uft 
vonalakon is átvinni, illetve ha egy kapcsolat megszakad, a protokoll automatikusan újrako  ̂
kapcsolatfelvételt, méghozzá onnan ahol az megszakadt Ez igen fontos lehet nagy adatSle(t 
átvitelénél. Kiváló teljesítménye többek közt egyedülálló "csúszóablakos" protokolljának kö: 
mely teljes duplex működést tesz lehetővé, és még szélsőségesen zajos feltételek közi 
megengedi a folyamatos átvitelt.

A blokkok - kiadásukkal párhuzamosan - megőrződnek egy "ablakban" (pufferbe) mindad(% 
nem kapnak nyugtázást. A nyugtázás folyamatosan, az adatok folyamatos adásának megfd<(̂  
(teljes duplex, kétirányú átvitel) érkezik Hiba észlelésekor a 16 bites CRC rendszer segits^t|j|i 
adó behatárolja a blokk helyes másolatát, s meg is őrzi ezt a nyugtázás nélküli cscmtfi 
"ablakában", s elvégzi a hibás csomag újra-adását. Időközben a vevő folytatja az új adatok vétekfé 
addig nem ad ki adatokat, amíg a javított blokk meg nem érkezett és át nem esett az ellenötzi^ 
az eljárás lehetővé teszi, hogy a BLAST nagy sebességgel adjon szélsőségesen zajos viszoiji 
közepette - esetleg műholdas össszeköttetéseken át, csomagkapcsolt hálózatokon - 12 másotIpA 
teijedési késleltetés esetén is.

616

7
ki

n
C



Mun az esetben, ha az adatátvitel nehézségeit a használatban lévő modem okozza, akkor ne
lábozzunk, cseréljük le minőségi termékre (pl US Robotics, ZYXEL ....... által gyártott
Binékekre).

Hl különböző számítógépeket akarunk helyileg, vagy modemen keresztül összekötni gyors és 
Mgbizható adatátávitel érdekében, akkor olyan kommunikációs szoftverre van szükség, mint a 
BLAST, amelynek nagyon sok számítógéptípusra, illetve operációs rendszerre mag van az adott 
nvziöja

ABLAST kommunikációs szoftver jellemzői:

I )I0 éve fejlesztik és készítik a különböző BLAST verziókat Más termékek általában csak egy 
Uidilöt támogatnak, a BLAST legújabb verziói azonban integrálni képesek a terminálemulációkat, 
l l̂itvitelt, a távoli vezérlést és a helyi hálózati támogatást egy szoftverben

; )A világon több, mint 100.000 referenciahelyen üzemel a BLAST valamelyik verziója. Sok 
váighirü cég bízik a BLAST használatában, amelyek a BLAST felhasználók ezreinek szolgáltatnak 
léltot (például a Nabisco, General Motors, Exxon, AT and T, Boeing, Data General, . .). Mindegyik 
tililal azért választotta a BLAST-ot, mert nincs másik olyan szoftver a világon, amelyik jobban 
tudna adatot átvinni a zajos telefonvonalakon, X.25 hálózatokon, műholdakon és nemzetközi 
kapcsolásokon keresztül.

J.jMinden BLAST szoftver egy szabadalmazott teljes-duplex protokollt használ a 100%-osan 
ihmentes adatátvitel érdekében. A BLAST a legkedvezőtlenebb viszonyok között is magas 
ajjeslményt ad. A BLAST csak az átvitel közben megsérült adatcsomagokat ismétli meg. Ha a 
lOiuli kapcsolat megszakad, akkor a BLAST képes folytatni az adatátvitelt onnan, ahol a vonali 
sdadás volt A BLAST protokoll az adattömörítéssel használható mikro-, mini- és nagy 
SÍnitógépes környezetben végpontok, illetve helyi hálózatok között, de megengedi az elavultabb 
lémm, Xmodem,' Ymodem, Ymodem-G, vagy a Zmödem protokollok alkalmazását is. Az 
idmomöritéssel a vonali összeköttetés névleges átviteli sebességének többszörösét tudja szolgáltatni.

L)A legújabb verziójú BLAST szoftverek magukba integrálják a PC ANSI színes, a DEC VT 
B/220/100/52, az IBM 3101, a WYSE 60/50, az Ampex D80, a Data General D461 /411 /410/200, 
IIADM3 A és a TTY terminálemulációkat.

!.)A távoli vezérlés lehetőségét is szolgáltató BLAST verziók lehetővé teszik a távoli számítógép 
l^s billentyűzetének és képernyőjének a használatát, amely nagyszerűen alkalmazható a probléma 
ÉkíriBban, szervízelésben, oktatásban Ez a szolgáltatás gondoskodik a jelszó szerinti, illetve a 
áenhivást megkövetelő védelemről, a menü vezérelt paraméterezési lehetőségről és a távoli egér 
kezelésének lehetőségéről.

i)A legújabb BLAST verziók azonnal megjelennek, amikor a környezeti feltételek megváltoznak, 
íppéldául a QEMM, DESQview 386, 386MAX, MS DOS 5, DR DOS 5 támogatás már elkészült.

7 )A BLAST termékek az úgynevezett Script nyelvvel programozhatóak. A Script használatával 
kezdeményezhető az automatikus bejelentkezés, az automatikus fájlátvitel, és bármilyen BLAST 
fnkció részlege, vagy teljes (emberi beavatkozást nem igénylő) automatizálása. A fimkciók minden 
iÍBlete(5Íker/hiba) napló állományban feljegyezhető

l)A helyi hálózati támogatással rendelkező BLAST verziók együtt tudnak dolgozni az alábbi 
híniyezetekben: NetBIOS LAN, Novell Netware NASI, NACS, IPX, TC/IP, Ungermann Bass 
iet/()ne, 3Com EtherTerm és TokeTerm, AT and T STARLAN, IBM LAN Asynchronous 
Connection Server, Network Products Corporation NCSI és NMP,...
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9 )A BLAST nyújtja a legtöbb lehetőséget a PC használóinak A BLAST segítségével egy PC 
kommunikálni tud egy másik PC-vel, LAN-nel, VAX-szel, MAC-kel, UNIX és XEMl 
rendszerekkel és több, mint 350 különböző típusú számítógéppel, amelyeken több mint 
különböző típusú operációs rendszer használható a mikroszámítógépektől a nagygépekig.

10 )Táv adatátvitelekhez több, mint 30 különböző típusú modemet lehet használni a BLASl 
támogatásával A BLAST előnyei más termékekkel szemben annál kiugróbbak, minél egyszerötj 
olcsóbb hardver elemekkel és zajosabb telefon vonalakkal használjuk

11 )A BLAST szoftverek több mint 350 különböző számítógépen használhatóak. Ezek közifl 
IBM-PC-a verziók a legtöbb szolgáltatást nyújtóak

Röviden az alábbiakban lehet összefoglalni a legnépszerűbb PROFESSIONAL DOS BLASIi 
verzióit és azok használatát:

A BLAST PROFESSIONAL szolgáltatásai:
1 jterminál emuláció,
2.)fájl átvitel,
3 )távoh PC vezérlése,
4 jhelyi hálózat támogatása

A terminál emuláció szolgáltatás segítségével a PC-ről különböző számítógépekbe való akíJ 
bejelentkezéseket és ott folyó munkavégzést lehet elérni A 17 különböző terminál emuláció 
rendelkeznek a meglévő BLAST PC-s verziók (például a VT-320 terminál emulációval, VAl 
számítógépekkel a PC-nél ülő munkatárs úgy tud dolgozni, mintha egy VT-320-as terminálja lenneji

A fáj! átvitel szolgáltatás segítségével szöveges, vagy bináris adatokat lehet átvinni az egjí 
számítógépből a másikba A BLAST szoftverek különlegessége a BLAST protokoll haszntti 
amely a teljes duplex módú vonalhasználatot, tömörített átvitelt, 100%-os hibamentességet) 
átviteli sebességet, automatikus hibakorrekciót nyújt a felhasználónak

A távoli PC vezérlésének segítségével az összeköttetésben szereplő számítógépek egy 
felkészíthető arra, hogy több másik számítógép átvehesse a vezérlését A bejelentkei 
felhasználóhoz és jelszóhoz rendelhetöek, letilthatóak A külső számítógépek bejelentkezéseit egy, ij 
tárba ültetett szoftver figyeli és automatikusan lekezeli, emberi beavatkozást nem igényel. Ez esette] 
a figyelő PC-n más munka is folyhat Ha egy bejelentkezés sikeres, akkor a paraméterezhetö bei 
függvényében - a klaviatúra, a képernyő, az egér vezérlési joga megszerezhető, így olyan módi 
tudünk az idegen (figyelő)PC-n dolgozni, mintha a sajátunk lenál 
A figyelő szoftver arra is fel van készítve, hogy adatokat is tudjunk átvinni a két számítógép közótlj 
figyelő PC munkájának felfüggesztése nélkül

A helyi hálózat támogatás segítségével több különböző PC-s hálózatba tudunk aktív résztvevői Inai 
Például a NOVELL hálózat egy gépe rendelkezik a BLAST szoftverrel is, így az a BLAST á l l  
NOVELL szolgáltatásait egyaránt élvezni tudja Abban az esetben, ha BLAST PROFESSIONIij 
SERVER változatát a NOVELL hálózat server gépén installáljuk, akkor a BLAST szolgálta 
hálózat minden egyes PC-jére kiterjedhet

A biztonságos adatátvitel eddig a sikeres adatátvitelt jelentette. Van egy másik oldala is i] 
biztonságnak, ami az illetéktelen hozzáférést korlátozza

Az első kérdés ami felmerül mindenkiben amikor meghallja az adattitkosítás, hozzáférés ellenit 
fogalmakat - szükségem van nekem erre’’ Nos ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. De v 
végig gondolták-e, hogy mi a nagyobb érték Önöknek: a számítógép, vagy a rajta tárolt infon
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lomíge? Melyiket tudnák nehezebben, drágábban pótolni: a "vasat" vagy az évek óta gondosan 
lyüjtOgetett adataikat'’ Ha úgy gondolják, hogy a számitógép a nagyobb érték, akkor Önöknek nincs 
szükségük ilyen eszközökre Ha viszont Önök szerint az adataik, információik képviselik a nagyobb 
értéket, akkor itt az ideje, hogy beszerezzenek egy ilyen berendezést

A Hozzáférés Ellenőrző rendszer a nemkívánatos bejelentkezőket teljességgel hatástalanítani tudja 
Teljes garanciával ki lehet őket rekeszteni, miképpen azt a középkori erődítményekben használt 
füvonóhiíak segítségével tették melyek a nemkívánatos betolakodókat a falakon kívül tartották Az 
ÖT központi számítógépének a biztonságát szavatoló Hozzáférés Ellenőrző rendszer tulajdonképpen 
ea az elvet használja fel, egy régi, kipróbált és jól bevált módszert alkalmaz a modern

Azok a számítógépes rendszerek melyek napjainkig elözönlötték a piacot bizonyos fokú védelemmel 
voltak ellátva De ez igazán nem sokat nyom a latban manapság, mikor a nemkívánatos betolakodók 
figyelemreméltóan állhatatosak: esetleg körültapogatják a védelmi mechanizmüst, majd egykettőre 
erőszakosan behatolnak. Előre megfontoltan, vagy véletlenszerűen, de legtöbbször súlyös, 
kHyrehozhatatlan károkat okozva

Joggal kérdezhetik, miért beszélek hozzáférés ellenőrzésről, mikor bőven elegendő, ha titkosítjuk 
iditainkat, ezzel védve őket illetéktelen személyektől. Ez igaz. De mi van abban az esetben, ha nem 
ellopni, lemásolni akarják - esetleg csak számunkra fontos - információinkat, hanem megsemmisíteni, 
kárt okozni bennük? Könnyű belátni, hogy 100%-os védelryet csak egy hozzáférés ellenőrzőből és 
idiltitkosítóból álló berendezés nyújthat Az egyik legjobb ilyen berendezés az INCAA cég által 
gyártott Authorizer termékcsalád

Aziuthonzer rendszer egy telefonvonalon keresztüli bejelentkezést biztosító rendszer, mely megvédi 
IgBdagépeket az illetéktelen belépők, rendszerfeltörők ellen

A legbiztonságosabb adatátvitelt természetesen két közvetlenül összekötött számítógép között 
oheljük el, de manapság a rohamosan növekvő információáramlásnak köszönhetően nem tudunk 
meglenni adatkommunikáció nélkül. Ez mind igaz, de hogyan biztositsük, hogy az információhoz ne 
ikárki féljen hozzá. Hogy lehetünk biztosak, hogy a távolvégen (ez esetben telefonvonal másik 
vegén) a megfelelő személy van? Ennek biztosítására három lehetőség van:

Birtokolás A hívó egy olyan készülékkel kell rendelkezzen, melynek a jelenlétét a gazdagép a 
Upcsolat fennállása alatt folyamatosan vizsgálja

Iinierés A hívónak ismernie kell egy kombinációt, amivel bejuthat a rendszerbe Ez tulajdonképpen a
laszó
Samélyesjellemzők. Egyedi kódok/titkosítás, melyet a hívó készüléke generál 

Általában négy alapvető elv létezik gazdagépekre való bejelentkezéshez

■Belépéses rendszerek 
• Vwzahívásos rendszerek 
-Kérdez-válaszol alapú rendszerek 
■ Titkosító rendszerek

Mndegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. A következőkben valamennyiüket elemezni 
lógom

Az a(6 horizer  hozzáférés-ellenőrző valamennyi elvet magába foglalja. A gazdagépre egy 
AUTHORIZER CONTROLLER hozzáférés ellenőrző van kapcsolva, a végpontok mindegyike egy 
AUTHORIZER hozzáférés biztosító készülékkel rendelkezik. Ha az AUTHORIZER-t a felhasználó
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aktiválni tudja a jelszó beütésével, és ha a készüléket a gazdagépre csatlakoztatott ellenőrzi rn 

ismeri, létrejön a adatkommunikáció Jelszavat nem kell hálózaton átküldeni A rendszer idj 
átlátszó az adatkapcsolat szempontjából, és nincs hatással az adatfolyamra

Az AUTHORIZER rendszer valamennyi lehetséges szinten biztonságot szavatol:

1. )A rendszer felismeri a távolvégi hardvert Mindegyik AUTHORIZER a távolvégaijj 
sorozatszámmal rendelkezik.

2. )A rendszer személyes azonosítást végez: csak akkor aktiválódik, ha a várt személyazonoijjJK 
(PIN code) megkapja.

3. )A rendszer az elküldött adatokat titkosítja, a titkosítás kulcsát minden egyes elküldött kai 
változtatva.

Az AUTHORIZER rendszer szinte minden gazdagéphez használható:

-valamennyi szabványos aszinkron kapcsolat 
-Siemens LSV 
-AS/400 rendszerek 
-UNIX alapú rendszerek 
-Novell alapú rendszerek (IPX/SPX használat)
-X.25
-Az ISDN rendszerekhez való változat hamarosan piacra kerül

Az AUTHORIZER rendszer nemrég kapta meg az ITSEC 2 szintű igazolását. Az ITSEC egŷ  
szervezet, mely a gyártók termékeikkel kapcsolatos állításait vizsgálja felül

Az elismerő igazolás az alábbiaknak tudható be:
-a rendszer verhetetlen: illetéktelen behatolók soha nem tudnak átlépni rajta 
-a rendszer észrevehetetlen: a jogosult felhasználók semmit sem észlelnek 
intézkedésekből
-könnyen beintegrálható: nincs hatással már létező rendszerekre 
-kitűnő a költség/megtérülés aránya

A rendszer két részből áll:

A személy azonosítóból, és a személy felismerését biztositó rendszerből. Először is a Hoa 
Biztösító: mellyel lehetővé válik az azonosítása minden engedélyezett bejelentkezőnek, « i 
elvégzi az ő egyedi személy szerinti azonosításukat is Másodsorban a Hozzáférés Ellenön 
felismerést elvégzi. Ő jelképezi tulajdonképpen a "felvonóhidat" a központi számitógé] 
úton.

A Hozzáférés Ellenőrzőhöz kapcsolódik egy felügyelő számítógép, amiről a rendszer konfij 
ellenőrizhető, menedzselhető Ezenkívül a Hozzáférés Ellenőrzőhöz egy nyomtató csatlaka 
rendszer naplózása végett

Minden egyes engedélyezett felhasználónak meg kell legyen a maga Hozzáférés Bfl 
(AUTHORIZER), amely a munkaállomása és a modemje közé van elhelyezve, vagy a mix 
van egybeépítve. A Hozzáférés Ellenőrző (AUTHORIZER CONTROLLER) a hálózat és i |  
gép közé van beiktatva, és transzparens az összes létező szoftverekre és hardverekre nézve. 1 
sincs szükség, hogy bármely, már létező szoftver "biztonsági" intézkedésein változi 
kapcsolat fennállása alatt az ellenőrzés folyamatos: akinek nincs Hozzáférés Biztosíték cl 
léphet kapcsolatba a rendszerrel! A-legbölcsebb behatoló sem tud belépni Még a felhat 
felhasználók sem "sétálhatnak" be csak úgy egyszerűen a rendszerbe Anélkül,'' 1
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h)denlkezöket valami is figyelmeztetné, a Hozzáférés Ellenőrző azonosítja az ő Hozzáférés 
Bílositójukat "kérdez-felel" módszerrel. Minden egyes Hozzáférés Biztositó sorozatszám szerint 
■(j kell jelenjen egy a rendszerben levő listán Aki nincs a listán, az nem léphet be Mi több; a 
Heciferés Ellenőrző folytatja a bejelentkező azonosságának az alapos kutatását egész idő alatt, mig 
ikipcsolat fennáll.

fiiyeleinreméltó anyagi megtakarítások

A Hozzáférés Ellenőrző nem csak egy elérhető árú, de ráadásul egy takarékos rendszer is. 
fazahivás ellenőrzés (call back) például teljesen felesleges. Ez a telefonhívásokban jelentős 
i(|tikaritásokhoz vezethet. De amennyiben a visszahívás ellenőrzést használni kívánják, 
iBmészetesen ez is akadálytalanul megvalósítható Akár változó telefonszámokon is, helyüket 
tÉlloztaló felhasználók esetén Ezenkívül a menedzser rendszer - a szervezéstől függően - még több 
ayijp megtakarításra nyújt lehetőséget A pontosan rögzített naplózási adatok felhasználhatók jól 
■(gfontolt pénzügyi allokációk elvégzésére, és hálózathasználati díjjak számítására.

í n .

Hozzáférés Ellenőrző (AUTHORIZER) név alatt az INCAA Datacom egy nagy hatékonyságú 
rendszert vezet be a létező és a jövőbeli hívás-védelmi rendszert igénylő számítógépek és hálóaatok 
blonságának szavatolására Végtelenül felhasználóbarát tulajdonságai és a kiterjedt menedzselési 
kketóségei a Hozzáférés Ellenőrzőt kifejezetten alkalmassá teszik hírközlő hálózatokon keresztüli 
hpcsolatfelvételre, távoli rendszervezérlés illetve érzékeny (személyes) adatok védelmére. A 
Hozzáférés Ellenőrző az On számítógépét észrevétlenül verhetetlenné, beintegrálhatóvá, elérhetővé 
Ma

Az Authorizer szint minden felhasználói körben használható, illetve javallott a használata. Napjaink 
hgadekesebb alkalmazói kör az, amikor a modemek megszólalnak

Tivily tavasszal majdnem perre ment egymással a Matáv és az audiotext szolgáltatókat tömörítő Magyar 
Aditbaziskezelök Kamarája, mert nem volt lehetőség új szolgáltatók piacra lépéséhez. A helyzet 
tfkOzben - a Matáv pozitív hozzáállásának is köszönhetően - rendeződött, s újabbnál-újabb audiotext 
■olgiltatók kezdik meg működésüket. Egy kis probléma azonban még mindig van A szolgáltatásokat 
(9(ko körzetszám) jelenleg ugyanis nem lehet igénybe venni a koncessziós telefontársaságok, a 
■diótelefon-szolgáltatók vonalairól, valamint a Matáv nyilvános kártyás fülkéiről sem Utóbbi esetében a 
Éis állítólag a hamis telefonkártyákkal is összefügg

Az értéknövelt szolgáltatások piacán egyre nagyobb teret hódítanak azok a szolgáltatások, ahol a telefon 
Ülózal l^tségével előre rögzített hang-, fax- vagy számítógépes információhoz juthatunk. Ezeket 
•■zefoglaló néven AudioText szolgáltatásoknak nevezik. Az erre specializálódott társaságok gomba 
iódfi szaporodnak Európában, s ez a hullám már a "kelet-európai régiót is elérte. Sokan az audiotext 
■olgáltatásokat a szex- és találka-vonalakkal azonosítják, pedig korántsem erről van szó. A jelenleg 
dttetó ttimitógépes technológia már komplex információs rendszerekhez való hozzáférés lehetőségét 
tUlji

Az AudioText szolgáltatások technikai eszközei között, a közhiedelemmel ellentétben, nyoma sincs 
Mgnetofonnak vagy más hagyományos audiótechnikai eszköznek. A rendszert szinte teljes egészében a 
simitíistechnika uralja. A szolgáltatás nyújtásához egy hármas feladatot ellátó hardver szükséges.

l.)Az egyik a távközlő hálózathoz való csatlakozás biztosítása.
IjAszolgáltatásokat vezérlő, a hívó által beadott DTMF jelek vétele és a digitalizált hang kezelése 
1)Ateljes rendszer vezérlése, amelyet általában PC alapú számítógép lát el.

A BOlgÉltatások során lejátszandó hangfájlok a winchesteren helyezkednek el. A mágneslemezre a 
Béveg ADPCM kódolással kerül fel, 6 KHz-es mintavételezéssel, 2-3-8-lőbiten digitalizált formában.
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Ezek a kódolások ugyan a minőséget behatárolják, viszont takarékos kódot eredményeznek. A minó 
követelményeknek amúgy a hivó fél telefonkészüléke is határt szab. A szükséges szövegek akár tidj 
is elkészithetöek, ehhez az eszközök adottak A nagy szolgáltatók rendszerei 10-20 millió f 
beruházást igényelnek, de ha valaki egy-két vonalas saját információs szolgáltatást szeretne beim 
költségek 50-100 ezer forint közé esnek

A kapcsolat a hivó fél és az információs rendszer között párbeszéd formájában jön létre. A hivMtt! 
jelentkezése után a gép kérdéseket tesz fel digitalizált emberi hang formájában, s erre a hívó fél tói 
telefonkészüléke (DTMF) billentyűzetének a segítségével (vagy kézi Tone-generátorral) tud vál 
E rendszereket DTR (Diai Tone Recognition) Tárcsahang felismerő rendszereknek is nevei l| 
korszerűbb rendszerek már egyszerűbb beszédfelismerő algoritmussal is rendelkeznek, így a bem 
szavakat, valamint az "IGEN" és a "NEM" szavakat is nagy biztonsággal felismerik, ezzel i 
készülékek tülajdonosai is hozzáférhetnek az adatbázishoz Ezeket más néven IVR (Ineracávi 
Response) Párbeszédes Elangfelismerésnek vagy VRS-nek (Voice Recogniton System) is nevet 
hangfelismerő rendszereknél 10-50 szó illetve az "IGEN", "NEM" felismerése 90%-os, 
tárcsahang felismerő rendszereknél ez 99%

A kérdésekre adott válaszok segítségével a hivó eljuthat a számára értékes információhoz, arat̂  
vonalra kapcsolt számítógép a mágneslemez megfelelő területéről beolvasva emberi hanggá i 
dokumentummá alakít vissza Azoknál a rendszereknél, ahol faxinformáció lekérésére is lehetósi 
alapvetően kétféle rendszer létezik :

- FaxBack: amely a kiválasztott dokumentumot azonnal, azon a vonalon küldi el, amelyiken a 
betelefonált. Ez azt igényli, hogy a Hivó egy faxkészülékről telefonáljon

- FaxForward: amely a kiválasztott dokumentumot a Hívó által megadott telefonszámra tovimf 
Ekkor a fax küldésekor a hívás költségei a szolgáltatót terhelik!

Ilyen módon a tőzsdei hírektől, banki árfolyamoktól a pályaüdvari, repülőtéri tudakozáHfli 
céginformáciős rendszerekig, telefonos játékokig sok alkalmazási terület nyílik. Ez lett az alapja a 
felvirágzó űn. Tele Marketing vagy más néven Telefon Marketingnek nevezett üzletágnak. Errei 
nyílt először igazán nagy lehetőség, amikor az AT&T a '80-as években bevezette Amerikában aSWt 
körzetjelű telefonszámokat Magyarországon ez a 90-es körzetszámhoz hasonlö. Ezek emelt dp 
vonalak (77 vagy 95 FT+ÁFA/perc), melyekből befolyt összegen a Matáv és az AudioText szolgM 
egyedi megállapodás alapján osztozkodik De léteznek normál díjszabású szolgáltatások is. 
AudioText Információs rendszerek

Tényleg teljes hangkezelés!

Végre van olyan alkalmazás, amely az összes kommunikációs szükségletet lefedi: könnyedén keztU 
hang, fax és adatkommunikáció. Gyorsan és hatékonyan kezelhető AudioText rendszerévefszili . 
üzleti alkalmazást, faxlekéréses dokumentum központokat (fax-on-demand), vagy teljesen autoiM|jl
információs rendszereket lehet létrehozni vele

Ezekkel a programokkal olyan automatikus irodák működésére van mód, mely feleslegessé teszi i 
emberi beavatkozást, de ugyanakkor minőségi ügyfél kiszolgálást biztosít. A Hívót a renda 
felhívásakor köszöntő hang fogadja (digitalizált emberi hang), és tájékoztatja az AudioText renilB 
kínálta szolgáltatásokről. A megfelelően beütött kódra, melyet bármely egyszerű nyomóg^ 
telefonról beadhatunk (Touch Tone, DTMF) a Hívó termékismertetőt hallhat, faxdokumenlÍ|jj 
kérhet le (pld : a cég forgalmazott termékeinek árlistáját, adatlapokat stb.) vagy üzenetet h a^ i 
Postafiók rendszerben, de akár faxon is elküldheti például a megrendelését. Otthon használva lehelíp

622



i«i líra, hogy programokat úgy állítsuk be, mintha gépünk csak egy egyszerű üzenetrögzítős telefax
wk

leŝ Om 1.0 for Windows rövid jellemzői:
«

■Multimédiás Idatlapok, faxok és borítólapok készítése 
■toilmas kezelést biztosító automatikus fax-átirányítás
■faxok konvertálása szövegszerkesztő által kezelhető formátumba a beépített OCR optikai 
hrakicrfelitmerövel
■Stin-elés bármely TWAIN szabványt támogató scannerrel 
■Modemes terminál emuláció
■Az EasyCom 10 teljesen egy belső adatbázis köré van rendeződve, így könnyen használható, 
Mallalható
■Ezen felül az EasyCom 1.0 -ba driverek be vannak beintegrálva a leggyakoribb adatbázisokhoz (MS- 
toss, Btrieve; dBase; FoxPro and Paradox), valamint ODBC (Open Data Base Connectivity) 
kapcsolódási felületet biztosít valamennyi ODBC-t támogató adatbázisrendszerhez (pl Oracle; Informix, 
hicgii. DB2 stb.)
•Tchtiszorös Üzenetrögzitö 
fnés/vagy hang szerverek létrehozása

Ibigfca szerver configtirálhalóság
Ahanges fax szerver configuráció egymástól függő objektumok rendszerét jelenti, mint pl hang és 
pniiCS (Objektumok A hang objektumok meghatározzák, hogy milyen parancsokat tud a hívó 
•kfoitjáról végrehajtani A lehetőségek egy újabb objektumhoz vezetnek, ami lehet egy üzenet, 
Ottifikus információ, vagy egy specifikus Üzenetrögzítő, melyben a hívó üzenetet hagyhat. Egy 
Czoftrógzitö egy olyan szoftver készülék, mely egy üdvözlő szöveget tartalmaz, valamint tárolási 
tapicitasi biztosit a bejövő üzenetek számára. Többszörös Üzenetrögzítők beintegrálására ad 
Iktóséget a rendszer Ezenkívül lehetőség van igény szerinti fax küldésére (fax on demand). A 
pnncsok a hanginformációban megadott megfelelő billentyűk leütésére lesznek végrehajtva. A 
Wókezett üzenetek lejátszhatók, illetve új hanginformációk felvehetők a szabványos telefon- 
lobeszélőn, vagy multimédiás perifériákon keresztül A program lehetőséget biztosít hangüzenetek 
Hortálására/exportálására így előre letárolt hangfile-ok (mint pl a Windows-ban a " wav" 
taojesztésüek) beemelhetők, vagy üzenetek külön file-okban tárolhatók

Sakséges hardver eszközök:

■Mntiilyen Windowst lüttató PC
■(gy Adat/FaxAfoíce modem (ZyXEL ü-1496 sorozatból)
■Switch Box vagy hangkártya

Ai dözóekben felvázolt hardver és szoftver eszközökkel a felhasználói igénye alapján komlex 
Míálviteli megoldásokat lehet kínálni.
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" O n e  v ie w  o f  p o ss ib le  fu tu r e  d e v e lo p m e n ts  

in  K u ro p e a n  n e tw o rk in g "

David 0  V\'illiaiiis,
Head of CliRN Computers & Networking Division 

Geneva, Switzerland

NETWORKING. We need It badly Indeed, we cannot gel enough of it lot oiii own good 
Even though it costs too much. It is still too slow and too unreliable W heneser anyone tries to 
nplain the subject the talk is full of alphabet soup and other jargon

This talk will try to review the present situation of networking (especially academic 
nelworking) in Furope, and to speculate on the forces for change and the likely future 
direction of change

Where are we now"
Provision of lines. Provision of network services. Protocols,
\pplicalions

Why are we there"
Politics in Europe, Costs and PTTs, Lack of focus 

What are the factors for change"
European deregulation (what might happen on I Januaiy 1*598"),
Business and political pressures. Regional economic competition,
VjlKtconferencing, ,-\TM

fan the Internet fulfil all requirements"
Reliability" Security" Bandwidth"

Will the Microsoft Network take over the world"

Was It an accident that WWW was inv ented at CERN"

Is there anything special about academic and research networking, compared to what industry, 
commerce and government need"

Will Itetworking benefit society or destroy it"

Is there a plausible scenario for the next -N-10 years in Europe"





VI.
MULTIMÉDIA/

MŰVÉSZETI
ALKALMAZÁSOK





Níumann Kongresszus, Siófok. 1995. m ájus 28-31.

Multimédia— új kulturális drog vagy új lehetőség?

Vámos Tibor

\  multimédia minden bizonnyal kévéssé lesz technikai feladat Magyarországon, annál in
kább a technikával segített kultúráé.

Először az állítás első felét indokoljuk. A multimédia mint technika ma is import és va
lószínűleg az is marad, hacsak nem települ ide valami külföldi technológián alapuló ter
melés. A multimédia ugyanis a nagyon fejlett technológiák kulturális eredménye, nem a 
mulnmédiát kellett kitalálni, hanem annak igen bonyolult technikai eszközeit. A követ
kező lépések még inkább a számunkra a fejlesztés szempontjából elérhetetlen nagy tech
nológiák feladatai. Sok minden szükséges és várható is a megjelenítőkben, nagyobb és 
nagyobb, könnyebb és még könnyebb, egyre inkább a papírral, vászonnal vetélkedő, 
esetleg összehajtható, göngyölhető, egyre nagyobb felbontású, a filmmel és a minőségi 
nyomtatással versenyző képernyők, a háromdimenziós megjelenítés eszközei, mindez 
olyan tömegtermelésben, amely az átlagos fogyasztó otthona számára is elérhető árakat 
tesz lehetővé. A multimédia a különböző információ-élményeket egybekomponáló va
lami. Természetes lesz a vonzás arra, hogy a képzelt valóság is szerepeljen ebben a szin
tézisben. Hasonlóképpen további fejlődés várható a még nagyobb sebességű, még na
gyobb kapacitású átviteli technikákban. Igény lesz arra, hogy a különböző forrásokból 
való komponálás eszközei a képzetlen felhasználó számára is kellemes módon álljanak 
rendelkezésre, szintén házi, szórakoztatva alkotó alkalmazásra is.

Hacsak ezt a rövid igényfelsorolást nézzük, minden, a technika vonatkozásait valameny- 
nyire is értő ember számára világossá válik, hogy ezek a fejlesztések, ezeken a pályákon 
az önálló úton elindulás reménye csak a világ néhány rendkívül tőke- és technológiaerős 
vállalkozásának adatott meg.

Ami ami lehetőségeinket és feladatainkat illeti, az a felhasználás széles pályája.
Technika olyan értelemben, hogy kellenek olyanok, akik ezt a technikát értik, ki tudják 
választani a piaci kínálatból az adott alkalmazáshoz legkedvezőbb megoldásokat, az 
egyes elemeket alkalmasan tudják összehangolni, igényeket tudnak támasztani a 
szállítóval szemben, vásárlási és felhasználási tanáccsal tudják segíteni a vásárlót. A 
szeles pálya máshol van: a kulturális felhasználásban, és ezén lesz ez a témánk.

A dolog tehát kultúra, akkor is. ha ez antikultúra, szubkultúra formákat is ölt; magától a 
kultúra jellegtől a mérnök ne ijedjen meg, egyre több új hivatás-integrálódás születik, ma 
mar nemcsak az építész a közbenső lény a művészet, a szociológia, a gazdaság és a tech
nika között, hanem egyre több technika-adta szakmánk is. A hangmérnök, az orvoscso-
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port műszaki tagja csak két kiragadott példa a naponta szaporodó, csábítóan szép önj 
valósító lehetőségeink között. (Felhívom a figyelmet arra. hogy az általunk is alakitotjfrl 
vő forgatókönyvei közül előszeretettel választom a kedvezőt, hiszen ez lenne törek 
ink iránya.)

Ha ebben az óriásinak Ígérkező mozgásban cselekvő szereplők leszünk, szembe kell néz-'] 
nünk ennek társadalmi érték-vonatkozásaival is. A kultúrát -  arait a társadalmak növé
nyeként tekintünk -  a társadalom termeli ki (mégha a társadalmon belül egy magányos I 
egyén is. akkor is mélyen társadalmi produktum) és a társadalom fogyasztja. Van ritki > 
finom ételnövény, van mindennapi táplálék, van gyom. ebben is van olyan, amiből lehet j 
még hasznos növény, van. ami eleve mérges. Így van ez a kultúrával, ezért is nehézavá-j 
lasztás kulti'ira. antikulhira. szubkultúra között. Még ma is vannak olyanok, akik hadmű- ] 
vészetröl beszélnek, az pedig más fogalmazásban a szándékos, tömeges emberölés szak-j 
mája. mindazok ellen, akikre az aznapi helyi parancsolat szerint az öröknek tekintett* 
ötödik parancsolat nem vonatkozik. Részletesen lehetne értekezni a szerelem müvési 
tének koroktól, társadalmaktól függő értékítéletéről. Nem lehet ezektől sem eltekinteu^l 
hiszen a két kérdés is naponta jelen van a multi- és a szimpla-média értékvitákban.-

Talán két eligazító princípium mégis leheme: az egyik olyan emberek nevelése, akikké^ 
pesek a tudatos értékválasztásra, ebben is önmaguk urai és nem kívülről várják a napiái 
tékparancsot. A másik arra vonatkozik, hogy a bizonyíthatóan másoknak ánó ne teijed-í 
jen. Ezek egyszerű, türelmes etikai elvek, ennél tovább azért sem lehet menni, mertraégl 
e határok definiálása is nehéz és sokszor viszonylagos, de azért sem. mert csak a légi 
lesebb egyetértésbe beleférő principiumok lehetnek elfogadhatók, hacsak a d ik tatú^^ 
valamilyen fajtát el nem fogadjuk újra.

Egy technikai produktum tárgyalása során menthetetlenül belebonyolódunk etikai p 
mákba, de ez többé-kevésbé így van a legtöbb műszaki eredményünkkel. Ezért is alakai] 
ki körülöttünk technika-ellenesség, részben ezért is van a humán értelmiségnek olyan híj 
datos. vagy önkéntelen reflexe, hogy a műszakiakat nem tekinti értelmiségnek. Mind 
ellenhatásaként ezért látja szükségesnek a felvilágosodott műszaki társadalom a magáiéi 
vékenységének összekapcsolását annak társadalmi felelősségével, etikai elvek kidolgóa 
sát a szakmák és a szervezetek számára. A multimédia vonatkozásában ez megkerülhe- j 
tetlen, éppen a szerepvállalásunk hazai korlátái és a felkínálható szerepeknek az alkal 
zásokkal oly szervesen kapcsolódó volta miatt.

Itt egy cselekvő válasz kerül ismertetésre, ami persze erős értékválasztás eredménye is, *1 
Az ismenetésnek az is a célja, hogy a szakmai közvéleményt bevonja elképzeléseinké 
illetőleg ezen elképzelések körüli vitákba. .A viták azért is fontosak, hogy az elkerülh 
len értékválasztás és szerepválasztás jobban vihessen a sokoldalú megegyezés és közö^ 
cselekvés felé, kevésbé az önkényes állásfoglalás irányába.

A lehetséges cselekvés kulcstere az oktatás, hiszen itt lehet elsősorban alakítani az értélcí 
választás minőségét. A közoktatás modernizálása program keretében a Soros .Alapip 
támogatásával igyekszünk harmóniát teremteni a modem eszközök formálta életvitel és] 
az emberiség hagyományos értékei között, tehát egy demokrácia énő polgárait nevelni. \  
akik fel tudják dolgozni a számukra a ptolitika által közvetített informácókat. tudnak kérí 
dezni és elemezni, tudnak értékeket és célokat megfogalmazni, képesek megérteni a mái 
sok -  tőlük különböző -  értékeit és céljait, alkalmasak tárgyilagos vitákra és józan kompi
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nmsszumokra, meg tudják fogalmazni e kompromisszumok szabályait és saját szabá
lyokként tudják ezeket őrizni és tisztelni, .lefferson-inak nevezzük e programot, mert a 

11- hpzebbcn és legtömörebben Thomas .lefferson fogalmazta meg a virginaiai egyetem fel- 
t'ijyelöinek nevében, 1818-ban. Az előbbiekben kifejtett etikai normák szép, tömör fogal- 

nuzisa Hillel-nél, a Krisztus előtti század nagy tanitójánál található, a türelmes demokrá- 
ctiépedig még Periklésznél. Ezekkel is hangsúlyozzuk a tartós, egész civilizációnk szeb
bik elveit őrző magatartás érvényességét az információs forradalom világában. Az a glo- 
Mitás. amit a hálózatok a multimédia gazdagságával megteremtenek, a szabad választás 
kimerithetetlen lehetőségei és a ravasz manipulálás ijesztő veszélyei fokozott hangsúlyt 
adnak az új, globális agóra (és ezért sem véletlen a Periklészre való hivatkozás) leendő 
ecreplőivel szemben és magunkkal szemben, akik mindehhez az eszközök szolgáltatásá- 
biii vállalunk ilyen vagy olyan szerepet.

A rendszerek (stámítógéppel segített ismerete, azok számítástechnikai és rendszerelméleti 
fogalmai új színeket és objektívabb lehetőségeket és a kisgyerekek által is felfogható ké
peket nyújtanak mindehhez. Megelevenedik a lineáris és nemlineáris folyamat, a káosz és 
iboByolultság kombinatorikai robbanása, mindez egyszerű, a gyerekek mindennapi éle
tiből vett példákon, mozgóképeken, érzékelhetővé válik a statisztika és a valószínűség,
ÍZ adatok megbízhatóságának fogalma egyszerű, kedves játékokkal, természetes lesz a 
csoportmunka és annak csoportos bírálata, kis és nagyobb költségvetések készítése, adat
bázisok létrehozása és azöli lekérdezése, a szavazás különböző módja, a szép prezentálás 
esztétikája. Mindez elengedhetetlen a modem világ tudatos polgára számára, ez az új 
Írástudás tartalma.

Az iskolai J^mítógéphálózat -  most már egyre többször összekötve az INTERNET vi
lághálózatával -  lehetőséget nyújt arra, hogy az osztályok mikrotársadalmát fokozatosan 
bővítve a nagyobb és nagyobb, változatosabb közösségek felé, játékosan érdekes tapasz- 
ulattal tanítsuk gyermekeinket az űj, elektronikus agóra polgárságára. Évről évre több is
kolát kapcsolunk be ebbe a programba, fokozatosan korszerűsödő eszközállománnyal, a 
mai viszonyok mellett évi egymillió dollár körüli költségvetéssel. Az ez évi multimédiá
val is bővített programban egy osztály körülbelül 50.000 $-ért kap felszerelést, szoftvert, 
Bultimédia anyagokat, ami -  figyelembe véve az oktatási célú tömeges vásárlást -  lega
lább a felével többe kerülne, ha egyedi piacon szereznék be.

KúIödős figyelmet kell szentelnünk a hálózati multimédia-óceánon való ésszerű tájékozó
dásnak. Aki valaha is belekerült ebbe a hálózatba, érezte azt a részegséget, amit a korlát
lan info^(4ció-elérés, kép-és szöveggazdagság okoz. A televízió ehhez képest alig ren
delkezik lebilincselő erővel, pedig annak időt rabló hatása is egyre elviselhetetlenebb. Ez 
a feladat roppant nehéz, az ehhez szükséges diszciplínáit magatartást valószínűleg hozzá
férési kontingensekkel, azok okos használatának gyakorlásával és jutalmazásával lehet 
fejleszteni.

ai:
A nemzetközi piacon egyre nagyobb gazdagsággal kínálnak jobb, vagy rosszabb multi
média oktatási anyagokat. Ez a piac óriási, így a kínálat bizonyára gyorsan bővül. Az 
anyagok között van néhány nagyszerű, hiszen a rendelkezésre álló tőke olyan helyekre 
viheti el a felhasználót, amire eddig semmi reménye nem volt, olyan eszközökkel mutat
hat be részleteket, folyamatokat, amik eddig elérhetetlenek voltak, még a tudományos 
filmalkotás legjobbjait is felülmúlva. A legtöbb elég butuska és unalmas is, hiszen egy 
elképzelt átlagtanulót kell megcéloznia, méghozzá főleg az Egyesült Államok átlagos
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színvonalú iskoláiban, amik általában mélyen a magyar közoktatás szintje alatt vannak, 
de ha jobbak is valamiben, nem a mi fogalmi rendszerünkkel, nem a mi kulturális nyel
vünkön készültek. Nekünk olyan oktatási anyagokra van szükségünk, amelyek a magyar 
követelmények közé illeszkedve testre szabottak, az adott osztály korosztályi, szocioló
giai viszonyainak és a pedagógus, az iskola elképzeléseinek, tudatos pedagógiai vezeté
sének (paisz=gyermek, ágógosz=vezetö -  persze csábító is!) megfelelően.

Ez kettős feladat számunkra. Meg kell teremteni a testre szabott (custom design) mul
timédia (tan)anyag készítésének lehetőségét, olyat, ami a készen kapott anyagokat csak 
forrásként használja. Ilyet igyekszünk bemutatni. Ennek egyszerűbb komponálást tech
nikájával még adós a szakmánk.

A másik ennél is tovább lép. Cselekvő, alkotó szereplővé teszi a tanárt, aki óráról órára 
állítja össze a tananyagát, gyakorolva maga is a multimédia hálózati navigálásának disz
ciplínáját és fortélyos tudását. Visszacsatolva az órán maga tökéletesíti módszerét és 
előbb-utóbb bevonja ebbe az alkotva tanuló munkába a tanítványait is. Csodálatos lehető
ség a pedagógiának, az egyéniség fejlesztésének! Ezt segíthetik közbenső formák, tana
nyag-ajánlatok, amelyeket pedagógus csoportok készítenek el különböző célokra javasolt 
módon. A pedagógus bizonyos mértékig továbbléphet: intepretátorként rendezője és sze
replője lehet az előadásnak, próbára teheti saját személyiségének karizmatikus erejét, a 
legendás nagy pedagógusok életre szóló élményeket adó kisugárzásának mintájára, de 
most segítve olyan effektusokkal, amelyek erősítőként szerepelhetnek a kognitív és az 
emócionális szférát egyaránt illető folyamatban.

Különös szerepe lehet ennek az új oktatási metodikának a hátrányos helyzetű kisebbsé
gek oktatásában és még inkább olyan kulturális hátterek felhasználásában, amelyek a 
megszokottnál erősebben kötődnek a vizuális élményekhez és a narratív interpretácíjij 
hoz. Nemcsak cigányügy ez, gondoljunk Giotto Ferenc-legendájára Assisiben, bibliai 
narratívájára Padovában, Piero della Francesca kereszt-történetére Arezzoban, hogy csak 
a legismertebbeket idézzem, azok befogadóira; a modem korban pedig a comics-ok kü
lönös, néha a művészetet súroló rendkívül népszerű műfajára és a legújabb művészeti 
irányzatok olyan vizuális kommunikáció ihlette ágára, amit Pemeczky Géza foglalt össze 
Háló cimű munkájában.

A multimédia egyre interaktívabb lesz, a komponálás és variálás fontos részévé válik, íb- 
teraktivitást provokál a közel jövő képzetes valóság alkalmazása is. Mennyire zárja be ez 
az egyént és a jövő egyéniségét, a gyermeket a képernyő és képszemüveg rabságába és 
mennyire teszi éhessé a lényegében helyettesíthetetlen valóság megízlelésére, ez is peda
gógiai feladat. Példám az, hogy az az elmélyedő előtanulmány, ami egy zenemű több vák 
tozatban otthon való meghallgatásával folyik, felkészít és érdeklődést gerjeszt az élőzene 
ott és akkor élményére, az illusztrációként is felfogható film mindig felkelti a tömeges 
érdeklődést az eredeti regény iránt. Az interaktivitás különös valami, nemcsak aktív ala- 
lakitás, de gondolat- és érzésébresztő az eredetivel és az élővel való találkozás impresz- 
sziója. Ezt is tanulni kell.

Végül visszatérve a szerepre. Ez az oktatási egy a sok közül, talán a legfontosal^, de ma
ga is végtelen lehetőség. A munka és a szórakozás, a műszaki-esztétikai tervezés; a kör
nyezetbe helyezés, a folyamatok megelevenítése majd minden tevékenységünlof kiteIî  
dő, egyedi és általános megoldásokat kombinálva vonzó feladat, számos vonatkozáMM*̂ '■
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Itni célokra alkalmazandó, mint az az oktatási anyagoknál kifejtésre is került, de lehet si
keres exportcikk is, ebben a világhálóban majdnem egyenlő esélyekkel versenyző partne
rek lehetünk. Mindez vállalkozó, nem a technikai röghöz kötött, de a technikát fölényes 
tudással kezelő ember alkotókedvének pástra hívása.
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lehetőségeivel és eszközeivel, valamint kialakítottunk egy olyan heterogén (IBM PC és 

Apple Macintosh) eszközkészletet, amely alkalmas az ilyen típusú rendszerek 

működésének bemutatására és oktatására Cikkünben először röviden összefoglaljuk a 

multimédia rendszerek legfontosabb jellemzőit. Részletes elemzést adunk az egyes 

mediaelemek f) (szövegek, grafikák, hangok, animációk, videoinformációk) 

létrehozásának problémáiról, az információelemek rögzítésének jellegzetességeiről, 

valamint az Így előállított rendszer-(média)elemek hipermédia rendszerbe való 

integrálásának lehetőségeiről. Ezután pedig megadjuk egy konkrét oktatási alkalmazás 

(a brazil SENAI minisztérium CD-ROM alapú oktatási programcsomagja) 

létrehozásának legfontosabb lépéseit

1. Bevezetés

A témakör fogalmai igen sokszor keverednek. Sokan multimédiát mondanak, vagy 

új médiát vagy integrált médiát, mások pedig hipertextet és hipermédiát. Talán nincs 

még egy olyan fogalom, amely ilyen sokféle módon használatos. Amikor a 

számítástechnikai ipar szakemberei beszélnek róla, akkor a kommunikáció, a 

szórakoztatóipar és a számítástechnikai ipar megfelelő összetalálkozására gondolnak. 

Az mindenesetre bizonyos, hogy az ilyen típusú eszközök piaca hatalmas, sokszorosa a 

videojátékok piacának, pedig az is kb 5 milliárd USD évente.

A multimédia az eddig kifejlesztett kommunikációs módszerek közül a legnagyobb 

hatású Ez egyszerűen amiatt van, mert a multimédia integrálni képes az eddig
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létrehozott összes médiafajtákat, továbbá elthez az egyveleghez egy eddig még sóhaj 

nem biztosított lehetőséget is hozzáad, az intenikíivilásl. Éppen ezért nem igaz az al 

definíció, amely szerint a multimédia szövegek, hangok, grafikák és videoinformációk 

együttese, ezt ugyanis pl. a televízió is nyújtja Minden este láthatjuk a televízióblj 

(vagy egy audiovizuális oktatóprogram megtekintése során) ezeket a 

médiaegyütteseket, hiányzik viszont a leglényegesebb, az interaktivitás lehetősége, 

multimédia műsor (pl. egy olyan CD lemez, amelyen a CNN előző évfolyamául 

találhatók) az eredetileg a televízióban sugárzott összes információt tartalmazza, de a 

néző aktívan beavatkozhat az információközlési folyamatba, eldöntheti és a rendszerrel 

közölheti, hogy mely információkat mikor kivan megismerni.

A mai számitógépes rendszerekkel kis plusz ráfordításokkal élvezhetjük azj 

interaktív médiaintegrálás előnyeit, könnyen kezelhetjük az összes megielenilhetól 

médiát. A számítástechnika fejlődésével rövidesen elérhetünk odáig, hogy a mai 

videoeszközök áráért kényelmesen és igen hatékonyan használható multimédia 

eszközeink legyenek.

2. Tipikus multimédia alkalmazások

Korábban a multimédia igen misztikus területnek számított, amelyhez csak néhánfl 

szakember értett. Napjainkra a multimédia technológia az üzleti és a magánélet szám 

területére bejutott, egyre több ilyen típusú információ érhető el CD-ROM-okon \ 

számítógépes hálózatokon. Az igazán érdekes kérdés az, hogyan tehető a multiméi 

olyanná, hogy az árban is elérhető legyen a széles publikum számára. [Holsinger, 1994] I

2.1. Multimédia az üzleti életben

A multimédia eszközöket egyre szélesebb körben használják fel az üzleti életben, A 

verseny felgyorsult, egyre hatékonyabb eszközparkkal kell felszerelkezzen minden cég 

ahhoz, hogy a versenyben talpon tudjon maradni. A multimédia ebben a verseny! 

elsősorban a marketing, az üzletfelekkel való kapcsolatartás és az oktatás és trénii^l 

területein segíthet
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A legfontosabb felhasználási te rü le tek :

• rek lám ok

•  bem utatók

• m ultim édia ad a tb áz iso k

• inform ációs táb lák

2.2. Multimedia az oktatásban

A multimédia o k ta tá sb an  egyesek  azzal a fe lté te le zésse l é ltek , h o g y  a  to v á b b iak b a n  

nem lesz szükség  ta n á ro k ra  E z te rm észe te sen  nem  igaz, a m u ltim éd ia  o k ta tá s i 

alkalmazások h a ték o n y  k ieg ész ítő i a s tan d a rd  o k ta tá s i m ó d sz e re k n e k . A  ta n á ro k tó l 

persze elvárható, hogy  tanu ljanak  m eg  bánn i a m u ltim éd ia  o k ta tá s i e sz k ö z ö k  által 

nyújtott lehetőségekkel, eg é sz ítsék  ki azo k k a l o k ta tá s i m ó d sz e rta n u k a t. A  m u ltim éd ia  

azzal, hogy egy ad o tt té m a k ö rh ö z  az  ö s sz e s  le h e tség e s  m éd ia  ú tján  igen  szé les  k ö rb en  

közöl in form ációkat, nagyban  m egnöveli az  * o k ta tá s i te v é k e n y sé g  h a tá s fo k á t. 

Természetesen az  in te rak tív  k ez e lé s  és  m eg ism erés  le h e tő sé g e  a  fo ly am at g y o rsa sá g á t 

és a m egszerzett ism ere tek  ta r tó s sá g á t is igen  e lő n y ö se n  b efo lyáso lja . [A tk in so n , 1968]

Az okta tó  rendszerek  fe lhaszná lá sa  te h á t k e ttő s ;

•  fe lhasználha tók  csoportos oktatásra (e lő a d á so k , b e m u ta tó k ) , itt az  o k ta tó  a 

V  m ultim édia eszk ö ze iv e l s zem lé lte te tt in fo rm ác ió k ö z lé s t nyújt. A z o k ta tó  a

ren d e lk ezésé re  álló  e szk ö z k é sz le tte l lá tv án y o s  e lő a d á s t ta r th a t, v a lam in t a 

í t . .  h a llga tó ság  rea k c ió in ak  m e gfele lően  in te rak tív  m ó d o n  m eg je len íth e ti a 

C  k iegészítő  in fo rm ác ió k a t ta r ta lm a z ó  m éd iae lem ek e t is 

' \
'  •  az  otthoni, e^cn i tanulásnak is igen  h a ték o n y  e szk ö z e i leh e tn ek . E k k o r  az  

£  e lő ad áso n  olvasottak, hallottak, látottak és megtapasztaltak a lap ján  a 

tanu ló  a lap o san  e lm ély íthe ti ism ere te it a  m eg tanu ln i k íván t anyagban . E h h e z  

^ a szám itó g é p es  anyagban  e lő re  b e é p íte tt s e g ítsé g ek  é s  u ta s ítá so k  is 

ren d e lk ezé sre  állnak.

2.3. Multimédia a háztartásban

A video játékok  p iacáb ó l k iindu lva  a m u ltim éd ia  fe jle sz tő k  ré g ó ta  cé lba  v e t té k  m á r a 

háztartásokat, aho l a m u ltim éd ia  a lk a lm azáso k  szám ára  h a ta lm as  p iaci le h e tő ség e k  

rejtőznek. A zt az o n b an  m a m ég  nem  lehet e ld ö n ten i, hog y  m ely ik  le sz  a z  a te ch n o ló g ia , 

amely véglegesen  be  tu d  tö rn i a  h áz ta r tá so k b a . N éh án y  b a ls ik e rü  p ró b á lk o z á s  u tá n  a
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fe jlesz tő k  m ar rá jö tte k  arra , hogy  a h á z ta r tá so k  igen igényesek  ú jahb elektronikaii 

e sz k ö z ö k  b e sz e rz é se  so rán

A le g íg é re te seb b  te rü le te k n e k  a h áz ta r tá so k b a n  a k ö v e tk e z ő k  lá tszanak

•  C D -I a lk a lm azáso k

•  in teg rá lt há ló za ti a lk a lm azáso k , am elyeken  k e re sz tü l k iilö n té le  információs 

ren d sze re k  é rh e tő k  el a h á z ta r tá so k  szam ára  (c so m a g k ü ld ő  szolgálatok, 

m e n e tre n d i in fo rm ációk , W W W  szerv erek , s tb  )

•  o lc só  m u ltim éd ia  ren d sze re k  kü lö n fé le  C D -R O M  a lk a lm azáso k k a l (oktatásíj 

C D -k , h áz ta rtás i, eg ész ség ü g y i in fo rm ác ió k a t ta r ta lm a z ó  CD-lt,j 

te le fo n k ó n y v e k , stb  )

3. Miillimé(li:i az oktatásban

A z M T A  S Z T A K I-b an  k iem elt te rü le tn ek  te k in tjü k  a m u ltim éd ia  rendszerek^ 

fe lh aszn á lá sá t az  o k ta tá sb a n  .A c ik k b en  a to v á b b iak b a n  a z o k ra  a rendszerek ig  

k o n c e n trá lu n k , am ely ek n ek  cé lja  az  o k ta tá s  (á lta lán o s  é rte le m b en  m inden fé le  tréning, 

k ép zés , á tk é p z é s , to v á b b k é p z é s , stb  ) es  az ism e re tte r je sz te s , aho l fo n to s  cél a 

fe lh aszn á ló  h o ssz ú táv ú  k ép z ése  .A lapeK unk, hogy  a m u ltim éd ia  a kreatív? 

fe la szab ad u lt, eg y é n iség éb en  k ite ljesed e tt es e g y ü ttm ű k ö d n i k ép e s  em b er eszköz^ 

legyen  Így  a p e d a g ó g u s  es  d iákjai k ezéb e  a m u ltim ed ia  a n y a g o k a t fo rrásanyagkén t 

ad ju k  és ig y e k sz ü n k  fe lszere ln i ő k e t m in d azo n  e szk ö z ö k k e l, am elyek  segítségével az 

ille tő  k ö rn y e z e tb e n  a le g h a té k o n y ab b  o k ta tá s i te v ék en y ség  a lak íth a tó  ki íg y  a technika 

növeli a szellem i igény t a p e d a g ó g u ssa l szem ben , ö t es ta n ítv á n y a it is önálló  alkotó 

te v é k e n y sé g re  k é sz te ti [N’am os, 199,s]

A z o k ta tá s i cé lú  m u ltim éd iá t úgy  de tln iá lh a tju k , m int álló  és  m o z g ó k é p e s  digitális^ 

v id e o a n y a g o k , a n a ló g  v id e ó k  (sza lag o s , vagy  k ép lem e zes), s zám itó g é p  által generá^  i 

g ra fik ák , sz á m ító g é p e s  an im ác ió k , d ig ita lizá lt h an g o k  és  s zám itó g é p es  szövegejj 

in teg rá lt és  s tru k tu rá lt h a lm azá t S z o k á so s  ezen  an y a g o k a t a szo ftv e r  és  hardver 

a n a ló g iá já ra  C()»/',vt'H í»  t '-n ek  is n e \ ezni

3.1. Hiirih er eszközök

Alz ilyen an y a g o k  k ez e lé sé re  k ü lö n fé le  e sz k ö z ö k  a lk a lm asak , ná lu n k  elsősorbatij 

Apple Macintosh és  IBM MPCI és  MPCII ko m p a tib ilis  b e re n d ezések b ő l 

g o n d o lk o d u n k  A  fe jlesz tés i te v é k e n y sé g  h a té k o n y  e lv ég zéséh e z  te rm é sz e te se n  inkább 

a  n ag y o b b  te lje sítm é n y ű  e s z k ö z ö k e t (M ac in to sh  Q u ad ra , P o w e rP C , 4 8 6  D X 2, DX4)
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jivisoljuk használni. (N em  zárjuk  ki te rm é sz e te se n  a w o rk s ta tio n  a lapú  m u ltim éd ia  

ilkalmazásokat sem, ezek  azo n b an  m ég  nem  te r jed tek  el k e llő k ép p e n  sem  a hazai sem  

a külföldi gyakorlatban és  igen d rág á k  is.)

3.2. Operációs remiszerkörnyezet, háióztíti kapcsoltitok

Az alapvető o/Kniaós l endszerkoniyczelck en n e k  m eg fe le lő en  e lső so rb an  ^rqfikns 

felhasználói rendszerek, m ég p ed ig  a M ac  S ystem  7 x, a W in d o w s  fo r W o rk g ro u p s  

3.11, a Windows N T , az X -W in d o w s, ú jab b an  p ed ig  a W in d o w s  9.S V iszo n y la g  kev és  

esigen kisteljesítm ényű a lk a lm azás  ta lá lh a tó  M S -D O S  a la tt

A multimédia co u rsew are  igényli a h á ló z a to k h o z  való  h o zz á fé ré s t is, e z  részb en  

lokális hálózati k apcso la to t je le n t (m u ltim éd ia  sze rv e r  ren d sz e re k ) , részb en  ped ig  

WAN és JjNTERNET k ap c so la to k a t (p l. W W W ). Ilyen a lap o n  a k ia la k íto tt ren d sze re k  

alkalmasak a  szám ítógéppel tá m o g a to tt  c s o p o r to s  fe jlesz tés i é s  a lka lm azó i m u n k a  

elvégzésére is.

J,d, Az anyagok terjesztése

Az jdkészitett anyagok  á tm en e ti é s  v ég leg es  tá ro lá sá ra  és te r je s z té s é re  a szo k á so s  

eljárásokat alkalm azzuk. R észb en  nagy  tá ro ló k a p a c itá sú  (m in . 1 G B yte) m á g n eses  és 

irható/olvasható op tikai e s z k ö z ö k e t a lka lm azu n k , ré szb en  p ed ig  C D -R  és  C D -X A  

tárolóeizközöket

Az elkészített anyagok  te r je sz té se  so rán  figye lem be kell v en n ü n k , hog y  a le g tö b b  

helyen IBM PC kom patib ilis  g é p e k k e l ren d e lk ezn e k , m ax im um  M P C I te ljesítm énnyel, 

így az anyagok lé treh o z ásá b an  (pl. v id e o  a n y a g o k n á l a k ép m in ő sé g b e n  és 

másodpercenkénti fram e-ek  szám áb an ) kellő  ö n m é rsé k le te t kell ta n ú sítan u n k

4, Szerzői rendszerek

A multimédia a lka lm azások  e lő á llítá sá h o z  az M T A  S Z T A K I-b an  egy  s o r  sze rző i 

rendszerrel rende lkezünk  A z Apple Macintosh te c h n ik á h o z  re n d e lk e z é sü n k re  áll a 

HyperCard, a S uperC ard , a M ac ro M in d  D irec to r, az  A u th o rW a re  ren d sze r , az IBM  

K-Windms te ch n ik áh o z  p ed ig  az  A u th o rW a re  P ro fe ss io n a l fo r  W in d o w s, a 

Multimedia T oo lB ook , a  M ic ro so ft M u ltim ed ia  V iew er é s  m ég  eg y  s o r  sze rző i 

rendszer.

Az egyes szerzői ren d sze re k  k ö z ö tti v á la sz tá sh o z  e lő sz ö r  is tisz táz n i kell, h o g y  m ik 

is a választás kritérium ai. A z e lső  szin t a sze rző i re n d s z e r  álta l alkalmazott fejlesztési



sI í Ik s . E z az alapvető m elalbra, ahogyan a szerző az ille tő  szerzői rendszert alkalmaai' 

tudja. Két alapvető stilus létezik:

•  a parancs stilusú és

•  az  o b je k tu m  stilusú

A pcimiics sli/iisíi s:cr:öi eszközök a k k o r  te k in th e tő k  a lka lm as eszköznek, ha a 

fe jlesz tő  h o z z á s z o k o tt  valam ilyen  in a g assz in tű  p ro g ram o zás i nyelvi környezetlK^ 

O lyan  e se tek b en  v iszo n t, ahol ez  nem  áll fenn, a  fe jlesz tési te v é k e n y sé g  igen kevésstj | 

lehet h a ték o n y

A z öhjekliim sli/iisii szerzői eszközök ren d sze rin t a  p a ra n cssz in t feletti szinten 

szo lg á lják  ki a fe jle sz tő k e t, á lta lában  nem  igényelnek  lényeges  p ro g ram o zás i tudást a 

fe j le sz tő k tő l L eegyszenüsitve , a fe jlesz tő  a ren d e lk ezé sé re  álló  néhány 10 

o b je k tu m tip u ssa l g az d á lk o d h a t, az o k  seg ítség év e l ren d e zh e ti egy  összefugjj^ 

m u ltim éd ia  a n y a g g á  az  e lő re  e lk é sz íte tt m éd iad a rab ja it. íg y  a  szerző i eljárás a 

k ö v e tk e z ő k e t je len ti:

•  az  o b je k tu m  k iv á lasz tása

•  az  o b je k tu m  alap  és a ttó l e lté rő  tu la jd o n ság a in ak  defin iá lása

•  az  o b je k tu m  b e ille sz té se  a fo rg a tó k ö n y v  által k ije lö lt hely re (oda, ahol 

annak  a  m u ltim éd ia  anyag  le já tsz ása  so rán  m eg  kell je len n ie , hallható td j] 

v ag y  lá th a tó n a k  kell lenn ie .)

A z  o b je k tu m -s ilu sú  sze rző i ren d sze re k  eg y sze rű b b e n  é r th e tő k , igen kunnyeijl 

e lsa já títh a tó k , g y o rs  p ro to t íp u s  fe jle sz té sek e t te sz n ek  leh e tő v é . K ü lö n ö sen  alkalmasból 

arra , h o g y  se g ítsé g ü k k e l a  p ro g ram o zn i nem  tu d ó  a lk a lm azó k  is h a ték o n y  e s z k ö z lt^ j  

h a szn á lh assák  a szám ító g é p ek e t.

V an n ak  a z o n b an  hátrán y a i is az o b je k tu m  s tilu sú  sze rző i rendszereknek. Az 

e g y s z e rű s é g é r t a  flex ib ilitá s b iz o n y o s  c sö k k en é sév e l kell f iz e tnünk . M ivel csak néhány 

o b je k tu m  áll re n d e lk e z é sü n k re  a fe jlesz tés  so rán , nem  tu d ju k  k ihasználn i a  rendszeriig |  

lévő  ö ssz e s  le h e tő sé g e t, b iz o n y o s  in te ra k c ió k a t nem  tu d u n k  e lvégezn i. íg y  az objektuijl 

s tilu sú  e s z k ö z ö k e t csak  b iz o n y o s  a lk a lm azáso k  szám ára  haszn á lh a tju k , ahol nincs 

sz ü k ség  a rra , h o g y  m in d en k o r m indenk i szám ára  h aszn á lh a tó  fe jlesz tés i e szk ö z k ésd j ] 

álljon  ren d e lk e z é sü n k re . [M ayes , 1993]

L é te z n e k  k e v e rt m ó d ú  ren d sze re k  is, aho l az  o b je k tu m  stilu sú  fejlesztő i rendszer 

szo lg á lta tá sa i b iz o n y o s  p a ra n c s  m ó d ú  e szk ö z ö k k e l k ib ő v íth e tő k , így  a z  illető rendszer 

tö b b fé le  fe jlesz tő i c s o p o r to t is ki tu d  szo lgá ln i (ilyen  le h e tő sé g e t nyú jt pl. a  HyperC»Ó I 
é s  a  T o o lB o o k  sc rip t nyelve).
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i. Egy konkrét iiiii lt im é d iii n k liilá s i p ro jekt

fSzerződést k ö tö ttü n k  az U N ID O -v a l egy  o k ta tá s i p ro je k t v ég re h a jtá sá ra , am elyben  

az ipari o k ta tásé rt fe le lő s  b raz il S E N A I v e z e tő  o k ta tó i szám ára  re n d e z tü n k  l - l  

hónapos tan fo lyam okat .\zwnitóyc/K'.\ hálózati ős miilítincJia témakórhcn.

A multimédia o k ta tá s h o z  az  M T A  S Z T A K l-h a n  c ik é sz ite ttü n k  egy  kb  8 0 0  o ldal 

leóedelniü oktatást aitya^tit. am ely  ta rta lm a z z a  a m u ltim éd iáb an  h aszn á la to s  

méJiatlpiisok Idlcmzöiiwk le írásá t, azok  kezelésének jellemzőit, a használatos hardver 

is szoftver eszközök le írásá t, v alam in t az  A pp le  M ac in to sh  és  IB M  PC  k ö rn y e z e te k b e n  

használható szerzői rettJszerek oktatási anyagait A tan fo ly am  e lő ad ása i é s  g y ak o rla ta i 

ennek az anyagnak az a lap ján  fo ly tak  a B u d a p e s tre  é rk e z e tt 10 s zak e m b er szám ára

A gyakorlatok so rán  a b raz il k o llégák  által h o z o tt a n y a g o k o n  p ró b á ltu k  ki az ef^es 

mijiaelemek Jiplahzálásának eljárásait (szk en n e lé s , O C R , v id e o d ig ita liz á lá s  és  

szerkesztés, hangfe lvétel és  d ig ita lizá lás , h a n g sze rk e sz té s , s tb  ) Id ő k ö z b e n  e ld ö n tö ttü k , 

hogy a gyakorla tok  v é g e red m én y e k ép p en  egy  k ísérle ti C D -R O M -o t állítunk  ö ssz e , 

amely alapja lehet a S E N A l-b a n  in d ítan d ó  C D -R O M  p ro je k tn ek .

k ivá laszto ttuk  a terjesztés lehelséfjes platformját A S E N A I h á ló za táb an  lévő  

intézmények e lső so rb an  IB M  M P C l n ag y ság ren d ű  b e re n d ezések k e l ren d e lk ezn e k , 

ezért az e lkész ítendő  an y ag o k  eh h ez  kelle tt a lk a lm azk o d jan ak  (k ép m in ő ség , v id eo  

jninöség. hangok, stb  )

Több szerzői ren d sze r  k ip ró b á lá sa  u tán  k iv á la sz to ttu k  a fe jlesz tés  sze rző i ren d sze r  

platformját is. M ivel a ré sz tv ev ő k  k ö z ö tt  vo ltak  g y a k o r lo tt p ro g ra m o z ó k  is, nem  

okozott gondo t a Mterosoft Multimedia l ’tewer a lk a lm azása  (e z  e g y é b k én t a z é r t is 

előnyős volt, m ert az  ezen  ren d szerre l k é sz íte tt M ic ro so ft C D -R O M -o k a t e lő ze te sen  

többen is ism erték m á r )

A fejlesztés so rán  az  eg y e s  m éd ia típ u so k  e lk ü lö n íte tt , jó l a z o n o s íth a tó  

alkönyvtárakba tá ro ló d ta k , k ü lö n  a

•  W A V  típ u sú  h an g o k  (ez ek  e lső so rb an  a h a llg a tó k  által m ik ro fo n n a l fe lve tt 

in fo rm ációs szö v eg e k  v o ltak )

•  M ID I in fo rm ációk

•  B ITM .A P g ra fik ák

•  V ID E O  in fo rm ác ió k

•  T E X T  in fo rm ációk

Ezen inform ációk  k ép e z té k  a z u tán  a k ö z ö se n  m e g fo g a lm azo tt fo rg a tó k ö n y v  a lap ján  

a médiainlegrálás a lap já t A  m é d ia in teg rá lá s  e lő tt k ije lö ltü k  a  ré s z tv e v ő k  sze rep e it.
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k ü lö n  fe le lő se  vo lt a h an g fe lv é te lek n ek  és  sze rk e sz té se k n e k , a k épek  beszkenneléséitk  

é s  ren d e z é sé n e k , a v id eo fe lv é te lek  d ig italizá lá.sának és  s z e rk esz té sén ek , a szövegeli 

m eg fe le lő  d a ra b o lá sá n a k , a  fe lhasználó i in te rfész  (m e n ü k , képe rnyők , sínek) 

k ia lak ításán a k , a  s zám itó g é p es  á llom ányok  m egfele lő  e lh e ly ezésén ek , szervezésének és 

m e n té sén e k

A  te v é k e n y sé g  e re d m én y ek é p p en  a tan fo lyam  v ég é re  ren d e lk e z é sre  állt a SENAI- 

C D  e lső  v á lto z a ta , am ely  kb  3 00  M B y te  in fo rm ác ió t ta r ta lm a z o tt és a hallgatók  CD-R 

fo rm á b an  v ih e tté k  m agukka l

6. Összefoglalás

Ö ssze fo g la lá sk é n t e lm o n d h a tjtik , hog y  a m u ltim éd ia  igen h a ték o n y  eszközín mai 

é le tü n k n e k . K ü lö n ö sen  igaz  ez  az  o k ta tá s i és  tré n in g  an y a g o k  elkészítésére es 

h a szn á la tá ra . A z ezen  a te rü le te n  v ég z e tt te v é k e n y sé g  az  in fo rm ác ió k  tartósabb és 

h a ték o n y ab b  b efo g a d ásá n ak  fo rm á jában  fe lté tlenü l v issza té rü l. N em  elhanyagolandó 

te rm é sz e te se n  a z  ilyen ren d sz e re k tő l e lv á rh a tó  p iaci h aszo n  sem

7. Irodalom

[V ám o s , 1995] V ám o s , T. M u ltim ed ia , itt. H azai e re d m én y e in k h ö l, M íi^ar Távkő:^ 
3 (1 9 9 5 )p p ,3 -5 ,

[H o ls in g er, 1994] H o ls in g er, E  H o w  M ultin ied ia  W o rk s , Ziff-I\n-is Press, Emeryville, 

C a lifo rn ia , 1994

[M ay es , 1993] M ay es , J T. Im pac t o f  co g n itiv e  th e o ry  on  th e  p ra c tic e  o f  coursevtare 

a u th o rin g , .loiinuil o f  Comp. .4.v.v. Learn. 9 (1 9 9 3 )  pp  2 2 2 -2 2 8

[A tk in so n , 1968] A tk in so n , R .C  , Shiffrin , R M . ,  H u m an  m en to rs  ; .A p roposed  system 

and  its c o n tro l p ro ce sse s . K W  S p en ce , J T, S p en ce  (E d ito rs ) , The psychology oj 

learning amj mohnihon  N ew  Y o rk : A cad em ic  , 1968

642



Rcmzsö Tibor
WTASZTAKI

1111 Budapest, K ende u. 13-17.

1976-ban végzett a B M E  V illam osm érnök i K a rá n . B - ta g o z a to n . 1976-tó l 1978 -ig  az  

MTA SZTAKI d o lg o z ó jak é n t e lv ég ez te  a  B M E  V illam o sm e m ó k i K a r E rő sá ra m ú  K u ta tó -  

fqlesztó szakm érnöki szaká t. 1979-ben  eg y e tem i d o k to r i c im et sz e rz e tt a d a tb á z is  keze lő  

tendszerek tém akörben. 1988-ban  v éd te  m eg  k an d id á tu s i é rte k e z é sé t Modern 
mímilógépes adatbázis kezelő rendszerek c im m el

1976-tól az M T A  S Z T A K I d o lg o zó ja , je len leg  tu d o m á n y o s  o sz tá ly v ez e tő , tu d o m á n y o s  

Cmitikatárs beosztásban . L e g fo n to sab b  k u ta tá s i te rü le te i a z  in fo rm ác ió tech n o ló g ia , 

Ubnnációs rendszerek , h ip e rtex t, h ip e rm éd ia  ren d sze re k , szo ftv e r  m in ő sé g b iz to s ítá s  

Ezekben a tém akörökben  k ü lö n b ö ző  K * F  p ro je k te k  irán y ítá sá t v e g e z te  es v égz i m a is. 

Komoly oktatási tev ék en y ség e t v ég e z  az  E L T E  és a  B M E  Ph D  ku rzusa in , va lam in t a 

Debreceni K ossuth L a jos T u d o m án y eg y e tem en  e lső so rb an  h ip e rtex t, h ip e rm éd ia  és 

^A nnációtechnológia te rü le tek en .

Egyik kézdeibényezöje v o lt a  B O O T S T R A P  szo ftv e r  fo ly a m a t é re tts é g  fe lm érő  

BÓdszertan m agyarországi a lkalm azásának , B O O T S T R A P  szak é rtő

K n  M ik ló s  

M T A  S Z T A K I

1111 Budapest, K ende u. 13-17

1977-ben végzett az E L T E  T T K  m a tem a tik u s  (o p e rá c ió k u ta tá s )  szakán . A z ó ta  az  M T A  

SZTAKI tudom ányos m u n k a tá rsa . D o k to rijá t 1983 -ban  v é d te  m eg. 1978. ó ta  tan ít 

egnciókutatást és d iszk ré t p ro g ra m o z á s t a z  E L T E  T T K -n . 198 3 -tó l 1987-ig  az  U S A -b an  

•íematika, azám itástudom ány és  o p e rá c ió k u ta tá s  p ro fe s sz o rk é n t d o lg o z o tt. J e le n leg  az  M T A  

SZT.AKl-ban végzett p ro je k t-  és o sz tá ly v ez e tő i te v ék e n y sé g e  m e lle tt a  K o ssu th  L a jos 

TudoBÉuyegyetemen is e lőad  szo ftv e r  m in ő ség  m e n ed zse lé s  tém át.

Ktiutasi területe k iterjed  k o m b in a to rik u s  o p tim alizá lás ra , em b er-g ép  in te rak c ió s  te ch n ik á k ra , 

tettes- és tá tgyalástám ogatásra , va lam in t s z o ftv e r  m in ő sé g  m en ed zse lésre . P u b lik ác ió i ezen  

leniletekianereteinek in teg rá lásá t szo lgá lják

bldeményezte és m enedzseli az  M T A  S Z T A K I eu ró p a i B o o ts tra p  In téze ti ta g sá g áv a l és a 

Bootstrap szoftver fo lyam at é re tts é g  fe lm érő  m ó d sz e rta n  m a g y a ro rszág i a lka lm azásáva l 

lapcsolatos tevékenységeket.
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S za lh m ári ( íy u la  

(A lle g ro  Bl)

FAST Video M achine DESK TOP VIDEO term ékek

TI
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Koch Péter

íCOCiNI'n-CH In fom iiitikc ii K ft)

M ultim édia alapú térfigyelő rendszer a  Budapesti 
Korgalnniirányító K özpontban
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SZAKMAI ELETRA™

Kabdebó György

Született: M arosvásárhely, 1946. jú n ius 3.
Végzettség: ELT E  T T K  vegyész szak (1964-1969)

1972-től kezdődően, a filmszakmában eltöltött több mint 20 év alatt kb.J 
60 filmnek voltam dramaturgja és több mint 140, zömében oktató és] 
ismeretterjesztő filmet rendeztem. 1985-töl kezdődően intaraktív videó] 
kisérletekkel, később gyártással is foglalkoztam.

1991- ben .Angliában tett tanulmányutam után megbízást kaptam a MÜM-1 
tői egy hazai médiaközpont megtervezésére. A Fővárosi Önkormányzat]
1992- ben alapította meg a Fővárosi O ktatástechnológiai Központot] 
(FOK), amelynek azóta igazgatója vagyok.

Eló'adás vázlat:

Teljesértékű multimédia = CD-I

Az elmúlt egy évben forradalmi áttörés történt a számítástechnika multi-j 
médiának nevezett területén. Elmondható, hogy a CD-ROM mint adatták 
roló általánosan elterjedt eszközzé vált és aimak ellenére, hogy multimM 
dia programok hordozójaként erősen korlátozottak a lehetőségei.

Az igazi (teljesképemyös videót is lejátszó) multimédia területén az áttőo 
rést a CD-I FMV teclmológia megjelenése jelentette. A gyártók nem titT 
költ szándéka, hogy a CD-I-t szórakoztató elektronikai eszköznek szánták.1 
Már az alapkészülék is alkalmas photoCD és audioCD anyagok lejátszó-^ 
Sára is, továbbá 1994 végén megjelent az ún. CDi/PC kártya, amely m á ry  
386-os konfigurációkat is teljesen CD-I kompatiblissé teszi.
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N yíró  A n d rás  

(A B C D  K iadó)

Interaktív média-liiteraktív reklám

l



K o m ar E rzsébet 

(M a g y a r  F ilm in téze t)

Egy százéves média története történeti multimédián
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T ó th  C sab a  

(B M E )

A multimédia hálózatok oktatása a Budapesti Műszaki Egyetemen





VII.
MAGYAR EREDETŰ  
KÉSZ SZOFTVEREK





R esz le r Á kos 

(RerOGNITA)

A szoftver, mint tömegtermék -  és ami mögötte van
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M aiiák  T am ás 

(H ypeiT néd ia S y stem s  K ft)

Saját ötlet -  saját termék (Miért kevés a |>ers|>ektivikus, korszerű 
szoftvertermék Magyarországon?

Mi kell ahhoz, hogy jónak tartott ötlet termékké váljon?



A magyar nyelv pontos modellezése

Seregy l^ajos 
GATE

'í 1991-es IFABO-n jelent meg az első magyar helyesírás-ellenőrző és -Javító program, a 
VeliÉsz, majd ezt követte a jelentősen kibővített és továbbfejlesztett változat, a jelenleg is hasz- 

LEKTOR, amelyet mára már egész programcsaláddá fejlesztettünk.

* NyelvEsz megjelenése előtt az volt az általánosan elfogadott vélemény, hogy a magyar nyelv 
i'aklani bonyolultsága miatt egy magyar spelling checker elkészítése elképzelhetetlen 111. Saját vé- 
knenyem ebben a kérdésben az, hogy csak abban az esetben sikerülhet megfelelő színvonalú ma- 
i'ar spelling checkert készíteni, ha sikerül olyan modellrendszert kialakítanunk, amely alkalmas 
i'ta, hogy több mint 30 milliárd, egymástól legalább egy karakterben különböző szóalakot kezei
én, természetesen a megfelelő sebességi igényeknek és tárkapacitási korlátoknak megfelelően.

fcrnilyen furcsának is tűnik, a magyar program elkészítésének elsősorban nyelvészeti akadályai 
■(''lai. Ennek pontosabb megértéséhez, illetve ezen állításom bizonyításához szükséges, hogy a 
'aLtar nyelv néhány idevágó jellegzetességét ismertessem.

Wlté-kevésbé közismert, hogy a magyar nyelv agglutináló jellegű, azaz a szavak szótári alakjá- 
^vaszővegbeli használat során igen nagy mennyiségű különféle toldalék (képzők, jelek, ragok), 
cue ezeknek a kombinációi járulhatnak hozzá. Ráadásul egy-egy szóhoz a szó jelentésétől füg- 

ióer. több képző és jel is hozzátehető. Ezt viszonylag egyszerű belátni, a toldalékokról bátran állít- 
■atiijk. hogy a magyar nyelvből való "ki -f küszöb + öL + bet + ellen -f ség + ük + el" senki 
vm-onhatja kétségbe.

\ TOívar nyelv agglutináló jellege miatt valóban nehéz olyan modellt kialakítani, amely a bonyo- 
i!i magyar alaktani rendszert a maga teljes mivoltában hűen tükrözi. Fokozza a feladat nehézsége- 
' '"ogy a rendelkezésre álló nyelvészeti szakirodalom nem ad olyan nyelvi leírást, amely alkalmas 
crne közvetlen számítástechnikai feldolgozásra. Még abban sem egységes, hogy névszóinknak 
Mr.) esetük van, nem vizsgálta megfelelően az igeragozás kérdéseit, s a magyar képzőrendszer 
'í'Coigozása is inkább csak történelmi jellegű, semmint egy működő programban hasznosítható 
’C’r'íjú volt.

kllemzö, hogy a lassan negyedszázada használatos egyetemi tankönyv |2 | 756 és 885 közé helyezi 
!!) magyar főnév esetragos alakjainak a számát. Az előbbi a tényleges, az utóbbi az elméletileg 
íhciséges esetek száma. Ha valójában ennyi esete lenne a magyar főneveknek, a magyar nyelv el- 
aaiiihatatlan lenne. Ténylegesen azonban csak 24 esetről beszélhetünk, viszont a 24-ből 17 létre- 
'othaió a birtokos személyragos (pl,: könyvem, könyved stb.), birtokos személyjeles (pl.: 
r*eré. emberéi stb.) alakokböl kiindulva is. Mindez azt jelenti, hogy egy szokványos magyar 
’érőnek 42 nominativusi alakja van, vagyis 42 formájában (szótári alak, többes számú alak, az 
mliieit toldalékos alakok) szerepelhet a mondatban alanyként, illetve e 42 alakhoz egy-egy továb
bi :n!(lalék (tárgy- vagy határozórag) is hozzátehető.

Hiwnióan gazdag igeragozási rendszerünk is. A ható (taníthat) és a műveltető (taníttat, taníttat
ás] Igealakokkal együtt közel 3(X) a ma használatos rágós igealakok száma, ezek közül 60 a fel
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szólító módú. (Gondoljunk bele: az angol nyelvben egy igének egy, az oroszban két f'els! 
módú alakja van!) Bonyolítja a rendszert, bogy az ún. tranzitív igéknek tárgyas ragozásuk isv^l 
sót az egyes szám első személyben egy harmadik alakjuk is: a "látok'' és a "látom” melletta 'lí-| 
lak" formát is használjuk. Mindezek után nem tűnhet túlzásnak az a megállapítás, hogy a proj 
nyelvi munkálatainak elvégzésében a magyar toldalékrendszer teljességre törekvő leírása jelent 
a legkimerítőbb feladatot. Nemcsak a közel ezer különböző toldalékot kellett figyelembe venin 
hanem azt is, hogy vannak olyanok közöttük, amelyeknek csak egy változatuk van (pl. asifl 
asszonynévképzö, az -ig határozórag); s vannak olyanok, amelyeknek kettő, sőt három (•** 
-ben: -hoz, -hez, -hoz: stb.).

A toldalékváltozatok kialakulásának oka az iskoláinkban is tanított hangrendi illeszkedés. Eszeiil 
magas hangrendű szóhoz magas, mély hangrendűhöz mély toldalékok járulhatnak. Ez az ös» 
függés azonban csak tendenciajellegűen érvényesül, számos olyan szavunk van (pl. ac</,/íjf 
bír. eszik stb.), amely nem engedelmeskedik ennek a törvényszerűségnek. Mindennek azakövtt^ 
kezménye, hogy a szókincs minden egyes elemét külön-külön, egyenként kell a toldalékoUjj 
pontjából vizsgálni, ha megbízható és igényes programot akarunk készíteni. Másképpen forint' * 
va: nem lehet felállítani olyan nyelvi szabályrendszert, amely a szavak hangalakjára, haügytt- 
szik írásképére támaszkodva leírja, mely szótövekhez mely toldalékok járulhatnak hozzá.

Ez az állítás egy egyszerű példán keresztül könnyen belátható. A "föld" és a "gömb" szó felépM; 
azonos: egy szókezdő mássalhangzó, az "ö" magánhangzó, majd két mássalhangzó. Toldal^ 
suk azonban meglehetősen eltérő, bár egyes toldalékokat azonosan illesztjük utánuk (földig 
bőn: földhöz, gömbhöz: földjei, gömbjei: stb.), mások viszont szembeszökően különbözni^ 
dek, földet, földem: de: gömbök, gömböt, gömböm: stb.

Az már csak érdekességnek tűnik, legalábbis a nyelvészek számára, hogy egyes toldalékoíaIrá- 
vetlen nyelvi környezettől függően maguk is változnak. A -val, -vei: -vá, -vé határozóragjlItal 
"v"-je hasonul a szótő utolsó mássalhangzójához {ablak + val=ablakkal), sőt el is veszhet, ható 
azonos mássalhangzóra végződik a szótő (sakk +  val=sakkal), de csak a közszavak esetébefn 
ezekkel a ragokkal ellátott tulajdonnevek esetében nem veszítjük el a mássalhangzót, haneo^ 
írásjellel, a kötőjellel egészítjük ki az írásképet (Mann +  val=Mann-nal).

Másképpen változik a -ja, -je birtokos személyrag (valójában személyjel). Az "a" "á"-xi,)i'(
"é"-re változik, ha utána bizonyos ragok következnek {barátjával, kertjével), de nem mindenjn 
előtt {barátjaként).

Nemcsak a toldalékok, hanem a szótövek egy része is változik. Az előbbiek értelmében váltotó 
minden szóvégi "-a" és "-e" is {szobai, szobaként: de: szobák, szobában: stb,). Viszonyla{aj| 
számmal szerepelnek nyelvünkben olyan szavak is, amelyek másképpen változtatják a töviíit 
Csak néhány példa: terem, termet: tehén, tehenet; kő, követ; húsz, húszat, huszad; stb. Kétolp 
szavunk is van, amelynek a tövében a toldaléktól függően két hangváltozás is bekövetkenjt) K 
lek. lélekben: lelket, lelkem stb, főnév, valamint a másképpen változó három, hármat; hömi 
harmadik: stb. számnév.

Ez a rövid, szinte csak érintőleges ismertetéssel talán sikerült érzékeltetnem, hogy egy magi 
nyelvi programban milyen nagy számú és milyen sok változatot magába foglaló adathaltmaU 
kezelni. A magyar nyelv alaktani rendszerének bonyolultsága végső sorban azt jelenti, hojji 
LEKTOR-ban jelenleg tárolt mintegy 27 ezer szótőből az igekötős és az összetett szóalaltitóÉi 
együtt több mint 30 milliárd szóegységet lehet létrehozni, s ezeket a program a helyeib||l
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dyességi előírásoknak megfelelően a lehető legpontosabb módon kezeli.

dúlt alaktani leírást nekem kellett elkészítenem, hiszen a nyelvészeti szakirodalom ugyan 
d ji a különböző tövek és toldalékok rendszerének számos összefüggését, de a lehető legtelje- 

ktljyar szókincs teljes alaktani leírására először a LEKTOR elkészítésekor került sor. Csak 
Ivéjén jelent meg az első magyar ragozási szótár 13|, amely mintegy nyolcvanezer szó (ige
iéi összetett alakokkal együtt) ragozási rendszerét tárgyalja. Igen hasznos és értékes munka, 

Inéjiiéghibája. hogy az 50-es évek nyelvi, nyelvhasználati és helyesírási állapotát tükrözi, s 
1 nyelvi adatbázisként való felhasználása nem célszerű. Már csak azért sem, mert felépítéséből 

l lp ó l  következően nem tárgyalja azokat a toldalékos alakokat, amelyekben a szótő után egy- 
( több toldalék is szerepel. Abban pl. nem igazít el, hogy a többes szám jele vagy a birto- 

ílBemélyragok után (L, a 42 nominativusi alak!) mily és mely toldalékok következhetnek,

l̂ ehrileg forrásként használható egynyelvű magyar szótárakkal sem szerencsésebb a helyzet.
s értelmező szótárunk |4 | szókincse részint hiányos (politikai meggondolásokból marad- 

Itiszavak), részint elavult. (Tájnyelvi alakváltozatokat tartalmaz, az újabb keletkezésű közsza- 
L kogy a számítástechnikai szakszavakat ne is említsem, nem szerepelnek, nem is szerepelhet- 

Ibenne,) A mai magyar írott nyelvet feldolgozó program szempontjából a leginkább hátrányos, 
ynemaz 1984-ben megváltozott helyesírási szabályrendszerünket érvényesíti. Értelmező kézi- 

i |5| sokkal modernebb, de szókincsében, helyesírásában ez is elavult. Haszonnal forgat- 
d,dt forrásként ez sem jöhetett számításba.

I egyetlen olyan egynyelvű szótárunk van. amelynek a szókincse viszonylag elég nagy. és 
I HM óta érvényes helyesírási szabályzat szerint készült: a Helyesírási kéziszótár |6 |. A helyes- 

■Ifeiiabályzal |7| mellett ez az egyetlen forrásértékű kézikönyv, amelyet nemcsak figyelembe le- 
Ltwem figyelembe is kell venni. A szóadatbázis forrásaként viszonylag kis szókincse miatt 
ikülönösebben alkalmas. (Összehasonlításul: a LEKTOR szókincsének 10%-át sem tartalmaz- 
)Az is zavaró, hogy mintegy 150 hibás szóalak található benne. Ezek egy része elvileg hibás 
lUatszor a helyes Luxor helyett), mások egyszerű sajtóhibák (*karralam'ttassa. helyesen: kár- 

kassa). de akadnak kifejezetten zavaróak is (“diszoklexél. *kóroboljoii stb. a helyes díszokle- 
fUtíboroljon stb. helyett.

t program megalkotásának alapvető feltétele tehát az volt. hogy létrehozzunk egy megfe- 
liyelv, adatbázist és alaktani leírást, s az így kapott adatrendszert megfelelő programba foglal-

lalbázis alapjául a szóvégmutató szótár |8 | anyaga kínálkozott már csak azért is. mert nem 
ő, hanem a szóvégi betűk alapján sorolja ábécérendbe a szavakat. Lényegében a nagy ér- 

íszótár mintegy 80 ezer címszavát tartalmazza. Ezek fele nem felelt meg a LEKTOR szer- 
il elfogadott helyesírási és nyelvhelyességi követelményeknek.

I bővítésében tehát a saját gyűjtőmunkánkra voltunk utalva. Már azelőtt elkezdtük a szó- 
Igyűjtését, mielőtt az első programváltozatunk termékként megjelent volna. Az elmúlt négy 

az elektronikus szóadatgyűjtési módszerünk annyira jól bevált, hogy jelenleg a LEKTOR 
izisa tartalmazza a legnagyobb, helyesírási és nyelvhelyességi szempontból felülvizsgált, 

s szempontok alapján rendezett magyar szógyűjteményt.

TOR adataira támaszkodva fejtettem ki 1994-ben a magyar nyelvészek nemzetközi kong- 
I, hogy a magyar szavak mennyisége a korábbi, általánosan elfogadott véleményekkel



szemben jelentősen nagyobb. Az utolsó 50 évben az volt az általánosan vallott nézet, hogyai»| 
gyár közszavak száma kb. egymillióra becsülhető [9|. A LEKTOR adatai alapján ez a szám legl»l 
vesebb kétmillió, de ha a szakszavakat is a szókincs elemeinek tartjuk, e szám meghaladhalj||atii r 
milliót, ha pedig a tulajdonneveket is önálló magyar szavaknak minősítjük, akkor több tízm 
magyar szóról beszélhetünk.

ti
A legnehezebb feladatnak az bizonyult, hogyan kezeljük a szavak toldalékos származékai! azazi I 
képzővel (képzőkkel), jellel (jelekkel) és raggal ellátott szóalakokat.

A LEKTOR alaktani leírása.az Alaktani Program sajátos formában tartalmazza azt a szaUlf-| 
rendszert, amely vezérli, hogy melyik szótő után mely toldalék vagy toldalékok következtél 
A toldalékok szó többes számú használata nem véletlen. Egyrészt azért, mert egy szóban nem t i l l  
a hat-nyolc alaktani elem sem (el + szem -t- teleti + ed + és + ük + et, ki -b követ + kei+a\ 
+ hét -H elen + ség + é + t stb.), sőt a toldalékok sorában ugyanaz a képző esetenként isi 
hét is (igaz + ság -b os -b ság -b unk -b at, ember -b ség +  es -b ség + é + t stb.), Másrészial 
egy-egy szótőhöz hozzátehető toldalékkombinációk száma meghaladhatja a félmilliót is.

Az Alaktani Program

mintegy 27 ezer tőből a megfelelő képzőket használva több mint félmillió egyszerű szólg»j 
rál;

e szavaknak az összes rágós és jeles származékát előállítja;

tartalmazza a szavak jelentéstől független egybe-, illetve különírásának szabályrendsi^

A LEKTOR modellértékű, azaz a nyelvi leírás sajátos, mindeddig egyedülálló módon készütll 
program a kiinduló adatokból (szótövek) az Alaktani Programban leírt szabályrendszer segítséjii 
vei állítja elő a nyelv származtatott (képzős, jeles, rágós) elemeit.

Az Alaktani Program lényege a toldalékolási rendszer leírása. Erre kidolgoztam egy sajátM! 
bályrendszert, amely formailag egységes szabályok sorozatából áll. Minden ilyen szabály 
egy kód a toldalékkészlet egy-egy csoportját jelenti. Egy kód jelenthet egy toldalékot (pl. 
besjel; -r, tárgyrag; -n. határozórag; stb.). de jelenthet tizenegyet is (pl. -ban, -ba,
-hoz, -tói, -ra, -ról, -nak, -ért, -lg határozóragok). Példaképpen megadom a "föld’ szónak32tl| 

eredeti, kézzel írt szabálysorát, amely az első programváltozatban, a "NyelvEsz'-ben szerq 
(L. 1. Melléklet !) A zárójel a precedencia érvényesítését szolgálja, a függőleges vonal av 
gosságot, a plusz (-b) jel a hozzátehetőséget jelzi.
Az Alaktani Program első változatában több mint 600 oldalnyi ilyen szabály készült csalta! 
vek toldalékolásának a vezérlése céljára. A LEKTOR első változatában viszont már egy egys 
tett, nyelvészeti szempontok alapján is optimalizált, új szabályok szerepeltek. (L. II. Melléklí 
Ezzel nemcsak az Alaktani Program terjedelme csökkent jelentősen (600 helyett mindöss430M 
zel írott oldal), hanem a nyelvi leírás finomítási lehetőségei gyakorlatilag korlátlanná váltak.̂  
azt jelenti, hogy akárhány származéka is van egy szónak, tetszőlegesen bármelyikhez hoa 
hatunk, vagyis a félmilliónyi toldalékolt alak bármelyikét külön tudjuk definiálni.

E nyelvi leírás újszerűsége két kérdésben lényeges. Az egyik: a leírás preskriptív jellege bizi 
hogy csak a valóban létező, nyelvileg és írásképileg helyes szóalakokat minősíti helyesa^apí 
ram, s csak ezek közül kínál fel javításra változatokat. [10]

A másik lényeges jellemző, hogy a program igazából nem tartalmazza az általa ismert szóal



Asailóvcket és azt a valós szabályrendszert "ismeri", amelyek alapján a szó szoros értelmében 
I (ttllllja a magyar szavakat, A program tehát generáló Jellegű, s az összes általam ismert ilyen 

«lizer közül a legjobban hasonlít a természetes, élő nyelvről az emberi agyban kialakult rend- 
I Briiez, Misképpen fogalmazva, a gép valahogy úgy "ragoz", mintegy ember.

At így elkészített nyelvi leírásnak, azaz a modellnek a következő előnyei vannak:

I, Igen kicsi a helyigénye a nyelvi adatmennyiség nagyságához képest, mindössze kb, 250 
kbyte, ^

1. lóa program futási sebessége. Ennek hatását növeli, hogy a javításként felkínált szóalakokat 
hssznilat közben nem kell még egyszer leírni, tehát a javítási idő lényegesen rövidül,

!. Érvényesíthető a nyelvi leírásban a totalitás elve, amely az Alaktani Programban valóban a 
teljességre való törekvést, a szóadatbázis esetében pedig a tninél tiagyobb szókincs összegyűj
tését, illetve a szókincs állandó bővítését, a realizálásban pedig a maximális potitosságra való 
törekvést jelenti,

4 A program, azaz a nyelvi leírás szinte korlátlanul bővíthető. Ezzel függ össze, hogy a LEK
TOR jelenlegi változata tartalmazza az egyénileg bővíthető toldalékoló kívételszótárt,

i Könnyen és egyszerűen ráépíthető az elválasztás szabályrendszere.

6 Olyan lexikai, morfológiai és grammatikai információkat hordoz, amelyek további nyelvi 
programok és különböző szolgáltató programrészek elkészítését teszik lehetővé.

l  A program más célokra is használható. Jelen változatát pl. keresztrejtvények és nyelvi játékok 
készítéséhez, valamint rímszótárként használják.

I Nyelvészeti (lexikológiai, lexikográfiai, morfológiai) kutatási célokra is alkalmas,

A LEKTOR programcsalád működő tagjai az alaktani elemző, a szótő-visszakereső és a tezaurusz. 
A:slaklani elemző érdekessége, hogy hamarabb született meg. mint a helyesírás-ellenőrző, hiszen 
I aabályok magukban hordozták az alaktani információkat. Fejlesztői deszkamodellünk alaktani 
drazöje nemcsak a jeleket és a ragokat ismeri fel és címkézi, hanem a képzőrendszer elemeit is 
teli, sít az adott szó ragozási típusát is közli. Ezek után belátható, hogy a szótő-visszakereső 
popamrész kifejlesztése sem okozott különösebb nehézségeket.

Kilón ínlekessége a LEKTOR-nak, hogy a hozzá kapcsolódó tezaurusz nemcsak számítástechni- 
tai. hanem nyelvészeti szempontból is egyedülálló. Mindeddig csupán egy magyar szinonimaszó- 
írjelentmeg |11], amely mintegy 12 ezer címszót és összesen kb. 30 ezer lexikai egységet (szót 
<a|y kifejezést) tartalmaz. A LEKTOR tezaurusza több mint 40 ezer címszót, közel százezer lexi- 
lai egységet tattal máz, de ebbe nem számítjuk bele azokat a szavakat, amelyeknek szinonima- és 
kgaloinköri besorolási lehetőség híján csak rövid, utalásszerű értelmezését adjuk meg. A tezau- 
i»tugyanis úgy épült fel, hogy elsősorban szinonimákat közöl, ha a keresett szónak nincs hason
ló jelentésmezőbe illő szinonimája, akkor a fogalomkör alapján építjük be a tezauruszba. Termé- 
inesen sok esetben szinonimát, fogalomkört, értelmezést is adunk.

Mír készül.a programhoz kapcsolódó ún. grammatikai elemző is, melynek feladata a nyelvtani.
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nyelvhelyességi, nyelvhasználati és központozási (Vesszők!) hibák feltárása és javítása. E n 
befejezéséhez azonban még jelentős nyelvészeti kutatások elvégzése szükséges.

Lehet, hogy a nyelvész elfogultságának tűnik, de meggyőződésem szerint minden nyelvi sá 
gépes program minősége és használhatósága a program által kezelt adatok mennyiségélí'Bl| 
lyességétől függ.

Talán sikerült érzékeltetnem a magyar nyelvnek, s különösen az alaktani rendszerének a koi 
tását. Ezt a komplex rendszert kellett tudományos igényességgel feldolgozni olyan tora 
alkalmas legyen egy másik, nem kevésbé összetett és szerteágazó szakterület, a számításto 
számára a megfelelő feldolgozásra. Ezért van szükség arra, hogy egy igényes nyelvi progrj 
alakításában és fejlesztésében a két szakterület, ha úgy tetszik, a két tudományág műveKkn 
jenek közre.
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II.MELLÉKLET

A FÖLD második, nyelvészetileg optimalizált szabályleírásai

(2 
I 72 
43

5|8|l2|l8|23|34|36l4l|42|43|44|47|52|55|58|
75Í76|83Í88|89|92 

, 46I50I71)) 1 (18+(5 
+50)I((8I35I36)+(4I41 
I 35I36)+8+(4I41142I43

97)I((2|l2|23)+(5|8|4l|42| 
8|4l|42|43|47|50|72)) | {(34l36) 
42I43I45I71))|((2|12|18|23|
45 71))

A FÖLD szabályleírása a számítógépi optimalizálás utáni

398=55I58
570 = 
576 = 
579 =

4,5,41,47,72 
4,5,41,46,71 
7,null,4,41,42,43,45,71

08002=+2,56,579 
08007= 2,null,576 
08008= 2,null.570 
08067= 3,08008,08002,2 
08071= 3,08007,08002,2 
08423= 2,08071,334 
08425= 2,08423,156 
08452= 2,08067,334 
08564=+2,566,08425 
10141=I2,08452,159 
qje=... 
qestunyma=... 
qima=...
qfold=|6,10141,08564,qje,qestunyma,qima,398 
nounr076=+2,fold.qfold

A fenti szabályrészlet a FOLD optimalizált szabály-| 
halmaza lengyel formában. A szabály jobboldalán lévő ele
mek vagy egy-egy másik szabályt írnak le, vagy atomotl 
(szótárt) tartalmaznak.
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W SZAKMAI ELETRAJZ 

Seregy Lajos
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem vezető magyartanára, 

hitítö nyelvész. Több egyetemen és főiskolán tanított. Kuta- 

U»i területei: leíró magyar nyelvészet, morfológia, a magyar 

lint idegen nyelv, nyelvművelés, helyesírás-elmélet, lexikog- 

riíia. 1989 óta foglalkozik a magyar helyesírás- és 

•Ivílasztás-ellenőrző és -javító program nyelvészeti munkála- 

Uival. Tagja az MTA Mai Magyar Nyelv Bizottságának.
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A LEKTOR m agyar szóellenőrző javítási stratégiája

Hámori Miklós 
MICROSEC Kft.

Történeti áttekintés

A magyar nyelvet szerető 4 szerző 1990 őszén jelentette be az első magyar helyesírás-tlll 
programot, a NyelvÉszt. A hírt a napilapok és a jelentősebb számítástechnikai újságotí,'fo( 
tok, valamint a BYTE 111 is közölte. A termék a '91-es Compfair slágere lett. 1991. júniusi 
a NJSZT előadótermében a Társaság tagjainak tartott előadáson a sokan megismerhett|t Aj( 
ram újszerűségével meglepetést okozott, hiszen sokan úgy vélekedtek |2 |, hogy a magyars: 
őrzés megoldhatatlan feladat. A NyelvEsz más nyelvű "spell checker" programokhoz képaU 
volt, de már rendelkezett a kimerítő javítási stratégiával. A megoldás lényege az. hogyai 
szavak és a morfológiai leírás teljes bejárásával történik a javítás, és adott számú betíjl 
(betű törlése, átírása és beszúrása bármely pozícióban) a program valamennyi tárolt htljt 
felkínál. E sajátsága következtében a kezdeti változat rögzítési hibáit mind a felhasználék.i 
szerzők láthatták (és ez nagyban segített a leírás tökéletesítésében). Az álösszetételek ks 
nem volt kidolgozva. A sajtó általában lelkesen fogadta a hírt. hiszen újra reménykedhtt 
ban, hogy a könyvekben, újságokban található mindannyiunkat bosszantó elütési és lielyts 
bák rövidesen megszűnnek vagy legalább megritkulnak.

A LEKTOR 1.0 magyar szóellenőrző, elválasztó és javító program 1991-ben kerültapiacal 
Ugyanaz a 4 szerző fejlesztette ki a NyelvEsz tapasztalatainak felhasználásával. Import 
(220 kByte adat) és alacsony ára (15,000 Ft) hamar népszerűvé tette. Sebessége elfogat 
de hibás szó esetén a javítási ajánlat felkínálásához néhány másodpercre volt szükség.

Az 1992 évi IFABO-n megjelent LEKTOR 2.0 |4 | (14.000 Ft) a "Helyesírási kéziszótír'̂  
mennyi szavát ismerte. Az 1993 őszén a Hotel Aquincumban a Scriptum Kft.-vei közötti 
sajtótájékoztatón volt először lájható a LEKTOR 3.0 15] (12.000 Ft). Sebessége megtil’ 
dött, és így a szövegek ellenőrzési ideje a más nyelveknél megszokottá vált.

A legújabb LEKTOR 16] toldalékoló kivélelszótárral is rendelkezik, melynek segítségéveid 
zés közben, interaktív módon felvehető az ismeretlen szó úgy. hogy annak valamennyitől 
változatát felismeri, elválasztja és elgépelés esetén ki is javítja. Ez az egyedülálló tulajé 
magyar nyelv agglutináló sajátságához jól illeszkedik.

Követelmények

A számítógépek árának csökkenése, teljesítőképességük és sebességük növekedése kövtib 
már a PC-ken is kényelmesen elérhetők a modern szövegszerkesztők. A legnagyobb szót 
kesztő-gyártó cégek sorra jelennek meg honosított változataikkal, melyekből indíthaléai 
szóellenőrzés és elválasztás. A felhasználók döntő többsége igényli használatukat. Aszót 
tői elvárják, hogy minél több - lehetőleg valamennyi hibájukat - az ellenőrző észrevq 
táskor ajánlja fel azt a szót, amire gondolt, lehetőleg első helyen. Ahhoz, hogy ennekaszijl 
várásnak a szóellenőrző minél jobban megfeleljen, ahhoz a programnak
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I  ponlosan kell "ismerni", azaz modellezni a magyar nyelvet (egyrészt lehetőleg valamennyi hi- 
l»l fel kell fednie, másrészt a helyes toldalékos szavakat el kell fogadnia),

Idieióséget kell adni arra, hogy a felhasználó a szókincset egyszerűen és kényelmesen gyara- 
‘ pfdussa,
i

•• tlyan javítási stratégiát kell választani, ami minden lehetséges ésszerű hibafajtára "gondol”,
J \

le' éta javítási ajánlatok sorrendjét a hibák elkövetésének valószínűsége szerint rendezve kell 
V  felkínálni.

ikban vegyük sorra a felsorolt követelményeket.

Pontos modell

r nyelv szórendje elég szabad, ellentétben pl. az angoNés német nyelvvel. A mondat sza- 
k kapcsolatát toldalékokkal írjuk le, emiatt a magyar nyelv toldalékrendszere messze össze
lő. mint más nyelveké. Ennek következtében a más nyelveknél alkalmazott technikák (morfo- 
íeiységek /prefixumok és szuffixumok/ lehántolása) nem vezetnek eredményre, egy jó minő- 

jlngyar szóellenörző kidolgozásához a gazdag toldalékrendszer leírása szükséges.

Ksére a kiejtés és az írásmód elég közel áll egymáshoz. így az ajánlatoknál nem kell gon- 
iuokra a szavakra, melyek írásképe ugyan erősen eltér, de fonetikailag közel állnak egymás- 

Hl(pl, egy rossz helyesíró angol "nite"-nek írhatja a "knight" /lovag/ szót.)

IMgyar gyakran él a szóösszetétellel és meglehetősen szabadon alkothat összetett szavakat. A jó 
élnek emiatt meg kell engednie a szóösszetételt. E tekintetben a magyar nyelv kissé "szabály- 

tH'mrösbor", át "vörös káposzta"\ "széles körű", de "széleskörűen"-, "kisméretű", de "igen 
íwitfíu. ugyanakkor "bizalomra méltó", de "igen bizalomraméltó"). Számos esetben a sze- 

adönt: "a bűn melegágya", -de "a meleg ágyba bújunk". Az effajta hibák kiszűrésére a szó- 
5 nem képes, ezekre az esetekre csak a mondat elemzése adhat választ.

Ilj^likáltabb a földrajzi nevek írása. A Duna-hidakró] beszélünk /kötőjellel írva/, de az £r- 
9 W kétszer háromsávos 12 szó/, a Lánchíd kivilágítása szép /I szó/; a York városban lakó a 

M.itiNew Yorkban lakó meg New York-i-, a Holt-Tiszában úszó hal holt-tiszai, a Holt-Tisza- 
néló vad hoit-Tisza-bereki.

Illtíellenórzó átsiklik az ún. "értelmes hibán", (pl. ha "Virginia" helyett "Virg(nia"-t írunk). Per- 
lillritkán használt szavak kihagyásával ezek száma csökkenthető (pl. a LEKTOR nem ismeri a 
|W g ‘ * Valaminek a szűkös volta/, a "csira" /szarvasmarhafajta/ szavakat, mert a "szükség”, 
|(■alra' igen gyakori; nem ismer egyes helyes toldalékos alakokat (pl. vasút Ivas+ú+tl, mert a 

l |í  jóval gyakoribb).

pilyozottan fontosnak tartjuk a nyelv pontos leírását. Az a felfogás, hogy "olyat úgysem ír- 
lle', nem helytálló. Aki így gondolkozik, az nem veszi figyelembe azt, hogy az elkövetett hi- 

k nemcsak az az oka, hogy a szövegíró nem tud jól magyarul. Nyelvészek, jó helyesírók is 
kel gépelési hibákat, az OCR hibákról nem is beszélve. A nagyvonalú mcxiell az oka an- 

tkogy a magyar WinWord-del forgalmazott szóellenőrző elfogadja az "alat"* szót, mely felte- 
Ihíeg'abból fakad, hogy az "alszik" tövéhez a "-tat" és "-at" műveltető képző egyaránt járulhat.
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Kivételszótár

I k iv it

. MM

I kivi

A kismértékben vagy alig toldalékoló nyelveknél (pl. az angol) elegendő egy olyan I 
használata, mellyel a felvett szavakat az ellenőrző elfogadja. így a speciális szakszavi 
nevek és nyelvi fogyatékosságok okozta felesleges "megállások" száma csökkenthető. I 
gyár nyelv agglutináló, és a szövegek Jelentős része adott témáról szól, az ismeretleisa 
része redundáns, azaz ugyanannak a szónak többféle toldalékos formája, vagy szóöss:
A megállások száma Jelentősen csökkenthető kényelmes és interaktív toldalékoló I 
létrehozásával. A megoldás akkor felhasználóbarát, ha kezelése az átlagos nyelvi i 
használó számára sem nehéz. A LEKTOR toldalékoló kivételszótárt is kezel, amely { 
szókészlettel segíti a felhasználót. A szótár ellenőrzés közben is bővíthető, bármilyei köi 
vehető. Ezenkívül családnevet, keresztnevet és földrajzi nevet fel lehet venni, akárspt 
lasztással is, de betűszavakat és a vegyesen kis- és nagybetűket tartalmazó neveket egjtlStl 
(pl. dBASE, MacLlNE).

H ibafajták

Évtizedeken át az írógépek Jelentős része sajnos nem tartalmazta az ékezetes hosszú r 
kát. Hasonló volt a helyzet a régebbi számítógép billentyűzetekkel. Emiatt a leggyal 
rövid-hosszú ékezethiba. Hasonló hibát okoz az is, hogy egyes szavakat nem az írásm 
tünk (pl. hibás a "víziló", "írassa", "kompatibilis", "fókuszál"*, "szinonima"-, helyeswil 
írassa, kompatibilis, fókuszál, szinonima). Nyelvi bizonytalanság is okozhat ilyen hibát (pl.) 
riporter"*, "fotótechnika"*, helyesen: fotóriporter, fototechnika). Okozhat hibát az is, 1m0^ 
használó nem ismeri azon szavak írásmódját, melyeket 1984-ben változtattak meg || (pl, 
"hivő"*, helyesen: zsűri, hívő).

Noha csak 273 ly-t tartalmazó közszavunk van, melyet hagyományosan írunk, és a a bitit 
-ja, -je mindig pontos "J", sokan elvétik a helyesírásukat (pl. "szeszéje'*+, 
sertéskaraly, helyesen szeszélye, papagájt, sertéskaraj).

Sokan elhibázzák a rövid és hosszú mássalhangzó helyes használatát. E hibák egy része 
keletkezik (pl. "magasabbbak", "építet"*, helyesen: magasabbak, építtet ill. épített), 
helyesírási ismeret fogyatékossága (pl. "megfázot", "ventillátor"*-, helyesen megfí 
tor).

I1ÉÉ

Kifejezetten számítógépes hiba a "z" 
rák ebben eltérnek a megszokottól.

és "y" betűk felcserélése, mivel az angol rendszi

Tipikus gépelési hiba a két szomszédos betű felcserélése. A gépelő Jól tudja, csak rosszijl 
szót. Azokra Jellemző, akik tudnak gépelni, és akik munkájuk során sokat gépelnek (pl. i 
mozók).

Régies tulajdonnevek írásánál sokan bizonytalankodnak (pl. 
"Bathyány"-, helyesen áfoísuí)!, Batthyány).

"Kosuth", ' Kossultí’,"lt

A következő hibatípus vizsgálataink alapján a betűkihagyás. Ehhez a gépelési hibáhopl 
az, ha a betűt nem a megfelelő erővel ütötte le a titkárnő (pl. "tájékozatása', 
"keresetsz"*-, helyesen: tájékoztatása, értekezleten, kerestetsz). Javításához az szüki
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5*»lamennyi pozícióban valamennyi betű beszúrásával "próbálkozzon". Erre jelenleg 
Él LEKTOR képes.

nelsósorban gépelési hiba a félreütés. Leggyakoribb esete az, ha egyik betű helyett a bil
len szomszédos betű kerül a szóba. Ha a szomszédos betűvel való "próbálkozás" ad helyes 

Liég nem biztos, hogy az volt a felhasználó szándéka (pl, a "jeletkezik" lehetett "keletkezik", 
\)ámkKÍk- is. A LEKTOR mindkettőt felkínálja). Okozhat betűeltérést az írásmód megválto- 
l», melyei a szövegíró nem ismer (pl. "wolfram"* 1984 óta helyesen "volfrám").

sbetű többféle módon kerülhet a szóba. Egy része abból ered. hogy a köztudatban he- 
kítélnek hibás szavakat (pl. "bocsájt". "tekinlgel"-. helyesen: bocsát, tekinget). Más része 
ien gépelési hiba.

) szavak egybeírását általában a gépelő ismerethiánya okozza. Az "emellett" egybeírva 
\.u 'i mellé" külön, az "ez idő tájt" 3 szó, a "saját kezűleg" 2 szó.

Felfedezetlen hibák

Ihelyesírási hibákat a szóellenőrzők nem vesznek észre. Ennek egyik oka az. hogy a szó- 
i nyelvi leírása nem elég pontos, és hibás szavakat helyesnek fogad el. A felsorolt hibás 

tköziila "‘ "-gal jelölteket a WinWord-be épített Helyes-e?, a "-l-"-szal jelölteket a LEK-
14.1 fogadja el.

Iszóészrevétlenségének másik oka az. hogy a szó álösszetétel, azaz két vagy több szóból 
I szó (pl. "iűvjű/iv«"* + . "IlimIlőre"* +. "ijfesszék"* + : helyesen savanyú, himlőre,
. Azíléiszetételek területén még sok a tennivaló. Nem is derült ez ki mindaddig, amíg 

Iflgyobb méretű /több MByte-os/ OCR-rel (Optical Character Recognition) beolvasott szöveg 
■kehilla "kezünkbe". Az OCR-rel beolvasott szövegre is igaz az az állítás, hogy a hibás sza- 
Iwzlánrészében csak I hiba volt. de ezek csaknem tetszőlegesen "vadak" voltak.

OCR szövegek hibái

í hibák jellemzőek, elsősorban a karakterek alakjával függnek össze, illetve az OCR elem- 
ígiálól függnek. Az esetek többségében a hibás szóra nézve az ember tudja, hogy mi lehe- 

lllBÓeredetileg; különösen, ha ismeri a tipikus OCR hibákat (pl. "eredmény". "képeső"-, he- 
■  eredmetiv, képcső).

ÍTOR-OCR program egyesíti az OCR specifikus hibajavítás és a LEKTOR kimerítő javítás 
|dl. így méréseink alapján a közszavak helyesírási hibáinak kb. 90%-a automatikusan javítha- 

Ime^ökkentően jó eredmény a következőképpen érhető el:

lock ipecifikus hibák és a javítási akciók paraméterül megadhatók a LEKTOR-OCR számára, 
i nem adnak megoldást, akkor a program 1 karakteres kimerítő javítással próbálkozik. Ha 
OR Kioldásként pusztán 1 szót kínál, akkor a modellezett nyelvben csak 1 szó létezik, 

I a szó származhat, tehát nagy valószínűséggel rátaláltunk az eredetileg nyomtatott szóra. 
lOCR-rel plvasott szöveg minősége ily módon utólagosan is jelentősen javítható. A megoldás- 
Iftye és hátránya egyidejűleg, hogy a nyomtatott szövegben lévő helyesírási hibákat is javít-



r
A beolvasás közbeni használat során a karakterfelismerő olykor 2. és 3. ajánlattal is él. lii 
TOR-ral való együttműködés esetén ennek előnye hatványozottan érvényesül. ^

Ha egy szóellenőrző nem rendelkezik a kimerítő javítással, akkor csak részben használható ki 
hogy a szöveg értelmes.

A forgalmazás tapasztalatai

A LEKTOR számos platformon (UNIX/XENIX, Macintosh, VAX, DOS és Windows) mikon 
több tucat alkalmazását használják ma is,

A DOS alatt működő magyar ékezetes szövegszerkesztő gyártói, az ÉkSzer mind a NyelvÉi: 
mind a LEKTOR-t beépítette termékébe |7], és a program használhatóságát és egyben elates 
gát javította a szóellenőrző jelenléte.

Általában Macintoshon dolgoznak a DTP műhelyek, A MacLINE Kft. több professzionffisD"" 
termékbe beépítette a LEKTOR-t, melynek felhasználói fogadtatása egyértelműen pozitív .ii 
Többek között országos napilapok (Magyar Hírlap és Népszabadság) is megvásárolták,

A LEKTOR-t UNIX rendszerben fejlesztettük ki, és emiatt elsőként a Lyrix szövegszi 
építettük be, A beépítés egy napig tartott, de ez a UNIX sajátságainak volt köszönhel 
TOR-t használnak az AT&T UNIX alatt futó Q-Office-ban, az ALIS automatizált iro 
rendszerben, és több speciális alkalmazásban is.

Széles körben használják a MS Windows alkalmazásokhoz illesztett LEKTOR-t, Uá* 
Windowsos forgalom visszaesett azóta, hogy a magyar változatban beépített szóellenórzívi' 
vásárlóink egy jelentős része azzal elégedetlen, ezért veszi meg a LEKTOR-t,

A LEKTOR illesztését Windows környezetben a Scriptum Kft, végezte, és beépítette a LESM 
szótőalgöritmusát a méltán sikeres angol-magyar, magyar-angol Hangosszótárába, valaii| 
angol-magyar Műszaki nagyszótárába is, melyek a közelmúltban jelentek meg CD-ROM-oi

A WörldPerfect Co, megvásárolta a LEKTOR beépítési jogát, és a WPWIN termékük - tail 
mielőbb - megjelenő magyar változatába beépítve a LEKTOR-t használhatjuk, ^

r
Továbbfejlesztés ^

A LEKTOR család legfiatalabb tagja az év elején megjelent LEKTOR Tezaurusz 1,0 lerm ^ 
41000 szavas szinonima- és fogalomköri szótár. Gazdag idegenszókészlete miatt az isjóltá 
használni, aki magyarul és választékosán akar fogalmazni, és az is, aki kedveli az idegei statíi 
Árnyalt igegyűjteménye révén a fordítóknak jelentős segítséget nyújt, A jelenlegi váltó: 
egy toldalékolt szóból is kiindulhatunk, azonban a felkínált szót nem ragozza, E kényei 
gén kívánunk a továbbiakban javítani.

cnvow
: o z ^
y e ^

Mint az a cikkből már kiderült, egyes helyesírási hibák szóellenőrzéskor nem derülnek ki. Ah 
datelemzés során azonban egy részük feltárható lenne, E lépés segítségével közelebb kerüti 
gépi fordításhoz. Persze a fordítóknak nem kell nyugtalankodniuk, még hosszú idő fog eltebi 
dig, míg a valóban jól használható gépi fordítás megjelenik.
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Iro d a lo m je g y zék

|l| Hungarian Spelling C h ec k er 

BVTE, 1991 decem ber, 8 4 IS -28

Pl Naszódi Mátyás: A spelling  c h e c k e rrő l,  

Alaplap, 1991/május 44 . o ld .

Pl LEKTOR a W indows a la tt 

VCACompfair H íradó , 1992 . o k tó b e r  6 .
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I
Szoftver folyamatok minőségének felmérése és javítása 

döntéstámogató szemmel

B iró  M ik ló s, R em zsö  T ib o r, T u rch án y i P iro sk a  

M T A  S Z T A K l

B u d ap est, L á g y m án y o s i u . 11, H -1111  H u n g a ry  

T e l + .^ 6 1 2 6 9  8 2 7 0  

F ax  + 3 6 1  2 6 9  826 9  

e -n ia il : m ik lo s ,b iro @ sz ta k i ,h u

Cikkünkben a tö b b sze m p o n tú  d ö n té sh o z a ta l p ro b lé m ak ö rén e k  lá tásm ó d jáv a l k ö ze litjü k  

I szoftver fejlesztési fo lyam at m in ő ség én ek  fe lm érésé t és  ja v ítá sá t E z  a m e g k ö ze líté s  

igencsak indokolt, a g y ak o rla tb a n  m égsem  a lk a lm azzá k  A  szo ftv e r  fe jlesz tési 

folyamat felm érése és  ja v ítá sa  egy  cé g  b e lső  m ű k ö d é sé t ille tve k ü lső  sze rz ő d é se s  

kapcsolatait k ritikusan  é rin tő  d ö n té se k  m e g h o za ta lá t segiti. E z é r t te lje sen  

természetesnek tűnik , hog y  a tö b b sz e m p o n tú  d ö n té sh o z a ta l e lm éle té t, m ó d sze re it 

próbáljuk meg a lkalm azni e  te rü le ten  is

I. Bevezetés

hu
Manapság egy szo ftv e rek e t e lő á llító  cég  nem  lé tez h e t a szo ftv e re k  m in ő sé g é re  és  a 

felhasználók igényeire  tö r té n ő  ö s sz p o n to s ítá s  nélkül, A  sz o ftv e rek  e lő á llítá sá b an  eg y re  

nő a kódok m érete  és  b o n y o lu ltság a , e z é r t c sak  ú g y  lehe t m inőség i m u n k á t végezn i, 

ha a cég a fejlesztési fo lyam at s z e rv e z e ttsé g é t növeli és b iz o n y o s  szab v á n y o k  szerin t 

dolgozik. H a ehelyett k ap k o d á s , tű z o ltá s  szerű  m u n k a v ég zés  tö r té n ik , n incs b iza lom  és  

^aU ttm üködés a  v e z e tő k  és  p ro g ra m o z ó k  k ö z ö tt, a c é g  el fo g  tűnn i a s z o ftv e r  k ríz is 

süllyesztőjében

Ahogy a vezetőket az  é le t s o k ré tű  helyze te ib en  h o za n d ó  fo n to s  d ö n té se k b e n  seg ítik  a

K
éstámogató ren d sze re k , ú g y  a szo ftv e r  fe jlesz tés i fo ly am at m in ő sé g én ek  fe lm érése  

isznos egy sze rv ez e t s zám ára , m ert seg it á ttek in ten i a b e lső  fo ly a m a to k a t, 

ájánilhat a sze rv ez e t e rő fo rrá sa in a k  jo b b  k ih a sz n á lá sáh o z  a jó  m in ő ség ű  

llBftverek előállítá sának  é rd e k éb en  E z é rt á llíth a tju k , h o g y  eg y  "M in ő ség i tanúsítv án y "  

igazolja a szervezet m e g b íz h a tó sá g á t a  kü lv ilág  szám ára  ,
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C ik k ü n k b e n  a s z o ftv e r  fe jlesz tési fo lyam at fe lm érésé t a  d ö n té sh o z á s  nézőpontjából 

v izsgá ljuk . A  tö b b sz e m p o n tú  d ö n té sh o z á sn a k  a szo ftv e r  m in ő ség  szem pontjából 

le g fo n to sab b  a lap v e tő  je lö lé se it a k ö v e tk e z ő  fe jeze tb en  ism e rte tjü k  M ilyen jellegű 

d ö n té se k  m e g h o za ta lá t tá m o g a tja  a szo ftv e r  te rm ék  m in ő sé g én ek  é rték e lé se , ami magi 

is d ö n té s i s z e m p o n to k  tö b b é  k ev é sb é  m e g h a tá ro z o tt re n d sz e ré re  épü l?  Vannak-e 

o lyan  k rit ik u s  d ö n té se k , am elyek  m e g h o za ta lá t nem  tá m o g a tjá k  a  szo ftv e r termék 

m in ő sé g én ek  é rték e lé se i?  E zek e t a k é rd é sek e t vá laszo lja  m eg  a harm ad ik  fejezet. A 

k ü lső  v ev ő k  d ö n té s i p ro b lém áit tá m o g a tja  a z  IS O  9 0 0 0  tan ú sitv án y , m elyet egy jól 

m e g h a tá ro z o tt  d ö n té s i s z e m p o n tre n d sz e r  k ie lég itése  á rán  k ap h a t m e g  a  cég  Utóbbi' 

s z e m p o n tre n d s z e r  jó l fe lh a szn á lh a tó  a d ö n té sb e n , d e  nem  ad  v á lasz t a rra , hogy egy 

v ag y  tö b b  s z e m p o n to n  való  e lcsú szás  ese tén  mit teg y ü n k . E z é rt h a szn o s  a szoftver!, 

fe jlesz tés i fo ly am at fe lm éré sé re  szo lg á ló  B o o ts tra p  m ó d sze r, m ely  a  fe lm érés  mellett a 

v e z e té s t a  sze rv ez e t je le n  helyze téb ő l indu ló  ak c ió  te rv v e l is tá m o g a tja  a  megfeleli) j 

lép ések  k iv á la sz tá sáb an , d ö n té se k  m e g h o za ta láb a n  A  negyed ik  é s  ö tö d ik  fejezetbe^j] 

ré sz le te z z ü k  e z  u tó b b i m e g á llap itá so k a t, m inden  ese tb en  rám utatva a 

m e g k ö ze lité se k b en  re jlő  d ö n té s i p ro b lé m ák ra . ^

2. Többszem pontú döntéshozatal (IVICDM)

E  k u ta tá s i te rü le t m ár a 18. száz ad b an  m eg je len t: D án ie l B e rnou illi [B ernoulli, 1738] 

fo g la lk o z o tt vele. B ernou lli az t b iz o n y ito tta , ho g y  egy  em b er g a z d a sá g a  nem  lineáriíj | 

fü g g v én y e  a  p én z e  m érték é n ek . S záz ad u n k b an  e lő sz ö r  v on  N eu m a n n  és  Morgenstenij i 

[von  N eu m a n n , M o rg e n s te rn , 1944] fo g a lm az ta  m e g  tu d o m án y o san ,, több

k o n flik tu so s  m ax im um  p ro b lé m án a k  n ev e zv e  az t. A zó ta , ré szb en  az  operációkutatásét 

v ez e té s tu d o m á n y  ered m én y e in ek  k ö sz ö n h e tő e n , a  tö b b s z e m p o n tú  d ö n té s h e z ! ^  I 
ango lu l M u ltiC rite r ia  D ecs is io n  M ak in g , M C D M  ) iro d a lm a  h a ta lm asra  duzzadt.

A ki jó l  ism eri a  s z o ftv e r  fe jlesz tési fo lyam at c sap d á it, fe lfed ezh e ti, hogy sok 

m e g k ö z e lité s  e lfo g u lt, m ind ig  a  sa já t m a g a  által a ján lo tt m ó d s z e rt ta r t ja  a  legjobbm y | 

E g y  sz o f tv e r  é le tc ik lu sa  szem p o n tjá b ó l a n a ló g  p ro b lé m a  v e tő d ik  fel, amikot a 

fe lh aszn á ló i sp ec ifik ác ió  nem  válik  el h a tá ro z o tta n  a  szoftver,

k ö v e te lm én y sp ec ifik ác ió já tó l.

T e rm é sz e te se n  van n ak  o lyan  m eg k ö ze líté s i m ó d sze rek , am elyek  e lő sz ö r a  döntéli 

p ro b lé m a  igazi te rm é s z e té re  k o n ce n trá ln a k  Ilyenek  ta lá lh a tó k  pl [T ve rsky , 1969] és 

[Z e leny , 1982] m unká iban . E b b en  a  c ik k b en  a [Z eleny , 1982] álta l a lka lm azo tt MCDM ' 

m e g k ö z e líté s t k ö v e tjü k , a  szo ftv e r  te rm é k  és  szo ftv e r  fe jlesz tés i fo ly am at felm éréséiig] 

s zem p o n tja ira  k o n ce n trá lv a



szabvanynak.i D e m aga az  cH ogado tt szcm p o n tlis ta  is m e g k é rd ő je le z h e tő . M C D M  

fogalmakat használva, az  IS O /ll£C  9 1 2 6  szab v á n y o k  csak  m a g as  sz in tű  o b je c tiv es  

definiálják, a m egfele lő  a lacso n y ab b  sz in tű  m é rh e tő  a t tr ib ú tu m o k a t nem , e z é r t  je len leg  

nem alkalmasak arra  a cé lra , am ire  k ita lá lták  ők e t: a szo ftv e r  te rm é k  m in ő sé g én ek  

egységes értékelésére.

Az ISO/IEC 9126  által tá m o g a tn i k iván t d ö n té se k  a k ö v e tk e z ő k ;

• M egfelelően tű k rö z ik -e  a szo fv e r  k ö v e te lm én y  spec ifik ác ió k  a fe lh aszn á ló k  

igényeit'’ '

• A k ifejlesztett szo ftv e r  m eg fele l-e  a fe lh aszn á ló k  ig én y e in ek ’’

Az ISO/IEC 9126  nem  tá m o g a t b iz o n y o s  a lap v e tő  üzle ti d ö n té se k e t, m e lyeke t a 

következő fejezetben  rész le tezü n k

" " T i t

4. Szempontrendszer a niegbizhalóságtól függő döntések tám ogatására

Az a tény, hogy egy  cé g  k é p e s  vo lt néhány  te rm ék é b ő l k ik ü szö b ö ln i a h ib ák a t, m ég  

nem jelenti az t, ho g y  u g y an e zek  a h ibák  nem  k ö v e tk ezn ek  b e  egy  k éső b b i szo ftv e r 

termékükben.

Egy alapvető üzleti k é rd é s  te h á t a vevő Jomési problémája

• M ennyire kép es  a "g y ártó "  fél m eg b ízh a tó  te rm ék e k  e lő á llítá sá ra?

Az ISO-9000 tan ú sítv án y  cé lja , hog y  tá m o g a ssa  e  k é rd é s  m e g v á la sz o lá sá t a zza l, ho g y  

nem a term ékre, hanem  az  az t e lőá llító  fo ly a m a tra  helyezi a h an gsú ly t A  szo ftv e r  

fejlesztés fo lyam atára  az  IS O  9001 szabvány  a lk a lm azh a tó , az  IS O  9 0 0 0 -3 -a s  

kiegészítéssel,
te '

Az ISO 9001 szabvány  20  k ö v e te lm én y t so ro l fel a m in ő ség  e lé ré sé re , ezek  a  v ev ő  

döntési p rob lém ájára v o n a tk o z ó  m a g assz in tü  sz e m p o n to k n ak  te k in th e tő k

I.SO 900I

4,1 ,  _. A  v e z e tő s é g  fe le lő sség e

4 2 M in ő ség ü g y i ren d sze r

43  / A  s z e rz ő d é s  á tv izsgá lása

4.4 »«,. A  te rv e z é s  szab á ly o zása

4 5 A  d o k u m e n tu m o k  szab á ly o zása
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A z M C D M  ism e rte tc scb cn  a k ö v e tk e z ő  a lap foga lm ak  je le n té sé t kell tisztázni 

allrihuliimok, ccliníftvok (angolul: oh/cclivcs), cclkifiizc.svk (angolul: ôals}, 

szempon/ok, .s/mfe^iák. allcrnalivák és  vállozulok.

A z eg y é b k én t igen  ré sz le te s  szab v án y o k  so k a t haszná lják  d e  nem  definiálják a fenti 

fo g a lm ak a t, e z é r t a k ö v e tk e z ő k b e n  azt tá rg y a lju k , hog y  a szo ftv e r term ék és a 

s z o ftv e r  fe jlesz tési fo lyam at é rték e lé sé b en  m ilyen  ta rta lm a t h o rd o zn a k  ezek a 

fogalm ak

A z aUrihuiuinok a v a ló sá g  leírói. A d ö n té sh o z ó  vagy  a fe liia sznaló  kivánalmailol 

lén y eg éb en  fü g g e tlen ü l az o n o s ilh a tó k  e s  m é rh e tő k  A CcHrányok az  egyedi 

a ttr ib ú tu m o k b ó l vagy  az o k  h alm azábó l k e le tk e zn ek , ha az  a ttr ib ú tu m o k a t p referenq j 

irányaikka l eg y ü tt tek in tjük  A  i'clirányok teha t p o n to sa n  tü k rö z ik  a dönteshozp^vagy 

a fe lh aszn á ló  k ívánalm ait K ét v agy  tö b b  cé liránybó l m a g asab b  szin tű  célirány 

a lk o th a tó , igy a cé lirá n y o k n ak  egy  h ie rarh ia ja  alaku l ki A k o g n itív  psz icho lóg ia  széria^ 

az  eg y id e jű leg  á tte k in th e tő  cé lirán y o k  szam a a lacsony . 7±2 m e g lé te  esetén  a már 

sz ü k sé g e s  a h ie ra rch ik u s  ren d e zés  [B iro . M aro s . 1902] A  i'clkinizcs jelenti az 

a t tr ib ú tu m o k  v agy  o b je c tiv e s  áltál m e g h a tá ro z o tt e re d m én y ek  e le ren d ö  szintjét. A céh 

a d ö n té sh o z ó  v agy  a fe lhaszná ló  k ívánalm ai h a tá ro zzá k  m eg  ,A szempont egy olvan 

á lta lá n o s  fo g a lo m  az  a ttr ib ú tu m o k , ob jec tiv es . \ a g y  cé lok  szam ara , m elyet az 

fvagy  csoport) döntési helyzete h a tá ro z  m eg. E g \ szahvány a r e le \á n s  szempontok 

re n d sze ré t ille tően  lé tre jö tt c s o p o r to s  m eg eg y ezé s  e re d m e n \é n e k  tek in th e tő ,

A stratégiák a je len leg i helyzet m e g x á lto z ta ta san ak  eszközei. A z Alternativák olyan 

s tra té g iá k , am ely ek e t a je len  h elyzet m e g \a l to z ta ta s a ra  kell a lkalm azn i az eppet" 

é rv é n y b en  levő  szem p o n tre n d sz e rn e k  m egfele lően . .Á ltalában az t varjuk , hogy az 

a lte rn a tív á k  k ö lc sö n ö se n  k izá rják  egym ást. .A lá/tozntok s tra té g iá k  v agy  alternatívák 

o ly an  ö ssz eá llítá sa i, am elyek  e leg  jó  k ö ze líté sse l felelnek  m e g  kü lön b ö ző , esetlegl 

eg y m ás tó l fü g g e tlen  szem p o n th a lm az o k n ak

3. Szem pontrendszer a term ék minőségének értékeléséhez ^

In fo rm á c ió  te c h n o ló g iáb an  a szoftver termék é r te k e lé se  az  egy ik  a lap  problém a. Több 

kö n y v  [G ilb , 1988] [G illies. 1992] [B oehm . 1981] és cikk  fo g la k o z ik  ezzel a témával, 

igen  g y ak ra n  a  tö b b sz e m p o n tú  d ö n té sh o z á s  valam ely  m ó d sz e ré t alkalm azva. Eg>’ 

szabvány , igy  az  IS O /IE C  9 1 2 6  is nem  m ás, m int egy  te s tü le t által elfogadó] I 
s z e m p o n tre n d sz e r  ( lá sd  fenn ) A z IS O /IE C  9 1 2 6  e lső  sz in tjén  a  k ö v e tk ező  elemek^ 

á llnak ; funkcionális megfelelés, meghizhatóság. használhatóság, karbantartható^ 

poríabilitás, hatékonyság. M eg je g y ezzü k , hog y  a k o n k ré ta b b  je lle m z ő k e t illetően meg 

n in cs  e lfo g a d o tt ren d sze r, e z ek  je len leg  egy  lá tv án y o s  fü g g e lék é t a lko tják  az ISO

674



46 B esze rzés

4.7 A v evő  állal b eszá llíto tt te rm ek

48 A te rm ék  az o n o sítá sa  és  nyo m o n  k ö v e th e tő s é g e

49 l'o lyam at.szabályozas

4 10 E llen ő rzés  é s  v izsga la t

4 11 E len ő rző , m érő  és  \ iz sgá lo  b e re n d ezések

4.12 E llen ő rz ö tt é s  v izsgá lt á llapo t

4 13 A nem  m egfele lő  te rm ek e k  k ezelese

4 14 H elyesb ítő  te v ék en y ség

4,15 K ezeles. tá ro lá s , c so m a g o lá s  es  szállítás

4 16 M inőség ü g y i b izony la tok

4 17 B első  m inőségügy i fe lü lv iz sgá la tok

4.18 K épzés

4 19 N 'evöszo lgála t

4.20 S ta tisz tik a i m ó d sze rek

A szabvány pon tja iban  tö b b  sz in ten  e lő tb id u ln a k  a len ti s z e m p o n to k  tö b b é  k ev ésb é  

részletes alszen ipon tjai. T eh a t ism ét egy  h ie ra rch ik u s  szem p o n tre n d sz e rre l van  

dolgunk. Itt a legalsó  sz in ten  le ső  a ttr ib ú tu m o k  csak  b iná risán  m é rh e tő k , a z az  csu p án  

az ellenőrizhető, hogy  szerep e ln ek -e . ü g y e ln ek -e  rajuk

Az ISO 9000-3  szabvány , m ely a szo ftv e r lé jle sz te sb en . m ű k ö d é sb e n  és 

^prtiantartasban v ez é rfo n a lk é n t h a szn á la to s  az  IS O  9001 szabvány  a lk a lm azásáh o z , 

lényegében nem  m ás, m int u g y an e zen  a szem p o n tre n d sz e r  á tfo g a lm azása  és  

ilstmkturalasa. végü lis  te ljesen  lefed  az  IS O  9001 k ö v e te lm én y ek e t

5. A Boftver fejlesztési folyiimat jav ításá l szolgáló döntések tám ogatása

Egy ttnúsitvany nem  so k  seg ítsé g e t je le n t, ha a fo lyam at ja v ita sa  a cél, A  szabvány

^ fv e te lm én y ren d sze re  m e g leh e tő sen  b o nyo lu lt, az  is e lő fo rd u lh a t, hog y  a s z em p o n to k

nem elégilhetö ki eg y id e jű leg  M iu tá n  a cé g  m e g sz e re z te  a ta n ú sítv án y i, fenn  kell

tartani annak é rv é n y esség é t T e h á t egv  tan u sitv án v  m e g sz e rzé se  e lő tt v ag y  u tán  
itib
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te rm é s z e te s  m ó d o n  m eriil fel a k é rd é s , h o g y an  lehel eg y  cégen  belül növelni te rm ed 

m e g b ízh a tó ság á t

D ö n tés i s zem p o n tb ó l a "g y ártó "  fe lad a ta  a k ö v e tk ező ;

•  M ik  a c é lra v e z e tő  te v ék en y ség ek  a te rm e lé s  m e g b ízh a tő ság án ak  n ö velésá lj

A  "vev ő "  d ö n té s i p ro b lém ájáv a l (ig en -n em  a lte rn a tív á k ) e llen té tb e n  m ost száma 

te v é k e n y sé g  te k in th e tő  a lte rn a tív á n ak  •

S .I.S E IC M M

A  C arn e g ie  M ello n  eg y e tem  S o ftw a re  E ng in eerin g  In té ze téb en  (S E I)  az  USA Legiaj 

m e g re n d e lé sé re  k ife jle sz te ttek  egy  é re ttség i m ode ll, a Ca/>iihiliiy Maliirity MoJth 

(CMM) [P au lk , C u rtis , C h rissis , 1991 ,1993]. m ely tö b b  cé lt szo lgált: Az egyik i ]  

fe jlesz tés i fo ly am at m in ő sé g é re  v o n a tk o z ó  s z em p o n to k  k ia lak ítása , amelyeket i l  

b e szá llí tó  m e g b ízh a tó ság án ak  e lem z ésé re  is lehet a lka lm azn i (A bban  az időben m ql 

nem  vo lt e lfo g a d o tt a z  IS O  9001 szabvány  ) Igen  n ag  e lő n y e  a m odellnek, hogjff 

IS O  9 0 0 0  ig e n -n em  k ö v e tk ez te té se iv e l e llen té tb en , eg y  so rren d i skálá t alkalntHi] 

fe jlesz tés i fo ly am at é re tts é g é n e k  m é résé re  E z leh e tő v é  te sz i, hog y  necsak értékdá J 

tö r té n je n , han em  m eg  lehessen  állap ítan i, m ilyen e rő fe sz íté se k e t kell tenni a fejlödbl 

é rd e k é b e n  és  m ilyen  fo n to sság i so rren d b en

it.

-na)

1 .1 (E lső  á b ra )  t in iig

A  C M M  a  fe jlesz tés i fo ly am at é re tts ég i sz in tje it ( lá sd  1 .1) a fen ti m ó d o n  állapítja mej 

E g y -e g y  é re ttsé g i s z in th ez  k u lc sfo n to sság ú  fo ly a m a to k  ta r to z n a k  E z utói 

v o n a tk o z ó  ig e n -n em  k é rd é se k  m e g v á la sz o lá sa  u tá n  d erü l ki a fe lm érés  eredméii;
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hogy egy cég m ely sz in ten  van  D ö n té sh o za ta li szem p o n tb ó l ezek  a  fo ly a m ato k  m ag as  

szin tü^em pontoknak  te k in th e tő k , a d ö n té s i a lte rn a tiv á k  m aguk  az  é re tts é g i sz in tek  

Mind a szem (pontok, m ind az  a lte rn a tiv á k  a cé g re , m int eg y sé g re  v o n a tk o z n a k

Ha a döntési p rob lém a nem  az  é rték e lé sre , hanem  a fe jlesz tési fo ly am at ja v ítá sá ra  

vonatkozik, ak k o r a k u lc sfo ly am a to k  te k in th e tő k  a d ö n té s i a lte rn a tiv á k n ak , m int a 

javulás érdekében te en d ő  in tézk ed ési te rv  p o te n c iá lis  k o m p o n e n se i R an g so ro lá su k  az 

egész szoftver te rm elő  e g y ség re  v o n a tk o z ó  é re ttség i szin t sze rin t tö r té n h e t.

U .  B O O TS TR A P

A BOOTSTRAP az  1993 feb ru árjáb an  b efe jeze tt E S P R IT  p ro je k t (5 4 4 1 )  k e re téb en  

európai szoftver cégek  és  eg y e tem ek  ö ssz e fo g ásáv a l k id o lg o z o tt  m ó d sz e rta n  a  szo ftv e r 

fqÉlttési folyam at m inő ség én ek  fe lm érése  és  ja v ítá sa  cé ljábó l. E z , az  eu ró p a i szo ftv e r  

"ipar’értékelésére a lk a lm as m ó d sze r egy  igen  rész le tes , a fo ly am at m in ő sé g é re  

vonatkozó a ttribú tum  h ie rarh iáva l d o lg o z ik  A S E I k é rd ő ív e t az  IS O  9 0 0 0 -3  é s  az  

ESA (European S p ace  A g ency ) P S S -0 5  szo ftv e r  szabványáva l b ő v íte tte  ki. T ov áb b i 

Snomitást je len t, hogy  a S E I m ó d sze r ig en -n em  válaszai h e ly e tt n é g y fo k o z a tú  skálával 

értékel, valam int a fo lyam at m inőség i a ttr ib ú tu m a ira  v o n a tk o z ó a n  is k ép e s  

IpBghatározni az é re ttség i sz in te t E bbő l k ö v e tk ez ik , hog y  a  d ö n té s i a lte rn a tív á k , m int a 

tevékenységi te rv  p o te n c iá lis  k o m p o n e n se i, a fo ly am at m in d en eg y e s  m inőség i 

Jlribu tum ának  ére ttség i sz in tje  alap ján  ra n g so ro lh a tó k , am i je le n tő s  fin o m ítá s  a  S E I 

módszerrel szem ben, am ely  a szo ftv e r  te rm e lő  c é g e t csak  eg ész éb en  tu d ta  é rtékeln i.

Az ISO 9000-3 szab v án y ra  a lap o zv a  a B O O T S T R A P  az  IS O  a t tr ib ú tu m o k  8 5 % -ró l 

tudja m egm ondani, h o g y  te lje sú ln ek -e  v agy  nem  E z é rt a  B O O T S T R A P  

döntéstámogató e szk ö z k én t is h a szn á lh a tó  az IS O  ta n ú sítv án y  m e g sz e rzé séh e z .

A BO O TSTRA P m ó d sz e rta n  fo ly am ato s  to v á b b fe jle sz té se  a B O O T S T R A P  In té ze t 

(BOOTSTRAP In s titu te  E u ro p e a n  E c o n o m ic  In te re s t G ro u p )  eu ró p a i n o n -p ro fit 

szervezet tö rtén ik . A  sze rv ez e tn e k  E u ró p a  s sz ám o s  o rszág áb a n  van  kép v ise lő je , az  

MTA SZTA K I az e lső  k e le t-  és  k ö zé p e u ró p a i ta g

■  6. Következtetések

^Megmutattuk, hogy a szoftver fejlesztési folyamat felmérése és javítása egy cég 

számára, mind a belső üzleti folyamatokat, mind a külső szerződő feleket illetően segíti 

kritikus döntések meghozatalát Érdemes volna tehát a többszempontú döntéshozatal 

[elméletének és módszereinek alkalmazhatóságát ebben a témában behatóbban 

vizsgálni
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(N E X T  C om puter K ft.)

Az Állami Energetikai és Energíahíztonságtechníkai Felügyelet 
országos integrált inl'ormatikai rendszere

k'ít



A yiru^ustef programcsomag

H oniak Zoltán . Lcitold Kcrcnc. Horbcly Zoltán 
Hunix Kit.

M indenkinek lehet vírusa. A kc/c ics általában egys/erű: menjünk cl a 
doktorhoz. Írassunk lel gyógyszert, és szedjük az orvosságot.

A szám ítógépeknek is lehet vírusuk. Néhány évvel czciáll 
a szám ítógépeken terjedo, a legegyszerűbb élőlényekre, a vírusokra 
hasonlító program ok szaporodása még ,Sci-Fi könyvek rémisztő alapötlete 
volt. Sajnos m ára m ár szom orú vaUisággá váll. Mindennapiak' a 
vírusfertőzés okozta rendszerösszeom lások, adatveszteségek. Minden 
számítógépet üzem eltetőnek ma m ár számolnia kell a vírusok Iclcvd. 
terjedésükkel. A fertőzés tünetei rendkívül különbözőek lehetnek. ; 
tlő fo rd u lh a t, hogy semmit sem lehet észlelni, m áskor pedig külömii j 
üzenetek jelennek meg a képernyőn, különös dolgok történnek.

.'\ vírusok nagy részét állandóan betarto tt óvatossági rcnds/ahálytití | 
és a m egfelelő virusvcdcim i syo /tvcrck  használatával el lehet kerüM j 
Ebben kíván hathatós segítséget nyújtani a VirusBusler programé 
Tökéletes vírusvédelem nincs, nem is létezik, így a VirusBusterj 
program csom ag sem az. A kiegészítő szolgáltatásokkal együtt azonha^j 
V'irusBuster program csom ag hatékony védekezési lehetőséget kínál szinte j 
az összes M.S-DOS vírussal szemben. A program csom ag külön progi 
tartalm az a m ár m egtörtént fertőzések felismerésére, megszüntetésére |  
valamint cgy-cgy további egységet, am elyeket a számítógépre, illetve I 
Novell szerverre felinstallálva megvédi azt az. esetleges fertőzésektől. Mível 1 
a program csom ag nem lehet tökéletes, ezért a felhasználók egyrésaj 
folvam atos program követési kapnak (kb, 2-.3 hetente jelenik meg újaMij 
verzió), másrészt ha bármilyen a prögramcsom aggal nem mcgoldbíjfj 
vírusokkal kapcsolatos problém a m erülne fel. úgy szakembereink azt] 
megvizsgálják és megoldják.

1. .Vli is az a számítógépes vírus 7

A számítógépes vírus intelligencia, erkölcs és értelem nélkül.'| 
Intelligens, m ert létrehozásához mély szám ítástechnikai ismeret szükst 
Erkölcstelen, mert alattom osan kihasználja a számítógépek scbczhctőségfll 
É rtelm etlen, m ert egy vírus terjedése, pusztítása mindös.szc öncélúi 
erőfitogtatás.
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A swimílógcpcs vírus vakSjúhaii egy olvan proanm i ( vagy
pfiíjíriimrcszlcl ), nm eh kepes nrm. /iop\ rcproihik:iljíi öinn/ie^il \agyís 
íinirapii másolva s/apom iljon . Nem m inden s/ám ílógépes vírus okoz 
Línikal. ncnielyikük csak és/revéllenül lerjed.

Minden szániílógépes rends/erhen , bármelx operációs rendszer alatl. 
■ihol IcheUlscg van arra. Iiogy egy program  egy másik program ot 
nKklosílson, azaz lehetőség van az aelalok és a íultalhatc) k<Kl
kiHivertikiójára, Iclrclioy/i.iló uni.\. A  világon tahin a legjolihan elterjerit 
IX)S operációs rendszer pedig messzemenőleg alkalm as \irusok  
k'lrchnzásiira és azok terjedésére.

1 Védekezés a vírusok ellen

A vírusok elleni védekezési méHiszerekel a vírus lélezéséEtek íellétele 
IckiI közelíthetjük meg. lokéle les m egoldás csak úgy születhet, ha az 
jlktilma/otl renelszerekben a íu ita lha ló  kiid és az adatok között 
semmiléle transz.rormáeiót sem engedünk meg. Kz .sajnos egy teljesen üj 
(fcráciiis rendszert, új rendszerszem léletet kíván meg. A N eum ann-elw eI 
cik'ntéthen, a futtatható  számítógépes kódot és az adatokat teljesen 
elkülönítve kellene tárolni. Hz az út a kózeljóvőben - a jelenlegi
o)vráciiis rendszerek nagyfokú elterjedtsége m iau - még nem lesz járható. 
A mtísjk lehetőség, hogy a D()S-l m egtartva az adatok és a futtatható
ki'xlok közötti transzformácién m egakadályozzuk vagy legalábbis
(clügyeljük. Sajnálatos m ódon a DOS felépítése miatt ezt a
tnin.s/íomiáeiőt tökéletesen m egakadályozni lehetetlen.

H:i általánosságban egy vírus fertőzését m egakadályozni nem lehet, 
akkor legalább, azt biztosítani kell, hogy cíz csclk 'i’c.s fertőzes m ine! előhh  
kiismerhető es e/lővo/íllitirő leplen. Hithez a rendszer veszélyeztetett 
területeiről mintát kell venni, s azt rendszeresen ellenőrizni kell. Hertőzés 
észlelése esetén a behatoUvt vírusirtei program  segítségével el lehet 
távolítani (ha szükséges, akkor az eltávolításhoz az eredeti állapotról vett 
minta is felhasználható). Am vannak olyan destruktív jellegű vírusok is.
amiknek fertőzése után az adathordoziíkat m ár nem lehet az eredeti
állapvitukba visszaállítani, így ez. a vírusirtásos m ódszer nem nyújthat teljes 
hiztoiiságol.

Nagy általánosságban tehát a vírusok ellen nem lehet kielégítő 
védelmet nyújtani, azonban kirnkrét. m ár ismert vírusok ellen van mód a 
védekezésre. Az ilyen, ismert vírusok ellen védő védelmi rendszert 
nevezik spccifíkus léde tem nek . m egkülönböztetve a vírusok egyes fajtái 
ellen védő áluiUínos vírusvcddcnuőt.

A vírusfertőzés esélyeit a szoftveres vírusvédelm en túl állandóan 
betartott óvatossápi rendszabályokkal is jelentősen lehet csökkenteni. A

681



rendszerbe kerülő idegen lemezeket alaposan meg kell vizssílni| 
forgalm ukat nem árt korlátozni. Szoftvertelepítésnél különösen oda ko| 
figyelni a vírusos fertőzés lehetőségeire, (tigy fertőzött proitranij 
szétküldése egy egész számítógépes rendszert képes megbénítani !)

Az esetleges fertőzés hatásainak csökkentése érdekében ccIsA'ni 
legalább az újonnan keletkező adatokat rcnds/crcscn menteni, báitti-'k  ̂
úgynevezett backup funkciónak az ellátására több kereskakímj 
forgalom ban lévő eszköz is kapható (stream erek. optikai dis/k-̂  
cserélhető m erevlem ezek, stb). Legalább hetente illik menteni az újiinnj 
keletkezett adatokat és havonta készíteni egy átfogóbb mentésig 
későbbiekben takarékossági okokból elegendő mindössze ezeket ti lî  
m entéseket megőrizni.) Rendszeres m entéseknél bármiféle reiidszerhihi 
vírusfertőzés sem okozhat majd katasztrőfális károkat, míg backttp-ulJ 
nélkül a keletkező károk nagyon nagyok is lehetnek.

3. A VirusBuster programcsomag részei

A V irusBuster program csom ag illeszkedik az előző részben enilllj 
szoftveres védekezési eljárásokhoz. A program csom ag három részMl áll:p

.  ChkVir. amely m ár meglévő fertőzés esetén nyújt scgiliá 
Lehetőséget biztosít ismert vírusok, azok m utánsainak, valamint ismerd 
vírusok felderítésére és eltávolítására.

• VirSec. amely kettős feladatot lát el. lágyrészt alkalmas arra. tiogj 
gyakran használt állom ányok változásait detektálja, illetve rezidensen] 
m etnóriába épülve ismert és ism eretlen vírusok terjedését megakadályon 
valamint felügyelje a fu tta tható  kódok változtatásait.

• Spider, amely a Novell Netware hálózatokon a futtatható Lxii 
változtatásait, valam int a hálózati forgalm at figyelve képes ismert] 
ism eretlen vírusok felismerésére.

4. ChkV ir víruskerest), vírusirtó

A ChkV ir program  m ár meglévő fertőzés esetén nyújt segílséí 
elsődleges feladata, hogy felderítse a számíteígépes vírusok) 
m egfertőzött állom ányokat, területeket. A felderítés után alkalmas lovij 
arra is. hogy ismert vírusok esetén a fertőzést megszüntesse, a íeríS 
állom ányokat és terü leteket az eredeti állapotukba vi.sszt 
E lőfordulhat az az eset is. hogy a vírusfertőzés után az eredeti állnnt 
nem  állítható vissza tökéletesen (a vírus destruktív tulajdonsága itlî  
E kkor, file-vírusok esetén lehetőség van a fertőzött állományok törli
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U'liviK'k olyim vírusok is (pl.: Invudcrs). melyek esetén elm életileg nem 
ikiiillKMó el minden esetben, hogy ;i vírus visszaúllíthutóíin l'ertőzte-e meg 
;i prugrantol. vagy tönkre is lelte a /t. Hhben az esetben a ChkVir 
imgprúhálja a legjobb tudása szerint visszaállítani az. eredeti állom ányt, de 
iii'iii biztos, hogy ez a visszaállít.is tökéletes lesz.

A riikVir program  további feladata, hogy felderítse az olyan 
liiitalltaló programokat, amelyek vahimilyen töm örítő  program m al lettek 
'ürítve. K/en töm örített fu tta tható  állom ányok detektálása azért fontos, 
mert ezek is tartalm azhatnak vírust. tU llö rdu lhat ugyanis az az. eset, 
niiverim az eredeti program  >negfertőz.ődött. majd ezután lett sűrítve, így 
.1 'ürítő program mintegy "elrejti" a vírust. Meg kell jegyeznünk azonban, 
lie;jv eredeti, gyári program ok között is találhatunk töm örítetteket.

A ClikVir több víruskeresési eljárást egyesít m agában. Mindegyik 
viruskerese'si eljárás a fu tta tható  állom ányokon, illetve futóképes 
liTuleteken (partícivrs tábla, boot szektor) hajtv'rdik végre.

Áhalános víruskeresés

Az általános víruskeresés segítségével vírusonként és állom ányonként 
iMce'rtvc a futókepes terü leteket: partíciós tábla, boot szektor, ...) egy 
ívo^kcrL'scs történik. A m ódszer csak a szerzők által ismert vírusok 
ívli'ii használható, ugyanis a konkrét -vírusok keresése csak azon^ a 
tv-rülcfen. az állomány azon reszeben történik, ahol a vírus, tulajdonságai 
rócn előfordulhat. Ezek alapján ez a víruskeresés! m ódszer egy gyors 
dlcnörzcst jelent, mivel a ChkV ir program nak nem kell végigolvasnia a 
rvanúsíum állományt.

Siekvntiakeresés

Amennyiben egy vírus nem áll teljes egészében rendelkezésre, viszont 
cp kellően hosszú byte-sorozat. amelyet a vírus tartalm az igen, akkor a 
vírust kereshetjük c. reá jellem ző, byte-sorozat alapján. Egy, a vírus 
minden megjelenési form ájában is m egtalálható byte-sorozatot nevezzük a 
virus egy szekvenciájának. E lőfordulhat, hogy a vírus fertőzésenként 
változtatja magát, ekkor néhány elem et tartalm azó szekvcnciahalm az 
'ígítscgévcl dolgozhatunk. A szekvenciák kellő hosszúsága teszi lehetővé, 
hop elenyésző legyen annak a valószínűsége, hogy a szekvencia valamely 
nem fertőzött állom ányban, véletlen egyezés folytán előforduljon. 
A vakriasztás azonban teljes m értékben NEM  zárható  ki. 
A szekvenciakeresés során állom ányonként (beleértve a futóképcs 
területeket” partíciós tábla, boot szektor, ...) egy keresés történik, olyan 
alíoritmus alapján, am elynek .segítségével egyszerre az östszcs .szekvenciát 
letessük az adott állom ányban, területen. Az algoritm us időigénye
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kövesbe rtigg a szekvenciák szám álól. sokkal inkább az olvasási műveletek 
lassúsága korlátozza azt. A ClikVir keHIajta szekvenciakerescsi cljánBl 
tartalmaz. Az egyik esetben a szekvenciák keresése az egész állománybíin 
niegtörténik. t z  egy biztonságosabb, de lassabb ellenőrzést jelent. A 
nnisik módszer szerint a ClikVir az. állom ányoknak csak az elejei és a 
végét vizsgálja. Hz szinte az összes esetben elegendő.

»
IMulációk keresése ,

Az iiltalános keresésben em lített, ;i szerzők által ismert vírusok 
nuitáeióinak a keresése is lehetséges a C likV ir segítségével. A ChkVir 
tartalm az egy beépített processz.oremulátort. melynek segítségeveki végre 
tikija liajtiini az Assembly szintű gépi utasításokat. A ChkVir a 
gyanúsított program ot az emulácii) segítségével kezdi futtatni. Rögzített 
m enn'iriaterúlelen ellenőrzött végrehajtás történik, nem hajtódnak végre u 
l.'O utasítások, interrupt hívások, stb. A végrehajtott utasítások alapján 
megálhipítható. hogy a gyanúsított filc lertőzötl-e valamely ismert vírussal, 
vagv annak srilamilycn mutánsával.

Ismerellen vírusok keresése

Az ismeretlen vírusok keresése is az előzőekben leírt processzor- 
em ulátor segítségével történik. A rnulációkereséslől eltérően itt a ChkVir 
nem az ismert vírusokhoz való hasonlóságot figyeli, hanem  bizonyos a 
vírusokra általánosan jellemző tevékenységeket detektál.

5. V irSet vírusvédelem

A VirSec egy általános vírusvédelmi program . Mint a vírusvédelmi 
áttekintésből is látható, biztos vírusvédelem nem létezik. Vannak ugyan 
hizonvos m ódszerek, am elyekkel vírusokat fel lehel ismerni, védeni lehel 
ellenük a szám ítógépeket, de mindegyik m ódszernek megvannak a 
korlátái, mind a felismert vírusok fajtájában, mind a más szoftverekkel 
való összeférhetősegben. Hzért a VirScc ezekből a vírusvéAlii
m ódszerekből pn'ibál meg minél többet megvalósítani. A programban az 
egves védelmi méidszerekel megvalósító program részleteket úgyncvczcll 
m odulok tartalm azzák. .Mivel az egyes vírusvédelmi módszerek idS 
és/vagv m em óriát foglalnak, esetleg egyes szoftverekkel nem femek össze, 
a VirSec vírusvédelem lehetőséget nyújt arra. hogy az. egyes mrxlulokal 
opcionálisan ki lehessen kapcsolni, időt és m em óriát takarítva meg. de 
term észetesen így a védelem  hatásfoka is csökken. A memóriafoglalás 
enyhítése érdekében a tárban m aradó (rezidens) m odulok akár a fvklKB 
fölé. akár H.MS-be is fel tudnak töltődni. Az opeiók kiválas2i | ^  
beállítását m enüvezérelt felhasználói felület biztosítja.



A/ iílliiliinos vírusvcdclmi m ods/crck . h;i nincsenek a /  aduit 
t c iH is /c r h c / ,  illes/lve, akkur reiulkívni russ/ lialásrokiiak vagy túl sok 
vakliírniál oku/.nak. bze-rl a VirSee vímsvédelein |iarainéteiei széles 
haliimk közölt állithalóak. A hatásos és vaklárnianientes miiködéshez 
171'kcl a paramétereket m eglelelöen kell betillítani.

'i
A VirSec kél íu lta lható  programh(')l áll:

• VlkSKC.KXK: A V'irSee kommimikáeiiís programja. Knnek
a programnak a használatával lehel instalhilni és konlignnilni 
a teljes VirSee rendszert.

• VS_AUTO.KXK: Az AU l’OHXHC.HA T-hóI induló program , amel\ 
larlalntazza a rezidenssé váló program m odulokat, valamint ez xégzi 
cl az állatidé) meméiria és lile ellenőrzéseket is.

Mint láthaté) a V IRSLU  program  liutatásával az egész VirSee rendszer 
Installálható és I'eliigyelheto.

A VirSee program az alábbi modulokbéil épül lel :

• l'lk'Chrek modul: l'ile ellenőrző modul. Úgy elkészúett adatlile
alapján minden rendszerindításkor a kijelölt l'ile-okat összehasonlítja 
az adall'ile-ban eltárolt eredeti tartalm ukkal. (A  m odul a drive-okat 
ahszolútan olvassa. íg\ a lopakodó) vírusok sem tudják bec.sapni I)

• VirSpec modul: Vó'rus specifikus védelem. Az ismert vírusok ellen 
KXWi-srs védelmet nyújt. Uertőzöll lile futuuásánál figyelmeztet a 
vírusra, annak futását megakadályozza, de az eredeti, fertőzés előtti 
programot hagyja futni.

• KilcProlecI modul: File védelem. Segítségével a m egadott file-okat
bizonyos m űveletek ellen védi a modul. Például a C:\UTIL 
alkönyvtárban az összes C'CFM. KXH, B A l kiterjesztésű file-ok írás 
és átnevezés ellen védetté tehetők. Ha a m odul a védelem 
megszegését észreveszi (például valamelyik program  írni szeretne
egy írásvédetté tett file-ba). akkor egy ablakban figyelmeztet az 
illegális műveletre. így a vírusok, amelyek az H.XH és C'O.M 
kiterjesztésű állom ányokat szokták fertőzni, ham ar lebuknak, 
fertőzésüket a m odul meggátolja.

• BoolCheek modul: Boot ellenőrző modul. M inden gépbe kerülő 
floppy lemezt megvizsgál. Ha b(xit-vírussal fertőzöttet talál, akkor 
figyelmeztet. C IR L -A L  T-DUL- nél megvizsgálja az A: drive-ban
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levő leme/l. s h:i a/on vírust talál ligyelme/tet cs nicggitloljti a 
biHitolást.

• Boot modul: A (': hard dis/k M M O O I (ptirlíeiós tábla) és< U()OI 
s/ektorából induló modul. Így ;i gép bekapcsolása után e/ a mukIuI 
les/ .7 /ei't’/vo" iiklivúnll /yroenim (még a / Operációs renils/er d<Hl 
töltődik a memóriába !). Ekkor eredeti, eltárolt adatok alapján j 
változások lelismerésével minden bool-vírtist képes lelismcmi, 
leirtani. Aktivizálódása ultin pedig úiisvédellé teszi az M HO O Íe  
BOO'l szektorokat. így minden hool-virus s/nporodnsiil ineîmilofy

.  Mi-mScan modul: M em óriaellenőrzés. Eekidata annak eldöntése liw 
a vírusvédelem elindulásakor van-e itiár vírus a itienióriában. Ip 
biztosítható, hogy ismert vírus a védehtiet nem estiphatja Ix;.

6. Spider hálózati vírusvédelem

A SP ID E R  egy Novell NetW are szerveren íutt) vírusvédelmi prngniitt. 
amelv egvsz.erre nyújt ism eretlen, valamint ismert vírusok elleni véileliiM. 
C'élja. hogy a hálózati állontáityokat védje a vírusok ellen, illette u 
esetleges fertőzést detektálja. A program  lehetőségei:

• Rugalm asan konfigurálható, az adott lendszerhez sajátnstáoi
maximálisan figyelembe vehetőek.

.  M ódosítás elleni védelem , amellyel a kritikus rendszerterüleiel; 
vedhetőek ( pl. svs.puhiie. stsdopin ).

. Integrált e lektronikus levelezési tám ogatás, hogy a rendszergardáital 
ne kelljen mindig a lendszere kttzelében lenni, mégis azonnal 
értesülhessen m inden a hálózaton felbukkanó vírusnSI.

• File hozzáférésenként, illetve tetszőleges időpontokban periodikus 
ellenőrzés.

A program  több opciönális védelmi lehetőséget kínál, ezek az alábhiak

• M ódosítás elleni vedelem : Az érvényességi tartományba- cső lilc-ii
m ódosíthatatlanok még a rendszergazda szám ára is. Mivel a rendszergazda 
m unkája során egyes terü letekre cső fájlokat (pl. a sxs.puhiic alkönytlit 
tartalm a) csak nagyon ritkán m ódosít. íg\ könnyen megakadáhozhalá 
hogy egy. a háléizatra felkerülő vírus ezeket az állományokat
m egfertőzhesse.

• E lcrcskori ellenőrzés: M inden filc-hozzáferéskor (futtatás, olvasásk 
írás) a védelmi rendszer leellenőrzi a megnyitni kívánt állomámt. 
A m egnyitást norm ál esetben csak ismert víru.st nem tartalmazó file-n
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cnpolclyozi. Az cllcnőrzcsnck kct lajlája Ichclscgcs: a szerverre felkerülő, 
illene a szerverről lemenő állom ányokra.

t Peri(Hlikus vírusellenőrzés: A periodikus vírusellenőrzés eélja a 
iwnibh biztonság érdekélien adott időpontokban (pl. éjszakánként), egyes 
lilecsopnrtok vírusellenőrzése.

A program szempontjából fontos események üzeneteket generálnak. 
.V üzenetek célja, hogy a felhasználé). rendszergazda, operátorok értesítést 
Lpjanak a program m űködéséről, esetleges vírusok felbukkanásáról. 
A program kiválér lehetőségeket kínál az üzenetek szétosztására, 
leltetéiség van például arra is, hogy egy vírus felbukkanásakor 
dekironikus levelet (c-nuii/A) küldjön valakinek (célszerűen a 
rendszergazdának, de lehet több címre is). Az üzenetek lehetnek 
globálisak,,ezek az egész rendszert érintik (pl. a Spider-t elindították vagy 
k'állították). vagy egy védelmi egységhez köthetőek (pl. vírust talált a 
ververen). Az üzeneteket tehát üzenetcsoportokba sorolhatják. A Spider 
programhan opcionálisan állítható, hogy mely üzenetcsoportok hol 
idcnjcnek meg. M egjelenhet a szerver valamelyik képernyőjén, a 
(elhasználó képernyőin. külíínWiző napló filc-okban, illetve az. em lített 
irfxlon akár elektronikus levél form ájában is elküldhető.

te-

■V
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Számítógépes rendszer latin nyelvű orvosi szövegek feldolgozására'

Vágvölgyi Edit
Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged 

Idegennyelvi Intézet

Toczki János
József Attila Tudományegyetem Szeged 

Számítástudományi Tanszék

Abstract

Az attnbutum nyelvtanok jól alkalmazhatók mesterséges nyelvek formális leírásán  ̂
ugyanakkor a legtöbb esetben a formális specifikáció igen egyszerúca] 
implementálható A természetes nyelvek feldolgozása általában bonyolultabt  ̂
modelleket igényel. Léteznek azonban olyan szűkebb szakmai nyelvek, amelyekbe^ 
csak bizonyos -nyelvtani szerkezeteket és kifejezéseket használnak, sót az egyértelmí’ 
megfogalmazás érdekében ez kívánatos is.

Ilyen terület az orvostudomány, ahol a mai napig is a latin nyelvet használják közvetítiit 
nyelvként. Két tisztán latin nyelvű szöveg típust - a boncjegyzökönyveket és a 
recepteket - vizsgálva azt találtuk, hogy ezek attribútum nyelvtannal specifikálhatólc. A 
nyelvtan alapján egy szöveg elemző számitógépes rendszer készült.

Eredeti szándékaink szerint ez egy oktató program magját képezi, amely jól 
használható orvostanhallgatók latin nyelv oktatása során, mivel éppen azokat a 
nyelvtani szerkezeteket memorizálja, amelyeket későbbi munkájuk során használni 
fognak. Megfelelő kiegészítéssel a rendszer alkalmas boncjegyzőkönyvek diagnózii 
részének kódolására a már nálunk is szabványosan használt SNOMED illetve BNO 
kódrendszerek alapján. Az általánosan használt pathológiai rendszerek esetében ezt a 
mechanikus munkát kézzel végzik.

Bevezetés

A tudományos kommunikáció legalapvetpbb feltétele a közlések egyértelműsége. Az 
orvos- és gyógyszerésztudomány területén különösen fontos a feltárt tények lehetó 
legegzaktabb megfogalmazása, a pontos terminológia használata, amely az általánosa' 
használt terminus technikusok révén elősegíti a tudományos információ megértését

Ennek a kívánalomnak leghatékonyabban egy nemzetközi közmegegyezéanj 
megválasztott követítő nyelv tesz eleget. Ilyen közvetítő nyelv a latin, amely 
évszázadokon át volt az európai kultúra nyelvi hordozója, s mintegy második 
anyanyelve a tudományok művelőinek.

' a  kulalást az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatja F128S3 számon.
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Jóllehet a legújabb időkben az általános műveltség struktúrájának megváltozása 
következtében a latin terminológia használata veszített jelentőségéből - még szakmai 
szinten is és alkalmazása olykor mechanikussá vált a biztos nyelvi háttér hiányában, 
holt nyelv lévén megmaradt az az előnye, hogy az idők folyamán változó értelmezések 
ingadozásai nem gyakoroltak rá jelentős hatást.

IS

Az oi^'osi latin  nyelvről

Mind az orvostudomány, mind a gyógyszerésztudomány terén megfigyelhető a magyar 
és a latin nyelv kevert használata.

kCndazonáltal körvonalazható két terület, melyeken a latin nyelv használata preferált 
es JÓI Itörülírató. Az orvostudomány terén ilyen a kórbonctani intézetekben készített 
diagnózisok tisztán latin nyelvű része, a gyógyszerészetben a receptekben használt 
■ennyiségek, megnevezések, utasítások rendszere Mindkét terület pnmér jellemzője, 
hogy a latin nyelvnek csak bizonyos szűk szeletét használják.

A kórbonctani diagnózisok legszembetűnőbb tulajdonsága a speciális latin illetve görög 
lexika mellett a hiányos mondatok nagy száma, az igék minimalizált használata.

A leggyakrabban használt szerkezet a genetativus, illetve az elöljárókkal vagy azok 
nélkül az abl. illetve az acc. szerkezet, valamint természetesen a jelzős szerkezetek. 
Ezek kombinált használatával célszerűen tömör és egyértelmű szövegek jönnek létre.

A gyógyszerészetben a receptek meghatározott szerkezettel bimak, amely részben 
determinálja az alkalmazott nyelvi formákat. Ezzel kapcsolatban lásd a 4. pontban lévő 
példát.

Az orvos- és a gyógyszerésztudomány minössze néhány igealakot használ Részletezés 
nélkül megemlitünk ezek közül néhányat.

Inptrativus. Az orvos a gyógyszerésznek szóló utasítást általában az imperativus 
tegező alakjában adja meg.

Cenjunctivus. Az imperativus mellett szokásosak más parancs és előirásformák is, bár 
gyekoiiságuk egyre csökken a kész gyógyszerek számának szaporodása miatt. Ezek a 
formák inkább utasítást adnak, mit hogyan kell csinálni.

Közismert recept jelölés pl. D S., da signa, amelyet az általánosabb utasítás szerint 
Így olvashatunk: detur, signatur

Participium conjunktivum . Olyan jelzői és határozószói mellékmondatok 
összevonására szolgál, ahol a mellékmondatok alanya a fömondatban is előfordul.

Puticipium absolutium  Olyan határozószói mellékmondatok összevonására szolgál, 
ahol az alany a fömondatban nem fordul elő.
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Az attribútum nyelvtan fogalmát D E. Knuth definiálta környezetfiiggetlen nyelvelt 
szemantikájának leírására. A nyelv strukturális elemeit jelölő nemtermináliy I 
szimbólumok tulajdonságait attribútumokban tároljuk. Megkülönböztetünk szintetizüt 
és örökölt attribútumokat. Az előbbiek értékét alulról felfelé - a kisebb egységektóf a 
nagyobbak felé - haladva hat.írozzuk meg. Az örökölt attribútumok értéke fordított 
sorrendben definiált.

Az attribútum nyelvtanok legfontosabb tulajdonsága, hogy a szemantika teljesen 
egzakt formális leírására alkalmasak, ugyanakkor igen egyszerűen implementálhatóMI ' 
A gyakorlati szempontból legfontosabb atnbutum nyelvtan osztályokra az irodalombul 1 
igen hatékony kiértékelési stratégiák ismertek. Ezen módszerek alkalmazásával több 
fordítóprogram iró rendszer is készült, amelyek a formális leírásból közvetlenlíj i 
indítható elemző programot készítenek.

Az attribútum nyelvtanok legfontosabb alkalmazási területe a programozási nyelvelt 
szemantikájának és fordítóprogramjainak specifikálása. Ezen kívül ismertek más 
alkalmazások is, a szintaktikus alakfelismeréstől az adatellenőrzésig számos területea-

A természetes nyelvek jellegüknél fogva csak bonyolultabb formalizmusokká] 
kezelhetők. Bizonyos - elsősorban szakmai - szövegek olyan szigorú szabályok szeillj 
épülnek fel, hogy azok szerkezete ezzel az egyszerűbb eszközzel is leírhatók, lehetővé 
téve a rendelkezésre álló algoritmusok használatát.

Ezen a helyen mellőzzük a formális definíciót, a szükséges algoritmusok részletes 
ismertetését. Helyette egy egyszerű példát mutatunk be az általunk fejlesztett 
rendszerből. Formálisabb leírás az irodalomban több helyen is elérhető. [1] [2]

Az attribútum nyelvtanokról

Az orvosi latin  nyelv form ális leírásáról

Ebben a pontban példaképpen megadjuk a receptek szerkezetét leíró attributua 
nyelvtan egy részének egy erősen egyszerűsített változatát. Szándékunk szerint a példt 
különösebb magyarázat nélkül is érthető.

N em term inálisok:

Recept, Anyagok, Anyagleírások, Anyagleírás, Anyagsorozat Anyag, Jelzők, Jelző, 
Birtokos, Mennyiség, Szöveg, Elöljáró, Mértékegység, Számosság, M, Amennyikt^jJ 
Teszésszerint, Utasítás

Term inálisok:

főnév, melléknév, participium, számnév, "ad", ”en", "quantum", "satis", "qu”, "sat", j 
"libitum", "lib"

A ttribú tum ok:

Szám, Személy, Nem, Eset
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S z e m é ly : { I ,  2 ,  3 )

Szám: {egyes, többes}
Nem: {him, nő, semleges)
Eset: {alany, tárgy, birtokos)

Átírási szabályok:

Az attribútum kiértékelési szabályokat és a szemantikus feltételeket a könnyebb 
énhetóség érdekében legtöbb helyen a formalitás mellőzésével szövegesen adjuk meg, 
a triviális szabályokat elhagyjuk.

Az attribútumok órtékkészlete:

Recept

Anyagok

Anyagok Utasítások 

Anyagleirások

Anyagleirások
Anyagleirások

Anyagleirás Anyagleírások 
Anyagi eirás

Anyagleirás Anyagsorozat Mennyiség

Anyagsorozat := Anyag Anyagsorozat
Feltétel: Anyag, Szám=egyes

Anyag.Eset=birtokos

Anyagsorozat
Feltétel:

:= Anyag 
Anyag. Szám=egyes 
Anyag.Eset=birtokos

Anyag := főnév Birtokos Jelzők
Feltétel: fönév.Eset=Jelzők.Eset

főnév. Szám=Jelzők. Szám 
főnév. Személy=Jelzők. Személy

Jelzők
’ Feltétel:

:= Jelző Jelzők 
Jelző.Eset=Jelzők.Eset 
Jelző. Szám=Jelzök. Szám 
Jelző. Személy=Jelzők. Személy

Jelzők üres

Jelző := melléknév participium
Feltétel: participium.Eset=melléknév.Eset

participium. Szám=melléknév. Szám 
participium. Személy=melléknév. Személy

Jelző



Birtokos := Anyag
Fetétel: Anyag.Eset=birtokos

Birtokos

Mennyiség
Mennyiség
Mennyiség

Szöveg
Feltétel:

lambda

Szöveg Számösság 
Amennyikell 
T etszésszerint

:= Eloljarö Mértékegység M 
Mértékegység. Esepnárgy 
Mértékegység. Szám=M. Szám

Elöljáró
Elöljáró
Elöljáró

Mértékegység
Számosság

Feltétel:

"ad"
"en"
üres

:= főnév
:= "(" Elöjáró Mértékegység M ")"
Mértékegység.Eset=tárgy 
Mértékegység. Szám=M. Szám

M

Amennyikell
Amennyikell

T eszésszerint 
Tetszésszennt

Utasítás

quantum” "satis" 
qu" "sat"

ad" "libitum" 
ad" "lib"

A gyógyerésznek szóló utasítás a fentiekhez hasonlóan leírható. Ezt itt hely hiányibl% 
nem közöljük.

A főnév, melléknév, számnév, participium a nyelvtan terminális szimbólumai, az input 
szövegekben használható szavakat egy szótár tartalmazza. A szavak elemzését egy 
külön morfológiai elemző rutin végzi.

Alkalmazási területek

Ebben a pontban megemlitünk néhány olyan alkalmazási területet, ahol az orvosi lauo 
nyelv formális leírása, illetve az ebből generált program hasznos lehet. Ez nem záiji Id, 
hogy a rendszert, esetleg kisebb módosításokkal más területen is alalmazni lehessen.

Talán a legfontosabb alkalmazási terület az oktatás. Ha rendelkezésünkre áll egy 
eszköz, amely adott szövegekről eldönti, högy azok egy szabályhalmaz szerint 
helyesek-e, akkor az felhasználható nyelvtani tesztek ellenőrzésére, gyakorlásra.
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Az előbbieken messze túlmutató alkalmazás lehet egy automatikus kódoló rendszer. 
Számos nemzetközi illetve belföldi kódrendszer létezik diagnózisok kódolására, ilyen 
az amerikai SNOMED, a magyar BNO vagy a WHO egységes kódrendszere. Ma a 
kódolási munkát még a legmodernebb számitógépes rendszerek esetében is kézzel 
végzik az orvosok. Nagymértékben megkönnyítené ezt a munkát egy elemző, ami a 
diagnózis szövegéből maga előállítaná a megfelelő kódot, az orvosra csak az utólagos 
ellenőrzés maradna.

Ma már Magyarországon is a legtöbb kórházban számitógépes adatbázisokat 
használnak. Új, strukturált visszakeresési lehetőséget kapnánk, ha az itt tárolt szöveges 
információt fel tudnánk dolgozni.

Irodalom

[1] Alblas: Attribute evaluation methods, in Proc. of SAGA, Prague 1991, LNCS 
545 pp 48-115

[2] Engelfiiet: Attribute grammars, attribute evaluation methods, in Methods and 
tools for compiler construction, Cambridge Univ. Press, 1984, pp. 103-138

A rendszer bővíthető  egy példatárral, ami szöveg m intákat, gyakorlatokat tartalm az,

így egy kom plett ok tató  rendszert kapunk.
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Az előbbieken messze túlmutató alkalmazás lehet egy automatikus kódoló rendszer. 
Számos nemzetközi illetve belföldi kódrendszer létezik diagnózisok kódolására, ilyen 
jzamenkai SNOMED, a magyar BNO vagy a WHO egységes kódrendszere. Ma a 
kódolási munkát még a legmodernebb számitógépes rendszerek esetében is kézzel 
végzik az orvosok. Nagymértékben megkönnyítené ezt a munkát egy elemző, ami a 
diagnózis szövegéből maga előállítaná a megfelelő kódot, az orvosra csak az utólagos 
ellenőrzés maradna.

Ma már Magyarországon is a legtöbb kórházban számitógépes adatbázisokat 
használnak Új, strukturált visszakeresési lehetőséget kapnánk, ha az itt tárolt szöveges 

lilfotmációt fel tudnánk dolgozni.

A rendszer bővíthető egy példatárral, ami szöveg m intákat, gyakorlatokat tartalm az,

így egy komplett oktató rendszert kapunk.

Irodalom

[1] Alblas: Attribute evaluation methods, in Proc. of SAGA, Prague 1991, LNCS 
545 pp 48-115

[2] Engelfriet: Attribute grammars, attribute evaluation methods, in Methods and 
tools for compiler construction, Cambridge Univ Press, 1984, pp. 103-138
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SZAKMAI ELETRAJZ 

Dr. Tóth József

dr. Tóth József, kereskedelmi igazgató.
Sun Microsystems Intercontinental Operatinos, Middle European Regional Office.

1957-ben születtem Tapolcán. Egyetemi tanulmányaimat a EME VUlamosmérnöki Karán foly- 
littam. 1981-ben szereztem villamosmémöki oklevelet. Két évvel később szakmérnöki diplomát 
nereztem és műszaki doktori fokozatot kaptam nagysebességű, párhuzamos működésű 

^MMgépek tervezése tárgykörében. Több évig számítógép architektúrák kutatásával és fejlesz
tésével foglalkoztam a sejtprocesszor projekten belül, több publikációm jelent meg ebben a 
témában. A Soros Alapítvány segítségével négyhónapos tanulmányúton vettem részt a londoni 
University College-ban. 1990-ben csatlakoztam a Dataware Kft-hez. ahol 1992-től kereskedel
mi igazgatóként dolgoztam. 1993-ban MBA diplomát szereztem a roueni Kereskedelmi Akadé
mián. 1994 májusától új munkahelyemen a Sun Microsystems-nél dolgozom kereskedelmi igaz- 
|ilói beosztásban. Egy kislányom van.
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’’The Network is the Computer” avagy 
”A  számítógép maga a hálózat”

Dr. Tóth József, kereskedelmi igazgató,
Sun Microsystems Intercontinental Operations, Middle European Regional Office

A Sun Microsystems egyiké a kaliforniai szilíciumvölgy csodavállalkozátift I 
nak. 1982-b en  három mérnök a Stanford Egyetemen egy olyan számitóg^ I 
pet tervezett, amelyet boltban kapható alkatrészekből lehetett összeraj^l 
a szoftvert is beleértve. Az eredmény 12 évvel később: egy 4.6 milliárd dollár 
forgalmú nagyvállalat, amelyet a számítástechnika világában a nyílt rend
szerek úttörőjének tekintenek és amely a UNIX piac 17.5%—át birtokoltig 
1993-ban.

Amikor a Sun bevezette jelszavát ”A  számítógép maga a hálózat”, már jól tudti, j 
hogy a számítástechnikában újabb paradigmaváltás jön, amelynek vezetS| 
inkább a Dávidok mintsem a Góliátok lesznek. Az új csatát a ’’többet ésszel mint i 
erővel” közmondás jellemzi a legjobban, amelyben a dinoszauruszok háláin 
vannak ítélve. A  paradigmaváltás terminus technicusai, úgymint nyílt rendszer ' 
rek, ügyfél-kiszolgáló architektúra, hálózati és csoportos számítástedMÉi, j 
UNIX, testreszabás és üzleti folyamatok átszabása, ma már elég jól ismertaa f  
felhasználók körében is. Ebben a cikkben főleg arról lesz szó, hogy ezeken a , 
területeken a Sun hogyan definiálja és különbözteti meg magát.

Miben különbözik a Sun versenytársaitól?

Szervezeti felépítés és partnerkapcsolatok. A  Sun az egyetlen olyan számítógép 
gyártó, amely kizárólag a U N IX -ra  (Solaris) és csökkentett utasításkészletii 
számítógépek (SPARC) fejlesztésére és gyártására fókuszál. Ez a fajta 
fókuszáltság felel meg a mai kihívásoknak. A  nagymértékű specializálódál az 
egyik oldalról, valamint a számítástechnikai termékek tömegáruvá válása a 
másik oldalról azoknak a cégeknek kedveznek akik a ’’mindent én gyártok*elv 
helyett a vertikális partnerkapcsolatokra építenek. A  vertikalitás sokszor nem
csak a partnerekkel való együttműködésre, hanem a cég belső szervezésére is vo
natkozik. A  Sun Microsystems jelenleg egy lazán kapcsolt de egymásnak nagy
mértékben elkötelezett vállalatokból álló holding. A  hat tagvállalat az SMCC 
(számítógépek és rendszerek), a SunSoft (Solaris és szoftverek), a SunServic| 
(vevőszolgálat, támogatás, integráció), a SunExpress (gyorsszolgálat), az STE
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r
(CPU tervezés) és az SML (kutatás-fejlesztés) 12 ezer dolgozót foglalkoztat és
ívilág szinte összes országában képviseltetik magukat. Többek között ennek a fe
lépítésnek köszönhető, hogy a Sun tízéves korában, amikor elérte az évi 3 mil- 
ürd dolláros bevételt, több mint ötször volt jobb az egy főre eső éves árbevétel tekin- 
leében (258.000 USDIfő) mint utána következő versenytársa [5].

IbStradszerek. A paradigmaváltás fő irányát a számítástechnikai szabványosítás 
jelenti. Korábban a számítástechnikai gyártók által kidolgozott megoldások az 
óldárólagos tulajdonukat képezte vagy képezi még ma is, és azok általában nem 
■egvásárolhatók. A  nyílt rendszerek ezzel ellentétben szabványokon alapulnak, 
melyeket nemzeti és nemzetközi szervezetek ajánlanak. A műszaki megoldások 
olyan Specifikációra épülnek, amelyek mérnöki igényességgel tisztázottak és 
melyek nyilvánosak, a szoftverek szabadon licenszálhatók. A  Sun maga kezde
ményezte az általa kifejlesztett SPARC szabványosítását. Jelenleg a SPARC egy 
független cég, a Sparc International Inc. tulajdonát képezi, a SPARC licensz 99 
dollárénme^ásárolható, a tulajdonos pedig bevizsgálja és minősíti a különböző 
implementációkat. SPARC mikroprocesszorokat és SPARC alapú rendszereket 
több mint hatvan cég gyárt, gyártat vagy fejleszt. Maga a Sun is független lapka
gyártókkal (LSI Logic, Fujitsu, TI) dolgoztat, csak a tervek készülnek házon 
belül. A nyitottság legutóbbi impozáns megnyilvánulása a HyperSPARC pro
cesszorok megjelenése Sun gépekben. Ezt a mikroprocesszort nem a Sun ter
vezte vagy gyártatta, viszont a Sun gépekbe dugaszolva kitűnően működik, és mi
vel bizonyos területeken jobb mint a Sun JluperSPARC és MicroSPARC 
megoldása, a cég elhatározta, hogy használni fogja. Az elhatározás oka egészen 
egyszerű: a versenyképesség nő. A  mikroprocesszorokon kívül sok más olyzin 
technológia vagy szoftver megoldás van, amelyet a Sun fejlesztett ki, majd 
szabványosított, vagy amelynek szabványosításában vezető szerepet vállalt (pl.: 
NFS, SVR4, TCP/IP, COSÉ, Posix, OSI, Gossip).
Anyílt rendszerekmásikjellemzője,hogy arendszerek, berendezések, szoftve
rek, stb. több gyártótól beszerezhetők, amelyek a szabványosítás következtében 
egymással kompatibilisek és támogatják a régi rendszerekkel való 
együttműködést is (lásd SPARC fent). A  szabványosítás, nyíltság és átjárhatóság 
alkalmazásgyártók nagy tömegeit vonzották a Sünhöz, ;e/en/eg mintegy százezer 
fik alkalmazás fut Sun gépeken és több mint 13000 a piacon eladásra kínált Sun gé
peken futó alkalmazások száma.

ifífű-ldszolgáló architektúra. Az ügyfél—kiszolgáló architektúra a nyűt rend
szerek számítástechnikai modellje és szorosan kapcsolódik a UNIX ”fi- 
lozófiához’N Ez a modell teszi lehetővé, hogy egy programot necsak a hálózat 
egyik gépén futtassunk, hanem annak különböző részeit más és más gépen. A
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gazdagép—terminál környezetben minden a központi gépen fut még akkori 
esetleg a felhasználói terminálok rendelkeznek is számítási kapacitássaf: AfC| 
(NOVELL) környezetben viszont minden a felhasználó gépén fut, a szerverd 
állománykiszolgálóként működik, ahonnan a futtatandó progra^f 
letöltődik. A  számítástechnika ezen két végletéhez kötött problémáját k 
ki az ügyfél—kiszolgáló architektúra. A  Sun abban is egyedülálló, ho^ősa 
méke ügyfél—kiszolgáló architektúrájú. Ugyanakkor a más számítógépgjálj 
rendszereihez való csatlakozásra kínált gazdag megoldási választékkal a 
gebbi rendszereibe is ’’beviszi” az új modellt.

Hálózati és csoportos számítástechnika. A  Sun vállalati jelszava ezen a téri 
”ül” a legjobban. A  Sun rendszerei alapkiépítésben kapcsolhatók hálózati) 
vei az operációs környezet a szükséges szoftverkomponenseket tanain 
mivel minden gépbe be van építve a hálózati csatlakozás lehetősége. A mai4 
tett nagyvállalati alkalmazások azt igénylik, hogy a felhasználók interal 
egyszerre ég együttműködve dolgozhassanak és necsak állomány-trai 
segítségével kommunikálhassanak. A  Sun egy alkalmazásra eleve ügyi 
mint amelyet egy munkacsoport vagy a vállalat egésze használ, és a megöl 
az ebből fakadó igényeknek megy elébe. A  Sun rendszerei magukban hordi 
az ún. osztott alkalmazások lehetőségét, mert csak ez tudja a hatékonyságul 
telményeket kielégíteni. Ugyanakkor egy nagyvállalat alkalmazási rendszi 
ben is kiterjedt, esetleg több kontinenst átfogó, ami azt jelenti, hogy arená 
szoftvernek el kell takarnia a távolságokat; a hálózat gépei: cg) 
számítógépnek keU, hogy látsszanak. Ez teljesen megvalósul a Sun í 
gytávolságu hálózatán (SWAN), amelynek méreteire jellemző, hogy töbl 
ötven országban 132 helyi hálózatot kapcsol össze és mintegy 28000 gépeid 
máz.

UNIX. A  UNIX az egyik legöregebb az operációs rendszerek között. A LTíD 
lesztésében a Sun úttörő szerepet vállalt és ma is az egyik vezetője ennekaí 
matnak. A  U NIX  ’’legmodernebb” verziója az SVR4 ipari szabváanyíil 
amelynek Sun—os implementációja a Solaris. A Solaris nemcsak egyopi 
rendszert, hanem ún. operációs környezetet jelent, amely az alaprená 
kívül hálózati megoldásokat (pl. NFS. TCP/IP), az OpenWindows ablá 
rendszert, az OpenLook grafikus felhasználói felületet és segédprogi 
(Email, naptár, stb.) tartalmaz. A  Sun a Solaris vonatkozásában egyedüli 
vei csak ezt az egy operációs rendszert kínálja: ugyanaz a Solaris rendszeri 
Sun összes gépén a PC kategóriájú SPARCstation 4 tői kezdve a multipro 
ros nagyvállalati SPARCcenter 2000E gépig bezárólag. A Solaris! portolt! 
és POWERPC alapú gépekre is. A  Solaris a versenytárs operációs kön,
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me^eáMálló multiprocesszálási és többfonalas (MPIMT) képességeivel tűnik 
c A Solaris jelenlegi (1995 április) 2.4—es verziója a kritikus alkalmazásokhoz 
fflikséges robusztussággal és biztonsági tulajdonságokkal (pl. C2) is rendelkezik.

bnmbás és üzletifolyamatok átszabása. A  testreszabás egy olyan átszervezés és 
ajújítás amelynek során a nagygép—terminál rendszerű vagy elszigetelt P C -  
iiapu alkalmazások egy nyitott rendszerű, ügyfél-kiszolgáló architektúrájú, 
Î IX alapú környezetbe kerülnek. A  testreszabás nem feltétlenül jelenti a régi 
rtndszerekUNIX-os rendszerekkel való felváltását, a legtöbb esetben arról van 
iá.hogyarégi rendszert beleolvasztjuk az új környezetbe megfelelő interfészek 
közbeiktatásával, valamint az alkalmazások felújítása által. Az üzleti folyamatok 
lazobásáról akkor beszélünk, amikor az átfogó számítógépesítés érdekében a 
vállalatot "átvilágítjuk” és ez alapján javaslatot teszünk az átszervezésre. A  Sun 
tzenatéten is vezető szerepet tölt be. Rengeteg nagyvállalati referencia (pl. Fed- 
d  Express vagy Fingerhut) mellett a Sun saját példája teszi igazán hihetővé 
tzmatéren a hozzáértést [2], A  Sun, ez az ötmilliárd dollár forgalmú multina- 
mális mg/\/áüalat, saját magának a legnagyobb vevője: itt minden Sun terméke- 
iamúkűdik, és ezt egyetlen más cégsem mondhatja el magáról. A  Sun hatékony- 
lágáaak záloga éppen a tiszta U NIX  és ügyfél—kiszolgáló arhitektúrájú 
Eámitástechnika használatából adódó költségmegtakarítás. A  cégen belül létre
hozott Sunlnteígation nagy tapasztalatokkal rendelkezik a testreszabásban, sok- 
He, küldetéskritikus nagygépes rendszerek felváltására hivatott megoldást 
Imii. Az üzleti folyamatok átszabását a RADD (Rapid Application Develop- 
ant and Deployment) módszertan alapján végzi, ami egy-egy stratégiai alkal- 
aazás 6-9 hónap alatti átszabását teszi lehetővé.

arországon

A Sim^Bgyarországon a nemzetközi exportellenőrzési rendszer kedvező 
változása óta 1992-től képviselteti magát közvetlenül. A budapesti irodából 
Kincsakahií^arországi tevékenységet vezetik, egyben ez a cég középeurópai 
központja [3]. Az elmúlt három évben a vállalat igen sikeres volt Magyarországon 
s. amelyet számszerűen az alábbi kördiagramok mutatnak az IDC Germany 

novemberi riportja alapján [4].

A Sun a Közép Európai régióban közvetett kereskedelmi csatornákon keresztül 
riékesíti termékeit. Magyarországon két fő disztribútora van, a Dataware Kft és 
iz Icon Kft. A disztribútorok teljes jogokkal rendelkeznek területi, termékbeli és 
végfelhasználói tekintetben. Végfelhasználóknak a Sun az esetek túlnyomó cse
lében nem értékesít közvetlenül. A  két disztribútoron kívül számos egyéb part-



IBM 13.2%,

SGI2I . 8%

;g’éb 7%

Munkaállomás és szerver 
szállítás 1993—ban (db.)

HP 16.1%^ 2EC13J«

IBM Iz .O rJ

S G I1̂  .2%^ Sun 35.‘

Munkaállomás és szervei '̂ 
installált bázis (db.)

nerrel rendelkezik (szoftverházak, nemzetközi tanácsadó cégek, VAR-oy  
A szervizt és vevőszolgálatot a disztribútorok mellett egy erre feljogosítol 
KOL Kft adja, míg az oktatást -  többek között — a Component Kft látja e 
indirekt modell tekintetében a Sun egyedülálló Magyarországon és sik 
része ennek a modellnek, illetve a partnerek jelentős hozzáadott 
köszönhető. A  számos referenciahely közül most csak az Információi Inl 
struktúra Program központi számítógépét és a Miniszterelnöki Hival 
alapú levelezőrendszerét említjük. ^

Irodalom:

[1] A  Sun hivatalos története 1982-től 1992-ig. Sun Microsystems, Inc, 1992.

[2] Harris Kern and Randy Johnson: Rightsizing the New Enterprise, SunSoft Pr« 

HaU, 1994 , p. 332.

[3] Bruce Elder: SMCC Business Profile for Middle Europe, SMIO Internal Rep 

1994, p. 28.

[4] IDG Eastern Europe Expertise Center: The Workstation/Workstation Server n 

East Central Europe, November, 1994, p. 64.

[5] Sun Microsystems, Inc.: Annual Report, 1994.
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Az Acodex program  és a hozzá kapcsolódó projektvezetési módsztr' 
ismertetése a M unkaügyi Minisztérium Képzési Információs Kendsztr] 

(KIR) projektjén keresztül.

Szerző; S/erlicsGábor. Asys BT(2311 S/igclszcntmiklós. 1*1. .35. lel./fax.: 24-.i68*ülÍ

I. A pro jek t adatai

l . l  A feladat

A Regionális Munkaeröfejlesztő és Képző Központok (RMKK) részéiti 
egységes és integrált Képzési Információs Rendszer (KIR) kidolgozása.' .áz 
RMKK-k fö profilja a felnőttképzés, ezen belül is a munkanélküliek áikc| 
illetve az aktit dolgozók to\abbképzése \alamint a pre\enti\ képzés.
A KIR támogassa a képzést (hallgatók toborzása tanfoKamokra. tanfohanKll 
megszervezése, beinditása. megtartása, a tanfoKamokhoz tartozó gazdasíj, f 
elszámolások kezelése)
A KIR támogassa az RMKK gazdasági munkáját 
A KIR szolgáltasson adatokat a felügyeleti illette társszert eknek: 
Pénzügyminisztérium (PM). Munkaügy i Minisztérium (MüM). Megyei 
Munkaügyi Központ (MMK).
Mind a hét helyen ugyanaz a rendszer működjön 
A fejlesztés indulásakor még teljesen új. tapasztalatlan intézményrendsa 
volt szó

1.2 Szereplők

Megrendelő:
• MüM. Munkaeröpiaci Képzések Főosztálya. Képt iselöje egy kijelöltJ 

kapcsolattartó személy.
Leendő felhasználók:

•  7 db RMKK: Békéscsaba. Kecskemét. Pécs. Miskolc. Debrecn^ 
Nyíregyháza. Székesfehért ár és 95 t égétől Szombathely. Egy 
kirendeltség Ózdon. Képt iselö az RMKK igazgatója, munkapt 
a projekt közben elsősorban az igazgató hely ettesek t oltak

Tendereztetés alapján kiválasztott vállalkozó:
• Mikro Volán Elektronika RT (MVE) és Oracle Hungary Kft minlli 

alvállalkozója. 12 fö fejlesztő. 1 fö projektvezető (MVE). 1 f ö ie d i i  
projektvezető (Oracle Hungary).

MüM megbízott szakértője:
•  Asys BT. Feladata a MüM szakmai képviselete és tanácsadás a p 

során.



• A munka megkezdése: ‘>3. 10.01.
• Szerződéskötés: 9.3.12.22.
• Elemzési fázis vége (rendszerterv)94. 03. 24.
• Felhasználói felületek, outputok 94. 06. 02.

Képemyötervek, bizonylati és riport albumok
• Alrendszerek leprogramozása 94.09.12.

A programok önállóan megfelelően működnek.
• Ideiglenes rendszerátadás megtörtént 9.3.01.26.

A programok együtt is megfelelően működnek. Telepítés az első (teszt) 
RMKK-ba (Székesfehérvár - SzRMKK

• További telepítések befejezése. 9.3. 03. 28.
Ha az SzRMKK-ban a próbaüzem megfelelően lezárult, telepítés és 
indítás a többi RMKK-ban is.

ÜAiztrződés teljesítési és számlázási fázisai

1.4 Megoldandó feladatok

• A továbbiakban mindig figyelembe veendő alapprobléma: A Megrendelő és a 
leendő felhasználók a fejlesztési projektet egy plusz feladatként kapták, az 
eddigi feladataikat változatlanul el kell végezniük. Ezén a projektre kevés 
idejük és energiájuk maradt.

• Hogyan lehet egy ilyen nagy integrált rendszer tervét úgy elfogadtatni a 
megrendelővel és felhasználóval, hogy valóban meg tudja tenni érdemi 
megjegyzéseit és ne csak rábólintson, vakon bízva a majdani sikerben és a 
megbízottban. (Ez utóbbi mindenképpen kerülendő, hogy elejét vegyük a 
későbbi vitáknak.)

• Hogyan lehet biztosítani és ellenőrizni, hogy a programban \ alóban benne 
vannak azok a funkciók amiket a Megrendelő elfogadott az Acodex 
tevékenységi fában?

• Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy a program minden része elkészült 
és működik?

• Hogyan lehet a fentieket bemutatni a Megrendelőnek?
• Hogyan lehet a felmerülő hibákat, hiányosságokat dokumentálni, a javításokat 

ellenőrizni?
• Hogyan lehet bizonyítani, hogy a programrendszer  ̂legalább egy bizonyos 

százalékban - működőképes, a felmerült hibák ki varrnak javítva, a részszámla 
benyújtható?

2. Az Acodex program  m űködési elve, szolgáltatásai, lehetséges alkalm azásai.

2.1 Alapelv

Logikai (attribútum) fa kezelése. A fába csak valamelyik szótárból vehetünk fel 
elemet.
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2.2 Alapfunkciók

Szótárakkal kapcsolatos műveletek
új szótári elemek fölvétele az alapszótárba 

100 karakter hosszú karaktersorozat 
lájlnév
megjegi'zés felvétele szótári elemhez 

új szótárak fölvétele 
szótári elemek módosítása 
szótárnevek módosítása 
másolás szótárak között 

Fával kapcsolatos műveletek
Szótári elem beszúrása a fába 
Törlés a fából
Fa-elem lecserélése egy másik szótári elemmel 
Részfa másolása, mozgatása a fán belül 
Elem és részfa lenyomása, felhúzása 

Nézetek
Megjegyzés
Infó: az ablakban lévő elemek száma 

Szótár
előfordulások száma 

Fa
egyszerre látható szintek száma 

az aktuális fa-elem melyik szótárból való 
*-os szabály

elem alá fogalmazott struktúra 
(táblázatos megjelenítés, spreadsheet mód)

Keresés a fában
Előző / következő egyező elem
mozgás a szintek között le/föl egyesével, nagyobb lépésekkel, a fa tetejére 
ugrás abba a szótárba amelyik az aktuális fa-elemet tartalmazza j

Festés
Pont festése, a szótári elem festése, festett előfordulások száma
Pont festése részfával
Visszafestés
mindent befest
mindent visszafest
festés egy vagy, kézzel kiválasztott több szótári elem alapján 
szótári kiválasztás festéshez logikai feltétel alapján 
festési információ az adatbázisban marad, festési előzmények 
Szűkítés

Csak azok az elemek maradjanak meg festettnek amelyek az újabb 
feltételnek is megfelelnek

Kizárás
Az új feltételnek megfelelő festett pontokat visszafesti

2.3 Festés alapú és egyéb műveletek

Nyomtatás (fa) festettség alapján, fa és szótár vagy csak szótár 
Export, Import
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3. A projekt története

J.l Siervezés

Szervezés elvégzi a felmérést és elkészíti a szervezési / problémamegoldási 
javaslatot
A szervezési anyag túl általános, nem biztosítja, hogy az integrált rendszer 
különböző részeit mind lefedi, nem látszanak az egyes részeket elválasztó és 
összekötő felületek.
Az első szervezési anyagot a megrendelő visszautasítja: Az RMKK-k általános 
és szakmai vezetői - a leendő felhasználók - az anyagot nem tudják kezelni, 
véleményezni.
Módosított szervezési anyag leadása és elfogadása.

3.2 CASE

Eközben CASE-ben elkészül a modell: Funkció Hierarchia, Entity- 
Relationship, Probléma volt: a felhasználó ebből nem értett egy szót sem. A 
leadott dokumentáció mérete 8 pontos betűmérettel :

• Funkció Hierarchia: 70
• Entity szótár: 142
• Data strore: 82
• Dataflow: 85
• Entity Relationship: 49
• Minőségbiztosítási riportok: 140
• Összesen: 568 oldal. (12 pontos betűmérettel a becsült oldalszám 800- 

900 oldal.)
Elkészült a Bizonylati és Riport album valamint a Képemyőtervek. A 
Bizonylatok. Riportok és Képernyők tervei egyedi azonosítóval vannak ellátva. 
A Bizonylati és Riportalbum valamint a Képemyőtervek gyűjteménye 
betűrendesen rendezett.

33 A tevékenységi fa megfogalmazása Acodexben: KIR.CDX

• a megrendelő fő tevékenységi körei
• A fő tevékenységi körök finomítása. Az elemi tevékenységek vagy egy 

bizonylathoz, riporthoz vagy képemyötervhez vezetnek.
• Az elemi (és nem elemei) funkciókat az Oracle CASE 

adatállományiból importáltuk Acodex szótárba, majd onnan építettük 
fel az Acodex tevékenységi fát. A funkciók szövegének összeállítása a 
kővetkező: Első néhány karakter nagybetűvel egy rövid leírása a 
funkciónak. Ezután szóköz és kettősponttal elválasztva egy hosszabb, 
szöveges megnevezése a funkciónak. A megjegyzésben leírva a funkció 
részletesen. Szintén a megjegyzésben szerepelnek a szervezés, vagy a 
programozók észrevételei, megjegyzései a funkcióval kapcsolatban.
(A funkció szótár elemeinek száma: 591)

•  A Bizonylati és Riport albumban lévő elemek neveit importáltuk egy 
külön szótárba (I/O). A bizonylatok nevei B-vel kezdődő, a riportok
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nevei K-el ke/dödö. általában 3 karakteres ne\ek.
(A/, 1/0 szótár elemeinek száma: 172.)
A képernyölervek neveit importáltuk a Screen szótárba. A 
képernyónevek végen zárójelben a képern\óter\ ek készítő t'ejles/lő 
nevének kezdőbetűi vannak.
(A Screen szótár elemeinek száma: ‘>.3.)
I-llenőriztük. hogy minden "l'unkciók". "Screens". "1/0" szótárbcli 
elem előfordulása nem 0 ? 1 la eg\ szótári eleni előfordulása 0. akkura/t 
valamiért nem építettük be a fába. Ilyenkor ki kellett deríteni. hog\ 
miért.
Sok elemnél kiderült, hogy elfelejtették beépíteni a programba a/cg\il 
funkciót vagy képern\őt \ag\' bizonylatot \ag \ riportot.

3.4 Leadásra került a tevékenységi Acodex fa, a Bi/onylati és Riport album, a 
Képernyötervek

• Az anyag használata: A felső szint alapján az egyes \ezetok az érdeklődéi 
körüknek megfelelő anyagot \ ették alaposabban szemüg\ re. A \ élemémezoli 
fában tolülröl lefelé haladva eljutottak a bizonylat-, riport- \ag\ 
képernyőtervek megnevezéséig. Ezek tartalmát az albumok alapján könmen 
ellenőrizhették.

• Az Acodex te\ éken\ ségi fát a Megrendelő és a leendő felhasználók ellbgadtákj i

3.5 Programozás

3.6 Az Alrendszerek leprogramozása c. rész átadá$-át> ételi eljárása

Cél: Az alrendszerek leprogramozása megtörtént? Elkészült és hibátlanul 
működik minden program? ^
• Fölépítettünk egy KIRTESO.CDX fát a kővetkező tartalommal:

• A KIR menüfájának alsó két szintje. A rész menüfa alsó szintjeit 
moduloknak neveztük. A modulne\ ek végén szintén felvettük a 
fejlesztő nevének kezdőbetűit.

• Minden modul alá felvettük, hogy az adott modulhoz milyen elemi
funkciók tartoznak. Ezek egxtittese határozza meg a modul 
funkcionalitását. ^

• A Modul Funkcionalitás alá felvettük a "nem tesztelt" elemet.
• Minden modul alá fölvettük a modulhoz tartozó képernyőket. Minden 

képernyő alá felvettük az "írás" és az "olvasás" elemeket, majd 
mindkettő alá a "nem tesztelt" elemet.

• Felsoroltuk a Bizonylatokat és a Riportokat, mindegyik alá felvéve a 
"nem tesztelt" elemet.

• A KJR.CDX állományból a funkciókat "Funkciók" szótárból, a 
képernyőket a "Screens" szótárból, a Bizonylatokat és Riportokat az 
"I/O" szótárból importáltuk.

• Ellenőriztük, hogy minden "Funkciók". "Screens". "I/O" szótárbdíj 
elem előfordulása nem 0? Ha egy szótári elem előfordulása 0. akkor aa
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valamiért nem építettük be a lába. Ilyenkor ki kellett deríteni, hogy 
miért.

I Megkezdtük a programok vizsgálatát. A módszer a következő volt:
• lölvettünk egy "Megjegyzések" szótárt.
• A "Megjegyzések" szótárba fölvettünk egy elemet az alábbi módon 

(feltéve, hogy a tesztelés dátuma 1994. 11.09.): ok941109.0. Knnek az 
elemnek a megjegyzésébe beírtuk az alábbiakat: mikor kezdődött az. 
aznapi munka, kik vesznek rajta részt illetve egyéb, hasonló, általános 

|»egjegyzést.
• Fölvettünk a fába közvetlenül a Gyökér alá az első helyre egy 

"Megjegyzések" elemet. Az aznapi 0-s megjegyzést beírtuk a 
Megjegyzések alá. a korábbi, hasonlójellegű bejegyzések után

• Megkerestük a modulszótár alapján azt a modult amit a programozó 
szeretett volna átadni.

• «Leellenöriztük, hogy a modul funkcionalitása megfelel-e az elemi
. Jtinkciókkal leírtaknak. Ha igen, akkor a modul funkcionalitás alatti 
: "nem tesztelt" elemet lecseréltük egy ok941109.1 elemre.

• Ellenőriztük, hogy a felvett képernyőkön lehet-e egy írást végrehajtani 
illetve a módosított (vagy új elem) visszaolvasható-e. Ha igen, akkor

^  mindkettő alá fölvettük az ok941109.1 elemet. Ha nem, akkor pedig az
f  n941109.1 elemet, s egyben ennek megjegyzésébe beírtuk hogy mi a
t hiba vagy hiányosság. A következő hibánál (nem ok-s megjegyzésnél) 

növeltük a pont utáni sorszámot, hiszen a szótárak uniójában egy elem 
csak egyszer fordulhat elő. de általában a hiba megjegyzése sokszor 
különböző volt.

• A nap végén kiválasztottuk a Megjegyzések szótárból a *941109* 
mintának eleget tevő elemeket. így kijelöltté vált minden, aznapi 
megjegyzés. Ezekre az elemekre kértünk egy festést részfával.

• Kinyomtattuk a festett részfát a megjegyzésekkel együtt. Ex lett az 
aznapi jegyzőkönyv, amit faxon átküldtünk a MüM-nek minden nap 
este és odaadtuk az érintett programozóknak.

• A KIRTESx.CDX aznapi verzióját lementettük, hogy később vissza 
lehessen belőle keresni.

• Másnap a programozók folytatták a még át nem adott részek átadását, 
illetve a korábbi hibásak újbóli átadását.

• Ha hibát akartak javítani a programozók, megmondták a hibabejegyzés 
számát, pl. n941109.3. Ezt gyorsan megkerestük az alfabetikusán 
rendezett szótárban és elugrottunk az elem fa-béli előfordulására. Ha 
rendben volt a hibajavítása, akkor lecseréltük a hibát jelző elemet egy 
aznapi ok-s bejegyzésre. Ennek megjegyzésébe beírtuk, hogy az
n941109.3-as hibajavítása. (Ezzel az n941109.3 elem előfordulásainak 
száma eggyel csökkent.) Ezzel a hibajavítás is bekerült az aznapi 
jegyzőkönyvbe.

Ellenőrzések az átadás-átvételi folyamat végén:
• minden n-el kezdődő megjegyzés fa-béli előfordulása 0? (minden hiba 

kijavítva?)
• a "nem tesztel" bejegyzés fa-béli előfordulásainak száma 0? (minden 

tesztelni valót leteszteltünk?)
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3.7 Az Ideiglenes rendszerátadás c. rész átadás-átvételi eljárása

Cél: Kideríteni, hogy minden részt használnak-e az SzRMKK-ban? Ha nem. al 
nem használtakat használatba kell vetetni. A használt részekkel voltak 
problémák? Ha igen. MVE javítsa ki.

Ehhez szintén a KIRTESO.CDX fát használjuk fel. Az eljárás teljesen megegjell 
a .3.6-ban leírtakkal, de itt már azt vizsgáltuk, hogy az adott modult/menüponloTl 
használták-e az SzRMKK-ban.

Az ideiglenes rendszerátadás akkor történik meg. ha a KIRTESO.CDX fájábauH 
ismét elfogynak a "nem tesztelt" illetve a "nem OK" bejegyzések.
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SZAKMAI ELETRAJZ

Szertics Gábor

. ẑELTETTK matematika-fizika szakán végeztem Korábban programozóként és 
P^tamtervezökent dolgoztam
Jelenleg informatikai illetve szoftverfejlesztési projekteket vezetek: az Acodex projekt, 
Bforntatikat és ügyirat-kezelési projekt a Munkaügyi Miniszténumban.
Esfitozok objektumorientált modellezés, tervezés és programozás
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A MATÁV Rt. Nemzetközi Elszámolási Rendszere (NER) 
ORACLE grafikus 4GL-ben

Koltainé Nagy Ildikó, MATÁV Rt.TII 
Kiss Ferenc, ORACLE Hungary

1. Előzmények

A MATÁV Rt. nemzetközi szolgáltatásainak elszámolását végző szervezeti egység az elszid 
tevékenységeket nagyrészt manuálisan, ill. személyi számítógépen végezte (IBM PC. Tutboh 
Clipper). A régi számitógépes rendszer továbbfejlesztése nehézkessé vált. az 
karbantarthatósága és az adatbiztonság hatásfoka egyre csökkent. Ezért szükségessé váll tg á 
számítógépes rendszer kidolgozása, amely teljes egészében kiváltja a manuális élsz 
folyamatot, rugalmas az új igényekkel szemben, felhasználói szempontból könnyen keze 
biztosítja az adatok biztonságos tárolását, és lekérdezhetőségét.
A felmerült igényeket kielégítő rendszer kidolgozására a MATÁV Rt. Távközlési Infon 
Intézete projektet indított, melybe bevonta az ORACLE Hungary kft. két munkatársit^

2. Az új Nemzetközi Elszámolási Rendszer bemutatása

A nemzetközi elszámolási rendszer fö feladata a MATÁV Rt. távközlési szolgálta 
nemzetközi elszámolása a külföldi társigazgatások felé. tov ábbá a különböző forgalom-l iiálî i| 
díjstatisztikák előállítása, illetve a forgalom elszámolásához szükséges törzsadatok karbanai|i I

Az adatok biztonságos tárolásáról az ORACLE adatbázis-kezelő gondoskodik. A szán 
rendszer kapacitása elég nagy ahhoz, hogy a rendszerben több év adatait biztonságoai||igiid 
úgy. hogy azok bármikor azonnal elérhetőek legyenek és a statisztikai lekét 
megjelenjenek.
A megfelelő személyekhez elhelyezett munkaállomások segítségével biztosítható, hog; i 
naprakész információ álljon rendelkezésre tetszőleges időszak forgalmi- és elszámolási 1 
A kimenő számadások a jelen pillanatban nyomtatott formában készülnek el. de a i 
felkészült arra, hogy szükség esetén a MATÁV Rt. külföldi társszervezeteivel elel 
formában (e-mail) számoljon el, és ennek megfelelően a rendszer kódolási mechanizi 
kialakításakor és az adatbázis tervezése során figyelembe vettük az ETIS (Eai 
Telecommunications Informatics Services) munkacsoport ajánlásait.

Alább látható a Nemzetközi Elszámolási Rendszer (továbbiakban NER) környezeti ábrája, n 
segítségével nyomon követhetők a rendszeren kívül zajló, de a rendszerre hatást g)i 
adatfolyamok. Az ábráról nemcsak az adatmozgás iránya, hanem az adatokat hordozó mtdiaíj 
(hálózat, mágnesszalag, floppy lemez, bizonylat) is leolvasható.
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A NER környezeti ábrája 
N

TT-«alag'ésPmpper

m , Nenv. 
VAVlRATft

I Teljes
mEXÉ

Ind/ÉiyÁlm 
Nemz. TAVÍRAT H

Ind Nemz . TELEX H

Ind. Nemz. TÁVBESZ H

Díjiizási aduink H

Ind/Éek
Nemz. CSOMAG

2.1. AC- szalag alrendszer

*r input adata az ún. AC-szalag, amely a Helyközi Távbeszélő Igazgatóságon üzemelő 
tközi automata kapcsolású AXE központ által rögzített nemzetközi távbeszélő forgalom 

iabb adatait tartalmazza. A központ regisztrálja a kimenő és átmenő forgalom egészét, a 
ílom egy részét, valamint a speciális szolgáltatások teljes forgalmát (IFS szolgáltatások, 

f Direct). Az alrendszer feladata a kapott input alapján olyan adatok előállítása, melyek 
ivei mind a nemzetközi elszámoláshoz, mind a koncessziós társaságok felé, mind a 

% és vidéki számlázáshoz a szükséges adatok a további feldolgozásokhoz rendelkezésre 
t ezen felül a HTI munkájához szükséges statisztikákat is előállítja.
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NemzetkSzi Elszimol&si Rendsz.

a ■
T ávíjeszélö T elex ahendszei Csomag RTV abendszer
Akĉ n̂dszet Alraidszer

Q B
InstdHatás Táviral Közös abendszer Jebzó

JL
AC Abendszer ^  output 

készítése
Adminisztrátoi

A NER programcsoport

2.2. Távbeszélő alrendszer

A Nemzetközi Elszámolási Rendszer súlyponti részét - kimagasló részaránya miatt - a nem 
távbeszélő forgalom elszámolása képezi. Ez a forgalom a következő típusokra oszlik:

•  az előfizetők által lebonyolított külföldre irányuló távhívó beszélgetések (ún. a 
forgalom),

• nemzetközi kézi kezelésű központokon keresztül lebonyolított beszélget 
manuális forgalom).

A beszélgetések kapcsán különböző típusú szolgáltatások vehetők igénybe:

• R-beszélgetések

• IFS vagy zöldszám

• Hungary Direct

Egy adott országgal nemzetközi forgalom elszámolása általában mindig viszonylatonként tölti 
A forgalom iránya szerint lehet:
• Kimenő forgalom (Magyarországról kiinduló hívások, melyek lebonyolódhatnak egy köt 

áramkörön - direkt forgalom- , vagy egy tranzitáló ország vonalainak igénybevételét 
forgalom)

• Bejövő forgalom (Magyarországra bejövő hívások)

• Átmenő forgalom (Magyarországon át lebonyolított telefonbeszélgetések).

A távbeszélő alrendszer keretén belül történik a bérelt vonalak, azaz a távbeszélő áramlé 
elszámolása is.Az indított nemzetközi távbeszélő forgalom elszámolásához szükséges adatokig 
AXE nemzetközi központjában állnak elő a TT- és AC-szalagokon ill. "Propper-ei" flop[ 
TT-szalagon a nemzetközi kezelt forgalom található, beszélgetésenként rögzítve. A Proppo-tsl 
a külföldi társigazgatások által bizonylatokon megküldött olyan szolgáltatások i 
beszélgetések, könnyített hívókártyás forgalom) adatait tartalmazza, amelyeket 
kezdeményeztek. A TT-szalag és a Propper-es állományok előfeldolgozása a BULL DPS 
számítógépen történni.
A bejövő nemzetközi távbeszélő forgalom statisztikáihoz szükséges adatok a társig 
kapott számadások betöltésével állnak elő.
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2.3. Csomag alrendszer

• iailiözlési Informatikai Intézet (TII) VAX számítógépén üzemelő, a csomagkapcsolt adathálózati 
.tail ül díjazási és számlázási rendszere havonta biztosítja a viszonylatonként összegzett kimenő

'.a forgalmat a nemzetközi elszámoláshoz.
t .vonylatot az indító vagy rendeltetési ország és a kapcsolat felépítésében résztvevő országok 
sraskapcsolt hálózatai alkotják. A VAX-os rendszerben ezek azonosítása DNIC kóddal történik, 

input állomány is azt tartalmazza.
(...állkapcsolt adathálózat nemzetközi forgalma iránya szerint lehet

• kimenő (Magyarországról induló)

• bejövő (Magyarországon végződő)

t'eíó forgalom jelenleg nincs. A havi input állományt hálózaton kapja a NER rendszer.

2.4. Telex alrendszer

Uaenó forgalom elszámolása a TELEX központok által rögzített és a MATÁV DPS-8-as 
aiiiógépén clőfeldolgozott adatok alapján, míg a bejövő forgalom elszámolása a 
mjargttásoktól kapott számadások alapján történik. Ugyanezek az adatok képtezik a nemzetközi 
m forgalom statisztikáinak alapját is.Az áramkörbérleti adatok a Helyközi Távbeszélő 
aigalósígból jönnek bizonylatokon. Ezek nem forgalmi jellegű adatok, így általában csak a 
ttojjlétrejöttével vagy megszűntével kapcsolatos információk rögzítésére van szükség A telex 
iffldszer keretén belül történik a bérelt vonalak, azaz a telex áramkörbérletek elszámolása is. Csak 
rajtamkörök nyilvántartását végezzük, amely után tartozásunk vagy követelésünk van.

2.5. RTV alrendszer

‘Jítizetközi televízió és rádióközvetítések elszámolásának alapadatait a Helyközi Távbeszélő 
atiídság (HTI) Műsor-hang közvetítő üzeme szolgáltatja, amelyet az üzemben kihelyezetett 
MUillomásokon rögzítenek és továbbítanak az alrendszer részére.
k ilrendszer elkészíti a Magyarországtól és a Magyarország által megrendelt, illetve a 
ípirotszágon átmenő nemzetközi televízió és rádióközvetítések elszámolását, illetve az ezzel 
opcsolatos törzsadatok karbantartását és előállítja a szükséges statisztikai kimutatásokat.
!®ljÉatások típusától függően háromféle számadás készül, amelyek a következők lehetnek :
' ‘devízió hang és kép közvetítés (Mikro)
' líievizió hang közvetítés (TV hang)
IÜJÜÓ közvetítés (Rádió)

'loltórom izolgálatás esetén megtörténik a kimenő, bejövő, átmenő forgalom elszámolása.

2.6. Távirat alrendszer

íiatoala gyűjtött és irányonként, viszonylatonként, azon belül osztálykódonként összegzett 
iijilmi adatok hálózaton keresztül érkeznek a NER rendszerbe. A nemzetközi táviratok kimenő és 

lixgalmát a TELEX Üzemviteli Közpxtnt PC-n rögzíti és dekádonként floppy-n, az átmenő 
MJiök adtait pedig havonta bizonylaton megküldi a Tll-nek.
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A l li-nél a DPS 8 számítógépen üzemelő nemzetközi táviratokat feldolgozó rendszer érti 
ellenőrzi az adatokat, és a hitelezett táviratokat díjazza, majd azokat átadja a telex számlái 
Budapesti távbeszélő számlázást végző rendszer és a NER részére, A nemzetközi távira 
iránya szerint lehet

• kimenő, amely tartozásként kerül elszámolásra,

• bejövő, amely követelésként kerül elszámolásra,

• átmenő, amely részben követelésként, részben tartozásként kerül elszámolásra

2.7. FÖLESZ alrendszer

A föleszámolás manuális folyamatának számítógépes kiváltására ezen rendszer beindulá 
sor. Az alrendszer alapadatai a többi (távbeszélő, telex, csomag, távirat, RTV) alté 
számadássor tábláinak adataiból állnak elő.
Az alrendszer előállítja és ha szükséges kinyomtatja egy vagy több ország főleszámolí 
időszakra üzletáganként (azon belül forgalom és bérletforgalom bontásban), továbbá lehelj 
a föleszámolás adatainak módosítására - felvitel, módosítás törlés - és azok naplóz! 
elfogadott föleszámolás adatait továbbítja a MATAV Rt. számviteli rendszere felé.

Kimenő bejövő statisztikai kimutatást készít adott időszakra, országonként Mag; 
követeléséről és tartozásáról direkt, tranzit és tengerentúli tranzitforgalomnak megfelelő bont

3. A fejlesztési környezet

Hardware: szerver-kliens struktúra
• Szerver: BULL DPX-150, IBM AIXV3.2
• kliensek: IBM PC-k (16 MB RAM, 210 MB hard disk)
• Ethernet hálózattal összekötve 

Software:
• ORACLE Rdbms V 7.0.15 with PL/SQL V 2.0.17
• SQL*NetTCP/IP(Vl)V 1.2.7
•  ORACLE CASE*Dictionary V 5.0.22
• ORACLE CASE’ DesignerV 1.1.21 (szerveroldalon)
• ORACLE'FormsV 4.0,13
• ORACLE«ReportsV 2.0.14
• SQL*PlusV 3.1.2

4. A fejlesztés során szerzett tapasztalatok

A projekt során elsősorban a tervezési fázisban használtuk fel az Oracle CASE módszalái^ 
eszközeit. A CASE használata meghatározta a munka lépéseit, segített tervezők mui 
összehangolásában, és nélkülözhetetlennek bizonyult a team-munkában. Nemcsak a i 
közötti információ-csere eszköze volt, hanem a programozókkal és a rendszer felh: 
folytatott kommunikáció alapjául is szolgált.
A rendszer implementációja során először az ORACLE*Forms által, az MS Win 
környezetben nyújtott számtalan lehetőség alapján kellett kialakítanunk a rendszer felh
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és az egyéb, belső, programozói konvenciókat (elnevezések, programozási stílus. 
Kik stb.). A formok létrehozásánál kombináltuk a default-generálási lehetőségeket és a 

lÉafotinok használatát. Még a fejlesztés kezdeti stádiumában létrehoztuk a közösen használt 
|#isok és függvények (hibakezelések, nevek visszaadása kód-táblázatokból, valuta-árfolyam 
|lÉisstb.) programkönyvtárát. A bonyolultabb és sok rekordot érintő eljárások a szerveren futnak 

idúrák és függvények).
IIÉIilsztr által készített kimutatások, statisztikák ORACLE*Reports segítségével készültek Az 
llÉ^jjpjíolultsága hosszabb betanulási időt igényelt, de a többlet ráfordítást kárpótolta az 
liii^éshonyolult riportok készítésének lehetősége. Külön előnyt jelentett az, hogy ugyanaz a 
IIWQL nyelv használható a riportokban is, ami a formokban, így gyakorlatilag egységes fejlesztői 
li^eetben lehetett dolgozni, ami nagyban növelte a programozás hatékonyságát, 

áf̂ ksaés során néhány buktatóval is meg kellett küzdeni. Különösen az első időkben sok 
Ifrink volt az MS Windows stabilitásával, a megfelelő fontkészletek kiválasztásával. A 
llbMiek során problémát okozott az újabb nyomtató-típusok belépése. A 4 GL-es 
Iqilisokban eléggé kritikus szerepe van a különböző ellenőrzések helyének (mező-, rekord-. 
iHii- vagy adatbázis-szinten) és szigorúságának a megválasztása. Ugyancsak lényeges kérdés. 
IhQaennyire térünk el a default funkcionalitástól.
Iltnlszer tervezésében 4 ember vett részt, mintegy 5 hónapig tartott, (az interjúk készítésétől a 
lÉfactterv elkészítéséig). A végleges rendszer mintegy 75 táblát, kb. ugyanannyi nézetet (view-t). 
iBlmtiolés 100 riportot tartalmaz. Az implementációban 6 ember vett részt, mintegy 5 hónapig. 
Ill|eszlésben résztvevők közül az ORACLE Hungary két munkatársán kív ül a többieknek ez volt 
Ildik relációs adatbázis - 4 GL környezetben végzett munkája.( Ok egy kéthetes alaptanfolyamot 
|#adtel.)
11 mlszer integrált tesztelése, éles indítása (a kiváltott rendszerrel történő párhuzamos 
|ilÉI|ozások). a felhasználók betanítása, és dokumentálása egy újabb hónapot igény elt. Az új 
l■dEtr̂ el a felhasználók elégedettek, mivel könnven használható, az újabb igényekhez rugalmasan 
Idüdiitó és egyszerű a karbantartása.

liídMással kapcsolatos kérdéseit a következő címekre várjuk: 

Keltiiné Nagy Ildikó
Telefon: 280-6601. e-maíl: koltaíne(2'ccsmtp.tii.matav.hu 

Kiss Ferenc
Telefon: 251-4100. e-mail: fkiss(3;hu.oracle.com
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SZAKMAI ELETRAJZ

Kokainé Nagy Ildikó

1979-ben végeztem az egri tanárképző főiskola matematika-kémia szakán TiÉ 
pályafutásom során az ELTE alkalmazott matematikus szakát is elvégeztei«.M9Wii 
szereztem meg második diplomámat. 1990. óta dolgozom a MATÁV Rt. Infot^ 
Intézetében, mint rendszerszervező és teamvezető.

SZAKMAI ELETRAJZ

Kiss Ferenc

1981-ben végeztem az ELTE TTK Programtervező matematikus szakán. Ezután rainiqjll 
évig a KFKI-ban. majd az IQSoftban dolgoztam. 1994. áprilisától az ORACLE HungiíáM' 
ben technikai konzulensként állok alkalmazásban. Szakmai érdeklődési kötőmbe eAi 
következő témák: adatbázis tervezés. CASE- és a 4GL eszközök.
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Klementz Mihály, Kovács László 
(UNISYS Magyarország Kft.)

UNISYS pénzügyi alkalmazások nyílt rendszerekben
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Előadó:
Az előadás címe:

Király Endre, Digital (Magyarországi) Kft. 
PATHWORKS-ös PC-k TCP/IP hálózatban, UNIX környezeti

Az előadás fő témakörei:

A TCP/IP és a UNIX a Digital világban: OpenVms-ben, OSF/l-bí 
VAX-on és Alpha-n ;V
Digital TCP/IP a PC-n: PATHWORKS V5 j;
- Implementált szabványok
- Más hálózati transzportokkal való együttműködés (
- Fájl és nyomtató szerver hozzáférés
- A nemzetközi Internet hálózathoz való hozzáférés 
Alkalmazások a PATHWORKS TCP/IP-n
Jelenlegi legjelentősebb hazai felhasználási területei, naqy"J 
projektek
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I!l5-ben szereztem programtervező matematikusi diplomát a szegedi 
Jíisef Attila Tudományegyetemen. Első munkahelyem a SZÁMAIK Kis- 
sdaitógépes Főosztálya volt, ahol hamar kapcsolatba kerültem a 
kisszámitógépes hálózatokkal, egyelőre Z80-as környezetben. Ezt 
kívetöen különböző PC-s hálózatokkal, majd a VAX-ok megjelené- 
lével vegyes hálózati rendszerekkel foglalkoztam. Második mun- 
kitielyem 1990 óta Digital (Magyarországi) Kft, ahol szintén hál- 
(utolikal kapcsolatos szakmai feladatokat végzek.
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1909-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem vilamosmérnöki karán, azüsmj 
szakon. Már az egyetemi évek alatt tapasztalatokat szerzett a számítógépi), 
grafika, illetve különféle PC szoftverek fejlesztése terén.

ő.
Első munkahelyén a SzÁMALK-ban PC-s és VAX/VMS környezetben végzett kúiODl| 
szoftveres és installációs munkákat.

1990 novembere óta dolgozik a Digital Magyarországnál, ahol eddig a kóvettt 
munkaköröket töltötte be, szoftver konzultáns, rendszer mérnök, technikii 
konzultáns. FÖ területe a nyílt számitógépes rendszerek, így foglalkozott •! 
Digital korábbi gépcsaládjain futó ULTRIX rendszerrel, 3C0 O'NIX-szal,
Alpha család megjelenésével az ezen futó Digital 'JNIX rendszerrel a DSC 
OSF/l-gyei.

Török Bálint
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|itild«di9 cia«: fejlett operációs rendszer technológiák a DEC OSF/1 UNIX 
rendszerben

IkilSadáa iamerteti, hogy a Digital miért az OSF/1 technológiát választotta
processzorú gépei számára, mint UNIX technológiát; mik az elónyei az OSF/ 

líttMiógiának; ismerteti, hogy a Digital milyen változtatásokat,
I‘Jflbbfê lesztéseket végzett az alap OSF/1 kódon; hogy mindez hogyan kapcsolódi 
llW'U’O törekvésekhez, az újjáalakult OSF-hez (mint szervezethez), milyen 
IsWbíi alap-scítware termékek teszik teljessé a Digital által nyújtott UNIX 
lknyt:e:et.

Ivritül 32 előadás megkísérel választ adni a kérdésre, mennyiben jól 
Itrrtzatt, átgcr.dclt operációs rendszer a DEC CSF/1 UNIX. Sok alapvető 
lfz::s5ágú, eldöntendő kérdés m.erúl fel egy olyan komplikált software 
límzasekor, mint egy cperációs rendszer. Ezek közül döntőek lehetnek azok, 
Jiilyn felvetik, milyen technológiákat használjon az új rendszer. A hallgatosa 
|»;;jTerteti, hegy milyen ezirányú döntéseket hozott a Digital, UNIX 
|»íj:irér.ek tervezésekor.
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G-H- - Objektum orientált integrált OOP fejlesztő környezet

Szakái László
Miskolci Egyetem, Informatikai Tanszék 

szakal@iit.uni-miskolc.hu

Bevezetés

A szoftverfejlesztés támogatásának egyik nagy problémája az, hogy miként lehetne a 
szoftver létrehozását nemcsak jobb nyelvekkel, hanem jobb tervezési módszerddof^ 
támogatni. A tervezési metódusok döntő többsége egy szabvány eljárás, amely 
elsősorban az egyes fejlesztési mérföldkövekhez kapcsolódó dokumentumok tartalmi 
részét és a fejlesztést végző csoport felépítését rögzíti.
A gyors számítástechnikai fejlődés erősíti azt a tendenciát, hogy a létrejflíjj 
szabványokhoz igazodva a rendszerek egyre nagyobb mértékben váljanak 
hordozhatóvá. Az objektumorientált nyelvek terén bekövetkezett szabványosig^ 
eredmények implementációjaként jött létre a G++ fejlesztőrendszer, amely nemcsdta 
C++ osztályainak kialakítását és a programszerkezet létrehozásának megkönnyítéiH 
hanem a fejlesztés első lépésétől fogva igyekszik a rendszertervezést támogatni, A 
G++ fejlesztőatyja Prof. Giuseppe Menga a Torinói Műszaki Főiskola professzori, 
valamint munkatársai az első alkalmazásokat ipari szimulációs és felügyelj 
rendszerek témakörében fejlesztették ki. Emiatt a rendszer olyan kitetjesztésekkííi! 
rendelkezik, amely támogatja a valós idejű folyamatok kezelését.

A G+ + felépítése

A G++ a C++ nyelvi környezetű fejlesztést támogatja UNIX platformon. 
Rendelkezik a tervezés egyes lépéseinek grafikus támogatásával, a tervezés-fejlesztéit 
a következő szintekre lebontva:
• analízis •

• prototyping
• implementáció
Az analízis és tervezés alapját a Blooch és Rumbaugh kutatásai nyomÉ 
implementálták, míg az osztálytervezés a HOOD ( Hierarchical Object Oriented 
Design ) alapszik, amelyet az Európai űrkutatási Hivatalnál dolgoztak ki. Az egyo 
objektumok dinamikus viselkedésének leírására az SDL ( System Descriplioí 
Language ) formalizmust használja a G++.
A rendszer a C++ nyelvre épülve annak használatán felül egy olyan keretrendadT 
amely összetett adatstruktúrák használatát, konkurrens viselkedésleírást él 
eseményorintált vezérlési lehetőségeket is magában foglal. Ezen kiteijesztésíi kén 
osztálytípusokként különböző könyvtárakban állnak rendelkezésre.
A G++ egyes fejlesztési lépéseinek bemutatásához szükségünk lesz a C++ -ba 
értelmezett objekmrnkiterjesztésekre, mivel a grafikus reprezentációkban az analíz#, 
tervezés és implementálás során ezek a modellekben megjelennek.
A rendszer a grafikus reprezentációk és kódok alapján automatikusan generál C+‘- 
forrást, minden egyes osztályhoz header és osztályleírót külön - külön. A függóié|i 
makefile -t azonban a fejlesztéssel párhuzamosan definiálni kell.
Az analízis során az egyes objektumok kapcsolatrendszerét a következő alapeseteim 
bonthatjuk le:
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Használat ( use ) : a két osztály kliens-szerver viszonyban áll egymással, a kliens a 
szetverobjektum egyes eljárásait aktiválhatja. Ez azt jelenti, hogy a kliensosztály 
oimára a izervereljárások láthatóak. Az egyes osztályok egymás közötti láthatóságai 
iBidszert alkotnak, amelyből létrejön a HOOD-féle láthatósági rangsor ( HOOD 
leniority of use ). Ez a viszony vonatkozik egyaránt osztályokra és 
oiztályelőfoidulásokra is.
Uagában foglalás ( inclusion )  : az egyik osztály magában foglalja a másik egy vagy 
lóbb előfizrdulását. Ez a viszony tágabb értelmű a használatnál, egyfajta szülő-gyerek 
tÍKony hierarchiát hoz létre osztályok között.
(kitíödés ( inheritance) : superclass/subclass hierarchia az egyes osztályok között.

ituharencia és objektumok

nencia azt jelenti, hogy az egyes számítási eredményeket olyan akciók 
liilásának eredményeként kapjuk, amelyek egymással párhuzamosan hajtódnak végre. 
Ea kétféle módon közelíthetjük meg.
Ejyizeriibb esetben a konkurrencia egymással párhuzamosan futó processzeket jelent. 
A'Jrocesszekre bontást hagyományos módon úgy jelöljük ki, hogy azokat a 
liinkciókat, amelyeket logikailag összetartozónak vélünk, egyetlen processzben 
helyezzük el, így biztosítva a különböző csoportba tartozó funkciók párhuzamos 
btísát.
A probléma absztraktabb megközelítésében nem a fejlesztő jelöli ki a processzeket, 
hmem a rendszer azokhoz az objektumokhoz, amelyek a probléma szempontjából 
Mié futási kontrollal kell, hogy rendelkezzenek, automatikusan különálló processzre 
bont le, az összes kapcsolódó objektummal együtt.
Az ^Igektumok a konkurrencia szempontjából a következőképpen sorolhatók 
típusokba:
Vezérlési egységek - threads of control
Olyan passzív objektumok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy aktív objektum a 
h iU  f^geszthesse. 
fitizív objektumok
Stihenciális objektumok - normál fuggvényhívásszerű viselkedés és a blokkoló 
o^Atumok - olyan szinkronizációs adatobjektumok, amelyek wait eljárásukon 
katsztül biztosítják, hogy egy multithread környezetben egy tetszőleges thread 
felfüggeszthesse Áitását.
Aktív objektumok
Ezek az objetumok jelölik ki az alkalmazás önálló moduljait. Az aktív objektumok 
logikailag két csoportba sorolhatók
Interface -ek, amelyeken keresztül az akciók elérhetők, illetve az implementációk, 
melyek a dinamikus viselkedést iiják le, és amelyek lehetnek aszinkron, szinkron és 
késleltetett-szinkron elérésűek.
A G++alapkönyvtárai közül csak a leglényegesebbeket lehet itt megemlíteni, ezen 
felül azonban rendkívül nagyszámú előre elkészített osztálytípussal van a 
I^MZtórendszer ellátva:

üminyek és a kapcsolódó tevékenységek kezelése

Minden objektumhoz rendelhető egy eseménykészlet, amely események egy másik 
ohjektum által nyomonkövethető válnak azáltal, ha az eseményekhez callback 
•(vényeket rendelünk. Az egyes események monitorozásához kapcsolódni lehet, fel
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lehet függeszteni és meg lehet szüntetni. A callback mechanizmus egy olyan 
küldő/fogadó modellhez hasonlítható, amelyben több fogadó is detektálható egy 
esemény bekövetkezését. Az eseményt létrehozó nem tud arról, hogy hánya 
monitorozzák az objektum eseményeit.

Objektumhalmazok:

Az objektumok összetartozó halmazainak kezelése ezen osztály és leszámiazot||i^ 
lehetséges. A legegyszerűbb halmaz a gyűjtemény ( Collection ), amelynek alapvelj 
eljárásai az add(),find() és a remove(). Ebből az osztályból származtató^ 
leszámlálható gyűjtemény ( Sequenceable Collection ), amelynek konkrét alesetei i 
soros ( Ordered Collection ), stack, rendezett ( Sorted Collection ), buffer ( Circular 
Buffer ), heap és az eseménykövetett leszámlálható gyűjtemény.
Ezen objektumhalmazok kezelését vezérlési makrók támogatják, amelyek lehctW 
teszik az elemek szimbolikus összehasonlítását ( IF MATCH ) és iterációit ( DO ia 
WHILE_MATCH).

Kliens/szerver kiszolgálási modell osztályok

Az alkalmazások kifejlesztésének megkönnyítése érdekében a G++ egy előrede^|p 
kliens/szerver/szolgáltatás osztálydefmícíót kínál a fejlesztőnek. Ebben a modelIbd|a 
szolgáltatás egy olyan thread, amely egy adott szerverosztályhoz, tartozí 
szervízprocesszként indul el. így a szerverobjektum annyi párhuzamos folyamatot bot 
létre, ahány szervizt definiál a külvilág felé. Az egyes kiszolgálókhoz küldői 
üzenetekben egyúttal argumentumokat is továbbítani lehet.

A rendszerfejlesztés garfikusan támogatott folyamata a G+ + -ban

A tendszerszolgáltatások az 1.1 ábtán látható parancspanelen keresztül érhetők el.

1.1 ábra

Analízis

Az analízis során az adott problémát entitás - viszony ( entity - relationship) 
modellben kezdj-k el feldoígozni. Ehhez objektumokat hozunk létre, amely t 
valósághoz kapcsolódó valamely elemének reprezentálására és feltüntetjük* anná 
viszonyát környezetéhez 1.2 ábra.
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1.2 ábra

Az objektumok még egyszerű kapcsolatokban állnak ( association, aggregation, 
geimlzation , generic ) , de már megadhatjuk az egyes objektumok látható 
idributumait és eseményeit.

ibgaszintű tervezés

Az analízis végeredményéből generálható egy új állomány, amely a magasszintű 
tnvezés kinndulási alapja. Természetesen az eddig kialakított objetumokat 
ciztályokká konvertálódnak, az attribútumokból és az eseményekből létrejönnek a 
public jdatdefmíciók. A kapcsolatok természetét is tovább kell részletezni, mivel 
pontosan meg kell adni az egyes objektumok relációit , amelyeket az alapján 
dönthetünk el, hogy az adott osztály a másik eljárásaira és paramétereire milyen 
lílhatósággal bír, illetve milyenek az öröklődési viszonyok. Emiatt a kapcsolódások 
tokkal nagyobb száma található meg ezen a szinten, ami az osztályok külső 
hivatkozásaiban és belső adatelemeiben jelenik meg 1.3 ábra.
A magaszintű tervezésben az objektumokat besorolhatjuk a G++ -ban előre definiált 
osztálytipusokba és így rendelkezésünkre áll egy olyan keret, amelynek az egyes 
elemeit jelentéssel bíró kóddal kell feltölteni. Az objektumokhoz tartozó osztályeditor 
iz objektumok kijelölése útján azonnal behívható 1.4 ábra.
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externólis hivatkozás



Az implementációs szakaszban az osztályokat a HOOD konvenciónak megfelelően 
grafikusan ábrázolt formában alakíthatjuk ki.
Az iíaplementáció során az osztályok minden egyes adatelemét definiálnunk kell, 
mely _teimészetesen az eddig definiált osztálykészletből kerülhet ki. Az 
implementáció minden elemét a grafikus felületen érhetünk el, amelynek döntő 
többsége egy egyszerű szöveges editor, ahol C++ sorokat adhatunk meg. Az elemek 
(imkciója dönti el, hogy a forrás mely részébe generálódik a megfelelő C++ kód 1.5 
ibra.

Impltmentáció

1.5 ábra
A dinamikus viselkedést az SDL szabványt implementáló grafikus editorral adhatjuk 
meg, melyből a C++ konverziót a rendszer automatikusan végzi el.
A fejlesztés során lehetőségünk lehet még GUI grafikus felhasználói felületet is 
tervezni egy GUI editorral, amelyet szintén egy speciális könyvtár támogat. Az ipari 
dtalniazások támasztotta követelmények miatt lehetőség van hálózati kommunkáció 
definiálására is.

Konklúzió

AG++aDOS operációs rendszerben impelementált integrált fejlesztői környezethez 
aokott programozókat is meggyőzi arról, hogy UNIX alatt is hasonlóan kényelmes, 
eljárásaiban azonban a mai fejlett irányzatokat magában foglaló igen izgalmas eszközt 
huZttálhatunk. A párhuzamos folyamatok igen kidolgozott támogatottsága miatt nagy 
Rendszerek szimulációjára az egyik legalkalmasabb fejlesztőrendszer.
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SZAKMAI ELETRAJZ

Szakái László

Miskolci Egyetem, Informatikai Tanszék 
Szakmai érdeklődési területek:
Unix operációs rendszer, rendszeradminisztráció. A tanszéken üzemeltett! 
megközelítőleg 20 munkaállomásból, amelyek java része Silicon Graphics gép,. 
üzemeltetési feladatait látom el. Mindezeken túl részletesebben foglalkozom a 
programozási nyelvekkel, elsősorban a C nyelvvel.
Diszkrét gyáértórendszerek szimulációja. Ezzel a szakterülettel több, mint két évt 
foglalkozom, eredetileg egy 9 hónapos DEC által támogatott hollandiai tanulmányifl'  
okán ezen a területen dolgoztam, majd újabb 3 hónapot töltöttem ezúttal 
Olaszországban a DEC Engineering Italy fejlesztőrészlegénél. így kerültem 
kapcsolatba az diszkrét rendszerek felügyeleti és ütemezési problémáival, valamint a | 
genetikus algoritmusokkal. J
Érdeklődési területeim még a multimédia, nagy információs rendszerek tervezése és a . '  
hálózatok.
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Számítástechnika a BM E-ETT oktatásában

Dl Sitorj Béla egyetemi adjunktus, BME Elektronikai Technológia Tanszék

t áUi bemutatja a BME Elektronikai Technológia Tanszék oktatási tevékenységét támogató 
nitógépes rendszert és fejlődését 1986-tól napjainkig. A képzés célkitűzéseinek elérését korszerű 
WQCAM rendszerek támogatják. Kész programrendszerek felhasználásával az oktatói kar nem 
•pin részletesen Ylemutatja a tervezés folyamatát, hanem hatékony eszközt ad a hallgatók kezébe 
■  ijDiyes tervek elkészítéséhez és a gyártás végigviteléhez. A magas szintű termelésirányítás 
riterei az ABAS-EKS rendszer segítségével a gyakorlatban is elsajátíthatók

1 Bevezetés
■i-

ÍBME Elektronikai Technológia Tanszéken 1986-ban kezdtük el az addig ZX Sprektumokra és egy 
IM gépre alapozott számitógépes rendszer korszerűsítését. A fejlesztési célok és lehetőségek 
fiailizilásának eredményeként IBM PC alapú vagy azzal kompatibilis rendszerre esett a 
ÉBtisunk. Ennek a platformnak volt a legjobb teljesitmény/ár mutatója, szofverellátottsága kitűnő 
ilBofverek ára már akkor is kedvező volt. Az IBM PC-k mellett szólt a tanszék több éves 
hoiisi tapasztalata, melyet az Intel processzorok (14004, 18008, 18080) alkalmazása terén szerzett. 

I lanilógépek rendszerbe szervezésére kitűnő lehetőséget nyújtott az akkor már terjedő helyi 
|lai(LAN) alkalmazása Kellő választék mutatkozott elsősorban az állománykiszolgáló (file 

(t| típusú megoldások területén Ez a gazdaságos megvalósíthatóságot prognosztizálta. A 
I sriáloinások (workstation-ök) erőteljes vonzását, mely legfőképpen a RISC processzorokban, a 
1 liaiiMQtödésben, a magasabb teljesítményre képes operációs rendszerben és a grafikus 
IHkhíIóí felületben mint egységes rendszerben rejlett, ellensúlyozni látszott a PC-k várható 
I Éttikus fejlődése A várt fejlődés be is következett

2 Redszerépítési alapelvek

l l  llesték oktatóinak döntése nyomán a számítógépek elsődlegesen az oktatás közvetlen 
I iMKbnényeit elegitették és elégítik ki a mai napig Ezen belül is a hallgatók igényeit tartottuk szem 
lék Ennek megfelelően a gépeket a hallgatók által is sűrűn látogatott laboratóriumokba telepítettük 
Ilit oktatás igényeinek megfelelően építettük ki őket Az oktatók az órák anyagát a hallgatók 
Iriiailaboratóriumokban készítették el és felkészültségüket is ott fokozták. A koncepció előnye a 
llbM közvetlen igényeinek lehető legmagasabb szintű kielégítése mind a használható gépek száma 
lÉéikiépités magas minősége alapján Hátránya az oktatók nagyobb mértékű leterheltsége, mivel 
llónk|KI(észitése és a felkészülés több időt igényelt ahhoz képest, mintha önálló géppel 
léteztek volna. Jelenleg két számítástechnikai laboratórium áll rendelkezésre, továbbá sok gép 
Igiiztlap és alkalmazott kutatásokat, műszaki fejlesztéseket, mindösszesen több mint 30 db PC 
IlMiőldépitésben

IUni|oi megoldás: helyi hálózat. Egy helyi hálózat a hatékony számitógépes rendszer 
Ibpáéiek és működtetésének feltételeit teremti meg a háttértár és a nyomtatók megosztott 
Ikmiiliii valamint a könnyebb menedzselhetőségen keresztül. 1987-ben már 4 gépet is LAN-ban 
Iwbettiink Orchid hálózati csatoló kártyák és PC-NET hálózati operációs rendszer segítségével.
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A rendszer azonban bizonytalanul működött; nagyobb hálózati terhelés esetén 
következett be és gyakori volt a rendszer teljes lefagyása is Emiatt 1988-ban áttértünk a Sl> 
Microsystem ARC-Net kártyájára és a Novell NetWare hálózati operációs rendszerre AJ 
(DEC) Ethernet technológiája ekkor már régen létezett, PC-s változata is kapható l 
teljesítmény/ár mutatója igen kedvezőtlen volt Az új rendszer kitünően működött, és i 
megelégedéssel használjuk a fokozott biztonsági követelményeket igénylő vagy a kisebb I 
terhelést okozó alkalmazási területeken.

Beruházásvédő fejlesztés. 1990-ben a fokozódó igények kielégitésére létrehoztuk a ”gradi 
postgraduate students' laboratory"-t 11 db IBM PC 386 számítógéppel és Ethernet hálózi 
kezdve két alhálózatot üzemeltetünk a tanszéken: egy ARC-Net és egy Ethernet alapút. A k(( 
három hálózat kapcsolatát a központi állománykiszolgálón (serveren) megvalósított belső hidl) 
meg teljesen átlátszó módon. Az egyetemi hálózat még ugyanebben az évben ugyancsi 
alapon érkezett koaxiális kábellel tanszékünkre, melyre azonnal rákapcsolódtunk. Ennek 1 
előnyei 1993-tól jelentkeznek, amikor is az egész világot behálózó Internetre a BME uvi 
kábellel kapcsolódott rá az addigi 64 kbit/másodperces kapacitású vonal helyett. A tanszékiül 
illetve felhasználói az Interneten keresztül a világon bárhonnan elérhetők a következő ( 
<bejelentkezési név>@ett.bnie.hu A kiszolgáló cime kódolva: 152.66.71.1.

3. Oktatási célkitűzések

Az Elektronika lecm.^.ogia Tanszék oktatási célkitűzései között a gyaxonau Képzés minis 
fontos helyet foglal el. Ennek elengedhetetlen segédeszköze, esetenként tárgya, a számilástee

CAD/CAM: Az elektronikai alkatrészek, készülékek, az elektronikus áramkörök, ter» 
korszerű módszerei számitástechnikai eszközöket igényeinek. A számitógéppel segített t 
gyártás (CAD/CAM) alapelveit és módszereit elméletben és a gyakorlatban számitógépek̂  
egyaránt oktatjuk. Alapelveink szerint a CAD egy olyan számitógépes eszköz, amely segíti all 
részfolyamatait és végső soron az új termék olyan mélységű leírását állítja elő, melynekb 
termék legyártható A tervezés gyakran magában foglalja a számitógépes modellkész 
szimulációt is, amely segíti a hallgatókat (tervezőket) a tervezés alatt álló alkatrész \ 
működésének megértésében, ellenőrzésében.

A tervezési módszerek oktatása alatt különös hangsúlyt fektetünk a gyárthatóság és sa 
támasztotta követelmények alapelveinek megértetésére elkerülendő azokat a tervezésilj 
melyek csak később, a tervezés befejezése után derülhetnének ki A CAM magában fogaljiii 
berendezések számitógépes vezérlését, az alkatrészek fel- és lerakását a szállító rent 
szerszámvezérlést, az alkatrészt ellenőrző és gyártást felügyelő rendszert stb. Ezek kő) 
berendezést üzemeltetünk és használunk fel a gyakorlati oktatás keretében.

Technológiai modellezés és szimuláció: Az elektronikában alkalmazott technológiák rent 
tárgyalása sem nélkülözi a korszerű számítástechnikai eszközök és módszerek alkal 
számítástechnikát ezen a területen nem csupán a folyamatok pontos irányítására és öss 
lebonyolítására lehet használni, hanem a modellezés és szimuláció eszköztárával a lényej 
a folyamat pontosabb megértésére, valamint ezek birtokában a technológiai módszerdi és ra 
továbbfejlesztésére is.
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li programfejlesztés: Az első szemeszterekben megismert általános programozási 
mint például a PASCAL, C és assembly nyelvet elsősorban CAD/CAM alkalmazások 

lőszereinek oktatásában használjuk fel. Ezek többsége DOS alatt készül, de több 
alatt született alkalmazásra is van példa Egy-egy alkalmazói program fejlesztésére kitűnő 

I biaosit a több féléven át tartó Önálló laboratórium c. tárgy és a tanulmányokat lezáró 
'czési gyakorlat.

I|épes termelésirányítás: Az ipar és a gazdaság átalakulása kapcsán a minőségi 
'ek drasztikus emelkedése, a gyártás termelékenysége és gazdaságossága olyan műszaki 

ereket követel meg, akik a termelést, mint vállalati folyamatot is jól ismerik tűi a műszaki 
Aőnílógéppel segitett termelés tervezés és irányítás oktatására komplex rendszer áll

4. Rendszerintegrálás helyi hálózat alatt

: több mint tiz laboratóriumában van, vagy időszakosan üzemel számitógép. Ezek 
ike illamilyen formában részt vesz az oktatásban. Gyakran használják ezekről a gépekről 
iát a CAD/CAM programokat, fejlesztő környezeteket és segédprogramokat A 

ok többsége azonos vagy hasonló kiépítésű, ezért a felhasználók (oktatók és hallgatók) 
gép mellé leülhetnek dolgozni és mindig használhatják saját adatállományaikat 
ez a feltételeket számitógépes helyi hálózat biztosítja. Hálózati nyomtatóként egy EPSON 
I egy EPSON LQ-2550 színes mátrixnyomtató használható. A rajzok HP 7475 típusú 

il^éppel készíthetők el, amely a biztonságos üzemeltetés érdekében a helyi hálózat távoli 
t ^pcsolódik a rendszerhez. A hálózati állomások (kiszolgáló, munkaállomások) 

te, ezek összekötés! sorrendje határozza meg a hálózat fizikai topológiáját. Az ARC-Net 
k fa, a vékony Ethernet sin topológia szerint üzemel, (1 ábra).

KetUlóial; A fa topológiájú hálózat egy olyan fára hasonlít, amelyen az elágazások után a 
kkdyén a szimitógépek ülnek. Előnye: egy-egy ág meghibásodása nem zavaija a többi 
t Hilrinyai: a sin topológiához képest több kábelezési munka, kábelhiba esetén a hibás ágra 

i összes állomás leszakad a kiszolgálóról; a kiszolgálóhoz közelebbi kábelszakaszok 
kfcfgalom esetén könnyen túlterheltekké válhatnak, ilyenkor a mögöttük lévő állomások 
liiiiúktfléM lelassul. Az alábbi laboratóriumokba a hálózat egy-egy ágát építettük ki, minden 
I, vagy újabb elágazás (pl. passzív HUB) után több számitógép kapcsolható:

p n i s  laboratórium Í122) - M echatronikai laboratórium (201)

zajok laboratórium (201 A) - M éréstechnika-C A D  laboratórium (202)
kontóríum (203) ’ E lektronikai laboratórium (204)

Arí lÉNVatóríum (205A) - Vékon>Téteg laboratórium (205B)
ipM ónum (214) - C A D  laboratórium (216)

Ógia laboratórium (218)

lok többségében önálló munka folyik szofver és hardver fejlesztés területén egyaránt, 
aéselc gyakran igényelnek hosszabb-rövidebb ideig tartó átalakításokat á számitógépes 

Weéitve a hálózati csatlakozást is. Az ekkor keletkező esetleges hibák más laborokban 
át nem zavaiják. Ezt az ARC-Net hálózat biztosítja, hiba esetén csak az adott labor 

lek működése áll le. Az ARC-Net hálózat átvitelei sebessége 2.5Mbit/s, ez nem túl 
A fent részletezett biztonsági megfontolás azonban nyomósabb érv az egyébként is 

kis hálózati terhelést jelentő munkaállomások ilyen módon való bekötése mellett Ez alól
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1 ábra A BME Elektronikai Technológia Tanszék helyi hálózata

talán a Méréstechnika-CAD laboratórium jelent kivételt, mert ebben kilenc, lökén 
számitógép üzemel három ágon. A gépek teljesítményének növelésekor várhatóan felmerilli 
kapacitás bővítésének igénye is. Jelenleg a követelményeknek megfelelő, elfogadható sdxl 
működik.

Vékony Ethernet hálózat; A fizikai sin topológia a legegyszerűbb elrendezés. A koi 
az állomások egymás után T elágazásokkal kapcsolódnak és a sinkábel két végét pedig i 
reflexiók elkerülése érdekében hullámellenállás záija le. Előnye: ez igényli a 1 ^  
kábelhosszat és egyszerű a kábelezés. Hátránya: kábelhiba (szakadás vagy zárlat) üzemkép 
teheti a teljes rendszert és a hibahely behatárolása is nehéz. A vékony Ethenietl 
megszakitásvédett kivitelben is kiépíthető jelentős árnövekedés mellett. Jelenleg egyszoiáii 
is megbízhatóan üzemel két környezetben: a CAD laboratóriumban és az oktatók szobai 
első esetben a nagy hálózati terhelés igényli a - nagyobb sebességű (lOMbit/s) - Ethetnelhii 
A második esetben a kábelezés egyszerűsége: sok egymás után lévő oktatói szo6a önmagig 
topológiát sugall Az oktatók felé 1994-ben épült ki a számítógépes hálózat főként az dl 
levelezés támogatása céljából.



5. CAD eszközök

t CAD oktatással kapcsolatos célkitűzéseket a gyakorlatban az alábbi munkaállomások és 
Hnröomagok segítségével valósítjuk meg.

állomások: Az IBM PC alapú CAD munkahelyek lényegében három csoportba sorolhatók: 
ÍDnmkahelyek kezdőknek, haladóknak és CAD állomások speciális alkalmazások számára.

lloitö, lóként alacsonyabb évfolyamon tanuló hallgatók igényeit egyszerűbb kiépítésű 
k is kielégítik. Tizenöt számítógépet sorolhatunk ebbe a csoportba Ezek kiépítése az 

2MHz CPU, 2MByte RAM, EGA képernyő és egér konfigurációtól kezdődik és 
■WSMHz CPU, 8MByte RAM, EIZO 7090S VGA 16" (1024x768x256) képernyő és egér 
Moncióval fejeződik be.

Ipabb igényeket, melyek pl a diplomaterv-feladat megoldása idején jelentkeznek, három 
ión kiépített PC-s munkaállomás elégíti ki. Ezek konfigurációját az I80386/25MHz CPU, 
Bjlt RAM, VGA képernyő és egér jellemzi második képernyővel kiegészítve, amely 20“ 
ÍW]ú EIZO 9500 monitorból és MD-B8 grafikus vezérlőből (1280x1024x256) áll.

■üjlkalmazások közül a képfeldolgozást és az igényes dokumentáció-készítést emelhetjük ki. 
lÉpdolgozó rendszer egy színes SONY CCD kamerára (740x576) és egy Truevision ATVista 
líjíJizáló és feldolgozó kártyára valamint egy második VGA képernyőre épül 180386/25MHz 
W. IMByte RAM, VGA képernyő felépítésű alapgépen. Az igényes dokumentáció-készítés 
Ékwét asztali kiadványkészítő rendszer (DTP) segítségével sajátíthatják el a hallgatók. A DTP 
iéiliely sajátos tartozékai: papírfehér álló monitor, HP LaserJet Series II nyomtató és egy HP 
Uti Plus letapogató berendezés.

Épiticsomagok: A CAD/CAM alapelveinek oktatása már az alsóbb évfolyamokon 
pMódilí A kiindulási feladat leggyakrabban egy áramkör megtervezése, magasabb 
Éiuiokon ennek megépítése is Az elvi kapcsolási rajz elkészítésének legnépszerűbb eszköze az 
ICAD̂ Iiamcsomag megfelelő modulja A tervezés teljes végigvitelére a tanszék által felajánlott 
lílígek között megtalálható az DASH-LCA elvi kapcsolási rajzot készítő program, a 
|ldj«itményü SUSIE digitális áramkörszimulációs program és a komplett P-CAD 
ItDCSomag.

P
linnikórök kivitelezési terveinek elkészítéséhez három kölönböző technológia áll rendelkezésre.

izintü kivitelezéshez a szoftverből programozható kapumátrix áramköröket ajánljuk. Ehhez 
lux lapkát lasználó teljes fejlesztő környezetet biztosítunk XELTEC programozóval 
jktítve

áramköri megvalósításhoz sajátfejlesztésü tervező rendszer, a HyCAD áll 
lesre A HyCAD harmónikusan együttműködik elvi kapcsolási rajzot készítő más 
kel (pl. OrCAD) és CAM moduljain keresztül a gyártásban alkalmazott számítógépes 

jHkáló endezésekkel is (pl. maszkvágó rendszer, mesterfilm-készítés).

■ott fcuzalozású lemezen alapuló kivitelezéshez a P-CAD programcsomag áll rendelkezésre.

■íAógépes képfeldolgozás nem csupán népszerű a multimédás alkalmazási törekvések kapcsán, 
fontos eszköz egyes gyártástechnológiai folyamatok optikai ellenőrzésében vagy a lézeres
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megmunkálások területén A Truevision STAGE rendszer rugalmas környezetet biztosit j 
kamerás képbevitelen alapuló fejlesztések számára Fekete-fehér igények esetén célszerű a l 
mikromegmunkálás területén alkalmazott másik rendszerünk használata. ,j|̂

Nem kamerás bevitellel (pl. HP ScanJet Plus letapogatóval) nagyobb felbontású képek nyeii 
Ezek alkalmasak pl. a nyomtatott huzalozású lemezek esetlegesen hiányzó fúrópro] 
előállítására alakfelismerési módszerek felhasználásával, vagy mesterfilmek ellenőrzésért v 
átalakítás után a referenciaállománnyal való összevetés alapján.

Főként technológiai és konstrukciós problémák vizsgálatát támogatja az a program, melyN 
részecskék mozgását szimulálja vákuumtérben. Az elektródák és a töltött részecskék t 
között definiálhatók, az eredmények szemléletes grafikus formában megjelenitiMólt I 
kinyomtathatók.

A munkaállomások biztonságos működését a doktorandusz-képzésünk keretébe! 
víruskereső és irtó program, a ChkVir szavatolja. II

6. CAM berendezések

A számítógéppel segített gyártáshoz felhasználható berendezések a tanszék szakiiuiij 
alapvetően meghatározó hibrid integrált áramkörökhöz és a nyomtatott huzaloz! 
gyártásához kapcsolódnak, (2. ábra). Ezek mellett egyre több hallgató szerez magasszú# ii 
ismereteket a lézertechnológiái laboratóriumunkban, ahol a berendezések és folyamatok' 
több számítógépet építettünk be.

Megemlítjük, de itt nem részletezzük, hogy több számítógéppel vezérelt mérőrendszer tál 
oktató (és kutató) munkát, pl. az elektronikus zajok vizsgálatát, a megbízhatósági vizsgálltol 
az áramkörök bemérését. Ez utóbbira a "kari szabvány" szerinti rendszerek állnak rendellta

Mesterfilm készítő rendszer: Egy hibrid integrált áramkört vagy egy nyomtatott huzalozátpl 
tervező CAD programcsomag kimenete többek között tartalmazza a rajzolatot mej 
adatállományt. Az egyes rétegek mesterfotóit az adatállomány alapján egy lézer plotter segitk 
állíthatjuk elő. Ez a plotter egy lézeres írószerkezettel ellátott pontmátrixban dolgozó rajzgép,! 
közvetlenül filmre rajzol maximum 480mm x 537mm -es mérettartományban Ooii 
felbontással. Leggyakrabban használt bemeneti nyelve a CAD rendszerek kimenetén szabvi 
ún. Gerber. A CAD és a CAM rendszerek kapcsolata induláskor szinte sohasem harmóo 
hiányosság a mesterfotó készítés esetén a Gerber D-kódok és a megvilágító apertúták t 
rendelésében jelentkezik. A hiányosságot egy saját fejlesztésű előfeldolgozó program s 
amely a legnépszerűbb CAD csomagok esetében mint pl. P-CAD, OrCAD, CADSTAR, I 
lehetővé teszi az automatikus kapcsolatot. Más rendszerek esetében az apertúrák hoz: 
O-kódokhoz emberi beavatkozással hajtható végre.

Nagyméretű maszkokat vágó rendszer: A hibrid integrált áramkörök gyártásához gyakntl 
van 0,025mm-nél pontosabb rajzolatok kialakítására. Pontosabb mesterfotó előállití 
nagyított rajzolatot kivágó rendszer és egy kicsinyítő fotópad áll rendelkezésre. A i 
vezérlésű kivágó rendszer a rajzolatokat HPGL, Gerber és ESSI nyelvű állományokban tudjál 
és gyémánt késsel egy kétrétegű fólia (pl. rubylith) lágyabb rétegébe vágja bele. A kótij| 
területek eltávolítása után kontrasztos rajzolat keletkezik, melyről fotózással nagypontosÍ|p1
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2. ábra A BME Elektronikai Technológia Tanszék CAM rendszerei

w
Mafotó illitható elő. A kivágó rendszer 1600mm x 1200mm -es területen 0.025mm-es 
puaiggal képes dolgozni. A rendszer tollai működő rajzgépként is használható, 

tti
Wttnytéleg ellenállás-hálózat készítő rendszer: Vékonyréteg ellenállás-hálózat készítésére 

rendszer szolgál. A rendszer CAD programjának kimenete tartalmaz minden adatot 
á igámációt az ellenállások alakjára, a kivezetések elhelyezkedésére valamint az elektromos 
iStkre lipntkozóan egyaránt. Ezeket az adatokat a számitógép vezérlésű kivágó rendszer 
MLilás nélkül fogadni tudja és a munkaasztalra helyezett vékony fém rétegbe a hálózatot belevágja 

int az fOenállásokat kb. 0.2%-os pontossággal értékre állítja.

i s
Iknagiras megmunkáló rendszerek: értékbeállítás és gravírozás. Az értékbeállítás zárt hurkú 
wlyozási elvvel működik; az ellenállás anyagának vágása lézersugárral egy előre kijelölt pálya 

tá számítógép vezérléssel mindaddig folyik, amig egy előre meghatározott ellenállás értéket a 
î mitosan mért érték el nem ér A gravírozás ebből a szempontból egyszerűbben működik: a
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számítógépes előfeldolgozás kimeneti adatai alapján a lézersugár végigpásztázza a mi 
felületét és a rajzolatot, ábrát vagy képet visszacsatolás nélkül a céltárgyba másolja

Az értékbeállitó rendszer vékony és vastagréteg ellenállás hálózatok készítésére és az elli 
értékének beállítására használható A CAD és CAM rendszerek közötti kapcsolat nemauti 
emberi beavatkozás szükséges az értékbeállitás útvonalának megadásához. A Nd:YAG kiál| 
kilépő lézersugárral 50mm x 5ümm nagyságú területet lehet végigpásztázni. O.OOJi 
pontossággal és 5mm/s sebességgel Az értékre állítható ellenállások lohm és IMohal 
eshetnek. A lézer Q-kapcsolt üzemmódban 5mJ/impulzus energiával működik, folyamatod uai 
50W teljesítményű.

Lézeres mikrogravírozásra ugyancsak Nd:YAG lézer alapú rendszer szolgál. A gravirozn 
ábrát a rendszerhez tartozó fekete-fehér kamerával vihetjúk be. A bevitt képet a kifcjlol 
számítógépes rendszer átalakítja és a lézeres megmunkálás követelményeinek megfeWi^hi 
hozza Végül a lézernyaláb a képet a munkaasztalra helyezett szinte tetszőleges anyagból kta| 
tárgy felületébe gravírozza. A rendszer képes fogadni több szabványosnak tekinthető á 
HPGL, Gerber vagy ESSl nyelven továbbá a Windows bitmap formátumában leirt képeket,]

CNC fúróbereiidezés: A nyomtatott huzalozásé lemezek tervezését támogató CAD renái 
automatikusan előállítják a szükséges furatok koordinátáinak listáját megjelölve a sáikii 
fiiratátméröt is A lemezek kifúrását ez az állomány mint fúróprogram vezérli A CAD rendsa 
információt a legegyszerűbb formátumban szolgáltatják. Mégis szükség van egy elöfeli 
program használatára két okból Először, a CAD rendszerek koordináta rendszere - vagyili 
elhelyezkedése ebben - majdnem mindig eltér a CNC fúrógép és munkaasztalának követeim 
Másodszor, a szükséges fúratátmérők csak jelölve vannak, az ezt kifúró szerszám pQliptyi a 
gépfüggő. A CAD és a CAM rendszerek összekapcsolásához ezért mindig szükség van a 
beavatkozásra a fentiek alkalmas beállításakor A fúróprogramot grafikus úton szánú  ̂
ellenőrizzük és egészítjük ki a hiányzó adatokkal A kész fúróprogram hagyományos i 
lyukszalagra lyukasztható vagy illesztőegységen keresztül közvetlenül a fúrógépbe tölthető

7. Számitógépes termelésirányítás

Egy vállalat élén a végzett mérnökök gyakran töltenek be - hagyömányos kifiji 
megfogalmazva - műszaki tőmérnöki és termelési főmérnöki posztokat Az ezeken a ti 
felmerülő feladatok megoldása összetett ismeretet kiván. Ezek egy részének oklati 
segíteni az ABAS-EKS termelésirányító rendszer Igény esetén a hallgatók ízelítőt nyi 
számviteli és anyaggazdálkodási folyamatokból is

iili^li

Működési elve: A rendszer a termékek - legyenek ezek komplett elektronikai bera 
részegységek vagy csak néhány alapanyagból álló alaktrészek - struktúráit 
darabjegyzékben gondolkodik Célja egy vállalat termelő tevékenységének, a gépeknek, techi 
berendezéseknek összehangolt irányítása, a termelékeny és gazdaságos gyártás támoj 
termékeket leiró alapadatok előállítása legtöbbször nehéz műszaki feladat: meg kell háti 
egyes alkatrészekhez szükséges alapanyagokat, azok pontos mennyiségét valamint a ! 
technológiai műveleteket, időket és berendezéseket Ezekből és további adatokból a i 
meghatározza a beszerzendő anyagok listáját és időpontját valamint a vállalat beret 
dolgozóinak) feladatait szinte percnyi pontossággal azért, hogy valamely termék adott I 
elkészüljön. Ez a feladat már néhány száz főt foglakoztató vállalat esetében is



I rtan követel meg A pontos, jól dokumentált irányítás és folyamatkövetés megteremti az 
I i|it!t«tlcket a minőségtanúsítási követelmények teljesítéséhez is,

l lrtlinésre álló adatbázisok: Az oktatás rendelkezésére álló ABAS-EKS rendszerben három 
|<blil működése szimulálható. Az első a vállakózásokban végbemenő folyamatok tanulmányozására 
lUns adatokkal van feltöltve A második a tanszék nyomtatott huzalozású lemezeket előállító 

Monumainak vállalati modelljét írja le A harmadikban a hallgatók szabadon felépíthetnek 
s termékeket előállító, meghatározható technológiával és gépparkkal rendelkező vállalatot.

IkABAS-EKS a draco nevű számítógépen UNIX operációs rendszer alatt fűt, szolgáltatásai a 
IWdhálózat tetszőleges helyéről elérhetők.

8 Összefoglalás

IWkunk Jteámítástechnikai lehetőségei alapvetően kielégítik az oktatás követelményeit. A 
lihniánumokra épülő gyakorlati képzés egyformán élvezi mind a hallgatók mind az oktatók 
|k;aisát Hatékonyságát a foglakozások alatt tapasztalható aktivitás és az így szerzett ismeretek

■  ihallgatók által önállóan megoldott feladatok, műszaki alkotások bizonyítják.

r fejlesztésével azonban nem szabad megállni A számítástechnikában tapasztalható nagyon 
B Itjlödés ütemét tartani kell a felsőoktatás fejlesztésében is, hogy továbbra is korszerű európai 

! lehessünk A költségvetés szűkülő támogatása azonban a fenntartáshoz is kevés, ezért
■  forrást megpróbálunk megszerezni az oktatás feltételeinek biztosítására.

lómitógépes rendszer létrehozását az alábbi, pályázatok útján elnyert támogatások tették

liMlnisitérium, OKKFT G5 program, 1987-1990. 
ídési Minisztérium, FFA, 1989-1990. 

dádásiMinisztérium, FMFA, 1990-1992. 
iMúszaki Fejlesztési Bizottság, 1991-1992.

ÂBAS-EKS az ABAS GmbH. terméke, melyet oktatási célra 1994-ben térítésmentesen 
lát.

(Siikota,B.; i Leitold.F.; Németh,?., Ruszinkó.M.; Szita.G ; Gombás.G,, Illyefalvi-Vitéz,Zs: 
Ijtaioiy Background for Computer Aided Design and Manufacturing in Electronics, ISth 

ioiial Spring Seminar on Electronics Technology, Herlany (Slovak Republic), May 11-14, 
(iíTtliisaction of the Technical University of Kosice, ISSN 0960 6076, 1993, Vol3, no.l, 
47

j|Jji«ifa,B; PinkoJa.J ; Leitold.F ; Rajki.I ; Gál,L ; Ruszinkó.M.: Computer Integration in PCB 
15th International Spring Seminar on Electronics Technology, Herlany (Slovak

I.May 11-14, 1992, in Transaction of the Technical University o f Kosice, ISSN 0960 6076, 
!.Vol3, no 1, pp.98-101

739



"UNIX alapú oktatási kabinetek a JA TE-n

Or. Dévényi Károly <devenyi@inf.U’Szeged..hu> 
Heidrich Attila <heidrich@cab.u-szeged.hu>

Dr. Horváth Gyula <horvath@inf.u-szeged.hu> 
Kalocsai Tibor <kalocsai@cab.u-szeged.hu>

A kabinetek története

A l''dzárkózás az Hurópai l'clsöoklaláshoz Alapítvány (l'líl'A) jóvoltából a Szegedi UiM 
(József Attila rudománycgyelom - JA TI-. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola - JGyif. Kcf 
lílelmiszcripari Fgyclcm IJclmiszcripari Főiskolai Kara - S/FF. Szent-(i\öry\ijl 
Orvostudományi Fgyelem - SzOFI-) összesen 12 számítógépes oktatási kabinethezjuloU.

A tenderre (kiírási időpont: 1992 április) érkező pályázatok elbírálása után \égül a Ihnaal 
Informalique és a szegedi /enon kft. közösen kapta meg a lehetőségei a pál\ázaihan i 
eszközök leszállítására és üzembe állítására. A JATE 4. a SzOTE a JGy lT J és a a 
kabinetet kapott.

Jár
Ebben a cikkben kizáriilag a .1A l'E tapasztalatait ismertetjük.

Az alapkoncepció

Az alapkoncepció let'ektetése a létrehozó szakembereket dicséri. Igen részletes és jól has 
elképzelés született egy 4 sz.er\ erből. .14 X-terminálból és .14 PC-hól álló komplexum fel̂  
melyben a szerxerek klaszter-szerü elrendezésben szolgálják ki az egxéb herendi 
létrehozók tapasztalat híján természetesen nem tudhatták. hog\ mi az. ami eg\ szeri«| mq 
mi az. ami kissé nehézkesebb. \ag\ pláne azt. hog> konkrétan miben megoldások, li 
legmegfelelőbbek, de minden apró részletre kidolgoztak egy lehetőséget. Nem rajtuk állt.b 
ment minden elsőre úg\ . ahogs elképzelték.,, ^

Kicsit részletesebben tehát a kabinetben kétféle munkahelyet találnak a hallgatók, Felertsd 
ken. felerészben X-terminálokon dolgozhatnak, ki-ki igényei szerint (eleinte a PC-k terlield| 
nagyobb \ olt. mint a termináloké, de ez még az első üzemi é\' \ ége előtt kiegyenlítődött). J 
szerver dinamikusan szolgáltat az egyes munkahelyeknek az aktuális terheléstől függőé^

Egyes szolgáltatásokat minden szerxer biztosítani tud (terminál kapcsolat - l'MX. level 
feloldás, font szerviz. XDM. PC-k illetve X-temiinálok boot igényeinek kiszolgálásaki 
megosztottunk a 4 gép között. A jelenlegi felépítésben a szerverek egv a kahinetbetil 
hallgató (vagy bárki) szempontjából olyan egységes képet mutatnak, amehben az t‘ 
használt processzortól függetlenül gyakorlatilag az összes a rendszerben elérhető lehető̂  
Minden hétköznapi művelet elvégezhető az éppen használatba v ett gép nevének ismert 
szinte mintha egyetlen, de négy processzorral felszerelt gépről lenne szó. Természetes^a^ 
négy darabból álló gépen egy ilyen látszat keltése nem egyszerű és talán nem is mindem 
tökéletes, de sok előnye is van - gondoljunk csak a 4 hálózati csatlakozásra, vagy az a 
szélességére; esetleg a rendszer hibatürőképességére!

mailto:heidrich@cab.u-szeged.hu
mailto:horvath@inf.u-szeged.hu
mailto:kalocsai@cab.u-szeged.hu


|■̂ jlŜ lén̂  eset egy keveset megmutat a különbségekből; etilemet kártyát kellett cserélni az 
Intrverben. E-niiatt egy teljes napra le kellett a gépet állítani (nem érkezett még meg az 

Bkeonban a maradék három gép fennakadás nélkül működtette a kabineteket. Kzt aligha 
iM ŝinálni egy átlagos többprocesszoros rendszerrel!)

A szerverek

L4dbTelmat TR5000.

aiTtoorola 88K központi egység. 64-64 MByte RAM és 1-1 l..''CiB\te-os mere\lemez 
I htlyet. Mentések készítéséhez minden szerverben egy beépített .‘i2.sMByte-os .“í l/4"-es 

tég illetve az egyik szerveren egy külső .SGByte-os exabyte egység használható. A diszk 
1 azóta bővült, az egyik szerver egy 1.3GByte-os. egy másik pedig egy 2 GByte-os 
tezt kapott. 199.S március 27.-én ez az állapot az aktuális. A lemezeken tárolt információk 

az egyik legérdekesebb téma. fontos összetevője az egységes szer\er-kép 
k. később részletesen ismetetni fogjuk.

A munkahelyek

fnégy terem lett berendezve, mindegyikben összesen 17 (16 hallgatói és 1 oktatói) 
tóyltlálható. Két teremben PC-k két teremben X-terminálokon (NCD gy ártmány ú MCX- 

nlí2í(9(K)x2.̂ 6 szinü terminálok beépített audió-szerverrel. 102 gombos billenytüzettel) 
ik. Ezekről részletesen az ezévi NetWorkShop-on elhangzó "PC integráció a JETENET- 

é előadás szól. itt helyhiány miatt sem részletezzük.

A szerverek konfigurálása

k tehát, hogyan is állt össze a 4 TR.^OOO-es olyan egységes "szolgáltató-blokk"-ká. amilyen

remtítettük. hogy mind a négy gép el kell lásson néhány alap-feladatot:

Boot szolgáltatás a PC-k és az X-terminálok számára.
Font szerviz 
Internet név feloldás 
XDM szolgáltatás

t(ByenlJ^jszolgáltatásokal mindenhol nyújtanak UNIX szerverekről, megvalósításuk nem 
pÚőnösebben bon; o ült. vagy izgalmas feladat, nem is részletezzük ezen a helyen.)

• Ide tartozik még terminál szolgáltatás és a levelezés is. amelyek azonban a 
Whasználók HO v könyvtárainak és levelesládáinak egységesítése miatt nem 

pUaszthatók tökéi i ^en négy felé.
btikerült a gépek nevét negegyezni (a négy szerver az Alfa. Béta. Gamma és Delta nevet 
I, íe ha általában bes; ik róluk, egyszerűen a "görögök" szóval hir atkozunk rájuk), 

letett a feladatok ;ztása. Táblázatba foglalva az alábbi megosztás született;



Alfa Béta Gamma
I.cvciczés. DOS lile s/ervi/ DOS lile szerviz

l-eihas/nálói területek /work munkaterület UNlX-os szoftverek
( home) (/usr/locai) egy része

Delta _
I IN IX-os szoftver' 

(/usr/l<»cal) másik résa 
/puh (erOlei

A DOS lerülel megduplázásának oka részben a 34 PC által várhatóan okozott jelentflíl 
megosztása, részben a hatékonyság növelése és nem utólsó sorban a biztonság növelése volt

A UNIX-os szoftverek kél darabban történő elhelyezése nem tartalmaz duplázást, csakak 
megosztása volt a cél (illetve egyetlen gépen nehezen is fért volna cl a teljes menrtyiseg■ ál 
előre a meglehetősen gyorsan növekvő igényeket). Lássuk tehát, milyen konkrét megvaléftósli 
elképzelésekből, és azóta milyen változásokon ment keresztül a rendszer, akár fclhi 
tapasztalatok- akár hardver fejlesztés okán.

Először is eleget kellett tenni a UNIX saját igényeinek ahhoz, hogy bizonyos tevékeny! 
négy szerverről akár kölün-külön is elvégezhetők legyenek. Ehhez alapvetően a mercTI 
feloszlását kellett megadni, ami meg is történt, így a gyárból megérkezett - az operációs renc 
néhány a gyártó által telepített szoftvert (pl. X I1 anyagok, andrew) tartalmazó - szén 
már a későbbiekben kialakítandó képet mutatták.

A rendszerterüleieket tekintve szinte egyforma a négy szerver. Az egyetlen különbségi az 
területének mérete jelenti, amely a levelezés miatt nagyobb, mint a többi szerveren. A /usrl| 
azonban már nem egyforma a négy szervernél a már említett szerep-megosztás miatt. E 
mind a négy szerveren a telepíteti operációs rendszer részeit tartalmazza. Mindj 
telepítéseket, melyek a rendszernek nem részei, illetve annál újabbak szokás szerint a ib 
struktúrába illesztettük be. Ez a struktúra, pontosabban ennek az egyes katalógusai felei 
Gammán, felerészben a Deltán vannak fizikailag.

Alfa Béta Gamma
=200 M /usr =200 M /usr =600 M /usr

=860 M /home =500 M /dós =500 M /dós
=400 M /work

Delta
=600 M /usr
■̂SQO M /pa^

A Bélán levő /work területet ideiglenes munkaterületnek lehetett használni, az oktatók oda K 
föl olyan anyagokat, melyek az órán mindenki számára szükségesek. Ezt a lehetőséget foiegii 
oktatók használják ki. A Deltán maradt /pub ezzel szemben inkább a UNIX felhaszi 
szolgálja, minden szerverről elérhető volt, bár csak néhány kijelölt felhasználó helyezi 
anyagokat.

Nézzük hát azoknak a területeknek a megosztását, melyek mind a négy szerveren elérln 
de fizikailag természetesen egy (vagy két) géphez vannak rendelve.

A /home filesystem az Alfán NFS-sel fel van ajánlva a másik három szervernek (és a PC*k 
természetesen). A szerverek root joggal, a PC-k írás-olvasási joggal mountolhatják. 
Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem használtuk a Yellow Pages rendszert, amelyek é iü l  
célra találtak ki. Nos ennek igen egyszerű oka van. A leszállított operációs rendszef t 
programjai (pl. passwd. login) nem tartalmazták a YP hívásokat. Mivel nem tűnt ! 
problémának. így az adott helyzetben fontosabbnak tűnő problémákkal foglalkoztuijra 
teljesen eltérő módon oldottuk meg ezt a kérdést. ^

A /var/mail terület csak a három szerver számára mountolható root joggal. '
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|l■l)al Ilyszerünek tűnt ennek a résznek a megvalósítása, olyan sok problémát okozott az NFS 
■-ok lasználata! Végül teljesen más alapra kellett helyezni ennek a két igen kényes és 

lilEívcn liasznált területnek a megosztását, de ne menjünk a dolgok elébe!

ú és j^blémamentes volt a /pub terület megosztása, A Deltán lévő területet a másik három 
lmot joggal Irás-olvasásra mountolta. Sosem öltözött problémát a használata.

laióelileg legérdekesebbnek látszó feladat a /usr/local katalógus elérése volt. Azonos szerkezetet 
I kialakitani minden gépen annak ellenére, hogy fizikailag nem is egy, hanem két gépen 
k az egyes részei. Fizikailag az információkat tartalmazó katalógusok (csak katalógusokról 
I szó, amint azt mindjárt látni fogjuk) az elmondottak szerint a Gamma illetve a Delta 
«voltak. Pontosabban a Gammán a /usr/localel (a "locale" elnevezés a francia gyártótól 

la Deltán a /usr/locale2 alá kerültek azok a katalógusok, amelyeket minden gépről láthatóvá 
I lenni. Az első elképzelések szerint felépített szerkezet az automountd nevű démont 
álla a kapcsolatok dinamikus felépítésére.

í ulomountd konfigurálására nem kívánunk itt kitérni, de néhány lényeges vonás ide 
lozik. Természetesen a fizikai felépülés különbözik abban az esetben, ha az igényelt 
■áció fizikailag az igénylő gépen van, ez azonban az automountd-t a legcsekélyebb 
4ben sem zavarta, teljesen egységesen lehetett a konfiguráfciót beállítani, a program lekezelte, 

eafcpnáció lokálisan, vagy valahol a hálózaton helyezkedett is el.

|Uia/usr/local alatt valójában csak szimbólikus linkeket találunk, melyek az automountd-nek 
l^ptijk^illliérkönyvtár (nálunk /net) alatt felépített katalógusrendszer pontjaira mutatnak, ahová a 
lUcvaló hivatkozás pillanatában igény szerint a tényleges mount-ok létrejönnek.

|Nácnt^Unk meg egy pillanatképet az Alfa megfelelő katalógusrendszereiröl:

k--. vst/l(fcal

I rtfoot 

I>(OOt

1 root 

1 root 

1 root 

1 root 

1 *toot 

1 róot 

1 root 

1 liroot 
1 root 

1 root

r t t h e r  

ot. hHr 
other

o t h e r

other

o t h e r

other

other

other

other

other

other

22 Okt. 

21 Okt.

18 Márc. 

20 Márc.

19 Márc. 

18 Márc.

18 Márc.

20 Márc.

19 Márc.

21 Márc. 

19 Nov. 

18 Márc.

18

18

5 16:00 

3 14:40 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

19J4

18

18

18

16 08:08 

18 1994

SICStus 

andrew 

bin 

emacs 

info -> 

lib -> 

man -> 

maple 

opsi - 

oracle 

pvm3 -

src ->

> /net/usr/local/SICStus 

-> /net/usr/local/andrew 

/net/usr/local/bin

> /net/usr/local/emacs 

/net/usr/local/info

/net/usr/local/lib 

/net/usr/local/man

> /net/usr/local/maple 

/net/usr/local/opsi

-> /net/usr/local/oracle 

/net/usr/local/pvm3 

/net/usr/local/src

in-

* .sr/fxalHin on gamma;/usr/localel/bin read/write/remote on P Márc. 24 12:05:43 1995 

•:! 'l«al/lnfo on gamma:/ust/localel/info read/write/remote on P Márc. 24 12:05:43 1995 

•jr^xal/lib on gamma:/usr/localel/lib read/write/remote on P Márc. 24 12:05:44 1995 

'U:.^xal^xacle on gamma:/usr/localel/oracle read/write/remote on P Márc. 24 12:05:45 1995 

Tii.’/local/irc on gamma:/ust/localel/src read/write/remote on P Márc. 24 12:05:45 1995

S'I'v'lxal/pvmS on dmlta:/usr/locale2/pvm3 read/write/remote on P Márc. 24 12:05:46 1995
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/net/usr/local/maple on /usr/locale2/maple tead/write/remote on P Márc. 24 12(06:47 IM

/net/usr/locál/SICStus on dalta:/usr/locale2/SICStus read/write/remote on P Márc. 24 12:05:41

Természetesen a szolgáltatókon (Gamma. Delta) kevesebb a mount bejegyzések száma és a li 
/usr/local alól a /usr/localel illetve a /usr/locale2 könyvtárba mutatnak. Mindezeket az aula 
végezte, ha észrevette, hogy a mount-olást az adott gépnek saját magáról kellene elvégezi^

A rendszer kiválóan felépíthető volt a kezdeti ismeretlenségből eredő problémák leki 
Remekül működött is.
Sajnos azonban a hallgatók megjelenése után a rendszer kissé instabillá vált. Előfon 
automountd meghalások (a program egyszerűen végétért), amelynek különös kellemc 
hogy a /net alatti bejegyzések még a gépek újraindítása után is néha kezelhetetlenek, 
sehol sem találtunk rájuk való hivatkozásokat. Az már ekkor is látszott, hogy a négy gép 
lesz független a le- és fölállások szempontjából sem. de az igazi összehangolás ekkor még 
volt.

Viszonylag hamar megérett az elhatározás: le kell állni az automount-ról! Pedig volt c 
említett igen vonzó tulajdonsága: az automountd táblázatai bármikor módosithatólü al 
pillanatától kezdve élnek a változások; tehát igen kényelmesen lehet a könyvtárak i 
módosítani.

Az első nagyobb változás tehát az automount használatának a mellőzése volt. helyettfíj 
"fix” NFS mountot használtunk mindenre.

Ez azóta is megfelelő azokon a pontokon, ahol gyakorlatilag csak olvasásra hasznáS 
vannak, pld. a /usr/local alkönyvtárainál. Ettől kezdve viszont saját magunknak kell fi| 
kísérni, hogy melyek a lokális és melyek a távoli könyvtárak, illetve a változások átvitelt J 
rendszer újraindítással tesztelhető csak le igazán. Szerencsére a változások nem gyakorid^ 
Jelenleg látszik egy olyen nyugalmasabb időszak, amikor végleg megszabadulhatunk az 
maradványaitól és többé nem a /net könyvtárban vannak a mount pontok. Az új megöli 
teljes locale 1 illetve locale2 területet fbimountoljuk az eredeti néven minden .szerverre, 
nem lokálisak. A /usr/local alatt a /usr/localel illetve a /usr/locale2 alá mutató csak szollj 
vannak minden gépen egyformán. Ezzel egyszerűbbé válik a mountok kézbentartása, és 
/usr/local teljes tartalma minden gépen.

Nem látszott semmi rendkívüli a /home és a /var/mail területek megosztásánál! ^  > 
meglepetés volt. hogy az automount megszüntetése után nem szűntek meg a problémák!

A rendszerleállások továbbra is túl gyakoriak voltak, a hibaüzenetek a lockd probló 
Nagy nehezen sikerült a problémákat lokalizálni:

Az egyik dokumentáció tartalmazott egy utalást arra, hogy a /var/mail ne legyen NFI 
mountolva, hanem ilyen esetben a helyi leveleket dobjuk át arra a gépre, amelyen f 
elhelyezkedik. Az NFS ugyanis nem használ valódi UNIX lock szemantikát, ráj 
konzisztencia sem garantált lévén állapotmentes rendszer. Valójában ez sem oldoal 
gondokat, ugyanis a levelesládák elérése továbbra is írás/olvasás módban történt, uminekl 
következménye, hogy a felhasználó az egyik gépen elindított programmal éppen kitől 
levelét, miközben a kézbesítéssel megbízott gép éppen elhelyezett egy új levelet.
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I l l s  is miidennapos volt, hogy ugyanaz a felhasználó mind a négy gépen (esetleg éppen nég\ 
Ift) levelező programot indított el. amelyek mindegyike azt hitte magáról, hogy egyedül 
|■fclkK̂ ik a postaláda lólótt. mivel szinte az összes levelező rendszer máslajta lokkolást használ. 

tketazNPS általában nem támogat. Kzzel a módszerrel szinte bármikor eló lehetett idézni a 
é démon kiakadását!

»K^észetesen gyanússá vált a /home terület ilyen módon való megosztisa is. A gyanú be is 
lolt. vagyis a lokkolási problémák mindaddig tartottak, amíg a /home Nl'S-sel volt 
sásra mountolva. Szerenesére a System V Release 4-es rendszereknek egy igen kellemes 

Kgc az NFS mellett szintén file-ok megosztására használható RFS (Remote File Sharing) 
i.temben az Nl'S-sel, ez a rendszer állapotokkal rendelkezik, állandó kapesolatot tételez 

Incner és kliens között, teljes UN I^File szemantikát valósít meg és cache konzisztenciát 
'1! Vagyis éppen azok a tulajdonságai vannak meg. amelyek miatt az NFS használhatatlannak 
lull. További érdekessége, hogy deviee file-ok megosztására is alkalmas (igy pl. lehetséges a 
lübyle streamer-re való mentés végrehajtása bármely gépről)!

ellen Behézséget az jelentette, hogy a kézikönyvek ajánlásai alapján képtelenség v olt az. RFS 
életre kelteni. Nem kevés kísérletezés után azonban mégiscsak siker koronázta 

llliolásainkal. az RFS-re való áttérés pillanatában pedig az összes eddigi lokkolási probléma és 
itiendszer leállások egy csapásra megszűntek.

etesen továbbra is mounlolható az Alfa /home területe NFS-sel is. hogy a PC felhasználók 
dllelkéiK használhassák a szerveren levő home könyvtárukat. Ennek egyetlen akadálya 

ga^Mintoláshoz használt pcnfsd. amely meglehetősen lassú, ha a szerveren lévő könyvtár 
■van tálmountolva.

a tilEatértünk a levelezés eredeti tervek szerinti üzemeltetésére is. \ agy is jelenleg a négy 
I egyetlen levelezési domain-t alkot (cab.u-szeged.hu néven). Mind a négy gép a többitől 
uiül küld- és fogad is leveleket. A domainre érkező levelek az Alfára érkeznek, de eh ileg a 

lUlön-kUlön is cimezhetők.

ü̂jvábbi eredmény amit csak ennek a segítségével érhettünk el:

A felhasználói adminisztráció egyszerűsítése

I mellékes, hogy a mostanra 1100 körülire duzzadt hallgatói létszámot egy - v agy négy helyen 
ntartani! Mivel a YP nem volt elérhető, eleinte föl sem merült, hogy központosítani 

Mzonban az RFS leírásai konkrét erre vonatkozó példákat tartalmaztak, sőt USENET-en 
il is tikerült erre vonatkozó üzemeltetési tapasztalatokat beszerezni.

s (Üapja:

t gépen (nálunk az Alfa) történik a tényleges adminsztráció. Ennek a gépnek (nevezzük 
ek) a /etc könyvtára RFS-sel csak olvasásra fel van ajánlva a többi gépnek (legyenek 

|ikliensek) . A klienseken létrehozunk egy /etc/shared és egy /etc/local könyvtárat. A local 
anásoljuk a /etc-böl a passwd. group és a shadow file-okat. Az shared könyvtárba hard 

■rakunk a local alkönyvtárbeli dolgokról.
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liziilán ;i /ele könvMúrbim sziil'l (!) linkeket leszünk (passwd, |;r<iup és shadow), i 
/ete/sliaied kön\'\tálban lé\i> azonos nevű lile-okra mutalnak.

A következő pillanatban föl lehet mounlolni a szerveren levő /ele könyvtárat /etc/shar«l| 
máris közöse tettük a lelbasználói adminisztrációt.

Vigyázni kell .sajnos egy pár dologra:

• Csak a szerveren lehet jelszót váltani, mert a klienseken lévő .szolt linkeken 
program elrontja!

• Mivel a /ctc/group és a /ctc/passwd file-okal igen intenzíven használja a rt 
hosszú távon jobban megéri lokálisan tartani. Mi azt a megoldást vála: 
csak a shadow, ahol a jekszavak vannak érhető el minden pillanatban a szci 
összes többi szolt link a lokális változatra mutat. így sokkal gyorsabb a filc-oli 
és mivel az új lelhasználók felvitele naponta csak egyszer történik, naponli, 
pedig mindenképpen felfrissítjük az összes lokális adminisztrációs lile ti 
gyakorlatilag észrevehetetlen, csak az időzítésekre kell egy icipicit odaligyelni. 
A frissítés is igen egyszerű, hiszen éppen ezért tettük a hard linkeket a /ctc/i 
/etc/local közé. hogy azokon keresztül a mount lebontása nélkül is beli 
/etc/shared köny v tárba, ami arra az esetre szolgál vésztartalékként, ha a 
valami történne.

És hogy miért csak az RFS alkalmas erre? Gondoljuk meg mi történik, ha egy ilyen 
kiesik a szerver (vagy csak a hálózat a szerver és a kliens között). Az NFS mivel áll; 
erről csak akkor szerez tudomást, amikor az első hivatkozás történik a megosztott kön; 
pedig potenciálisan végtelen várakozásba kezd. Magyarul a rendszer újraindítása nélkül 
módon nem lehet újra bejelentkezni a kliensre!

Az RFS ezzel szemben szinte azonnal észreveszi a szerver kiesését. Szépen leboi^aai 
vagyis láthatóvá válik a /etc/shared eredeti tartalma (a local-ba mutató hard linkek),"esi 
lehet jelentkezni! Ha a kapcsolat visszaáll, a mount is a helyére kerül, tehát maradi 
régiben! Remek nem?

Egyebek

A jelenlegi rendszer még egy fontos tulajdonsága, hogy a felhasználók bejela 
véletlenszerűen történnek, hanem a szerverek pillanatnyi terhelésétől (pontosabbl|f a t 
használó felhasználók számától) függően. Ezt nagyon egyszerűen, az alkalmat 
bejelentkeztetéssel a szerverek központi Xsession-jeiben elhelyezett feltételvizsgálallí'n) 
oldani. Apró problémát jelent, hogy nem csak a kabinet XDM szolgáltatásul I 
terminálokról használják a szervereket, azonban ez nem jelentős.

A négy szerver működésének ilyen szintű összehangolása felvetett olyen problémáldfts, 
lehet feltétel nélkül leállítani illetve újraindítani őket. Ha valamelyik szerver kiesne (táláig 
kivéve; az az egyetlen, amelyik elsődleges feladatként "csak" a DOS szolgáltatást 
valamelyest független a többiektől.) szerepét át kellene venni valamelyik társának 
állhatna helyre a rend. Jelenleg mind a leállítás, mind az indulás tartalmaz szinkroni;
Ezek a pontok eleinte kézi beavatkozást kívántak, azonban nemrégen sikerült automi
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bdvcrindiiaskor a / a lcn>cg. liogy minden gép szolgültalóképes állapolban legyen, mire 
ijIamcKik igénylője eljut a mount utasításhoz, leálláskor pedig arra kell vigyázni, hogy mindaddig 
wiiillhüi le egyik szerver sem a hálózati funkciókkal, amíg valamelyik gép erőforrásokat használ

Verdeti koncepcióban nem szerepelt a jelenleg igen nagy forgalmat lebonyoliló World Wide Web 
«ncr. uiiiely a Deltára került. Kb. 600MByte-os területtel dolgozik, ennek legnagyobb része 
tflimvL'icscn a cache, falán érdemes a jelenlegi konfigurációt is kirészletezni, mivel pl. a WWW 
ttTHTújdonságnak számít a kezdeti koncepcióhoz képest, és az is érdekes lehel, hogyan osztottuk 
dimarcmlilcll (a kezdeti összeállításban nem szereplő) diszk területeket.

BR/örrö\iden a történet, aztán pedig a végeredmény.

fcdsodiszk b()víiés egy l.oGByle-os winchester volt. Ez az Alfába került, mivel úgy ítéltük meg, 
hp a homo terület az. ami leghamarabb szűknek bizonyulhat. A felszabadult >800MByte-os 
krábbi home helyére kerüli a Deltáról a pub, annak a helyére pedig nyitottunk egy saját területet a 
W i  s/cr\ernek.

fcnsiikára aztán a DOS terület kezdett meglelni, és ezzel egy időben a /usr/local is meglelt mind a 
tolvKén. Az új 2(iByte-os diszket nem volt nehéz elosztani, bár olyan átcsoportosítást kellett 
fpdüjtani. amel) sajnos érintett összesen három szervert, amelyeken az éppen használt diszkeket 
üt kellett partícionálni.

'■ fa.
4Bétán a /dós és a /\\ork területek összevonásával növeltük meg a /dós területet. A Gammába 
taüt u  új diszk, teljes egészében /usr területként. A Gamma régi /usr területe és a /dós egy része 
ka a/új /dós a Béla ilyen területével megegyező méretben (jelenleg mintegy 900MByte). A 
■adék terület lelt az új /v\ork. A Deltán egyszerűen megcseréltük a /usr 600 és a /httpd 
ÜMB\ic-os területét. mi\el a (iamma-n létesített "nagy" /usr pillanatnyilag elegendőnek látszik, 
íÍKHila WWW szerver igen nagy terheléséhez kicsinek bizonyult a kezdeti .^OOMByte.

Al(a
pMB\te /usr 

iGB>ie /home 

V1B\ie /pub

Béta
«200MByte /usr
aQOOMByte /dós

Gamma
2GByte /usr

»900MByte /dós
=200MByte /work

Delta
g.SQOMByte /usr

==600 MByte /httpd

|át a kabinet jelenlegi állapota. Naponta reggel 8-tól este 8-ig nyitva áll a hallgatók előtt, 
bbaton délután .>-ig) ezalatt átlagosan heti 35-40 órát tartanak benne a JATE különböző 
beinek ttnunkaiársai. A mindenki számára elérhető sornyomtató szinte megállás nélkül 

.aftervereken a UNIX felhasználók száma gyakran meghaladja a 60-at, a PC-s termekben 
laposa 100%-os terhelés.

égénybevétel mellett is kevés fennakadással üzemelnek a kabinetek már több, mint egy éve. 
Sic természetesen több v olt. jelenleg egyre kevesebb az olyan probléma, ami hátráltatná a 
aiókat. vagy az oktatókat munkájuk elvégzésében.
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UNIX oktatása a SZAiVIALK-ban

Dombai Norbert 
SZAMALK RT
Oktató és Konzultációs Központ

Bevezetés

A SZ.AMALK Oktatás illetve elődje a SZÁMOK a hazai számitástechnika-oktatas egyik fdt 
Többszintű képzési formában (továbbképző tanfolyamok, szakiskola, felsőfokú szakéi 
műszaki informatikai főiskola) évente több száz hallgató kezdi meg tanulmányai' r 
SZ.AMALK mindig élen járt a modem technológiák, modem szoftverek oktatásában - Így t 
népszerűsítésében is.

Nyílt rendszerek az oktatásban

A számítógép-hálózatok, nyílt rendszerek, a távadatfeldolgozás és a hálózatos operációs m 
mindig egyik sarkalatos témája volt az oktatási tematikáknak, tananyagoknak. Amikoe k 
elindult a PC-s korszak, az oktatásban már akkor a Novell Netware és a UNIX/XEND{ o 
rendszer kapta a főszerepet, pedig még csak 1-1 "asztali gépet" - önálló feldolgoz 
alkalmazni a felhasználók, fejlesztők. Kb 10 éve annak, hogy a SZ.AMALK oki 
UNIX/XENIX központi, meghatározó szerepet játszik 
Az oktatás nem fejlesztő, nem is csak felhasználó cég, igy a nyílt rendszereknek, a UNK-á 
egy speciális oldala képzi a tananyagot, hanem lehetőség szennt minden erdeklödöndt szn 
megfelelő tanfolyamot kínálni.
A SZAMALK oktatása "cégfuggetlen" ezért nincs semmiféle termék-menedzselés sem szolh 
hardver szinten. Ezért a nyílt rendszerek oktatásában - a Unixban - azt tűztük ki célul, hogŷ  
tanfolyamon - az adott témának megfelelően - szoftver független platformon általános alap 
jól használható hordozható technikai eszközöket oktassunk.
Ebben nem kis szerepe volt Zsadányi Pál volt kollegánknak (aki ma az OpenXiI 
főszerkesztője). Persze egy-egy igény szerint szoftver-speciális tanfolyamot is tartunk. Két 
oktatás csak másolt űn. "lopott" szoftverekkel történt - részint a COCOKL részint hazai forj 
hiányában. 1990-től ez teljesen megváltozott. 1985-ben egy MS-XENIX '86 (XT-re itt) 
az oktatás szoftver bázisa. Egyszerű, normál multiuser, multitaskos LlNIX-tipusú operái 
volt. Később ezt váltotta fel egy IBM XENIX 2.0, akkor még közösen fejlesztette ezt azSI 
páros. Majd a 386-os processzorok megjelenésével tértünk át a SCO XENIX System V/3861 
ra. Eddig jobbára a szakemberképzésben mint operációs rendszerek tantárgy gyakorlat 
kevéske UNIX/XENIX ismeretet hallgatók, és továbbképző tanfolyamokon: alap, rendi 
fejlesztő, adatbáziskezelő tanfolyamokon vehettek részt a szakemberek.
A '80-as évek végén viharos UNDC-fejlődés hatott a SZAMALK-ra is. 1991-től tov 
folyik a UNIX és nyílt rendszerek oktatása - hivatalos jogtiszta SCO UNIX System V/386 j 
3.2.-vel, illetve felvettük a palettára részben az erőviszonyok átrendeződése miatt, rés 
igények miatt a UNIXWare-t is. Most már kötelező tananyag a programozó szakembi 
számítógép-hálózatok tantárgy mellett a UNIX/XENIX operációs rendszer is. Itt a t 
alapvető üzemeltetői ismeretek mellett rendszergazdai oktatásban is részesülnek. A I
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«)t«))e-kivéve azokat, akik speciális UNIX témájú továbbképző tanfolyamra jönnek - egyenlőre 
k; wti. vagy aiig-alig találkoznak UNIX-szal, Igazán nyílt rendszerekkel. Akik mégis azok is 
teorban mint üzemeltetők, operátorok és nem mint fejlesztők. Reméljük, hogy a '90-es évek 
■ocik felében ez változni fog.

laillkik

UZ.VMALK Oktatás tematikáiban, tananyagaiban mindig szem előtt tartotta azt, hogy bárki, 
krailjeiiTJNlX/XENIX környezetből jön egy tanfolyamra, az elégedetten távozzon, 
keezzf úgy, hogy amit hallott, tanult az az ö UNIX verziójukon nem használható, nem működik 
k'Kjiseges UNIX" előtt is a fő cél az volt - ami a mai napig is -, hogy azokat az ismeretek 
Intoitsuk, amelyek minden UNIX verziónál egyformák. Alapelvek, amelyek meghatározzák a 
DiCí mivoltát filozófiáját. Nem az a cél, hogy minden egyes utility minden egyes paraméterét 
■taild|bülről megtanuljuk, hiszen azt nem is lehet Inkább jól használható, hordozható parancs- 
afottoltat kell, hogy elsajátítsanak a hallgatók. így igyekszik felölelni a UNIX alapú operációs 
■dntrek minden. oldalát. Legyen az operátori tevékenység, rendszergazdai feladat, shell- 
nnnozás, fejlesztés.
Ikdptomk nagy része már mint számítógépet ismerő, kezelő, esetleg programozó jön a 
■fcIjBiiamkra Nekik egy operációs rendszer nem újdonság. Szeretik a hálózatos mivoltát - 
ieeddttlítés, levelezés, egyebek. Bár a parancsértelmezők lehetőségeit - kezelési szempontból - 
qklKtösen bírálják, főleg az MS-DOS kényelmeihez szokott hallgatók. De rövid időn beiül 
qbndioznak velük.
bab hallgató elméletet és gyakorlatot is tanul UNIX-ból. Ezek egymást kiegészítik, de nem 
■á |  kévénk szigorúan egymást (pl: installálás). Kötelező tantárgyként a hallgatók kicsit félnek a 
SSMIjfeálózatoktól hiszen komoly jegyet kell szerezniük ebből tantárgyból, és a főproblémájuk 
(hogy hdgyan lehet gyakorolni, dolgozni vele - a parancsok, utílity-k minél jo^b megismerése 
ittáen. Mindig vannak negatív vélemények is, amelyek legfőképp a UNDC-os ter- 
■Épiátorok billentyűkezelését és a kezdetleges, de igen hordozható editorokat illeti (ex/vi).

IWnrakillgatok fakultatív tantárgyként választják a UNIX-ot, akkor picit más a helyzet. Vagy 
I *  MMVilamiféle UNIX-os kapcsolatuk, vagy ezután lesz, esetleg ettől remélnek jobb 
lé^edésí lehetőséget - hiszen az MS-DOS-t mindenki percek alatt megtanulja használni, 
Ikatu, de a UNIX alapú hálózatos nyílt rendszereknél már több és magasabb szintű 
l■tfJlechnlkal ismeretre van szükség. Továbbképző tanfolyamokra már speciális igénnyel, 
lÉpi egyedi Idvánaimakkal jelentkeznek a hallgatók. Sajnos nem mindig van meg a kívánt, kért 
|fll|iiililiégük, így sokszor nehezen lehet haladni azok hátrányára akik viszont megfelelő 

gél rendelkeznek. Egy példa; sokak azt hiszik, hogy "számítástechnikai alapismeretek" 
tiajdeim, hogy be tudom kapcsolni a gépet, programokat tudok elindítani, kezelni (könyvelő, 

iMmelő, ;«övegszerkesztő, egyéb .) és Norton Commander-rel vagy Windows-al tudok 
lHlg«.)|Bani. Sajnos ez így nem elég. Tisztában kell lenni alapfogalmakkal, rendelkezni kell 
||naósnodszer elméleti ismeretekkel, sót az sem árt, ha van gyakorlata is az illetőnek valamilyen 

■.MS-DOS szmtű operációs rendszer kezelésében, üzemeltetésében. Sok hallgató kedvence pl.: a 
IKewlátor vagy a DOS partíciót, floppy-t kezelő parancshalmaz, men ezzel ismerős, 
Itniiyos’ dolgokat művel, a background futtatás pedig a "szinmentes" képernyőn nem igazán 
|lpl{l meg a hallgatót. Sokszor nasztóan hat a "doskey"-szerű alkalmazás hiánya, vagy 

ge. és az is, hogy ezekkel a parancsénelmezőkkel gépelni is kell tudni! Persze a modem 
||dilais Miieteknél más a helyzet. Ezek már barátságosabbak, népszerűbbek mint a karakteres 
IMdt
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A számonkérés - ahol van - ott mindig két részből áll: elméleti dolgozat és gyakorlati páránál 
feladat végrehajtás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az elméleti jobban megy, hiszen az n 
kevéssége (30-60 óra között - elmélet + gyakorlat), az idő gyorsasága, a gyakorlás hiányt ■  
parancsok elsajátítása sokszor mar önálló, későbbi, tanfolyamon kivuli feladat marad. I 
ellenere a UNIX és hálózatok népszerű tantárgyak. Az igazán egységes UNIX megjel 
tematika is kicsit átalakul, úgy hogy hangsúlyozza a minél nagyobb hordozhatóságot, a nyíl 
Remélhetőleg ekkor már a hallgatók igénye is nagyobb lesz az ilyen nyílt rendszerek Iránt!

A nyílt rendszerek és a UNIX oktatásának módszertana

A legtöbb problémát az oktatás, az oktatásfejlesztés, tananyag fejlesztés terén a szakíró 
jelenti. Alig akad magyar nyelvű könyv nemhogy, esetleges tankönyv Leginkább az i 
dokumentációkból, külföldi szaksajtóból, szakkönyvekböl állítunk össze jegyzetet a I 
számára. Sajnos az új verziók sorozatos megjelenése nehezíti az előrehaladást - hiszen nmai 
pénz, idő, lehetőség arra, hogy félévente/évente megjelenő új verziót bevezessük a foli 
oktatás és felhasználás közepette. Nem beszélve arról, hogy a régi verziónak ki kell ternidm  ̂
és az új szoftver árát is. Szakirodalom hiánya tovább nehezíti a hallgatók későbbi fblyi 
fejlődését, ha nem evvel foglalkozik szinte kizárólag. Ne feledjük 5 évente majdnem teljes 
számítástechnikában egy szoftver, egy gépi környezet. "Naiv-userek" igy nehezebben sajatqikÉ 
UNIX alapú nyílt rendszerek tananyagait, mert nincsenek erre felkészülve Legtöbl^űi 
egy tanfolyamra, és ők örülnek, ha az letelik - ezen is túl vagyunk mondván. Sok esetben n 
szoktathatók be/kijelentkezés procedúráihoz, MS-DOSAVindows-nál kötöttebb, 
szabályokhoz.
Az operátoroknál, gépkezelőknél már könnyebb a helyzet, hiszen ők több élőké] 
esetleges érdeklődéssel, a fejlődés iránti igényükkel jelennek meg egy-egy tanfolyamon. Ök̂  
képesek arra is - hiszen többnyire gépközeiben, dokumentáció közelben vannak - hogyl 
nézzenek dolgoknak, bizonyos problémákat maguk oldjanak meg. A hálózatos rend 
üzemeltetőkkel, rendszergazdákkal a legkönnyebb. Néha "félszavakból" is értjük 
Tudatosan végig gondolt folyamatokat, procedúrákat ismernek, amiket eddig hasznákâ Ei 
akarják átültetni UNIX-os környezetbe vagy az új architektúrában keresnek valamiféle i 
problémájukra. Különösen kényes feladatuk a rendszer - vagy egyéb hardver eszköz - 
Ezt bevallottan nehéz oktatni, hiszen "ahány ház, annyi szokás". Magyarul: mindenhol m«l| 
kiépítettsége, memőnája, különbözőek a perifériák, esetlegesen eltérnek a L T ^  verziók.
Ügy igyekszünk segítem ebben, hogy megfelelő megoldás meneteket javaslunk, kipróbilii||i 
line telefonos segítséget is felajánlunk. Az éles munka beindulása előtt javasoljuk a kísérlet 
mdatos eszköz kipróbálást, tapasztalatszerzést. Későbbiekben - ha van rá mód és I 
háttérgépen való gyakorlást, tanulást javasoljuk.
Profinak, nyílt rendszereket ismerőknek nem keli alapfogalmakkal kezdeni az oktatást, bal 
sok muidennel nincsenek tisztában, főleg ha egy-egy szakterületre koncentráltak i 
problémát itt a hálózatos fejlesztőeszközök közn eltérések jelentenek. így az igazán i 
fejlesztőeszközök mellett speciális jobbára adatbáziskezelés jellegű fejlesztő tanfoli 
rendezünk. S ha van rá igény, akkor egyedi tematika szennt akár verziófuggó fejle 
oktatunk. Ezekre természetesen előzőleg egyeztetett, egyedileg kialakított tematika szem# lo 
óravázlatot, jegyzetet.
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MÜMALK Oktatás reméli, hogy az egyre teljesebb, integráltabb, nyílt rendszerek iránt nőm fog 
■Éideklödés. az igény. Véljük, hogy csak a hálózatokba bekapcsolt számítógépeknek van Igazi 
^  a'gazdaságban. így az egységes UNIX alapú rendszerek alkalmazása, felhasználása, 
pacse kánt is megnő majd az igény. Ezért tervezzük, hogy az alap üzemeltetői jellegű képzés 
jlffl a ̂ programozó, rendszerprogramozó képzésben a UNIX alapú nyílt rendszerek oktatasa

E
és reményeim szennt - elengedhetetlen tantárgy lesz. Különösen fontos lehet a 
an - nemcsak elektronikus úton terjedő levelezés, jegyzet és egyéb adattovábbítás miatt, 
ilönbözó összekapcsolt architektúrák élőben történő szemléltetése, oktatása miatt is. így 
■aegcssé válik a nyílt rendszeri fejlesztőeszközök, user- és fejlesztői interface-ek bemutatása. 

Uasa. ami biztosan növeli a népszerűséget, és bizonyos fokig piacteremtő ereje is van úgy a 
idvcr mim a szoftver irányában. Ezért is vagyunk elkötelezett hivei a nyilt rendszerek, a UNIX 

ÉpÉOperációs rendszerek és az ezekhez integrált fejlesztő szoftverek mindenkori oktatásának.



SZAKMAI ELETRAJZ 

Dombai Norbert

Közel 10 éve kezdtem foglalkozni számítástechnikával. 
Kisebb, nagyobb cégeknél dolgoztam mint programozó, később 
rendszerprogramozó. Részt vettem több ügyviteli és kommunikációs 
szoftver kidolgozásában. 1989 óta folyamatosan oktatok a SZAMALK 
Oktatás különböző tanfolyamain. 1991-től már mint belső munkatárs. 
Az általános programozási nyelvek (C, Pascal) és a nyílt rendszeri 
architektúrák (UNIX op. rendszer, hálózatok) a fő szakterületem.
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DECimage: arhiválási alkalmazási rendszer

Hoffmann Miklós
j Digital Equipment Magyarorszagi Kft

A DECimage szoftver platform lehetővé teszi tetszőleges irodai dokumentumok (image 
filí, ASCII állomány) hatékony kezelését, tárolását, visszakeresését, arhiválását végző 
dobnazás megvalósítását. A rendszer kliens-szerver arhitekturajú, ahol a kliensek MS- 
Windows-t futtató PC-k, a szerver OSF/1 operációs rendszert futtató Alpha AXP 

Ndmitógép vagy Intel alapú gép SCO-Unix operációs rendszer alatt. A kommunikáció 
Ethernet hálózaton történik TCP/IP protokollal. A dokumentumok tárolását a Document 

I Storage Server, a dokumentumok, containerek és szerverek nyilvántartását a Document 
Database Server biztosítja. A kliens oldal három fejlesztői könytárből (Document 

íiiistrator. Document Manipulator, Print Administrator) áll, amelyek 
latával kialakítható a felhasználói igényeket kielégítő MS-Windows alapú 

'dahnazás.
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SZAKMAI ELETRAJZ

HofTmann Miklós

32 éves v illam osm érnök. Az M TA SZTAKI-ban ism erkcdeit m eg a V A X A ^ S  világgal a PAV 
Eröm üvi Inform ációs Központ project során. 1990-től az  A knb ia  Autom atizálási KA. tagja. A PAV 

Dozimetriai Inform ációs Rendszer grafikus m egjelenítő projeetjének a vezetője és a  DECwindom 
alapú o b jek tum onen tált technológiai m egjelenítő fejlesztője. Részt vesz a  DEC Austnanak dlcészílel] |  
OCR nyom tató illesztési m unkáiban. 1992-től a B udapesti Értéktőzsde szoftver menedzsere. I994*bH| I 
csatlakozik a D EC-hez. ahol feladata arh iváló  rendszerek, a Pathworks és Linkworks támogatán.
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Î iifarmentum archiváló rendszer fejlesztése az Állami Vagyonügynökségnél

| l  Borbás Dénes FreeSoft Kft

Előzmények

llini Vjlyonügynókségnél működése során jelentős iratmennyiség halmozódott fel Az 
II tiroll dokumentumok mennyisége cca 10 milló A/4-es lap, az ügyintézőknél ennek az 
: körtilbelül a háromszorosa lehet Becslések szerint a dokumentum állomány évente 

(5 millió lappal növekszik Az iratok kezelését hagyományos módszerekkel végezték,
11 ̂ émitógép állomány 1993/94-es fejlesztése nyomán kialakult az előfeltétele egy modern 

0 rendszer bevezetésének Az intézmény feladatainak kiemelt fontossága, a nyilvántartandó 
mok sokasága miatt felmerült egy számitógépes dokumentum archiváló rendszer 

isinak az igénye, ezért 1994 júliusában az AVÜ és a PHARE közösen archiváló tendert irt ki 
118 pályázó közül a FreeSoft Kft nyerte meg

f

A tenderben megfogalmazott célok

llápBenlum archiváló rendszer bevezetésével kapcsolatban a tender a következő célokat 
I^Éuziameg

• Utvezetésre kerülő rendszer oldja meg a dokumentumok központi tárolását, biztosítsa, hogy 
nliiiiennyi, a privatizáció szempontjából fontos dokumentum rövid időn belül archiválva legyen 

/
mentumok az archiválás során megadott indexek alapján könnyen visszakereshetők

meritumok jussanak el minden érdekelthez, az ügyintézés menete nyomonkövethető

Ktkedjék a dokumentumok feldolgozásának, kezelésének sebessége 

i^kedjék a humán erőforrások felhasználásának gazdaságossága 

iknjenek a dokumentumok másolásával járó költségek

A rendszerrel szemben támasztott követelmények

rrel szemben támasztott legfontosabb követelmények az alábbiakban foglalhatók össze:

t uj fqlesztések könnyű integrálhatósága érdekében legyen a rendszer moduláris felépítésű, 
liljon nyitott, jól definiált interfészeket

iges, felhasználóbarát, objektum onentált felhasználói interfész biztosítsa a rendszer künnyú 
őségét
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Az on-line tárolóeszközön tárolt dokumetumok megtekintésekor a válaszidő más 5 ■ 
legyen

Az archiválandó anyagok mennyiségére való tekintettel, a rendszernek lehetővé I 
átlagosan 10 ezer, maximum 20 ezer lap archiválását egy kétműszakos munkanap alatt

Alapvető követelmény, hogy a jelenlegi munkaállomások konfigurációja változtilálJ 
alkalmas legyen a dokumentum archiváló rendszer működtetésére. Az ] 
Vagyonügynökségnél jelenleg több mit ,A00 PC működik Ezek a gépek elha 
kapcsölódnak a 4 NOVELL szerverhez Egy áltagos PC konfigurációja a következő:

• 386-os processzor
• 4 MB RAM
• VGA monitor
• 3 com Etherlink ll/IIl hálózati kártya
• MS-Windows 3 I, LAN Workplace

A megvalósított dokumentum archiváló rendszer adjon alapot a jelenleg hasznait I 
rendszerek továbbfejlesztéséhez

A követelményeknek megfelelő eszközok |j

A FreeSoft a piacon elérhető legmodernebb hardver és szoftver eszközöket tartalmazó ■ 
alakított ki

A hardver elemek három fő tényezője a szkenner, a nagy teljesítményű UNIX sztrvtrt 
archiválást végző CD lemezíró

A szkennelést a KODAK Imagelink 500D típusú, nagy teljesítményű szkenner vegál 
berendezéssel biztonságosan és gyorsan archiválható az átlagos napi 10 ezer lap Föbbl| 
paraméterei:

• 60 lap szkennelése percenként (200 dpi)
• 300 - 66 dpi változtatható felbontás
• Belső tömörítési lehetőség (GIII.GIV)
• kétoldalas szkennelés

A rendszer szerver hátterét a Digital cég két AlphaServer 1000 4/200 típusú gépe szol 
alkalmazott operációs rendszer DEC OSF/L Az archiváló rendszer fejlesztő 
konfigurációja a következő: •

•  DECchip 21064 200 Mhz CPU
• 128 MB memória
•  8 ill 6 GB SCSI lemez
• 2 LAN Card Ethernet (32 bit, PCI busz)



|Éidiivalás pontos módja a cikk megírásakor még nem dőlt el Előre láthatólag az archiváló 
iCDlesz, a felírást pedig a KODAK PCD W riter 200 Plus berendezés végzi Optikai 
>íi«eileges alkalmazásáról a későbbiekben születik döntés

H^oldásának szoftver része négy fö komponensből áll Az egész rendszer keretét a 
riUnkWorks nevű irodai csoportszoftvere szolgáltatja Ebbe a keretrendszerbe van integrálva 

|lHlMC0 TARGET programcsomag, amely a dokumentumok szkennelését és azok gyors 
1 végzi. A rendszer adatbázis alapját a Magyarországon legelterjedtebben használt 

litbázis kezelő, az ORACLE adja A LínkWorks alapfunkcióinak kiegészítését, az adatok 
Woiks-ón 'kívüli adatbázisokkal való összekapcsolását SuperNOVA 4GL programok

ItnAbiakban *» a cikk terjedelmének korlátozottsága miatt - a fenti komponensek közül a 
llÉWodcs Stretrendszert, a TRIMCO TARGET <)jrogramcsomagot és a SuperNOVA 4GL 
ItÉMTilfljWlŐ rendszert szeretném bővebben ismertetni

Digital LinkWorks irodai csoportszoftver

|llüWoás a Digital Equipment Corporation cég stratégiai terméke Irodai munkacsoportok 
Id l̂esztett, objektum orientált alkalmazás, amely rendkívül kedvező ár/teljesitmény 

ilÍHdelkezik.

ÉWorks egyesíti a felhasználói oldalon oly népszerű grafikus környezetet és a szerver oldali 
>. ffltatbiztonság előnyeit A különböző támogatott platformokon futó szerverek és 

iegyütt tudnak dolgozni a felhasználó számára teljesen transzparens módon

iWorks eegítségével az irodai munka rendkivül könnyen strukturálható Az iratok dossziékba, 
lletk iókokba és szekrényekbe rendezhetők Az iratokhoz, a csoportosító objektumokhoz 

avak és líajdonságok (attribútumok) rendelhetők, s ezek alapján gyorsan visszakereshetők

|IÍíkWorks jól struktúráit, minden igényt kielégítő hozzáférési rendszerrel rendelkezik A 
alapja a szervezeti felépítés hierarchikus leírása, és a hozzáférési kategóriák 

loiása Minden dokumentum be van sorolva valamelyik hozzáférési kategóriába, amely 
■  ilÉunentum tulajdonosa és a hozzáférni kívánó felhasználó szervezeti felépítésben elfoglalt 
Píennt teibályozza, hogy mely műveletek engedélyezettek a hozzáférni kívánó felhasználó 

Az egyes hozzáférési kategóriák az igényeknek megfelelően átdefiniálhatók. új 
Jial tóvíthetők

Works Bunkafolyamat kezelése egyedülállóan sokoldalú Nem csak az egyes dokumentumok 
lek Pniomonkövetésére van lehetőség, hanem a dokumentumok útja előre is , 
iható. Megadható, hogy mikor melyik ügyintézőhöz kerüljön az irat, az ügymenet 

üllő. az egyes fázisokhoz határidő rendelhető Az ügymenet nem csupán egyedileg 
itó, hanem lehetőség van az egyes dokumentum típusoknak megfelelő ügymeneti 

kitására is.

ÉWorks önmagában egy komplett vállalati levelezést tartalmaz Ismén a teljes intézményi 
1 - a szervezeti egységeket és azok dolgozóit. Egyetlen, vagy egy egész tárolónyi 

1 elküldhető egyszerre akár többszáz felhasználónak is A dokumentumok az egyes 
lók között megoszthatók, így jelentős helymegtakaritás érhető el A levelezés
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rákapcsolódhat a külvilág felé dolgozó X 400-as mail gatewayre A csatlakozás a LinkWortaí 
megvalósításához semmilyen kiegészítő szoftver nem szükséges Fax és telex küldés a rer 
integrálható.

A rendszerintegrációs feladatok elvégzését a LinkWorks többféle eszközzel is támoga^il 
alkalmazások egyszerű konfigurációs eljárással beágyazhatók A beágyazott alkalmi] 
LinkWorks közötti integrációt szabványos eszközök (DDE.OLE), valamint egy jól i 
programozási interfész (Aplication Programmable Objects) használatával lehet teljessé tenm

A TRIMCO TARGET programcsomag

Az angol TRIMCO cég TARGET nevű programcsomagja biztosítja a dokumentum4 h 
szkennelését, a tárolt képek rendkívül gyors megjelenítését A TRIMCO egyedi megoldíí ó 
ki a hálózati forgalom csökkentésére. A TIE (Targetted Image Extracting)j tec 
alkalmazásával a TRIMCO jobb teljesítményt nyújt a lassú 64K soros hálózatokban, mint i 
rendszer a lOMbit-es LAN hálózatokban Az Állami Vagyonügynökségben a LinkWorks4ia|| 
TRIMCO rendszer az on-line tárolt dokümentümok első oldalát 5 másodpercen belül mej 
dokumentum megtekintése során a lapok váltásakor 1 másodperc a válaszidő.

A TIE technológi lehetővé teszi, hogy a dokumentumok képei az ÁVÜ-ben meglévő PC á 
IS hatékonyan kezelhetők legyenek. A TIE betekintő a többoldalas dokumei 
megtekintését, gyors zoomolást és pásztázást tesz lehetővé. A szkennelési hibák gyorsan és lî  
kijavíthatók, a képek tetszés szerinti fokban elforgathatók Minden oldalon megjegyzi 
feljegyzéseket lehet itjax 255 rétegben elhelyezni, úgy, hogy mindez az eredeti infotj 
változatlanul hagyja A megtekintés során megadható, hogy a felhasználó mely rétegete | 
lényeges információ kiemelésére kétdimenziós szerkesztési lehetőségek állnak rei 
Természetesen a kiemelések is az előbb említett rétegekben helyezhetők el

A TARGET programcsomag könnyen integrálható más rendszerekbe. A szabví 
interfészen kivúl jól definiált programozási interfésszel (API) is rendelkezik

SuperNOVA 4GL

A SuperNOVA 4GL alkalmazásfejlesző eszköz a holland Four Seasons Software B.V tér 
ÁVÜ dokumentum archiváló rendszerének fejlesztésében integrációs feladatok.  ̂
adatbevitel megoldására használjuk Biztosítja a felhasználók által igényelt speciáka'if 
kivitelezését, egyéb alkalmazói rendszerek integrálását Hardver igénye a hasonló szolii 
jóval kisebb Kliens oldalon elegendő a 386-os 4MB RAM memóriával rendelkező PC

Adatbázis kezelésére jellemző az adatbázis függetlenség (ORACLE, Ingres, Informix, Syt 
C-ISAM, dBase, Clipper, FoxPro, Btrive - széles a választék). Osztott adatbázis ka 
lehetővé, a referenciális integritás és tranzakciókezelés akár különböző adatb 
megvalósítható

A SuperNOVA segítségével kifejlesztett karakteres alkalmazások grafikus felületat i 
nélkül futtathatók A SuperNOVA fejlesztői nem csak a garfikus alkalmazások, hanem a k 
alkalmazások lehetőségeit is bővítik.
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erNOVA az egyetlen olyan 4GL rendszer, amely az osztott feldolgozást saját transzparens 
evei meg tudja valósítani Ezáltal dinamikusan szabályozható a feladatok elosztása a kliens- 
I kómyezetben

A tervezett rendszer általános elvei

ir*levezetésének alapvető célja, hogy az ÁVÜ-höz bejövő, az ÁVÜ-től kimenő, ill a házon 
í keletkező dokumentumok a rendszerben báijjiikor visszakereshetők legyenek és sorsuk 
■követhető legyen Ezért a beérkező, kimenő, illetve az AVÜ-ben keletkező 
Mumokat azonos rendszerrel iktatják, és - néhány speciális eset kivételével - szkennelik A 
sági rendszer adta keretek között az iktatási tételek és a dokumentumok képe minden 
aló számára közvetlenül hozzáférhető Az egységes iktatási rendszernek két szintje van:

lonti iktatás az érintett vállalat azonosítójával kapcsolja össze a az AVÜ-be érkező illetve az 
lÁVU-böl kimenő dokumentumökat

lósagi szintű iktatás az adott igazgatóság munkarendje szennti osztályozás, amely 
■égőnként eltérő lehet Az igazgatósági szintű iktatás nem kötelező, csak lehetőség.

Az iktatási rendszer megoldása

láat inegoldásának" lényege az AVÜ meglévő központi iktatórendszerének és a TRIMCO 
£T iiprogramcsomagjának integrálása a LinkWorks keretrendszerbe Az iktatás eddigi 
njait LinkWorks, TRIMCO és SuperNOVA eszközökre alapozott programok váltják fel A 

iktatás adatszerkezete lényegében változatlan marad, fimkciói a dokumentumok 
sével bővülnek

lihaentumok "Iktatott Dokumentum" típusú objekumok formájában jelennek meg a 
len Ez az objektum biztosítja az ügyviteli információk és a dokumentumok képének 
olását Az új objektum típus iktatási adatait, az objetumon végezhető műveleteket a 

forks eszközeivel definiáljuk Az iktatási adatok bevitelét és megtekintését SuperNOVA 
mok végzik A dokumentumok képének bevitelét és megtekintését a TRIMCO 

omag integrálása biztosítja

intumok csoportosítása az igazgatóságokon belül speciális, a LinkWorks configurálásával 
tároló objektumokkal oldható meg Az igényeknek megfelelően létrehozott tasak, 

, fiók és szekrény objektumok attribútumai tartalmazzák az igazgatóság iktatási adatait, 
k alapján a keresett objektumok az adott igazgatóság szempontjai szerint megkereshetők

A hozzáférési jogosultságok rendszere

iférési jogosultságok rendszere egyrészt a LinkWorks-ben leképzett szervezeti felépítésen, 
aadokumentum hozzáférési kategóriák választékán alapszik

leti felépitésés LinkWorks-beli leképezését a következő ábra szemlélteti:



A 0 szinten lévő felhasználó minden dokumentumhoz hozzáférhet Ezen a szinten az ugt'W 
és az ellenőrzéshez tartozó személyek, valamint a rendszeradminsztrátor léphetnek be!'

Az egyes igazgatóságok csak a saját dokumentumaikhoz férhetnek hozzá, egyéb dokum 
csak akkor érhetnek el, ha azt az érintett igazgatóság részükre megküldi

Az Igazgatósági szinten az ügyintézők csak a nekik kiszignált dokumentumokhoz férhetnek It 
titkár az igazgatóság valamennyi dokumentumához hozzáfér, kivéve azokat, amelyeket 
saját hatáskörébe von A szervezeti egységhez érkező dokumentumok a titkárhoz! keni 
továbbitja azokat a megfelelő ügyintézőnek ^

A rendszerben lévő dokumentumok a következő tervezett hozzáférési kategóriák szenni I 
hozzá;

• nyilvános, mindenki által kezelhető dokumentumok
• szervezeti egységen kivüli személyeknek módosításra átadható
• szervezeti egységen kivüli személyeknek betekintésre átadható
• titkos irat: csak a tulajdonos férhet hozzá, kötött útvonalon ( csak személyeknek) post
• személyes: csak a tulajdonos férhet hozzá, nem postázható

Dokumentumok archiválása

Az archiválást - a majdan rendelkezésre álló hardver eszközöktől fiiggöen - az alábbi kti i 
valamelyikével végezzük:

•  CD író és olvasó egységeken manuális lemezcserével (off-line)

•  WORM jukeboxon (near-line)

Megjegyzendő, hogy a dokumentumok archiválásától logikailag, fizikailag és időben is áig 
on-line tárolók üzemszerű mentése, pl DAT kazettás egységen

Az archiválás első lépése az archiválandó dokumentumok kiválasztása A kiválasztása||( C| 
két algoritmus szerint kell történnie:
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vagy funkcionális archiválás - pl : kerüljenek archiválásra a lezárt ügyek 
situmai A LinkWorks segítségével az ügyintézők vagy feletteseik kiválasztják az 
uido jdokumentumokat A kijelölést nem kell egyenként végrehajtaniuk, egy tároló 
«kijelölésével a benne lévő valamennyi dokumentum kijelölhető Az archiválásra kijelölt 
ailumok, objektumok eltűnnek a felhasználó elektronikus Íróasztaláról, de a kereső eszköz 
bej szükség esetén ismét hozzáférhető

i archiválás - mert az üzemszerű archiválás után az on-line tárolók telítettsége a kritikus 
fdott maradt Ilyenkor valamely nem funkcionális ismérv szerint kell további 
silumokat kiválasztani, pl azokat, amelyeket az utóbbi 4,3, hétben senki sem nyitott 

t(Azúpnszerü archiválás szempontjai a dolog természetéből következően nem adhatók úgy 
Jkogy a kényszerű archiválás lehetőségét elvileg ki lehessen zárni)

t követően a LinkWorks-be integrált archiváló programok összegyűjtik és archiválják a 
léléu^tumokat.

Összefoglalás

kalapján látható, hogy az Állami Vagyonügynökség új dokumentum archiváló rendszere a 
ara leginkább alkalmas hardver és szoftver elemekből áll össze Az elkészült 

' meg fogja oldani a dokumentumok biztonságos archiválását, javítani fogja a 
íimok Bnidelkezésre állását, biztosítani fogja az ügyviteli folyamatok hatékonyabb, 
lóvethetöbb megszervezését.
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SZAKMAI ELETRAJZ

Borbás Péter

1992-ben kerültem a FreeSoft Kft-hez. amely egyéb tevékenységei (INGRES disztribúcié. 
WestmontCASE forgalmazás) mellett az irodaautomaitzáiás terén LinkWorks és TRIMCO 
termékek forgalmazásával, integrált rendszerek fejlesztésével foglalkozik. Kezdetben fejleszni 
később termékmenedzsert feladatokat láttam el. 1994 óta foglalkozom a Digital LinkWorkl 
nevű inxlai keretredszerével. 1994 végén a FreeSoft Kft megnyerte az ÁVÜ dokumentum 
archiválási tenderét Ebben a munkában projetvezetőként veszek részt.
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ADATROGZITESTOL A KÉPFELDOLGOZÁSIG

"nagy hogyan tanítsuk meg a computert, hogy a kézzel írt "3"-at a "6"-tól 
megkülönböztesse ?"

rmbii

János ügyvezető igazgató

ibink és Takarékpénztár Rt. 
iá l̂Éttthnikai és Adatfeldolgozó Igazgatóság

1. BEVEZETES

uún tettük meg a döntő lépést: 1994. tavasza óta napi 80.000 db postabanki bizonylat adatait 
helyett képfeldolgozással tápláljuk be a számítógépbe.

k álprobléma mindenütt jól ismert, ahol sok bizonylatot kell feldolgozni és irattározni: 
•aágszakban rengeteg adatrögzitói túlóra kell, az éppen szükséges bizonylat egész más raktárban 

áebzámolás meg lassú és nehézkes. Milyen jó leime, ha a bizonylatok képeit egy gyors 
^  scanner digitalizálná, a digitális képekből a számokat egy okos interpreter program 
1 ^ .  feUsmemé és sorbarakná, és végül egy gyors archiváló rendszer eltárolná úgy, hogy 

■iátrcek alatt bármelyik bankfíókban műbizonylatként megjelenithetó, sót kinyomtatható lenne !

is fontos, hogy az egész épüljön be a bank adatfeldolgozási környezetébe, legyen új 
k«|ÍMokkal ellenőrzésekkel rugalmasan bővíthető, legyen fokozatosan bevezethető, és 

képesek legyünk változtatni rajta.
Ilma kapható képfeldolgozó rendszerekről az derült ki, hogy vagy munkaállomás jellegűek és a 

á̂isuk kicsi, vagy nagyteljesitményűek, de zártak és rosszul adaptálhatók.
keresés után világossá vált, hogy nincs királyi út: meg kell vásárolnunk a hardver elemeket, 

kell összeépíteni és kifejleszteni a képfeldolgozó szoftvert. Kétéves küzdelmes projekt 
inértünk u  adatrögzitésról a képfeldolgozásra.

2. A HÁROM ALAPPROBLÉMA

hi| folyamat fő fázisai gyorsan a helyükre kerültek (1.1. ábra). Hamar kiderült, hogy a sikmhez 
láolgot kell jól megcsinálni: •

• úgy alakítsuk ki a feldolgozandó bizonylatokat, hogy a képfeldolgozáshoz ideális 
tulajdonságaik legyenek;

• a digitalizált képet elemző interpreter nagyon gyorsan és megbizliatóan ismerje fel a kézzel 
itt izámokat;

■ iBlbályozzuk az egész folyamatot úgy, hogy minden munkafázis egyformán gyors, 
begyensúlyozott, és hibatűrő legyen.
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Bizonylatok előkészítése, rendezése 
Feldolgozási csomagok képzése

Bizonylatcsomagok digitalizálása 
Digitális képek komprimálása 

Számjegyek felismerése, kivonása 
Kép- és adattárolás szerveren

Adatellenőrzés és korrekció 
A folyamat kontrollja 

Adatok feladása a könyvelő számitógépre

1.1. ábra. A képfeldolgozás fő fázisai

2.1 A képfeldolgozásra alkalmas bizonylat

Az alapismeretek a szabványokból kiolvashatók: legyen pormentes és jó minőségű a pi^ 
alapnyomat vakszmnel készüljön, a rovatok kellően nagyok és jól pozicionálbatók legyoaU 
hogyan lehet a régi és az új bizonylatokat egyaránt feldolgozni, milyen minőségű és szára 
fognak írni 3200 postán, mennyire lesz érzékeny a scanner a nyári hőhullám idgéa, és ■  
levegőt kell fújni a 2m/sec sebességgel a kamera alatt átrepülő papír alá?

-ai

2.2 A kézírásos számok felismerése

A számfelismerési algoritmusokból rengeteg van. A döntő kérdés az, hogy eléri-e azt > feásq 
arányt (95-99%), aminél a vele megtakarított munka meghaladja a képfeldolgozíli 
költségét?

Az alapelveket a 2.1. ábra szemléheti.
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1. Az optikai scanner a bizonylat képét 
betölti a számitógép memóriájába.

2, Az interpreter vizsgálja a számalak 
vízszintes, függőleges és átlóirányú 
tulajdonságait, és beazonosítja a lehetséges 
számokat!

3. Az interpreter összehasonlítja a képet a 
tárolt szám-mintákkal, és lépésenként 
kizáija/megerősitit őket, amíg megtalálja a 
legjobb hasonlőságot.

2.1. ábra. A kézírás felismerésének alapelvei 

2 J  A folyamat szabályozása

ilgozási folyamatot úgy kell szabályozni, hogy minden elemének közel azonos 
.Émégúnek kell lennie. Ha a scanner kb. 36.000 bizonylat/óra teljesítményű, akkor egy bizonylaton 
iBÍmokfelismerését is meg kell oldani 3600/36.000=0,1 másodperc alatt.
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A szervernek ennyi idő alatt adatbázisba kell írnia a képet valamint a belőle kivont adatot, éss 
esetén mindezt el kell küldeni a korrekciős állomásra is. Ellenőrizni és követni kell 50 kom 
munkaállomás ellátását képekkel és adatokkal, és lehetővé kell tenni a munka folytatását egyj 
munkahelyen. Az adatokat folyamatosan vizsgálni kell, hiszen a jól interpretált számoké l 
bizonylatok emberi közreműködés nélkül könyvelésre kerülnek és a lekönyvelt összegei izj 
felveheti a pénztárban.

Transzport scanner

K é jy ^ d a t!

Interpretáló munkaálloi

= ^ | Korrekciós munkab

Megjelenítő munkaáll

2.2. ábra. A képfeldolgozó rendszer elemei
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3. Eredmények a statisztika tükrében

ai vizsgálatot egy adott napon beérkezett 5233 db-os azonos típusú bizonylatkötegböl 
Só(43,770db számjegy) minta képezte. Az értékelés úgy készült, hogy a karakterfelismerő 
Iállal produkált számokat összehasonlítottuk a bizonylatok javítás után előállt számjegyeiveL 

k során az összehasonlító program a 3.1.SZ. táblázatban bemutatott statisztikai értékelést 
I a pontos felismerések, a félreismerések és a visszautasított karakterek arányáról

3.1. sz. táblázat
A magálat tárgyAt kápazö Fálraismarésakia vizsgált 

szám|aqyat más szAmiagynak nézts [%]
A uámjagy 
lÜfordulita

(dbl

A pontos 
laotvBsisolc 
arány (%)

A vizsgált szám 
felismarás vissza
utasítása %-ban

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ki b c d a f h k 1 m n
29026 97.69 0.84 0.00 0.06 0.12 0.19 0.13 0.08 0,20 0.06 0.22 0.36
3925 97,02 1.04 0.39 0.00 0.28 0.11 0.76 0.05 0.02 0,02 0,05 0,19

2
\T~

2328 95.44 1,93 0.38 0.08 0.00 0.25 0.34 0,17 0,08 1.20 0,04 0.04
1579 93.92 1.13 0,50 0.12 0.37 0.00 0.12 0.50 0,00 0.25 0,69 2.34

t 1205 96.51 1.32 0,33 0,74 0.16 0.08 0,00 0.16 0.33 0.16 0.00 0,16
! 3095 96.41 1.06 0,58 0.09 0.00 0.16 0.09 0.00 0.74 0.06 0.58 0.19
1 899 94,32 2.11 1.22 0,11 0.00 0.11 0.66 0.55 0.00 0.00 0,88 0,00
) 838 96.89 0.95 0,23 0.11 0.35 0,35 0.23 0.11 0.00 0,00 0.23 0,47
1 725 92.68 2.20 0.82 0.13 0.41 0.55 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 2.34
) 550 94.90 0.90 1.45 0.18 0.00 1.09 0.18 0.72 0.00 0.18 0.36 0.00

ligtsBimjegyek előfordulását és a félreismerések arányát a 3.1. ábra szemlélteti

r ~ — ------------------------------------------------------------------------------------------
i

* Szimjcfyck

3 .1 .S Z . ábra A számjegyek előfordulása és a hibás leolvasás egybevetése

íSáHídutó, hogy a bizonylatokon nagy számban előforduló számjegyek leolvasási pontossága 
fk Ez a tény kedvezően befolyásolja a rendszer hatékonyságát



\ i .  automatikus bizonylatolvasás tapasztalatai 

Hekker Mária ( \S Z S Z  Informatikai Rt.)

t'löaclasomban a t'enli lemal rcszletc-sebben a/ aktuális sziiksegletek, valamint a iiicaval 
kapcsolatos követelmények es lehetősetek tekinteteben kívánom kitejteni Isnierteleni Imii 
alkalmazás bevezetesevel elerlietö mmosei’i cievlmenveket, valamint a t'eldolgnzas i 
beleillesztve a teljes adatfeldolyozasi folyamatba __

Rövid lörléiieli átlekiiilés

Az optikai karakterfelismerő szotUerek gyorsan terjednek a világon, mert alkalmazásuk 5 
előnnyel jar Lehetöve teszik az aiitomatikus szovegbev ítélt, illetve adatrögzítést a kép s 
történő beolvasása után kívánságra párhuzamosán történő tömörített eltárolása mellen, td 
vagy megkönnyítik az irodai inunkat, vagy - egv komplex technológiai lantba I 
támogatják az irodai vagy a nagy voliimenü adatfelviteli (rögzítési, bizonyos ellent 
mellett) iniinka antomatizálásáf (Teljes iroda-automatizalasrol nem szívesen beszelek.! 
embert sosem lehet olyan mértekben kiiktatni az irodai munkafolyamatból, ahogy azt< 
korábban nagyralatoan vagy inkább felületesen elképzeltek Ny ilv anv aloaii jelemoi 
azonban esökkenteni az irodai munka munkaero-szuksegletet. különösen, akkxj 
hagyományos értelemben vett irodai munkafolvamatoknak a szövegbevitel 
legidőigényesebbjet. a dokumentinn-keresest az OCR-programmal integrált fiillttvt ( 
szöveg visszakereső) szoftverrel támogatjuk (Ha az integrálás nem lehetséges, marazj 
könnyebbségét jelent, ha az 0 ( 'R  program megfelelően választott formátumú outputjáti 
egy llilltext programnak )

Napjainkban egyre több fulltext program all a felhasználok rendelkezesere korább [ 
egyedi gepes. illetve hálózati verziók után ma mar megielentek a \\ mdows alatt műkőt 
változatok is. s ezek nyomában mar készülnék a nyitott rendszerek alapelveinek megfeldö.̂  
Operációs rendszerben üzemeltethető változatok is (Például az ASZSZ mar lendelkeá 
fejlesztésű. Windows .TI alatt futtatható ftilltext szoftverrel, amelynek kernel formájat« 
programmal integrálható s rendelkezésre all a program W inW ordbe integrált változata is I

E rövid kitekintés után visszatérek előadásom fő vonalához, az optikai karakKd 
szoftverekhez Kezdetben voltak s ma is a legelterjedtebbek az egyszerű, oiuri 
karakterfelismeresi elven működő, folyamatos szövegek képi beolvasására, majd szov 
alakítására alkalmas OCR szoftverek, amelyek pontossága azonban nem bizonyult kie) 
mert meghirdetett nagy nominális pontosságuk ellenere viszony lag sok tévésén felismert h 
produkáltak

Jóval nagyobb felismerési pontosságot, megbizhatosagot stkerult elemi a betanithatélstí 
különböző nyelvek speciális karaktereihez is könnyen es gyorsan hozzáidomiihaio)J 
szoftverekkel Ezek közül először a folyamatos (akár táblázatos), nagyobb vol 
egységes betűkészlettel és nyomtatási minőségben készült szövegek feldolgoz! 
szoftverek jelentek meg (Ilyen például a proLector 1 20 verziója, amely Windt



ltoosztrák termék Két hátránya van csak onallo formában (kernel formában nem) all 
dfczésre s csak enyedi líépes verzioia van )

l
fc^ifontos és betanításon alapuló karakierfelismeres azonban sikeresen kombinálható 
ipwsal. s erre példa egy másik, az előbbiekben említett szotixer-főfunkcion túlmenően 
ÉMDrdésre s képszerkesztésre egyaránt alkalmas, kernelkent is alkalmazható szotiver. a 

(szinten osztrák termék), amely például egy kepléldolgozo-ardmalo rendszer \agy eg\ 
l||ÉMolgozó - szabad szöveg visszakereső rendszer képfeldolgozó előtétjeként, de önállóan is 
^ a ló

_  imatikus bizonylatolvasás a fejlődésnek egy ujabb allomasa Ez omnifontos 
Ulalifenieresi elven alapul, ugyanis kézirásfelismerésre (ez alapvető elvárás a 

itesnel) a betanítás nem eleg hatékony

:erü, képfeldolgozó kártya nélküli (tisztán szoftver) változatokkal csak l ,i-.10 kar sec 
lülpizási tességet sikerült elemi, ami nagy volumenű bizonylatfeldolgozasra nem kielégítő, 

ínylag eleg magas, kapacitasa azonban kiváltható néhány párhuzamos adatrögzítői 
Ilyel s ez a megoldás egyúttal jóval kisebb volumenű korrekciós munkát kivan meg, 

az ember karakterfelismerő képességé - az olvashatatlan írást kizárva s különösen az 
vagy a kézírás sajátosságai folytan széttört karakterek vonatkozásában, amelyek a 
gyengéi - gyakorlatilag korlátlan. Kisebb napi mennyiségű bizonylattal dolgozo cegeknel 
iHmelyek presztizkerdest csinálnák a legkorszerűbb, világszínvonalú szamitogepes 

lÉologiak alkalmazasabol. előnyös lehet ezek bevezetese nagy teljesilményű RISC- 
ÜnyúHltozatokkal - ilyen pl a formFile szoftver (szinten osztrák termek) - mar 200-400 
laátt fUdolgozasi sebesseg is elerhetö (pl a kézírásos számok fehsmeresenek 90.9° o-os 
PflÉganak biztosítása melletti), amit azonban a feldolgozás őssz-időszuksegletet tekintve 
taiiiilBértekben leront a korrekciós idő (,A bizonyialanul felismert vagy fel nem ismert 
ÉÉlerekel (illetve az ezeket tartalmazó bizonylatokat) a rendszer ugyanis előbb félreteszi, majd 
ÜailjalKfiTekciora, azaz manuális bevitelre )

k állunk sínért formulaolvasők mai napig legfejlettebb változatának tűnik a nemet 
iste A Kleindienst a sajat formulaolvaso rendszereben 5 különböző, készén vásárolt 

invonalú OCR rendszert alkalmaz párhuzamosan a karaktertéhsmeresre, amelyek 
l«eresi .eredményeit a komplex rendszer statisztikailag dolgozza fel s így kínai minden 
ápid pontosabb karaktertélismeresi eredményt

tolvasó (formulaolvasó) szoftverek ismertetése

Mivé íiegjegyzem, hogy a formulát, bizonylatot célszerű bármilyen, kioltható (kék. zöld 
[piros • vigyázat, ezt a szkenner levilagito lámpájának a színevei is össze kell hangolni') 

- azaz vakszinnel - előnyomott űrlapként (árubevetelezési/kiadási bizonylatok, csekkek 
'ok, lakcimbejelentőlapok, értékpapírok stb.) megtervezni, amelyet azutan gépírással, 

Éógeppel gy JÓI olvasható kézírással töltenek ki .Az opcionálisán választható
inak az a szerepe, hogy "eltüntetr az űrlap előnyomott részeit (az adatfelvitel 

ltjából teljesen szűksegtelen. sőt zavaró hátteret), amelyek ezután már nem zavarják a 
rolvasast

Hpylitolvaso (alapértelmezésben a RJSC-kártyás változatról beszélek) egy igen nagy 
ípzasi kapacitású, önálló, kötegelt üzemmódban működtethető szoftver, amelvnek
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makroprogramo/as ul|an tortenó tesiresiabását nimtlcn konkrét megvalósitás esclcbcn( 
\ege/ni \ /  alap\elo leslres/abast (Ik a celf'eladalho? illeszkedő teljes konfiguráció kialaklU 
például han\ gép lianv RlSC-karlva, hány korrekciós munkahely stb ) és az ehhez M 
(rendszerJprogramozasi munkákat a bevezető, beuzemeltetö végzi el. A felhi 
rendszergazdája a továbbiakban a rendszer nyújtotta választási lehetőségekkel
formuladelimalas -választás lehelősegei, különböző logikai ellenőrzések beépítése, lobbbia 
osszekapcsolasa - osszelartozasuk jelolese mellett, pozicionalhatoság, lelolésfeldolgozas • 
kozvelemenvkutato kérdőívek feldolgozása - lehetősege, esetleges korrekciós szótár) s 
gazdálkodhat

\  szoftver alkalmazasa olyan munkahelyeken gazdaságos, ahol legalább ezer bizoaylalotk 
felvinni naponta, vagy pedig bérmunkában való alkalmazása ott, ahol alkalmankéni l() 
20-30 ezer bizonylat var felvitelre A teljes feldolgozási költség ugyanis minden i 
következőkből all - bizonylattervezes költségéi,

- uj bizonylatok nyomdai előállításának költségéi,
- a testreszabas programozási munka költségei,
- bizonylatolvasas költségei (operatív rendszerfelügyelet,
stb )
- a korrekció (interaktív emberi munka) költségei.

A fentiekben vannak egyszeri es ismétlődőén felmerülő költségek. Mindezek a költse 
azonban igen nagy volumenek eseten fajlagosan nem magasak Az. egyszeri nagy ben 
lemaradások (restanciák) fokozatos megszűnésén, az alkalmi kisegítő munkaerő alkálin 
(ez nemi betanítást is igényel es gyakran nincs összhangban a papírforma szennl i 
bizalmassági követelményekkel) fokozatos megszűnésén és a nagy papirtárolásÍ! kötelei 
valamint az ezzel jaro nagy raktarterűlet-igény (hagyományos irattár) megszün«»||ktii 
hosszabb idő alatt terül meg (Vigyázat, ennek jogszabályt vonzatai is vannak, ugyanisji 
szabályozandó, hogy a papirformula mint okirat akár évtizedekig tartó megbízható és - 
gyors - V iszakeresest lehetöve tevő helyettesítesere milyen nagy kapacitásű tárolóesioz« 
Igénybe )

,\z automatikus bizonylatolvasók alkalmazásának alapvető feltételei ál

- .A meglevő bizonylatok újratervezése.
- Az űj bizonylatok precíziós nyomása (vakszínnel)
- A teljes átállás egyfelől az uj bizonylatok előírás szerinti kitöltésére (pl. racsozô r 
lehetőleg minden racselembe egy karakter beírása kissé rajzos kéz- vagy gépírással), másfdöH 
fogadására
Magy arorszagi tapasztalataink az átállással kapcsolatban azt mutatják, hogy a bizonyl 
fegyelem lazasága, olykor figyelmetlensegböl, kapkodásból eredő teljes semmibe veteleá 
megnehezíti az automatikus bizonylatolvasást, illetve a bizonylatok jó része esetében nem I  
hatékonyabba a manuális adatrögzítésnél (A szolgálati bizonylatok esetében nyilvínví 
valamivel egyszerűbb a helyzet ) El kell gondolkoznunk azon, hogy lehetne kikény; 
bizonylatkitoltési fegyelem betartását az egyszerű állampolgároktól (pl a Posta, az ónkom 
ügyfélszolgalat ne vegye át a helytelenül kitöltött bizonylatot (utalványt, lakcimb 
stb ), de ez mar szervezési kérdés Egyes helyeken azonban még az űj bizonylatol 
átállás gondolata is merev ellenállásba ütközik
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Lptrer-szoftver minimumkövetelmények:
p486-os PC minimum 8 MB RAM-mal, SVGA képernyővel, továbbá egy vagy több RISC- 
^Jápfeldolgozó kártya), amelyet a szoftverrel együtt szállítanak, lapadagolós szkenner (a 
pilívtr a szkennerek széles skáláját támogatja); továbbá a MS-Windows operációs rendszer 3.1 

abb számú verziója gép természetesen akár erősen specializált OCR-szerver is

|ibniier- és bizonylatolvasási kapacitások harmonizációja; 
hűnk kell arra, hogy mindig a feladatnak megfelelő kapacitású, teherbírású, felbontású, 

fijuialámpa szine és annak egyszerű cserélhetősége, szinopciók') szkenner(eke)t válasszuk 
[ (A |(övegfeldolgozás igényeinek pl tökéletesen megfelel a 300-400 DPI delbontás. ami 

n már nem produkál jó eredményt a szöveghez tartozó fotók - pl fényképek - feldolgozása 
nlKomplex alkalmazásokhoz célszerű olyan fejlett képfeldolgozó kártyás (lehetőleg video 

hill szkennereket beszerezni, amelyekhez programozható toolkit (pl 5 °o-nál nagyobb 
Hnhség korrigálása stb ) is rendelkezésre áll

tlinatikus bizonylatolvasás folyamata

ín a m a t  két összetett részfolyamatból áll; a bizonylatfeldolgozás előkészítéséből és magából 
BB|j4itfeldolgozásból Adott típusú bizonylatok feldolgozásánál azonban az előkészítés 
Bsen,mig maga a feldolgozás igény szerint ismételhető 
P^Mylatfeldolgozás előkészítése:

lennerparaméterek beállítása a rendszerből történik úgy. hogy azok pontosan 
mek a formula/kitöltés minőségének, illetve a feldolgozási fázisnak (pl eltérő vakszint 

iiefiiiiálni formuladefiniálásnál, illetve formulafeldolgozásnál)
f bnnuladefíniálás vagy az előredeflniált formula kiválasztása Formuladefiniáláskor 

anten logikai ellenőrzések is definiálhatók A formuladefiniálás grafikusan történik. 
Imii a formula beszkennelt képén, melynek aktuális részlete tetszés szerint kinagyítható. A 
iticiókat az attribútumok (pl numerikus, alfabetikus; jelölés, pozicionálás stb ) 

isával egészítjük ki.
kisási zónák tartalmi kiértékelési szabályainak definiálása (script definitions) egy

megtanulható beepitett makróutasitásos programnyelv segitsegevel Alap
iben formális logikai kiértékelés (pl a zónatartalom numerikus-e, tartalmaz-e bizonyos 

s karaktereket) történik, de ezen a ponton lehet beépítem a további kívánatos logikai 
sekel IS,

Wési, illetve archiválási paraméterek megadása.

■ylatfeldolgozás
_ Igozandó bizonylatköteg behelyezése a szkenner lapadagolójába (a bizonylatok akár 

hRlcnt, akár kötegelten feldolgozhatok)
l'.tajHoinatikiis bizonylatolvasás. A bizonylatolvasással párhuzamosan folyik a zónaszmtü 

ízes A karakterfelismerési problémák miatt feldolgozhatatatlan bizonylatok és az ellenőrző 
k k  által felfedezett ellentmondásokat tartalmazó bizonylatok (eldobások) a memóriában 
IllBiiaka korrektúrára 
niiddobásak korrektúrája.
|A§Molgozási eredmények letárolása. Az eredményül kapott adatrekordok ASCII 

ínyként állnak rendelkezésre a további feldolgozásra A szkennelt képformátumu 
Ipftus) állományok viszont archiválás céljára használhatók fel
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Automatikus azonosítás Magyarországon
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Aktív memóriakártya ( IC kártya) rendszerek IMagyarországoa; 
valóság és lehetó'ségek

Rónai Tibor
SZÁM ALK Rendszerház Rt.

1. Bevezetés

Az integrált áramkörös kártya az ISO által szabványosított (ISO/CEN 7816) durván 86xM 
mm méretű plasztikkártya, melyben szabványosan elhelyezett kontaktusok alatt, (vagyl 
kontaktusok nélkül) vagylagosan, ill. együttesen memóriákat (RAM, ROM, EPROM, EEPN 
mikroprocesszort és logikai áramköröket tartalmazó chip van.

Az ugyancsak szabványosított terminálhoz csatlakoztatható (vagy önálló) beiró-olvaíé kéa 
lehetővé teszik információk biztonságos beírását, tárolását, kiolvasását, sőt kártyán belüli ka 
(chip operating system). Gyakorlatilag az ilyen kártya külső táplálású mikroszániit̂  
működik és a beírt programtól függően - kizárólag valamilyen informatikai rém 
különböző célokra; pénzügyi, azonosító, egészségügyi, biztonsági, kereskedelmi, mi 
kombinált alkalmazásokra használható.

Az 1970-es évek elején a japán Arimura, a német Dethloff és a francia Moreno' 
egyidőben jutott el a plasztik kártyába ültethető integrált áramkör gondolatáig, de csak az i 
cég védte le szabadalmát az egész világon.

2. Rövid ismertetés a mikrnáramknrns kártyarendszerek helyzetérfl

Roland Moreno francia mémök-ujságíró chipkártyára vonatkozó szabadalma több mint Mr

Becslések szerint a világszerte alkalmazásra került integrált áramkörös kártyák száras ezév 
az egy milliárdos darabszámot. Az üzleti fellendülést jelzi, hogy a világ legjek 
mikroelektronikai, informatikai cégei bekapcsolódtak az IC kártyás rendszerek fejlő 
gyártásába: Bull (F) , Schlumberger (F), Philips (NL), Solaic (F), Oberthur (F), Siemens (0lj 
(USA), GEC (UK), AT& T (USA), Olivetti (1), Orgacard (UK), De la Rue (LTC), ( 
Devrient (D), Landis&Gyr (CH), Motorola (USA), Thomson (F), Atmel (USA), Hitachi (1 
(J), OKI (J), Toshiba (J), Texas Instmments (USA), Dai Nippon Printing (J), I 
Automatismes (F), Datacard (USA), Innovatron (F), Mitsubishi (J), National SemicodBCto(| 
Setec (SF), Toppan Printing (J), Verifone (USA), Digicash (NL), Monetel (F), .Amph 
Danyl (USA), stb.

Az ISO, CEN, ETSI, lEC, AIM, ECBS különböző munkacsoportjaiban nagy erőkkel dô  
nemzetközi szabványosításon. (Ezek jó része készen van.)

A Visa, a MasterCard és az Europay egymással összefogva készen áll az áttérésit miff 
kártyáról chipkártyára (kezdetben vegyes megoldással: mágnescsík + chip).
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tamányszinten, valamint több szektort összefogó fónimok, egyesülések alakítják ki a nemzeti 
Wéjiint a különböző területeken alkalmazott rendszerekre. Nemzetközi szervezetek alakultak és 
«nte8*10 konferenciát és kiállítást rendeznek a témakörökben.

Jllcjiftntosabb alkalmazási területek az alábbiak:
telekommunikáció (telefonkártyák, GSM, SIM kártyák), 
elektronikus pénztárca (zárt- és nyílt rendszerek), 
bankkártyák, (hitel-, betét- és terhelési kártyák)
’̂ észségügyi és biztosítási kártyák (nemzeti- és szakellátási).
Közlekedési kártyák (tömegközlekedés autópálya parkolás), 
fizető kábel TV,
kormányzati, önkormányzati alkalmazások, 
biztonsági, adatvédelmi alkalmazások.

hirak a mennyiség növekedésével és a technológia fejlődésével csökkenő tendenciát mutatnak 
bnjánál a bonyolultságtól és a mennyiségtől fíiggően).

líjesség igénye nélkül felsorolom azokat az országokat, melyek kísérleti, vagy országos szinten 
l^solódtak az IC kártya alkalmazásba:

-̂ Telefonkártyák m in te^  60 országban (Magyarország az első 6 között).
•^Bankkártyák: Franciaország teljes köníí, NSzK, UK, USA, Spanyolország, Svájc, 

CjPoriugália, Hollandia, Belgium, Dánia, Finnország, Norvégia, Észtország, Litvánia, 
iDroszország, Dél Afrika, Japán, Singapore, Új-Zéland, Ausztrália, Taivan, Malajzia; főleg 
fclektronikus pénztárcák elsősorban közlekedési célokra ( jegy, autópályadíj, parkolás. 

L egyes helyeken fizető TV, közüzemi díjak), Magyarország (ARAL benzinkút kártya).
;GSM rádiótelefon azonosító (SÍM) kártyák, mintegy 40 országban (Magyarország előkelő 

1̂ helyen), városi többcélú kártyák.
í • Egészségügy, egészségbiztosítás: Németország (teljesköru), Franciaország, USA, Kanada, 

Belgium, Spanyolország, Portugália, Svájc, Olaszofszág, Hollandia, Finnország, 
 ̂ Svédország, Ausztria, Magyarország, Görögország, Japán, Kina (kisérleti szinten).
•Ezen kívül szakellátási rendszereknél (dialyzis, diabetes) kórházi informatikai rendszer.
• A világ számos országában közigazgatási és vállalati keretben, fizikai és logikai belépés 
ellenőrzése, szoftvervédelemre, intelligens épületeknél. (Magyarországon is.)

3. Az IC kártya alkalmazás előnyei a típusok ill, alkalmazás függvényében 

i Passzív (EPROM-os) kártya (pl.telefonkártya / zárt rendszer)

• kis összegű fizetésnél érme, tantusz helyett, 
j .nem kell begyűjteni, szállítani, számolni, kezelni, 
f . nem fogy el mint az érme, nem kell zsák, 
f*. telefonálási lehetőség (idő) megnő,

. nem törik fel a készüléket,
/reklámhordozó,
• gyűjtőknek újabb lehetőség,
.csak annyi fogy mint a beszélgetés időtartama (szemben az érmével).

idén a kártyakibocsátó (MATÁV) részére költségkímélő, haszonnövelő (kamat, több 
lálás) • felhasználó részére praktikus, kényelmes.

:ártyák alkalmazhatók kül- és beltéri nyilvános telefonkészülékeknél.
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3.2 Passzív (EEPROM-os) újratölthető kártya (elektronikus pénztárca / zárt vagy nyílt rendszer}

- kis összegű fizetéseknél általánosan hasznaiható (20$ alatt) ^
. egyszeri! a kezelése, nincs PFN kód,
. készpénzkímélő,
. költségmegtakarítás (készpénzelszámolás),
. adminisztráció csökkentése,
. nagyobb, de nem teljes biztonság,
. nagyobb kényelem,
. könnyen kezelhető.

3.2.1 Eszközigény:

- viszonylag olcsó újratölthető kártya,
. töltő készülék (hitelkártyával vagy készpénzzel),
. automaták, ill pénztárgépek beépített kártyaolvasóval,
. nyílt rendszernél rendszeroperátor (elszámolóközpont),
. töltő automaták, szolgáltató automaták, pénztárgépek off line batch üzemmódft̂  

telekommunikációs hálózatban.

3.2.2 Alkalmazható:

Köztéri, beltéri szolgáltató automatáknál (cigaretta, kávé, üdítő, édesség, szendvics, közidi 
jegy, mozijegy, bérlet, sporttelep, kultúrház, parkoló, mosógép, másológép, postai értéli 
benzinkutak, stb.)
Bemházási igény viszonylag alacsony, gyorsan megtérül, könnyen bevezethető, biztos siker.

3.3 Processzoros kártya

- mint hitel, betéti- vagy terhelési - röviden bankkártya 
. egyik legértékesebb megoldása az univerzális, elektronikus fizetési rendszer, mely 
. bankszámlával rendelkező ügyfélnél mindhárom partner, bank-kereskedő-ügyfliréaélj

kockázatmentes,
. egyes azonosító szekciók jelszóval (kóddal) hozzáférhetők,
. kisösszegű fizetésekre van PIN kóddal nem védett újratölthető elektronikus pén: 

működő része,
. nincs időbeli, térbeli korlát, (nem helyhezkötött terminál),
. nincs összegkorlát,
. adminisztrációt csökkenti,
. eszköz-, helyigénye minimális,
. egyszerű a kezelése, karbantartása,
. bárhol, fokozatosan bevezethető,
. kockázatmentes, nem lehet fedezet nélkül terhelni,
. alkalmazottak képzési költsége (bére) csökkentett.

3.3.1 Előnyök:

- kártyakibocsátónál:
. bevételi díjak növekedése (tranzakciós díjak, kártyakibocsátás),
. alacsonyabb működési költségek (offline, batch).
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. kétzpénzkezelési költségek csökkentése,

.megnövelt biztonság (lecsökkent csalási arány), 
•kereskedőnél:

, . alacsonyabb miiködési költségek,
. lecsökkent pénzkezelés,
. új marketing stratégiák lehetősége,
.vevőkör és az árukkal kapcsolatos információk tár^ l̂ás 
. vevőknek nyújtott szolgáltatások bővítése,

I . árképzés flexibilitásának növelése,
, ■ kártyatulajdonosnál:
I . kényelmesség,
. ‘. lővidebb sorbanállás,
I i i&bbcélúság,

.biztonság, PIN megválaszthatósága,

. nincs pénzkezelés.

i  Alkalmazások:

lltidszcr már 3 éve sikeresen működik Dél-Afrikában. Elektronikus pénztárrendszer bevezetés 
ll̂ Mlában van az Egyesült Királyságban (MONDEX). USA (MAC), Németország (GLOBO), 
|líii (Danmont), Finnország (AVANT), Belgium (Banksys), Svájc (Postcard), Portugália 

lUbanco), Dél-Afrika (UEPS), ezeken kívül Franciaországban (PTT), Libanonban, Singapore- 
WTiiwanon, Kanadában, Ausztráliában, Litvániában, Észtországban, Oroszországban (Moszkva, 
|lî éleTvár, Novosibirsk) és Magyarországon (ARAL) indítottak elektronikus pénztárca zárt és 

ereket. A rendszer biztonsági okokból működhet személyazonosító számmal (PIN kód) 
lEt eleiben perszonalizáló készülékre is szükség van a kártyakibocsátátónál. A kártya feltöltése 

t készpénzzel vagy hitel-, betéti, ill. terhelési kártyáról bankfiókokban vagy automatáknál, 
Hfadszereknél telefonvonalról is (pl. Minitel készülékkel).

Illj^pégbiztositási. egészségügyi-, szakellátási stb. kártya

|K .I ÖSnyök:

• egészségbiztosítási kártyarendszerek:
. csökkentik az adminisztrációs költségeket,
. egyszerűsítik az ügykezelést,
. erősítik a kapcsolatot a biztosítottal,
,. megkönnyítik a kórházi felvételt.
• egészségügyi kártyarendszerek:
.emelik az egészséggondozás minőségét,
.általában fejlesztik a közegészségügyet,
. csökkentik az ismételt vizsgálatok számát,

• .különleges szolgáltatásokra alkalmas krónikus betegségeknél,
1. egyszerűsíti a kórházi adminisztrációt,
( .megkönnyíti a kommunikációt az egészségügyi szakemberek és az intézmények között, 
^.statisztikai adatgyűjtést segíti.
• sürgősségi kártyarendszerek (min. e. ü. fájl.):

• . elősegíti a személyek könnyebb mozgását az Európai Unión és az egész Földön belül, 
f különösképpen az emberek olyan csoportjai részére, mint az idősek, krónikus
' betegségben szenvedők, vagy a gyakran utazó üzletemberek, diplomaták.



- professzionális egészségügyi kártya:
. védik a bizalmasságát,
. biztonságot nyújtanak a pácienskártyák hozzáféréséhez (szakorvosok, gyógyszert 

egészségbiztosító ügyintézői) és általában az összes egészségügyi- és egészségbiztc 
információs rendszerhez.

3.4.2 Alkalmazások:

Franciaország (Sesam/Vitale, Santa], Dialybre, Cotitel, Carte Sante, CPS. Transvie), Kém e tn ^  
(Versicherten Karte, Diabcard), Belgium (Hemocard), Svájc (Sanacard, Pharmacard), Holland* 
(DSW Card, Gezondheipass), Olaszország (Casa Health Card, Pressiocard, Diacard), Aiisnm 
(Versicherungskarte, Medkarte), Csehország (Medi Karta), Spanyolország (véradó kártya, fogásai 
kártya). Nagy Britannia (Exeter Care Card, Medlock-gyógyszerkártya, Nursing Card), Görögöt^ 
(Red Cross Card), Finnország (Social Insurance Card), Magyarország (kardiológii). 
transzplantációs kártya), stb.

4. Az IC kártyarendszerek helyzete Magyarországon

Az AMK Gt és az UNICARD Egyesülés, majd a SZÁMALK tevékenységének köszönhetía 
Magyarország ismeretséget szerzett az IC kártya rendszerekkel foglalkozó, egyre bővülő orsdfA 
intézmények, felhasználók, gyártók és szakemberek körében. Így mint tényleges és potencft 
felhasználók, esetleges fejlesztők bizonyos hírnevet vívtunk ki Magyarországnak hála a MATAV, 
Pannon GSM, Westel 900, Megamikro Rt., Protokon 2, Rubin Kft., Top Vision Kft., ITEA Ki, 
Multiplikátor Mérnöki Iroda, Multicard Kft. és mások eredményes erőfeszítéseinek.
Referenciát jelent a telefonkártyák és a 30%-ban hazai gyártású kártyás telefonok (Mechaii 
Müvek) és a SÍM kártyás GSM telefonok gyors elterjedése, s a jónéhány IC kái1yil| 
beléptetőrendszer.

Nem mondható el ilyen siker a banki szférában, pl. az egri kísérlet fiaskója miatt. Hovâ m#. 
nálunk fejletlenebb országok (balti államok, Oroszország) leköröznek minket a világizgíl 
rohamosan teijedő elektronikus pénztárca rendszerek bevezetésében.
Az egészségügyi biztosítási kártyarendszerek területén bíztató kísérletek kezdődtek a Bull Hiingif 
(Transzplantációs klinika), Gemplus-Canon (Korányi Szanatórium) és a Siemens Hu 
(Maglódi kísérlet előkészületei - Top Vision Kft.) anyagi és szellemi hozzájárulásával. EztiH 
folytatni leheme más cégek (Innovatron, Schlumberger, Philips, stb ) bevonásával.

5. Az integrált áramkörös kártya potenciális felhasználási területei

5.1 Egészség-biztosítási-szociális terület

- vesetranszplantáció, dialyziskezelés (Bull CP8)
- kardiológiai járóbetegellátás (Gemplus)
- cukorbetegellátás (diabetes)
- R klinika páciensei (Bull CP8)
- sürgősségi kártya mentőkórházban (Bull CP8)
- gyógyszerkártya OEP Siemens-Bull-Solaic-Philips-Gemplus-Schliimberger
- egészségbiztosítási kártya OEP 2 lépcső
- önkéntes biztosítási kártya (Gemplus)
- munkanélküli segélyezési kártya



í JlKiiálís segélykártya
•önkéntes banki nyugdíjbiztosító (MNB Megamikro) 

kktronikus pénztárca

ARAL benzinkút (Multikator-Thomson)
SHELL-ÖMV-BP-MOL-TOTAL benzinkút kártya 
fénymásoló-könyvtári szolgáltatások, OMIKK 
oktatási intézmény fénymásoló-ebéd-büfé, automaták 

tígyetemi kártyák (BME, BKE, SOTE) 
kooperáció OTP, Protokon 2-Innovatron-SLIGOS-Gemplus 

•METRO áruház loyalty card 
•Julius Meinl hálózat loyalty card 
•MeDonald hálózat
•üzemi étkezdék nagy vállalatoknál, intézményeknél

m^gatás-önkormányzat-civil szervezetek

h^lügyminisztérium: jogosítvány, forgalmi engedély, személyi igazolvány 
P* Vám-és Pénzügyőrség: ingázó kereskedők 
ItilDrizágos Rendőrfokapitányság: rendőri igazolvány 
li®lrtbankvédelem ( lakcím nyilvántartó, APEH, stb.)
I 'Különböző belépési igazolványok 
_ ‘Citycard közlekedési-kulturális-sport-parkoló

r
akártya, szállodai szolgáltatások 
klub kártya 
•nwBedzserklub kártya

Uekedés

Fővárosi parkolórendszer 
BKV, METRO (busz, villamos)
Volán távolsági járatok 
Ttxikártya 
Repülőtéri kártya 

Jícrvizkártya, Opel, Suzuki
*Bnanyagkártya (MÓL, ÖMV, SHELL, BP, TOTAL, ARAL) 
•Ttchométer kártya kamionokhoz.

6. Reálisnak látszó alkalmazások

eklődés, illetve a piaci igény az IC kártyarendszerek tekintetében az alábbiak szerint 
álható: prioritás, illetve fizetőképesség szempontjából.

jigyi társadalombiztosítás

l̂okális egészségügyi, illetve egészségbiztosítási rendszerek:
•éialyzis kezelés
•kórházi információs rendszer
•jprógyszer kártya



- egészségbiztosítási (TB) kártya
- lokális kísérlet
- majd országos bevezetés.
- Második lépcsőként túl az első lépcső kizárólagos azonosító feladatán az egész 

rekordok, pénzügyi fájlok tárolásárs alkalmas processzoros kártya • professzioipl 1 
kártyával együtt.

- A forrásokrövid távon megtérülő beniházások kedvezményes világbanki, ill. EBRDj 
kölcsönből, a kísérletek pedig PHARE támogatással nemzetközi együttműködésiel(r 
Európai Unió).

6.2 Készpénzkímélő módszerek, elektronikus pénztárca

- üzemanyag kártya (van már ARAL kutaknál, külföldön Shell, érdekelt lehet Tót 
BP, MÓL, stb.

- Tömegközlekedési jegyautomatáknál (metro, villamos, busz)
- BKV Protokon
- Fénymásoló kártya (OMIKK-Xerox, Posta)
- Bélyeg, értékcikk automata (Posta)
- Szolgáltató automatákat üzemeltető vállalatok (aluljárókban, pályáik 

sporttelepeken, kultúrközpontokban, oktatási intézményeknél, ániházakban és | 
vállalatoknál (üdítő, édesség, szendvics, cigaretta).

- Továbbiakban zárt előfizetett kártyarendszerek lehetnek a Julius Meinl, j 
McDonalds, Pizza Hűt, stb. hálózatnál.

- A mozi üzemeket működtető vállalat mozi kártyákat is kiadhat a francia Pák 
mintájára. A fővárosi önkormányzat olcsó és hatékony parkolókártya rendsMl 
létre.

- Idővel valamelyik lakossági bank (OTP, Postabank, Budapest Bank, Agrohttk)! 
nyílt - elektronikus pénztárca rendszer kialakítására is vállalkozhat. Ezekij 
bármely kisösszegíí 2-5000 Ft értékű vásárlásoknál, illetve szolgáltatások igényt 
használhatók, ha az érintett szervezetek csatlakoznak a rendszcrtüj 1 
rendszeroperátor, kliring központ is szükséges és természetesen alkalmas péiu 
A rendszer biztonsági okokból működhet személyazonosító számmal (PIN kó l̂ 
esetben perszonalizáló készülékre is szükség van a kártyakibocsátónál. A kártyiíT 
történhet készpén2:zel vagy hitel- betéti, illetve terhelési kártyáról bankfiókok 
automatáknál, fejlett rendszereknél telefonvonalról is (pl. Minitel készülékkll)̂

i
7. Összefoglalás

Az IC kártyarendszer nemcsak új technológia eredménye, de új infrastniktúrál és új L_ 
társadalmi kultúrát is hoz létre. A mikroelektronika, a telekommunikáció és az informilSl 
fejlődése a csökkenő árak mellett a viszonylag gyors megtérülés ösztönözheti a hazai 
ez egyben közeledést is jelent az Európai Unió infrastruktúrájához.
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SZAKMAI ELETRAJZ

Dr. Rónai Tibor

1950-54 BME gépészmérnök-gyártástechnológus 
: 1960-53 vi 11 amosmérnök-hi radástechnikus
.1954-59 Tungsram fejlesztőmérnök felvezető technológus 
11960-63 Közo. Techn . Csop. - Kvarc- és félvezetőtechnoló

gia fej 1 .
1963-69 OKL, majd EFKI orvos- és számítástechnikai HW 

feji .
11970-80 SZKI számi tógépes HW feji.
1980-83 LSI ATSZ informatikai tanfolyam szerv., könyv- 

és katalógus szerk.
'194-90 AMK GT alapitó ig.
1990-93 UNICARD Egyesülés alapi tó ig.
‘1993-95 . SZAMALK IC kártya alkalmazás ig.
1994- IC Card Consulting - rendszerszervezési tanács

adó, NJSZT szakértő
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Irodn, iiiforniiitika, szervezés

Dr.Dobiiy Péter
Janus Pannonius Tudoniányegyeteni

Bevezetés

Az ipari társadalmak átalakulásával hatalmas töjnegekben jelennek meg olyan munkahelyt 
hatékonysága, s így megszervezése sem volt eddig igazán problémája a menedzi 
nyoknak: az informatikai eszközök és módszerek tömeges alkalmazása azonban felszíratl h 
szellemi és anyagi jellegű ráfordítások lemaradásait
Az irodákról van szó: a szellemi dolgozók, menedzserek munkahelyéről, ahova milliós! 
be a PC-ket, rendre kötik be őket hálózatokba,-tízezrével vásárolják az irodai szoftverei 
val azokról a munkahelyekről, amelyek talán a legnagyobb felvevőpiacot jelentik az informalil«i| 
termékei számára a jövőben, abban a bizonyos "informatizált Európában". Ez a piac ugyn 
kihívás ma a szoftverfejlesztőknek, rendszertervezőknek és hardvereseknek, mint amilyflnd 
adatfeldolgozás vagy 25 évvel ezelőtt.
Meg kell próbálnunk tehát elkerülni az ismétlődéseket, a nagy bukásokat (operációs rendsal 
hardverben, felhasználói interfészben, programtervezésben, rendszerszervezésben, stb.), ina 
évekre vethetik vissza a végfelhasználók - és megrendelők! - jóindulatát.

Véleményem szerint ezért szükség van megalapozó tanulmányokra, korszerű, közös gondoUadl 
újabb kutatási programokra: az érdeklődő kutatóknak látniuk kell, milyen perspektívákat njájia 
az alkalmazási terület, s érzékelniük kell, hogy a problémakör gyorsan utolérheti a leépülő ni 
lati szféra információs rendszereinek vizsgálati volumenét is 
Az elhanyagoltság annyiban érthető, amennyiben az "iroda" egy lebecsült "nem-termelö" mund 
volt az utóbbi évtizedekben. Most láthatjuk, hogy mennyibe kerülnek a jólképzett szellemi mi 
munkahelyei, s érzékelhetjük, hogy a fejlett országok informatikai fejlesztéseinek (s berahi 
egyre nagyobb hányada áramlik ebbe a jövedelemtermelő szektorba - a szervezéstudoi 
radhat adós, válaszolnia kell a feltett kérdésekre

2. Az iroda: igények, környezet, technológín

Az irodai rendszerek fejlődése

A hetvenes évek közepétől kezdve egyre erőteljesebben rajzolódnak ki azok a trenddtiiMI 
nyomán az iroda képe és az irodai munkamódszerek szinte teljes átalakuláson mennek át. Ától 
tényező: az informatikai eszközparkok fejlődése és elérhetősége, valamint a hatalmas méretüói 
összetettebben jelentkező információs igényhalmaz.

Az általános tendencia a papir fokozatos kiküszöbölése volt: ennek oka a környezetvédí^i 
ségcsökkentés szándéka, s az elektronikus rendszerek rohamos terjedése, a decentralizál milm| 
információ-technológia mindent elsöprő sikere Mindezt felgyorsítja az azonos műszaki alijKli 
felépített technikai rendszerek integrációjának lehetősége A jövő automatizált irodáját tehim 
egyre rafináltabb technikai eszközök garmadájának felhalmozása jelenti, hanem egy integlll^
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I Igen hatékony, kommunikációs hálózatban üzemeltetett felhasználása. A legújabb jelenség 
hiKla liatáraink kitolása, sőt, leomlása: a "telework" jelenség. Egyre több irodai dolgozó végzi

(ál az irodaházon kívül: a mai jellegzetes figura az üzleti életben az utazó menedzser, aki iro- 
Itniagával hordja, s időben-térben "határtalanul" üzemelteti - csak éppen irodaház, étterem, bú- 
iéspottás nélkül, a korábbinál jóval olcsóbban és hatékonyabban.

fii 'mformációremhiere és az infurmatika

ok feltehetően a következő területekre fognak koncentrálni az elkövetkezőkben: komplex 
u-ek menedzselése, az irodai adatbázis-kezelés és a helyi adatállományok kezelésének 

4a,^mmunikáció-szervezés, csoportmunka, alkalmazási rendszerek integrálása és kooperá
lt ptojramozható irodai folyamatok szervezése, nem-programozható eljárások támogatása, inte- 

Wechnikai rendszerek szervezése, prezentáció támogatása, stb. 
lók egy része leszükiti a problémái arra, hogy mikrogépes környezetben egy szoftver-együttest 

í(pl [Do93]): eszerint minden irodai rendszer tartalmaz technikai elemeket, másrészt a szerve- 
óológiai rendszerként összekapcsolja a különálló elemeket.

|tiem, a vállalati információ-rendszerekhez képest az irodai rendszerek esetében sokkal inkább 
■téstámogatásra, az egyéni vagy csoportos szellemi munkára kell helyezni a hangsúlyt, 

munkahelyen, ahol nemigen volt szokásos a gyors technológiai fejlesztés, a váltás. A 
• ügyviteli, adatfeldolgozási vagy - általánosabban - vezetői információrendszert létrehozó 
éti munka esetén az automatizált rendszernek mérhető „mennyiségi” kimenetet kell produ- 

l Az automatizált irodai rendszerek (AIR, AOIS) szocio-technikai együttesében a munka gya- 
[•Kllemi jellegű, az automatizálás hatásai kevéssé számszerűsíthetők, a szervezési eljárások 

len járnak. Egy szokásosan egyedi fejlesztésű „integrált irodai rendszer” így magán viseli 
kjlgozási területeken felnőtt programozók ötleteit és stílusát, zsúfolva van szakszövegek- 

lokat’’ mozgat és „kiment”, beletömtek valami homályos döntéstámogató modult, a tele- 
likáció kezelése tiszta hardver és protokoll szakzsargon, s még örülhetünk, ha az „iroda- 

iciós modul” tervezője már látott egyetlen iktatott levelet valahol.

idver/ízoftver szállítók, akik el vannak bűvölve legújabb modelljeik teljesítményétől és típus- 
kit lirsognak a megrendelők fülébe, általában messze állnak attól, hogy tényleg érdekelné
II is kell a paciensnek. Az ö „tényfeltáró vizsgálataik” csak arra jók, hogy munícióval lássák el 

I érkező értékesítési ügynököt, aki érvként használja majd a tízperces intetjük tétova
it iz aktuális csodaszer eladásához Ezért tehát létre kell jönnie az „irodai informatikát szerve- 

f ^ a i  csoportoknak is ugyanúgy, ahogyan ez az ipari, kereskedelmi, szállítási, közigazgatási és 
eteken is bekövetkezett Ezeknek a csoportoknak szükségük van olyan módszertani eszkö- 

leknek betanításával egyrészt a felhasználók szakemberei maguk kezdeményezhetnék és 
k végre az eljárások legtöbbjét (felkészülve egy valóban hatékony döntéshozatali munkára), 

lelyekkel megbízható „külső” szervezési munkát lehetne végezni

indáiiaformácíórendszer modellezése

I egy elkülönült információ-feldolgozó szervezet. Alaptevékenysége szöveges, numerikus, 
iHuigdokumenlumok fogadása, tárolása, feldolgozása és továbbítása; ezt segítik a kiegészítő 

nységek. Entitásai elkülöníthető dokumentumok, emberek, technikai eszközök, körül- 
ok, adathalmazai saját (egyéni és közösségi) és nyilvános adattárak; a relációk embe- 

lentumok, szervezet, eljárások és eszközök között írnak le kapcsolatokat; a folyamatok
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dokumentumokat, szolgáltatásokat kezelnek, s a környezeti elemek adják meg a műkö(Xlíf!ll 
két. Ezekből kell felépítenünk egy munkahely modelljét, s a működésmód általános vázát.
Az információs technológia elsősorban az alaptevékenység (a dokumentum-feldolgozás) fáá 
segítse: új dokumentumok létrehozását-megszerzését; fizikai rögzítést; javítást-átszerket 
kumentum elfogadását (tartalom, idő, forma); a tárolást és visszakeresést; nyomtatási és s 
tást; belső és külső továbbítást és terítést. Ne felejtsük: csak a mindennapi, közönségeit 
vannak többségben a szöveges vagy numerikus dokumentumok. Rohamosan nő az igény olyi 
nológiák használatára, amelyek képek, hangok és elektronikusan tárolt dokumentum^ ka 
alkalmasak.
Az automatizált irodai rendszerek kialakításának módszertanára - ti arra, hogy mik a f3 ká 
hogyan kell megközelíteni őket - számos eljárás született az elmúlt mintegy 20 év alatt a 
országokban, ahol a szellemi munkás értéktermelése nem kétséges Fontos, hogy nagy voni 
ismerjük ezeket az eljárásokat vagy kísérleteket: egy-egy adott alkalommal nyilvánviK^á 
figyelembevéve alakíthatjuk ki saját szervezési módszerünket.

Az élelclklus-modell

Ha a rendszer méretei nagyobbak, a problémák előreláthatóan nagyértékü gépi rendszeroki) 
követelik, s igen sok ember, szervezeti egység lesz érintett a változásokban, akkor az irodaié 
ciórendszer (OIS) szervezése nemigen különbözik a hagyományos adatfeldolgozási-vez(lS| 
mációrendszerek (EAF, VIR, MIS) szervezési problémáitól. A módszerek az elmúlt tiaraii*| 
letisztultak, s mára már számítógéppel támogatott formában gyorsan és hatékonyan hajthat 
elismerve a növekvő komplexitás okozta súlyos problémákat. A probléma egyre inkább azt 
oldal, a szakértő résztvevők biztosítása, s az érintettek támogatásának elnyerése. A legna; 
rést az okozza, hogy a hazai irodai rendszerek nagy többsége "elsőgenerációs", míg az adatfti| 
zásban a legtöbb szervezetnek már legalább két technológiai váltásról van tapasztalata.'

A "szervezeti kommunikációs modell" koncepciója

A koncepció szerint a rendszer fejlesztésének célja a jobb hatásfokú kommunikáció, rövidi 
alatt; a fokozottabb belső együttműködés, jobb információ-elérési lehetőségek, jobb t 
rendszerek kiépítése.
A kommunikációs rendszer alapján történő szervezet-feltárás gondolata Barnard [BAi 
Deutsch [DE50] nevéhez fűződik: " A kommunikáció mutatja meg, hol vannak az i 
pontok a szervezetben, ami szabályozza a szervezet működését. Ha megadjuk, merre t 
kommunikációs utak és hogyan kommunikál a rendszer a külvilággal, nagyot léptünk elóreii 
zet megértése felé."
Ha egy információs szervezet kommunikációs tevékenysége szegényes, nem sokat vári 
míg ha gazdag, akkor teljesítménye és általános effektivitása (hatásossága) nagy valósa 
Nem szükséges, hogy valaki számítógépes kommunikációról beszéljen, amikor a fenti i 
vizsgálja. Itt általában kell beszélnünk a kommunikációs hálózatról, stílusról, viselkei 
formációs folyamatokról, kapcsolatokról, stb.
A szokásos résztémák: emberek közötti kommunikáció, csoportok közötti folyamatol| l ( 
célok és a kommunikáció összefüggései, képességfejlesztés és továbbképzés, a kommui 
közök szerepe, rendszerelemzés, stb. A három, az irodai szervezetre a legnagyobb hatást |  
kommunikáció-technikai fejlesztési tényező:

- az elektronikus üzenetközvetítő rendszerek (e-mail),
- a telekonferenciák (hang és videokép átvitele) és
- a számítógépekkel lefolytatott szöveges konferenciák, megbeszélések.
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, hogy a fenti három eszköz integrált alkalmazása okozza a legnagyobb, szinte mindent 
aó hatást az irodai munka szervezetére nézve, s egyben ezek hoznak markáns teljesítmény- 
ásl. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy pusztán a kommunikációs viszonyok tanulmányozása nem 

tmegminden problémát egy irodai rendszer elemzése és tervezése kapcsán.

úmális megközelítés modellje

vi|irás az iroda igazolt, ellátandó funkcióiból indul ki Ha a funkciók képezik a vizsgálat alap- 
ákor minden más (pl. az előbbi kommunikációs aspektus) pusztán eszközzé válik a funkciók 

lödtetése szempontjából. Az elképzelések kidolgozása Hammer és Zisman nevéhez fiíző- 
0]). Azt mondják: nem azokat a folyamatokat kell mindenhatónak tekinteni, amik az or- 

dótt zajlanak, hanem a funkciókat kell megkeresni, amelyekkel az iroda a környezetet kiszolgál- 
izértvan az iroda, hogy "kommunikáljon'', "felhasználja az információt", "papírokat állítson 

Mden olyan szervezési megközelítés, amely ezeket méricskéli, gépesíti, elhibázott dolog. Az 
ifcladata a szervezet funkcionális - üzleti céljainak kiszolgálása: az automatizálás ezeket kell

KKÍa-*utomatizálás feladata ezek után az, hogy gépi technikát használjon arra a célra, hogy a 
lóóltat hatékonyabban működtethessük. A két kutató vezette be a folyamatokon belüli részfel- 
lolc,a(«5k-ok fogalmát ezekbe az eljárásokba.
Tisk" egy szőkébben értelmezett, valamely meghatározott tevékenységre irányuló erőfeszítés, 
^fdadat. Általában egy dolgozó hajtja végre, egy technikai rendszeren. A funkció a végső, el- 
I#^kitűzésre irányuló részrendszer, általában task-ok sorozata vagy rendszere. Azonos funk- 
(pl "fizetési lista készítése") többféle módon és eszközrendszerrel (task-ok együttesével) is el 

Hálni. Amíg a funkciót "ellátjuk", a taskot "elvégezzük". Nyilvánvalóan csak a taskok automati- 
blók, mégpedig csak akkor, ha a task szerkezete (adatmodell, eljárásmodell) a szokásos infor- 
iai (Kdszerszemléletben teljesen egyértelműen tisztázható és leírható.

Jponális módszerek egy lehetséges válfajára Tsichritzis mutat egy eljárást [Br86-Ts86, p. 45]- 
tiForm Management eljárás a szervezeten belüli folyamatokat az üzleti formanyomtatványokkal 
k Az irodai dolgozó akkor kezd egy cselekménybe, ha egy formanyomtatvány egy megfelelő 
|Bisi pontra érkezik; azzal előirt tevékenységeket végez, majd továbbadja a "formákat". A fünk- 

■ódszer erőssége egyértelműen az, hogy többszintű részletezés után "a dolgok mélyére ha- 
l.ipákérdez, mi végre csinálja az iroda azt, amit csinál. A mai korszerű "ürlapkezelő rendszerek" 

lkár egy MS Works, egy ACCESS "form"-jai) elérhetővé teszik ezt a szervezési eljárást: a 
nük mögötti makrók adják a szabály-kereteket, a "zooming" stílus pedig a hierarchia 

Itzését végzi el.

^jf^ió-m anagem ent szemléletmódja

t|Nlszertan az adatfeldolgozás és a vezetői információrendszerek szakértőinek mai szemlélet- 
îhpján született. Az IM elvek szerint az információt egyértelműen vállalati erőforrásként kell 

jmint erőforrást, menedzselni kell. Az alapprobléma: vajon ki és hogyan értékelje ezeket az 
HnkaC a értéktelenek, az erőfeszítés felesleges és nevetséges: az iroda rendkívül látvá- 

működni - de szemetet termel és sokba kerül Az információk megszerzésébe- 
ibébe fektetett egyre nagyobb összegek a másik oldalról viszont erőteljes érvként szolgál- 
Hilioknak, akik az erőforrások szigorú, menedzseri szemléletű kezelését és az informatikai 
kmiiöségellenörzését, a költségérzékenység fokozását szorgalmazzák.
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Az IRM szemléletmód (lásd pl [Op82]) gyakran szűkén megmarad a tisztán számítóg^l^jnW I 
ciókezelés vizsgálatánál, márpedig - pl. a magyar irodai környezetben - ez korai, nem hasznMI 
tele vagyunk kartonos, kézi vagy vegyes nyilvántailásokkal, tapasztalt ügyintézők által múl 
manuális eljárásokkal, amelyek információs énéke nyilvánvaló. Másrészt az adatfeldolgozási 
embereknek a "rendszer" mindig hardver+szofiver marad, akármit is csinálunk: ez szintén kcÉlI 
iroda megértéséhez és leirásához é I

A DSS (irodai döntéslámogatási rendszer) koncepciója .1.

Ebben a felfogásban az iroda alapvetően a döntéshozók kiszolgálásának terepe: "Vizsgáljuk 
döntések mechanizmusát, s igazítsuk ehhez az irodai szolgáltatásokat, a környezetet" Az iu 
döntéstámogatási rendszerek (DSS) célja az, hogy az információk hatékony feldolgozllivalkMl 
lenül támogassák a vezetői döntéshozatalt Ez különösen akkor szükséges, ha a problémák stnM |  
latlanok, nem definiáltak, s Így a DSS eszközökkel kombinálni lehet az emberi éljárásoldfesik 
kony, számítógéppel támogatott, analitikus értékelő és elemző módszereket.

Vannak irodák, ahol a DSS szerepe központi kell legyen. A vezetőnek itt nagyon gyorsan vu« 
sége releváns információra, a megszerzett tudást változatos formákba kell transzformíSliésil^l 
nálni. A vezetői felelősség csökkenthető, a döntéshozatali hatékonyság növelhető,' ha mcgklül 
biztonságos "tanácsadó-támogató" rendszert tudunk az irodai munkafolyamatokba inlegiálni ■* | 
Ugyanakkor nagyon sok olyan irodai tevékenység van, ami vagy nem igényli a DSS eljirásobt,1|| 
a DSS módszerek nem tudnak segíteni rajtuk - ezek a módszer nyilvánvaló korlátái.

A munkaminőség Javításának szeniponlja (Qlk'k)

A Quality of Work Life szemléletmód alapján " ..azért kell korszerűsíteni az irodai rendszol,ll 
motiváltabbak legyenek a dolgozók, jobb munkát lehetővé tévő legyen a környezet, s ezáltilá 
hatékonyság és/vagy a teljesítmény" ([Pa84]). A módszer a szocio-technikai rends:
(elemzés, tervezés) tekinti alapjának, s Így az ezen a területen folyó kutatások egy kézenfeWd 
szertanát adja. A QWL módszer feltételezi, hogy szigorúan összefügg egymással a szmezdijl 
erőteljes megnyilvánulása, az összetartozás, a motiváltság, a közös küldetéstudat, a vállalati k 
s az iroda kimeneti produkciója. Pava érvei: nem lehet az irodát ezernyi apró folyamatras 
azután ezeket automatizálni. Felosztotta a tevékenységeket rutinszerű és nem-rutin csopt 
előbbinél jól körülhatárolt, világos utasításokat kap a dolgozó, pontosságra és fegyelentrt|wn 
ség. Az utóbbinál variálni kell az adatforrásokat, próbálkozni kell, kreatív, innovatív és a 
képességeket kell felmutatni: itt magárahagyjuk a dolgozót, rábízzuk, tegye, amit jónak lát, h 
a technikát belátása szerint.

A QWL tipikusan a nagy hatékonyságú, kvalifikált munkaerővel dolgozó irodai kömyezetdti 
lezési és szervezési eszköze. Ilyenek a K+F munkahelyek, a teljesitmény-orientált alkotómúl 
nagyvállalatok, minisztériumok, politikai szervezetek felsővezetőinek környezete: olyan I 
ahol a rendszer résztvevői többre becsülik a környezetet, a megjelenést, a munkatáni kapt 
mint a közvetlen anyagi juttatásokat. Nézzük meg, hogyan udvarol ezeknek az iroda rendi 
a laptopokat, mobiltelefonokat, miniatürizált kiegészítőket gyártó informatikai ipar!
Nem kétséges, hogy a tucatszoftverek is igyekeznek: az interfész-tervezés, a 
helprendszerek, az újabb csoportszoftverek sokat tesznek ebben az irányban, de a dolgok! 
csenek igazán végiggondolva (s minden PC szürke. )
A QWL "nyitott rendszert" kínál az alkalmazottaknak: értsék meg a (technológiai) változMI 
gét, járuljanak hozzá, válaszoljanak ők maguk a kérdésekre, a technológiai kihívásra.
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ms-rendszer móilszerlani koncepciója

I î motipus, vagy más néven pilot- ("kezdö-")rendszer eljárás lényege: hozzunk létre egy valódi, 
llÉUó, de korlátozott rendszert, s azt bizonyitékként, gyakorlóterepként használva építsük fel a 
I Mai iMomatizált, integrált irodai rendszert. A prototípus bizonyítékokat ad a szervezet és vezetői 
I riúra, hogy egy ilyen dolgot meg lehet csinálni, s meg lehet érteni, mire jó; bizonyítja a pénzügyi 
I •lók Bámára, hogy a költségeket kézben lehet tartani, s talán mérhető eredményekkel is szolgál. 
|hlotípus - rendszert olyan irodai környezetben érdemes felépiteni, ahol

-korlátozott hatókört tudunk elkülöníteni 
• limitálni lehet az érintett személyi kört és folyamatokat 
-rövid tervezési és létrehozási fázisra van kilátás 
-erőteljes kontrollt tudunk biztosítani az egész folyamatra 
-mindenki által ismert a részterület, a tevékenység: érthető lesz a bizonyíték.

jUtielséges megoldások:

dKisebb csoport kiválasztása a pilot-rciiciszcr számára, alapos képzéssel 
HA Ids lépések rendszere: pl. egy létező MIS rendszer perifériáján elindulva 
dKorUlolt alkalmazású rendszer: funkció, .szűk időhatárokkal
i  Egy fontos, operatív adatforrásra épülő rend.szer hformatikai megtámogatása 
ill/tg/es rendszerek: egy átlátható, elhatárolt, látványos alrendszer megépítése.

|tt{]r|űnimálí$ eljárás: MINIROD

liom a sokféle irodaszervezési modellkísérletet lényegében két nagy csoportba próbálja 
rolni:

I (eljárás)-orientált modellek szerint az iroda információs folyamatok szervezett halmaza, 
vök ezek rész-eljárásait hajtják végre. A modellek az irodát különálló munkahelyek 

időn) halmazának tekintik, s a folyamatok lépéseit a szokásos input-tranzakció-output alapon 
( ezekhez a munkaállomásokhoz. Azok a részfeladatok, amelyek nem rutinszerűek, "nem- 

Ihatók", nem kerülnek a modellbe, s legfeljebb csak az említés szintjén maradnak a szerve- 
nentációban. A fentiek értelmében körülbelül idesorolható a hagyományos életciklus- 

I, a kommunikációs és funkcionális elemzési modellek.

\a-orientáll modellek (pl. az IM és DSS eljárások) felfogásában az iroda egy információs 
megoldó munkahely (jWoo87]): írjuk le tehát a rendszert célokkal és szabályokkal, ezek 

iként. Ha egy irodai munkafeladathoz a helyzetfelmérö munka során nem tudunk világos célt 
dési szabályokat rendelni, akkor kihagyjuk a rendszerből, (s javaslatot teszünk felszámolásá- 

lUjumgy nem engedjük meg olyan feladatok felvételét a rendszerbe, amelyeket több dolgozó 
üttműködve, részletenként - ezáltal mintegy megakadályozzuk többlépcsős folyamatok 

iát. A módszerek előnye abban áll, hogy a megrendelő számára kiemelhető és felmutatható 
/valóban központi probléma irodai kezelésének alrendszere, ezek markánsan elemezhetők, a 

ílási javaslatokat körülhatároltan lehet megtenni, s a végrehajtás is nagyobb sikerrel 
t - jó terep például egy pilot-projekt végrehajtására Ugyanakkor az elkülönített szabály

it
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leírás merev követelményei miatt nemigen lehet arra kitérni, hogy mi is történik akkor, ha a rendsar 
diszjunkt-ként megfogalmazott 4-5 eleme együttesen kezd működni.

Az előadásban bemutatott MINIROD minimális program arra próbál választ adni: mit tegytink,-|| j 
nincs sok időnk, nincs pénzünk külső szakértőkre, de tudjuk, hogy lépnünk kell, az iroda megérett J  I 
átszervezésre? Fel kell tennünk, hogy egyetlen, elkülönithetö helyszínről van szó, néhány szeM ' 
dolgozóval, egy-két menedzserrel, s van némi pénzünk új technológiára.

A JPTE irodaszervezési kurzusain ajánlott MINIROD módszer erre a környezetre manuálii üilî  
technikát használ. Az irodai folyamatok tanulmányozását és átszervezési javaslat készítését az aüUii 
"vegyes szemléletű" (Folyamat/ Probléma/Folyamal) lépéssorozat végrehajtásával éri el:

A. Definiáljuk az elkülöníthető folyamatokat (F)
B. Értékeljük ki a munkafeladatok tartalmát (P) és becsüljünk ráfordításokat
C. Határozzuk meg az elvárható termelékenységet, elemenként (P)

‘D. Tárjuk fel az ideálistól való elérések okait (P) ts'
E. Jelöljük ki a gépesíthető folyamatokat, s vezessük be az új rendszert (F)

Az elv azon alapul, amit Panko és Sprague (in: [Woo87]) már 1984-ben, 38 irodát vizsgáivá kéq|«)| 
lenek voltak beismerni - ti. azt, hogy a modellezők vérmes reményeit meghazudtolva az irodai ii 
ka bizony strukturált és nem-strukturált feladatok folyamatos, szétválaszthatatlan halmazáaUiaiQ| 
nyúl. Mindez persze nem új: végigjárta ezt az utat az információs rendszerek többezer szerveznemT 
ma egyértelműen elkülönítjük az "adatfeldolgozási", a "vezetői" és a "döntéstámogatási ” rendsza»- 
ket. Mindehhez társítani kell a ma elvárható információ-menedzselési szemléletet, azaz a szervcaü I 
folyamat minden lépésénél fel kell tenni a költségekre és a várható haszonra vonatkozé kérdésdM. •

A lépéssorozat végrehajtása után világos képet kaphatunk arról, hogy mik a főbb folyanwlolt, hoflÉI 
mennek ezek végbe, kik dolgoznak velük, milyen résztevékenységeket hajtanak végre, hol var 
jelentős problémák, milyen paraméterek teljesítése hiányzik a rendszerből, mibe kerül az adott li 
és technikája, milyen mérhető és becsülhető (pl,minőségi) haszon várható tőle, s hol van Itl 
másfajta munkára, átszervezésre, automatizálásra

S. Összefoglalás
4

Célkitűzésünk az volt, hogy rámutassunk az "elektronikus iroda" néhány szervezési problémájiti,'< 
informatikai alkalmazások egy ígéretes területére irányítva a figyelmet. •
Megállapíthatjuk a következőket:

M

1/ Az AOIS rendszereket el kell választani a hagyományos MIS területektől. Átvehetők a folyt 
leírási technikák, a strukturált rendszerszervezési módszertanok formalizálási technik^ Amid 
rő: a rendszerkörnyezetek változatossága, a terminológia, a méretek, a célkitűzések, s leginl 
résztvevők - a felhasználó a kékgalléros réteg helyett itt fehérgalléros, "nyitottgallémj s 
dolgozó, aki aktív, s véleménye van mindenről,

2/ Az "irodai információs rendszer" lényegében maga "az irodai rendszer": itt az alaptevéka 
eleve információs jellegű, s a kisérő szolgáltatások volumene alacsony. Ezért akkor, amikord 
ilyen rendszerhez nyúlunk egyfajta agresszív technológiai fejlesztéssel, alapjaiban kell átszer
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I ttik a rendszert. Vegyük észre: teljes szakmák és munkakörnyezetek tűntek el mikrogépeknek, 
I fkitoknak és ügyes szoftvereknek köszönhetően - nem mindenki örül, ha irodaszervezőt lát.

Itaipda-automatizálási modellek mesterséges szétválasztása csak elméleti koncepciók tisztázására 
I ja I Drakorlatban ciklikusan, integráltan kell váltogatni a két alapvető szemléletmódot. Vannak 

lerek, ahol csak lazán összefüggő döntési pontökat kell támögatni informatikai módszerek- 
I Hnéshol komplex, többlépcsős, de tartalmukban rutinszerű, algoritmizálható tevékenységi lán- 
1 atal kell az informatikai rendszerre bízni: ne próbáljuk egyiket se erőszakolni.

lAmai informatikai rendszereket a tervezés első pillanatától kezdve költségérzékeny módon kell 
J kedni A vezetők már nem hiszik mindenhatónak az informatikát, teljesítményt és bizonyítható 
Ifpiiséget követelnek. Az iroda-automatizálási hullám ennyiben nehezebb feladat lesz a szervezők 
l|riDÚra, s nem biztos, hogy ezen a hardver-szoftver ipar hatalmas erőfeszítései és agyonreklámo- 
1 M|iegoldásai sokat könnyithetnek.
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Az irodai ügyvitel mint az I I újabb, dinamikusan fejlődő területe 

Sáry /.oltán - Krepler Károly (ASzSz Informatikai Rt.)

wrl. hog\ a/ eges/ silágon a l'oglalkozlatás szerkezete jelentős átalakuláson megy 
Az atalakulas okait közgazdászok, szociológusok serege kutatja Annyi viszont ismert, 

a különböző fejlettségű országokban mi a jelenlegi helyzet és mi az átalakulás iránya, 
seitc .Az egves ágazatokban foglalkoztatottak arányáról ismerjük, hogy a mezőgazdasággal 

(alkozók mellett megindult az ipari termelésben dolgozók számának a nagymértékű 
tkenése is Ismeretes a kereskedelemben, a közúti szállításban dolgozók arányának 

hckedése Leglátványosabban a szolgáltatásban dolgozók aránya növekszik Ezek az elemzések 
loktak kitérni egy, az összes agazaton áthúzódó réteg - sőt, ma már bizton állítható, 

más sereg - létszámának feltartóztathatatlan növekedésére Ennek az egyszerűen 
lltézoknek nevezhető rétegnek az aránya minden ágazatban növekszik Igaz ez az ipar, a 
jiedclem, a szállítás és a szolgáltatás területére egyaránt Viszonylag tisztán jelentkezik ez a 

Wkbztatási forma a bankszektorban és különösen a közigazgatás minden szintjén A 
Izserek, vezetők, politikusok rendszeresen harcot indítanak e jelenség ellen

toliverházak, felismerve a problémákat, a '80-as évek eleje óta bombázzák a felhasználókat a 
lllöiiféle "irodaautomatizalasi" rendszerekkel, “elektronikus irodai” megoldásokkal A két fél, a 

Itö-eladó es a felhasználó sokáig nem értett szót egymással, de az utóbbi 1-2 évben 
IjMeni integrált irodai eszközök már tobbé-kevésbé kielégítik az igényeket E téren viszont a 
mfonalitasban igen nagy a szóródás, ezért kívánjuk ebben az előadásban röviden felvázolni a 
liit^glevö lehetőségeket, hogy felébresszük a reális felhasználói igényeket Tehát nem egy 

ntadszer leírását adjuk, hanem a megismert felhasználói környezethez kíséreljük meg 
ni a lehetséges információtechnológiái eszközöket, mint az irodai ügyvitel 

ikónysagnóvelö támogatását

Ijtii legyen a jövő ügy vitele?

Ib i^a i tevékenységek elemi szinten minden irodában azonosak, ezek a hivatali munka 
^roi a minisztériumoktól kezdve a legkisebb önkormányzatokig Szerencsére ma már ezek a 

l l^ ^ n y o s  tevékenységek jórészt hazánkban is átalakultak A kézi, illetve a gépírást felváltotta 
jfaoiegszerkesztö. a regi sokszorosító eljárások helyett a “xerox” jellegű fénymásolást 
stnálják, az iratok, levelek nagy részét ma már telefaxon, kisebb részét adatátviteli vonalon, 

lógep-szamitogep kapcsolaton keresztül továbbítják Az iratok kezelése a hivatalok nagy 
len már számítógépen tönénik, és az iratok tárolásánál a hagyományosnak mondható 

lofilm mellett az optikai diszkes archiválás is megjelent

rom funkcióban még ma sincs lényeges előrelépés Nem megoldott a hatékony, gyors 
ikereses szabadszöveges adatbáziskezelö eszközzel (fulltext, database system) Nem 

malják a mérlegelést, a döntést segítő eljárásokat és rendszereket, továbbá az ügyintézési 
latot, illetve felügyeleti tevékenységet támogató, úgynevezett Workflow Management
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rendszereket Emellett a mar meglévő es használt eszközök sincsenek még egységes readstalij 
integrálva, ezért tényleges hatásfokuknak csak kis része hasznosul a mai irodákban.

\  továbblépéshez tehát az irodatechnikai eszközök integrációjára és néhány új elem hai 
vetelére lesz szükség A következőkben ezeket ismertetjük részletesebben

.Az irodai ügyvitel váza; az iratkezelés

Előadásunk következő részében a korszerű ügyvitel újabb kulcselemeit ismertettük részletes 
nevezetesen a szabad szöveges adatbázis kezelést,az optikai karakter olvasást és i 
tárolón való tárolást, továbbá a hivatali döntési tevékenységet támogató eljárást.

Mielőtt részletesebben szólnék az említett korszerű, az irodai tevékenységet hatékonyan tat 
eszközökről, nem szabad elfeledkezni a mindenkori irodai ügyvitel gerincéről, az iratki 
ftmkcióban is hoztak az utóbbi évek kiemelkedő változásokat Elsősorban az iratkczdi|l 
operatív feladatok figyelésének integrációjával, továbbá az ügyviteli eljárás támogatilj 
eljáráskövetö (Workflow Management) megoldásokkal, majd az irodán belüli, ill. cégek, 
közötti levelezés elektronizálásával

Az iratkezelés és operatív feladatfigyelés modulja

Részletesebben először az iktatási, iratkezelési modullal foglalkozunk, mely magábaa 
külön iratkezelést nem igénylő operatív feladatok kezelését is. Ugyanis tapasztalataitól 
regisztrált iratból sokszor következhet egy vagy több operatív feladat, illetve egy rovKl, 
feladatból származhat a továbbiakban regisztrált irat

Iktatási munkát segítő rész:

Használható iktatási, iratkezelő rendszerként, a kimenő, bejövő és belső levelezé  ̂
kezelésére, figyelésére
.Alkalmas arra, hogy ellássa az iratkezeléssel járó iktatási, nyilvántartási és kezeié* fe 
(elözményezést is) A rendszerrel a teljes (ügy)iratállomány adatait ügyszám, ügy tárgya, 
stb szerint másodpercek alatt vissza lehet keresni A kiválasztott és a képernyőre, vetitel| 
adatai szükség szerint helyben, azonnal módosíthatók az ügy előrehaladtának mi 
tarolt adatokból kimutatások is készíthetők, mint pl.; határidős ügyek, elintézetleou] 
előre elkészített kimutatásokon felül listák is készíthetők a leválogatási szempo^k 
megjelenítendő tartalomról, amely eredménye kiadható háttértárolóra továbbfeldi 
továbbá képernyőre vagy papír adathordozóra A napi iktatott tételekről “Átadó liái’ 
osztályonként új lapon kezdődően ügyszám és tárgy tartalommal

Operatív feladatokat kezelő rész ^

Különösen ott célszerű használni, ahol sok olyan napi feladat van, melyektáj r 
követese és teljesítésük figyelése gondot okoz.
Használható vezetők határidőnaplójaként, vagy nagy ügyfélforgalmat lebonyol^lj 
fogadási idejének előjegyzésére is. .Alkalmas a feladat kitűzésére, az elfoglaltságotiiten 
a végrehajtás (alakulásának) figyelésére Hasonlóan az iratkezeléshez a feladat, i 
feladatfigyelés egyéb ismérveit is tartalmazza, de óra-perc beosztással kibövitvi  ̂(
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IWici a /operatív feladatokra is keresni, paramélere/ett listákat készíteni változó adattartalommal.
■ a/iratkezelesi res/nel

IJteliiMrodai uuwitelt inteuraU) modul

|\fceliccls7eruen euy hivatalban az iratkezelés (es ehhez kapcsolódóan esetleg az operatív 
idatfigyeies) moduljainak együttes bevezetese indokolt, ezen a modul harmadik részéként 

[almazasra került a rendszerintegrátor modul hnnek funkciója - a felhasználó számára 
ícnu forinajaban - a többi, fokozatosan kiépítheti) modul közös rendszerbe integrálása A cél a 
eges adatbázis kezelő (fulltext). az optikai karakter felismerő (OCR), az archiváló (optikai 

iWiro-olvaso). a döntési eljárást segítő (DSS). a levelező (K-mail), valamint az ügyvitelt 
fcirast támogató (Work-tlow Management) modulnak egységes rendszerben való elérése, az 

s^modulok közötti filetranzakciók automatikus végrehajtása Ugyancsak e modul-rész 
iata a folvamatosan kifejlődő es szerepet kapó multimédia csatornák beintegrálása az átfogó 

acio (irat) kezelő technológiai folyamatba A fulltext, az OCR, az ehhez csatlakozó optikai 
íictooptikai archivaló-visszakeresö és a DSS funkciókról később részletesebben szólunk, 

liost röviden ismertetjük a telefax, az U-mail és a Workflow Management funkciók szerepét az 
Iwgralt irodai rendszerben
llból a FAX küldés-fogadás beintegrálása ma már hardver és szoftver szinten megoldott, hiszen 
lifiv-fltodem kanvaval lehetséges feldolgozott, illetve feldolgozható szövegek (és esetleg képek) 
l■l£se. illetve fogadasa Itt a kép-formában érkező szövegeket OCR-rel feldolgozva, az érkezett 
Ifiúcio  azonos módón dolgozható fel tovább, mint a helyben keletkezett szövegállományok 
|Miina (telefon), illetve video csatornák rendszerbe integrálása hardver szinten megoldott, a 
l ^ e r  kereteben csupán az ezúton érkezett információk automatikus címkézése, ügyintézői 

atasa", azaz nyilvántartásba vétele történik a szükséges visszakeresési, feldolgozási jellemzők 
level továbbá a kapott üzenet archiválása, célszerűen optikai, vagy magneto-optikai

liskeii
1 /
|lt)üleli eljárás támogatás

■  (sörökké visszatérő probléma az egységes, szabályozott ügyintézésre való igény Többször 
iduló panasz, hogy két, párhuzamos ügykorü ügyintéző nem egyformán jár el az egyes

ikben. egy adott ügyintéző - különösen a ritkábban előforduló eljárásoknál - egy újabb üg- ben 
Ijesen azonos módón jár el mint az előzőnél, vagy nem azonos szempontok szerint < int 

iez az ügyintéző legjobb igyekezete mellett is megtörténhet, mivel (az esetleg mt oly 
(les tevékenysegi, ill hatásköri leiras ellenére) az ügyintéző véletlenül kihagyhat elj. rási 
Bliat(pl egyes szakvélemények bekérése), vagy mérlegelési szempontokat 

k ma még elvétve hasznait módszerrel lehet az ügyintéző munkáját segiteni az eddig széle; bb 
n használtakon felül

J(g)ik az eljárás folyamat-orientált vezetése, üjabban elterjedt kifejezés szerint a Workfl v 
lement
Ige, hogy minden döntési pontban lehetővé válik a továbblépés az egyes alternatív eljára 
ára Az eljárás során kerdes-felelet formában dönthető el, hogy a következőkben melyii 
itivát kell választani A döntést segitik a behivható aktuális jogszabály részletek, ill az egyes 

sileirasok. továbbá behivhatók, kitölthetők és kinyomtathatók az adott döntési pontban 
ISI ftzisban) esetleg szükséges formulák (űrlapok, levélminták, határozatminták)

ítesen az eljárás-támogató rendszert minden ügyviteli folyamatra, ügykörre egyedileg kell 
Iweni, az ügyintézőnek és a részleg vezetőjének az aktív közreműködésével

795



A rcnds/ci nemcsak a / egységes ugymte/esl bi/.losilja, hanem megkönnyíti és meggyoni(j|^ 
iigvinle/o numkajat is
\  I'eladal ellalasaia tobb integrált irodai rendszer is adaptálható, lenyeges a könnyű kezelhílö«| 

es a konnvii. rugalmas kialakithatosag. niodosithatosag
Magvarors/agon a módszert először ( IQÓO-ben) a birósagt gyakorlatban alkalmazták, elsökéali 
PkKIJ bimtetotago/atan Ma mar több fővárosi kerületi, ill vidéki városi bíróságon is használjál 
részben a polgári peres eljárásoknál is

KIfktronikiis levelezés (K-mail)
li

\mikor helyi (I.AN) ill a távoli partnereket összekötő (WAN) informatikai hálózatok* 
kiépítettek, megindult az egyes partnerek kozottt uzenetkuldes liz eletnte lassan terjedt, miwl 
egyrészt a küldő es a fogadó eszközei kózótti esetenkénti inkompatibilitások miatt Irukkft 
konverziókra volt szükség, másrészt a kezelést nehézségek miatt csak a számitástechntkaban a 
különösen a hálózati üzemeltetésben jaratosabbak számára volt ez használható. A ftinkao 
jelentőseget felismerve viszont nemzetközi (CCITT) szabványt (ajánlást) alkottak,, amire (u 
\  400-ra) alapozva sok cég elkészítette a maga levelező rendszerét Először a belső (L.ákl 
hálózatokon, majd a külső (W.AN) hálózatokon elindulhatott az elektronikus levelforgild^- 
mail) .A helyzet ma meg - a megfelelő (rendszerint X 25-os) vonal esetén Is - korántsMl 
nehezsegmentes. mivel az egységes szabályozás ellenére párhuzamosan léteznek egymássil a non. 
vagy nehezen kommunikálni képes LAN-os El-mail rendszerek, továbbá a LAN-ok, kozoti 
kommuniukaciora fejlesztett szoftver eszközök között ma még kevés a kellően kiforrott 
felhasznalobarat. a multtmedia funketokat is fogadni képes megoldás

A szabad szöveges adatbázis kezelő eszköz

Adatallomanyok kezelése

Milyen is tehat flilltext, illetve más névén szabad szöveges adatbázis kezelő rendszer’’
Szabad szövegek gyors visszakereseset a teljes szövegből biztositö szoftver eszköz. A szöveges 
adatbázis kezeles eszméje több éviizede ismert, mödszerei hosszú fejlődésen mentek kerestlil 
Időrendben az alkalmazásra került eljárások a tezauruszos, vezérszavas, (deszkriptoros) moduer. 
az editor-jellegű. tartalom szerinti keresés (karakter-összehasonlitó módszer), és a keretea 
lehetőség invertált listák (szojegyzek indexálás) szerint

A fenti három, elvileg kulOnbozö eljarásfajta főbb sajátosságai a deszkriptoros változatnál a gyen 
kereses. de a deszkriptorozas időigényes, magasabb szaktudást igényel és gyakran kimaradnil 
lenyeges vezérszavak, a tartalom szerinti keresésnél karakter összehasonlítással minden szón, 
szövegrészre lehet keresni, gyors a betöltés, de nagyobb állományoknál nagy a keresési időigBiy. 
invertált listás (szojegyzéket használó) szovegindexelés az előzőhöz képest több tároláa alól 
Igenyel. de rövid a keresesi időigényé, bármilyen szövegösszefüggésre lehet keresni á  i 
viszonylag kis indexállományok miatt viszonylag kicsi a tárolóigénye

Az előzőekben leirt elvi felépitesű. invertált listákkal dolgozó fúlltext rendszer feléjjitta 
háromszintű, az ügyviteli sajátosságoknak megfelelően: adatbázis, dokumentum (irat), mezó A 
rendszerben hasznait keresesi opciok szabad szövegű, ill mező szerinti, csonkolni,* logika 
kapcsolatokra (és, vagy, egyenlő, kisebb, nagyobb), kulcsszóra (deszkriptorra). A szövig input- 
outputja scanner-OCR. többféle szövegszerkesztő, adatbázis kezelők, táblázat kezelők. TovAti
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ágai lets/cs s/crmii kaiakicrkes/lci. kommunikacio inas s/ol'tvcickkcl (U iiulous-Dl)!.). 
uíunkciok (|cls/.ó kcrcscsncl. modosKasnal) s/avak (pl kolos/a\ak) lciillhalosas:a. \alanimi 

ak lias/nalata a kereséskor

Íle\les/.ko/ alkalma/asi területei

légi ügyiralke/elesi gvakorlalhan koinoK uondokat okoz a reut (uü\)tratok \tss/akeresese 
His|cnds/enni egy ujahh ügynek a / ugsonentah inie/es ko\etke/lehen lends/erini \an eg\. 
ĵ tobb elö/.nienye. amelyre a / uiahh ugv erdekeben s/ukseg \an 1 kkor nag\ nehe/seget 
t.liaa hivalko/asi a/oiiosilo (iktatos/am. targvs/o. stb ) nem ismert l.miatt a/ iig\inte/ok 
Kknagy hányada az/al telik - ahol meg nem alkalmaznak korszerűbb eszközöket - hog\ sok 

Ikclleltólteniuk az előzmények. \ agv kapcsolódó iigyek utam kutatassál

l^oidast a korszerű fulltext (szöveges adatbázis kezelő) eszköz lelenti. amelvbe minden 
sirat betárolható, majd abból barmiKen összefüggésben, kemelmesen. gvorsan. barmit 

‘t keresni. (Például irattatban, jogszabály gyűjteményben, archívumban )

[lixlaiügvvitelben a fulllext eszköznek kiemelkedő szerepe lehet a kulonbozo szöveges leilegu 
tartások generálásában, kezeleseben. es ami teljesen uj szemléletű a nyilvaniartasok 
inak. szerke/etenek nauv rimalmassauoi biztosító meüoldasa

L(
|le\l rendszerek telhasznalasi koré nem csupán szöveges nvilvantartast kezelő, jogszabalv- 

Rrk vagy iratkezelő funkciókban található, hanem sok más alkalmazási területe is van 
Ikültbidon főleg irodalom- es sajtó figyelő adatbázisokhoz, ügyfélnyilvántartásokhoz, ill 
htbazisokbol lekérdezett blokkokban való kutatásra használjak Használatos meg a 

lens esetek kutatasara. pl döntési eljárásokhoz, biztosítási karrendeze.sekhez

Mikaí karakterfflisnierö eszköz

lu adathordozón levő információk elektronikus adathordozón való tarolasara két 
:nhasznainak az egyik az adott iratot mintegy lefenykepezi (scannerrel letapogatja) es kép 
in tárolja, mig a másik az így letapogatott (scannelt) állományt optikai karakterolvasoval 

ilcharacter recogniser OCR) szöveg formájúvá (tevtfile) alakítja at es ez kerül letárolásra 
a két tárolási mod közötti hattertarolo kapacitás szükséglét arany mm 1 500. régóta nagy 

•kozik az OCR eszközok iránt Sajnos, eddig több olyan karakterfelismerő rendszer 
meg hazánkban, amely csak az igen jo minőségű gépéit, vagy nyomtatott szövegek 

Te volt alkalmas es meg akkor is viszonylag sok bosszantó hibáv al 
ott kézenfekvőnek a szövegek kep-formaban való tarolasara való áttérés, amikor 

itek az optikai tarolo eszkozok (optikai diszkek) Ezzel a kérdés meg nem oldodott meg. 
továbbra is igaz. hogy a karakter-formaban tarolt szöveg egy karakterre eső költségé 
lul ezredrészé a kep-formaban tarolt szövegének, továbbá a kep-formatumban tarolt 

tel csak a karaklerfbrmaba való atalakitas után lehet letarolni a szöveges adatbázisba 
es gyors visszakereses vegett Ennek hianyaban minden kep-formatumban tarolt 

lo-tarhoz egy vezérszó (deszknptor)-allomanyt kell készítem, ahol a deszknptorozas - 
nar^zoleg kifejtettük - nagvon idő- es szakismeret-igenves művelet

■ok olcsó tipusprograniok. amelyek kisegítenek néhány jo minőségű oldal alkalmi 
)an. de nem biztosítják a profi felhasználóknak a szükséges rugalmasságot es 

igot Másreszt vannak olyan draga, igen nagy sebességű, percenként akar tobbszaz
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dokiímcnUinuM cIoKaso OCR-kulonlegessegek, amelyek tobbnyrre külön szakértői is íjjénytW 
\kik Mszoni megbízható ()( R-es karakterfelismerést akarnak, de az olcsón hozzáférhetőOfl 

szoftserekkel nem talaltak megoldást, azok részére ajánlható a belanitható karaktcrkészleld 
tiolgozo eszköz

\  lendszei igen gyorsan működik egy mar betanitott betűkészlet megléte esetén, améct 
másodpercenként akar tobbszaz karaktert ismer fel Kmellett szabadon tanítható tetszés yen* 
betűkészletre aminek a betanítását megkönnyíti a rendszer multifont készlete. Az alapbetaü; 
illelse az egves hibás nyomású betűk azonosítása igen gyorsan, kényelmesen, az. illető kaival 
azonosító lelenek beutesevel segrehajtható A rendszerrel tetszés szerinti karaktereket (majjyrtjl 
u. slb . illetce speciális karaktereket pl “o. stb ) korrektül meg lehet tanítani. A kellő meflái'1 
betanítás után a karakter-olvasás megbízhatósága elérheti a 9ó ó %-ot, ami miatt más, ál 
omnifont rendszerekkel meg sokáig nem helyettesíthető minőséget biztosit

Az optikai tárolók ismertetésére azért nem térünk ki részletesebben, mivel azok nem jelentői 
különleges szervezési, funkcionális többletszolgáltatást és csupán a háttér adaltárolófi kapaotíÉ 
növelik meg számottevően, egyidejű lenyeges méretcsökkentés mellett

A dönléstániogatn eszköz

F.gv. a döntési feladatokat tamogato korszerű eljárással, illetve a beépített, az egyes feladatott* ' 
illeszthető szoftverrel a döntési modell megalkotásától és több független szakértő (csopoiW 
döntések) bevonásán keresztül, az eljárás minden lépésének ledokumentálásáig objektív alapokll | 
helvezheto a donteselókészito javaslat

Az eljárás alkalmazásának főbb előnyei ''

A doniest objektivalja Palyazat (tender) kiértékelés döntési eljárása során a szotborfj 
vegeredmenykent a pályázatok (minősített) rangsora állítható elő. a döntési modellben előa 
rögzített kritériumok szerint, az egyes szempontoknál esetleg bekövetkezett' kizi 
feltuntelesevel

A döntési eljárás elemei (szereplői) az alternatívák, szakértők, szempontok, azok jellemzőt p 
a szempontok struktúrája, egymáshoz viszonyított súlya, magyarázata, a hozzájuk 
minősítő skálák és az azokat egységes pontrendszerré konvertáló hasznossági (utility) fligvi 
a szakértők kompetenciája, s végül a döntési alternatívák minősítései A döntési eljárás k 
hogy az egyes alternatívákra az egyes szempontoknál az értékelő skálák szerint adott minőslU 
eredményeit összesíthetővé teszi a hasznossági fugvények skálaértékein^ ( 
pontrendszerre történő átalakításával Ezeket a pontszámokat összesíti a szempi 
figyelembe vetelevel szakértőnként, illetve azok minősítésének összevonásává!* a szoAwI 
kiertekelési eljárás során

A szoftver alkalmazasa elsősorban akkor előnyös, ha

nagy obb horderejű, kellő indoklással alátámasztott és hitelesen dokumentálandí dőnléá I 
végezni (pl beruházási tender nyertesének kiválasztása); azonos vagy hasonló szempontofa 
kell ismételten egy edi döntést hozni; sok döntési alternatíva (kiválasztandó pályázat vagy p 
es sok elbírálási szempont van. amelyeket azonos séma (döntési modell) alkalmiál||yi f 

<*űhatározott időközönként kiértékelni; a végső döntéshozónak a döntéséi koi

798



lamadhalallaiuil mcy kell indokolnia, le keli dtíkumenialma nniul a paKa/ok \au\ a/ 
malívák elölcfjcs/ldi Iblc (akik sok munkát tekteltek a palva/alok \an\ alternatíva 
^/tcsenck óss/callitasaba cs a/ esetleges elo/ctes targviasokha. s eselv \an aiia liog\ 
Riadnának egy nem kellően megalapozott, az elfogultság látszatától nem mentes dimtest). 

l i f K l a/.erdeim dontcsho/ok fele (akik csak akoi hagviak |o\a a lelteilesztott duntesi ha a Mkene 
myosgaranciákat mar előre latnak)

ííftvernck azonban a/ flolibi. versenve/teti> lellegu alkalmazásokon túlmenően más 
lAaima/asi területei is vannak

ôtlct. clőterjesztes. javaslat, koncepció elfogadása elvetese
ftseg folvamat eliaras figvelese. a kritikus idopi>ni. szituáció hekmetkeztenek lelze^e 

lliKinitonng)
leadott esernenvcsoportbol. lelenseeeevutteshol. palvazoi korhol előzetes színes veuzese a 
1 ^ 1  elcm/es előtt

flvost merő s/empontokhol, illetve a hatranvost merőkből külön szemponiiendszei 
llkitasaval egy elony-hatranv merleg kes/itheto egv. vagv több alternatívára - ami nem ma  ̂

ml egy haszon-raforditas (benefit-cost) elem/es

kiiites a kö/.el(?),iöv6he

Hor "multf'a multimédia'^

fmost erősen terjednek a multimédia jellegű demonstrációk es igen jo eredmennvel \ ’annak 
Uaio anyagok, pl szamitogepes rendszerek beiamtasara. fizikai, kémiai folvamaiok 

latasara. de a legnagyobb elterjedtseguk van az idegenforgalmi tájékoztató, bemutató, 
tnvezeto programoknak Ma mar CD lemezen kaphatok egves külföldi kiemelt 
wforgalmi körzetekről szöveget hangot, (video) képét integráló ismertetők Kzek valóban 
iniedia alkalmazások .Az ügyviteli kornvezetben is latok egv. a közeljövőben alkalmazásra 

fulö, multimédiát használó funkciót A beerkezo információk jöhetnek irasban. papír
hordozon. faxon, eletronikus level formájában, olykor abraval. keppel ellátva, továbbá 
müzenet formájában Az elsőkent felsoroltak niindegvike lekezelhető a mai irodaiechmkaban. 

 ̂VTSSzakereses igényé eseten a kep-formatumban rögzített szövegek OCR-rel
iktertbrmatumba is átalakíthatok (szkennelt szőveg-papír adathordozóról, fax-szovegek). 

Bital egyben lenyeges tarolo kapacitást megtakarítva Gond egvelore csupán a (telefon) hang 
^aban erkező információk kezelesevel. visszakeresesevel lehet Ezeknél sem jelent viszont 
*get a rögzítés, tárolás, visszahallgatas. mivel ma mar viszonylag olcson kaphatok hang- 

llizalo kártyák .A beazonosításhoz, visszakereseshez viszont - amíg nem elerheto a 
lóképpen megbízható, nem túl draga beszedfelismero szottver - szükséges az iratkezelésben 

Diálatüs “iktatási" procedúra végrehajtása

munikacio távoli irodákkal - es az egesz világgal

Ijlvkorábban szóltunk a távoli partnerekkel (es adatbázisokkal) való kommunikacio szerepéről, 
geiról. jelentősegéről E témakörben ezen a kongresszuson is sok eloadas hangzik e! Nem 

Idem meg egy kitekintés alkalmából, hogy a három kulcsszót ne említsem meg X 400. ISDN. 
fnation-Highway Mindezek - nem túlzás - alapvetően at fogtak alakítani a gazdasági, 
ilmi. szociológiái viszonyokat Kérdés, hogy felnőtt-e már az embenseg ehhez'’ Es itt lehet 

tnni előadásom utolsó kérdését Az emberi tényező: korlát. vag> a fejlődés motorja?
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Meglepőnek tűnik, houy a s/amilaslechnikal korabhan nem ismert) emberek miKca konn̂  
elsaiátitjak a - hangsulyo/oni! - íelhas/nalobarat es/ko/ok has/nalalat \elie/en nio/oii c/mI 
viszont a szervezet, az ügyviteli eljárási rend es főleg a kois/erubb miinkas/er\e/esi mciioldaj 
bevezetése (pl. homc-workmg) Meg kell várni a koveike/o nem/edek felnőttet. amcK iii 
“beleszületik” az uj lehetósegbe Meg sem tudjuk ma meg jósolni. hog\ a udetv. inlbiniatikAi 
telekommunikációs világ milyen társadalmi, szociológiái, ga/dasagi változásokat log ho/ni lg 
biztos, hogy az újabb és ujabb megoldásokat is emberek talaljak ki. ahogvan elobb-utobb kvitt 
akik kitalálják, mire is jo mindez Mindenesetre a fuliirologiisok. \agv sci-fi írok áltál mcunN 
dolgok, mire megielennek a kiadványaik, sokszor túlhaladottnak tűnnek Vaiiozo Világ
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Sáry Zoltán:
SZAMAI.K felsőfokú programozói tanfolyam, 
IWO
MTA SZTAKI 1985-89 
SZAMAI-K 1989-90
.ASZSZ 1991 -. programtervező - programozó 
Főbb rendszerfejlesztési munkái az utóbbi 
időben
Döntéstámogató rendszer (GDSS) - 1992 
Tematikus térkép megielenitő - 1993 
Szabad szöveges adatbázis-kezelő - 1994

Krepler Károly:
Villamosmérnök (BME, 1964), gazdasági 
mérnök (BME, 1969) Az ÁSZSZ
Informatikai Rt mb irodavezetője 1966-ig 
telefónia fejlesztő a Tertánál 1973-ig vasúti 
automatika tervező az UVATERV-nél, majd 
1979-ig a MMlGUSZI-nél, I986-ig az 
ECONORG-nál számitástechnikai osztályvezető 
Azóta az ,ÁSZSZ-nél dolgozik, különböző 
beosztásokban. Jelenleg fő tevékenységi köre: 
közigazgatási informatika, ezen belül az irodai 
ügyviteli megoldások



Tóth Zsuzsanna 
(SZKI Kft.)

Dokumentumkezeio, mely forradalmasítja az ügyiratkezelést
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Erényi Vilmos 
(ICL)

Oj út a dokumentumkezelésben
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Irodaautomatizálási rendszerek összehasonlítása

Szalay Imre
Digital Equipment Magyarországi Kft.

Az előadás kísérletet tesz arra, hogy szempontokat adjon az. 
irodaautomatizálási rendszerek csoportosításához, értékelé-j 
séhez. Majd a bevezetett szempontok segítségével próbálja ] 
összehasonlítani különböző gyártók irodai rendszereit. (Pl.: 
DIGITAL Linkworks, Lotus Notes, Microsoft Exchange, Oracle] 
Office, ICL Teamoffice, stb.)

S04



Szalay Imre : Rövid szakmai bemutatkozás

A József Attila Tudományegyetem matematikus szakán végeztem. 
Szoftverekkel, szoftverfejlesztéssel foglalkoztam már az 
egyetemen (ESZR/IBM, CDC), majd első munkahelyemen a SZÁMKI- 
ban (Videoton platformokon). A SZÁMAIK létrejötte után DEC 
kompatilis (MSZR, TPA) gépek szoftver támogatása volt a 
feladatom beleértve a PC integrációt is. Ezt folytattam az 
1990-ben megalakult Digital Magyarország -ban is, ahol 
jelenleg alkalmazásfejlesztési igazgató a beosztásom.
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Szentjóbi Ottó 
(ICL)

A TeamOFFICE
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i-onentált fejlesztő környezet a Linkworks irodaautomatizalási rendszerben
|<l&iilás bevezetésében röviden ismertetésre kenii néhány alapvető teltétel amely egy irodaaulomalizalási 

ihasználahatósagát nagyban elősegíti; grafikus felhasználói felület, meglevő eszközök, szotherek 
Jlása. esoportos munka lámögatása. megbízhatóság, adatvédelem, bővíthetőség, alakithatósag cs 

Hőség A továbbiakban ^  LinkWorks felépítését cs l'ejlcsztéscnek eszközeit ismertetem Ezek az 
k a nyelvek: a szknpt nyelv (LNX/SL) - a saját belső nyelv, a LinkWorks .Application Plus Objects 

hl - C++ programozási felület, továbbá a Visual Basic A Linkworks munkapad (Workbench) a 
mok fejlesztésének és belövésének belső eszköze. A Linkworks Class Programming az új objektumok 

a régiek módosításának módja. .A Linkworks minden módosítása része egy un Szoftver 
isnck és Így azonosított, leválasztható, visszatehctő Az előadás befejezése a Digital Equipment 

I, a LinkWorks tovább fejlesztéséről, következő verzióiról szol.

807



SZAKMAI ELETRAJZ i

Békéssy Péter

1975- ben vegeztem az ELTE TTK alkalmazott matematikusi szakan Diplomámat Cliista 
Analízisből írtam

1976- ban a SZAMKI-ba (majd SZ.ÁiVIALK) mentem dolgozni a Kisgépes Föoszahf! 
Operációs Rendszerek Osztályára. Itt először az RIO-es (Videoton) számítógép operáa*|j 
rendszeréhez speciális penféna kiszolgáló programokat fejlesztettem. Később a TRIBl f  
nevű adatbázis kezelő tovabbfejlesztesében vettem részt. Ez a fejlesztés a Videóm | 
megrendelésere készült nagyobb projekt része volt.

A 80-as években a Kisgépes Főosztálynak volt a feladata az SZM4-es gepekhez kapott 
alapszoftverek honosítása és terjesztésének támogatása. Az SZM4, a DEC PDF U'40-heí , 
és KFKI TPA-hoz hasonló architektúrájú gép volt. Ennek logikus folytatása volt a VAX 
kiónok terjesztésének szotVer támogatása. Több honosítási, szoftver hordozási és tovább 
fejlesztési proj.ektben vettem részt: UCSD p-System. magyar ALL-IN-1.

1990-ben több kollégámmal együtt elsők között csatlakoztam a Digital Equipment 
Magyarországi Kft.-hez. Itt VT terminálok, pnnterek és szoftverek magyar verzióiból 
adtam és adok támogatást és konzultációt A magyarított szoftverek főleg iroda 
automatizálási alapszoftverek ALL-IN-1, TeamLinks, LinkWorks es hálózati szoftverek a | 
PATHWORKS különböző verziói és möduljai

Az elmúlt másfél évben öbjektum örientált kliens-szerver rendszerekkel foglalkoznál 
Ezen belül a LinkWorks teijesztésehez, eladásához és bevezetéséhez adok technikai 
segítséget.

\
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Szőke László 
(Bull Magyarország)

Számítógépes irodai munkafolyamat szervező rendszer



Irodaautomatizálás a Polgári Bankban

Bolgár G ábor és K ollár László 
Polgári Bank

Az iro d aau to m atizálás fogalm a

Eredetileg az irodaau tom atizálás azt a folyam atot jelenti, ahogy a számítástechnika ten 
részévé válik az üzleti környezetnek. Az iro d aau to m atizá lási eszközrendszer pedig az.l 
azután az üzleti környezetben a munkavégzés megkönnyítésére, automatizálására, színvonal 
emelésére használunk. Ma. amikor irodaautomatizálásról beszélünk, általában arra a szoftvet-hai 
együttesre gondolunk, ami lehetőséget ad minél több információ számítógép segítségével] 
hatékonyabb kezelésére.

Irodaautomatizálási rendszer igen sok hardvergyártó és szoftverház kínálatában megtalálhtjlAl 
teljesség igénye nélkül említünk csak néhány példát: Microsoft Office, Unisys UniPlex. IC| 
PrismOffice. Ezek a rendszerek alapvető funkcióként szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, adatba 
kezelési lehetőséget kínálnak, s általában ezen eszközöket úgy integrálják, hogy egyrészt pata 
menürendszerük hasonló, másrészt az egyik eszközzel készített dolog a másikba beépíthetó.í 
szövegszerkesztővel készített jelentésbe bevehető egy olyan grafikon, amit a táblázatkezelí 
számított adatokból állítottunk elő. Mindegyik lehetőséget ad arra, hogy adatbázisában (vagy legal 
a táblázatkezelő kijelölt részében) lévő adatok alapján körlevelet gyártsunk. .Általában lehetővé tesz 
a felhasználók között valamilyen szintű kommunikációt, elektronikus levelezést is.

Egy kis „ tö rtén e lem "

Az irodaautomatizálási folyamat a „történelem" során általában a következőképpen játszódoÉ le.-l 
egy vállalkozás, amelynek rendszerető alkalmazottai vezették a nyilvántanásait. főkön] 
bérelszámolását, stb. Mindezt persze papíron: kartonok, füzetek, lepedőnyi méretű naplófókS 
segítségével. Jó piaci szegmenst választván, a cég sikeresen fejlődött. .A növekvő üzletn 
következtében a cég egyszerre csak ráébredt arra. hogy a kartonos-füzetes nyilvántartási rendi 
már nem győzi a munkát. Kénytelen volt felismerni, hogy murűtatársai —  rendszeretet ide. prt 
oda —  egyszerűen nem képesek eUámi feladataikat, egyre többet hibáznak, az ügyfelek kiszolgi 
pedig akadozik.

A ’80-as évek második felét írtuk, amikor a vállalat számára egy személyi számítógépi 
megfizethetővé vált (ne feledjük, hogy egy-két évvel korábban. Magyarországon, igen sokj 
„nagyberuházása” volt egy-egy Commodore-64. floppy meghajtóval, nyomtatóval!). Egy haf 
gondolkodású vezetőnek (vagy talán egy beosztottnak) eszébe jutott, hogy talán egy szám# 
segítségével hatékonyabb, gördülékenyebb lenne az ügyfelek kiszolgálása. .A cég legfelsőbllvc; 
jóvá is hagyta a beruházást, s a cég meg is vásárolt egy XT-t. Természetesen egy hazai összes 
kiónról van szó, de hát még így is milliós nagyságrendű volt az ..állóeszköz beszerzési költségé’
Egy szép napon megérkezett a csodagép. mindenki körülállta. s izgatottan várták, hogyan foíjil 
majd automatikusan megoldani az összes adminisztrációs feladatot. .A szállító cég „varázslel 
összerakta, miközben mindenki félelemmel vegyes csodálanal bámulta a „szakértőt”. Egyszi 
bekapcsolta a gépet, majd némi kerregés és villogás után megjelent:

C:\>
és ... nem történt semmi. A varázsló pedig kiadott egy „dir” parancsot, aztán egy „cd”-t. stb.,avev 
pedig még mindig nem értették, hogy ez a gép most működik. Aztán végre kiderült, I 
számítógép, úgy ahogy megvették, nem tud semmit, ahhoz még program is kell. Hát akkor, kelf
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izó. Ki ismer egy programozót? Valakinek véletlenül volt egy remek programozó ismerőse, 
It is egy programot. Ezzel egy feladatot jól-rosszul már tényleg meg lehetett oldani. Némi 

list okozott, hogy a számítógép nem tud mindent, de így legalább m ^  megértették, hogy a 
I6gép működéséhez program  is kell.

tóés persze nem állt meg, lassacskán a cég újabb és újabb gépeket vett. Egyre több embernek 
ilyan csoda-programozó ismerőse, aki jó  pénzért hajlandó volt programot készíteni. így aztán a 
liléi is jutott odáig, hogy volt már vagy száz számítógépe (az XT-tőI kezdve a 486-osig minden; 
ftoab, szinte annyiféle gyártó, összeszerelő, de még véletlenül sem valamilyen m á^ ás  gép), 
áókavalkád alakult ki a szoftverek területén is. Ahány program, annyi szerző, persze mindenki 
talhatatlanul jó  programozási filozófiáját, szubrutinkészletét, adatbázis-szerkezetét, fejlesztő 
ét használta. A cég pedig fizetett, s időnként gondoltak csak arra, hogy milyen jó lenne, ha a 
ígépek még ezt is meg azt is tudnák, vagy például, ha az egyik program által előáUitott listát 
díene újra begépelni. Végül is, beletörődtek, hogy hát sajnos nem lehet.

Hol ta r tu n k  m a?

hben a világban az informatika szédületeset fejlődött. Speciálisan a bankok kiszolgálására ma 
lyan rendszerek kaphatók, amelyek az összes elképzelhető nyilvántartási és információ-igényt 
lil!. (Persze csak a bevezetésük előtt: amint elkezdik használni, kiderül, hogy egy ilyen r e i^ z e r  
■undent tud, csak éppen a legfontosabbakat nem, vagy nem olyan bontásban, ahogy kellene, 
'is, nekünk, informatikai szakembereknek ez jő, hiszen ha a felhasználók minden igényét 
cts mindenkorra kielégítenénk, mehetnénk más munka után nézni.) Ezek a rendszerek általában 
^  vagy még inkább sok ezer emberév ráfordítással, bankárok, rendszerszervezők, 

:k, hardveresek, távközlési és biztonsági szakemberek szakmdásából, tapasztalatából állnak 
Ennek ellenére mindig csak egy adott pillanatig tartalmazzák a state-of-the-artö technológiát.

ikként megjelermek, addigra a lehetőségek és velük együtt az igények valamilyen mértékben 
áleszik őket.

1 elszigetelt rendszerek egyre inkább összeérnek, a rendszerek integrálódnak. Az ,ántegrált 
i" kifejezést egyre többet halljuk, szinte már divattá vált a használata. Lényegében azt értjük 

Ihogy az információt a keletkezése helyén és időpontjában, egyetlen egyszer rögzítik, s ettől 
g  az — term észetesen jogosultság fíiggvényében —  bárki által, bármikor, tetszőleges 

ritásban és bármilyen válogatási feltételeknek megfelelően visszanyerhető. Két fő alkalmazási 
nban még ma is egy kicsit elkülönül: 
üzleti nyüvántartási és információs rendszerek
szövegek és grafikai anyagok feldolgozása (DTP2>), kisebb adatbázisok, számolótáblák, 
elektronikus naptárak, döntéselőkészítő rendszerek, elektronikus kommunikáció

t az utóbbi az, amit ma irodaautomatizálás alatt értünk, s aminek a Polgári Bankban való 
írói ez az előadás szól. Az előbbiek korszerűsítéséről, bevezetésükkel kapcsolatos 

JÓI a ,Jlogyan  jussunk el az informatikai jelenből a jövőbe úgy, hogy ne bukjunk 
HŰ. ugyanezen a kongresszuson elhangzó előadásunkban számolunk be.

A m agyar nyelv és a  szám ítógép

s módon, az írógépek uralma hosszú időn keresztül fennmaradt. Azok a munkatársak, akik jól 
' élni, rendkívül fontosak voltak, hiszen az írott anyagokat már régóta nem kézzel írták. Aá^k 
lek pedig, akiknek leírandó mondanivalójuk volt (a vezetők), nemigen tudtak írógéppel bánni.

K-an: kb. azt jelenti, hogy "a tudomány mai állása szerinti", a legmodernebb 
skTop Publishing=$zámítógépes kiadványszerkesztés (kb.)



(Persze csak azért, mert nem volt rá Idejük, egyébként természetesen meg tudták volna tanulni.esik 
ök „fontosabb" dolgokkal voltak elfoglalva.) Aztán lassan az idők szele megénntette ezt a szakmát is.

Egyre többen kezdték írott anyagaikat számítógépen előállítani, aminek vitathatatlan előnyei vollik. 
Sok „elfoglalt ember" jött rá, hogy sajátkezűleg is megírhatja dokumennimait, anélkül, hogy diktilM 
kellene. Az íráshoz nem szokott emberek azonban már rég elfelejtették a helyesírás szabályait, és a 
kezdeti számítógépes megoldások amúgy is igen sok kompromisszumot tanalmaztak. Sajnosa 
magyar nyelv olyannyira „egzotikus", hogy c.sak különböző kényszermegoldások születtek I 
számítógéppel való összeházasítására. Nyelvünkre nézve ennek aztán egészen súlyos következml® 
vannak.

Eleinte beletörődtünk, hogy a speciális, ékezetes betűmket egyáltalán nem lehet számítógépen késalea 
anyagban leírni. .Amikor kiderült, hogy van jobb megoldás is, az előterjesztés a következő mondaw 
tartalmazta:

..Az ehhez szükséges fejlesztést a vallalat sajat tőkéből
kívánja megvalósítani."

A jobb megoldás az volt, hogy már le lehetett írni azokat a betűket, amelyek az IBM 852-es „code 
page"-ben szerepeltek, vagyis általában a rövid ékezetes betűket. Tulajdonképpen a hosszú ékezetes 
betűk többségére .Jcifejlesztettek” valamilyen kódolást, így például a hosszü-ő és hosszú-íí helyem 
.Jcalapos" betűket jö ü )  használták. Egyes betűk azonban még így .sem voltak használhatók, példiül a 
nagy hosszú Í.Ó.Ő.Ú. Ezek mindig is problémát okoztak. .Még ha beírni lehetett is ezeket, vagya 
képernyőn vagy a nyomtatásban nem jelentek meg. Különböző billentyűzetkezelők terjedtek d 
amelyek különböző konvenciókkal tették lehetővé a magyar betűk beírását. A legprimitível* 
megoldás — ami egyébként még ma is benne van a programozók ujjaiban — az ékezetes betűk ASCII 
kódjának az ALT billentyű lenyomva tartása mellett a számmezőben való bepötyögése. A jellenaí 
megoldás az volt. hogy Ctrl-Alt-F2-vel (esetleg CapsLock-F2-vel) kellett bekapcsolni a migyat 
billentyűzetkezelőt. Ilyenkor a billentyűkre általában filctollal ráínák, hogy melyik magyar bed 
varázsolható elő velük. (Később öntapadós címkék készültek, amelyeket rá lehetett ragasztói i 
billentyűkre.) ,Az előrelépés így már lehetővé tette, hogy az újabb fejlesztést javasló előtetjeaJál mii 
következőképpen szólt;

.Az ehhez szükséges fejlesztést a vállalat saját tökéből kívánja megvalósitani."
Hát igen. ezen még műidig lehet fejlesztem. Lett is fejlődés, ma már van eszköz arra, hogy valóboB 
összes ékezetes magyar betűt — gyakorlatilag tetszőleges betűtípusban, méretben és stílusban-  
leírhatjuk, kinyomtathatjuk. Csakhogy közben annyit írtunk a hosszú ékezetes betűk nélkül, bojj 
egészen elszoktunk tőlük. És ebből aztán következik, hogy például a hosszú-í visszajöveteld fele# 
örömében igen sok ember ott is hosszú-ít ír, ahol rövidet kellene, ezért aztán, különösem 
,Jiírdetések”-ben majdnem .gnindíg” .nyilvántartási” rendszerről olvashamnk. (Bnr...)

Egyébként az angolszász eredetű szövegszerkesztők más területeken is megártottak az in», 
nyomtatott anyagoknak. Az egyik ilyen dolog az, hogy ha a beépített elválasztó szolgáltitil 
használjuk, akicor egészen hajmeresztő dolgok jönnek ki belőle. Sajnos, a magyar nyelv itt is olya 
specialitásokat tud felvonultatni, amik az angol nyelvben nem léteznek. Részben a kettős betükrei 
azok elválasztására gondolunk, részben pedig az igekötős vagy összetett szavakkal azonos aUi 
egytagú szavakra (pl. meg-int vagy me-gint, attól függően, hogy az igéről vagy az időhatározásba 
szó; gép-elem. ha a gép alkatrészéről van szó. de gé-pe-lem, ha írógépen írom a szövege^##! 
Megemlítjük még az olyan tipográfiai finomságokat, amivel az írógépek idejében még csalt néni 
fogíalkozhattunk; különböző jelek írásának megvannak a nemzeti sajátosságai. Például, angtM 
szimpla idézőjelet használnak, s az idézőjel-pár a következőképpen néz ki:

'elől-hátul fent. elől fejjel lefelé' 
míg a magyar tipográfia dupla idézőjelet használ, valahogy így:

„elől lent. hátul fent"

Szintén írógépen nem kezelhető tipográfiai dolog — de még a korai, főleg programozók által hasaÉ 
szövegszerkesztőkkel sem — , hogy színvonalas, nyomtatott anyagokban hosszúságában különbU I 
egymástól az elválasztó- vagy kötőjel, a mínusz-jel (ami a szám-intervallumok jelölésére haaaÉ



isai azonos vagy hozzá nagyon hasonló) továbbá a gondolatjel. Sorban, a következőképpen 
Itkki:

ölatjel tipográfiája is különbözik az angol és a magyar anyagokban: az angolban a gondolatjel 
ÍBiicsenek szóközök, a magyarban kötelezően vannak.

Ifialnánk a különbségek felsorolását, de végülis mindenképpen egy dologra lyükadunk ki: 
lyíj az angol (nyelven dolgozó felhasználóknak programozó) szoftvereseknek. Nem véletlen. 

JBajdnem. tíz év kellett az angol helyesírás ellenőrző programok megjelenése után ahhoz, hogy 
(hatékony és jól használható magyar program is forgalomba kerüljön. .A lényeg az. hogy a 
par nyelvű irodai munka eszközei sokáig nem léteztek, ma viszont már elérhetőek.

{fóleg a szövegfeldolgozással kapcsolatos problémákról beszéltünk, de sajnos a magyar nyelv 
álata az irodaaütomatizáláshoz kapcsolódó más területeken is gondokat okoz. így például a 
Klekhez használt kisebb adatbázisokban ügyfeleink adatait névsorba rendezve új ábécét kell 
múlnunk, hiszen Ágoston úr a névsorban csak Zsivány úfáitán jöhet. Nyilvánvaló, hogy megint 
n̂l könnyű a dolog, hiszen az angol ábécé (talán véletlenül?) éppen megfelel az .ASCII 

kódok sorrendjének.

ítező. egészen általános probléma, hogy — jóllehet, a profi szövegfeldolgozók általában fejlett 
íésmenürendszetTfl vannak ellátva, sót. oktatóprogramok (ün. tutorial-ok vagy guided tour-ok) 

c mellékelve — ezeket a rendszereket angol nyelvtudás nélkül nem könnyű megtanulrü.

A Polgári Bank mint inform atikai felhasználó

i Bankban 1993. áprilisában tartottunk ott. hogy döntést kellett hoznunk arról, hogy hogyan 
előállítani írott anyagainkat. Ebben az időben az ilyen anyagokon dolgozó munkatársak 
re a következők teljesültek:

írógépen gyakorlott (ennek következtében a sor végén ragaszkodik a „kocsi-vissza, 
soremelés"-hez, valamint szorgalmasan ír egymás mellé sok szóközt, ahelyett, hogy a 
tabulátort használná)

•fc helyesírása alapvetően jó. de — az írógépek adottságai miatt — a hosszú ékezetes magyar 
f  b e t^  használatáról lényegében leszokott
• számítógépet közelről még nemigen látott
• aki számítógépes szövegszerkesztőt használt már. az általában valamilyen programozóknak 

való szövegszerkesztővel (pl. PE2. Kedit), vagy legjobb esetben WORD 5.Ö-val. esetleg 
WordPerfect-tel dolgozott, s gyakran még a rövid ékezetes betűk használatáról is 
leszokott, esetleg normálisnak tekinti a .kalapos ő" betűt: ó

• angolul nem tud

II pedig a bank célkitűzése a privát banki üzletkör meghódítása, ami lényegében annyit tesz. 
a lehetős embereket kívánjuk meggyőzni arról, hogy a pénzük nálunk jó helyen lesz. Ha 

|Éási hibáktól hemzsegő, gyenge minőségű irományokat adunk ügyfeleink kezébe, abból ők — 
itúl pozitív — következtetéseket vonhamak le igényességünkre vonatkozólag. (Sajnos, nem igaz. 
a külsőségek nem fontosak. Az első benyomás nagyon fontos, és ez általában a szemén 

Bili éri az embert. Ezért az esztétikus és korrekt megjelenés fontossága nagyobb, mint hinnénk, 
“ tokra sokan haragszanak, mondván, hogy drága, hivalkodó épületeket, fiókokat építenek, 

liak lennénk azokra az ügyfelekre, akik egy lepusztult sárkunyhóba szívesen vinnék a 
) Ezért tehát elhatároztuk, hogy olyan számítógépes munkahelyeket alakímrtk ki, amelyek 

é teszik, hogy jó minőségben, hatékonyan és magyarul mdjunk írásos anyagokat előállítani. A 
an igen sok mindenhez lehet számítógépet használni: levelezés (belső és külső), szerződések, 

~ tok, utasítások, körlevelek, belső tájékoztatók, beszámolók, tervek, jelentések, 
lyek. hirdetések, cikkek, táblázatok, nyilvántartások, stb. Ezen feladatok egy része speciális 
két igényel, azonban közülük sok megoldható olyan általános célú rendszerrel, amely
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tartalmaz szövegfeldolgozó, táblázatkezelő és adatbáziskezelő eszközt, valamint lehetőséget jé j 
munkahelyek közötti kommunikációra. '

Első lépésben a .anagyar nyelvű eszköz” fogalmát határoztuk meg, a következőképpen;
• az összes magyar ékezetes betű, tehát

áÁéÉííóÓöÖőŐúÚüÜűŰ
a magyar írógépszabványnak megfelelő helyen lévő billentyű leütésével beírható:

• az összes magyar ékezetes betű az összes használni kívánt betűtípusban kinyotntatlt|(f
• az összes magyar ékezetes betű a képernyőn is megjeleníthető;
• a szövegszerkesztő magyar elválasztást, helyesírásellenőrzést és szinonimaszótáflj 

használ;
• a rendezés a magyar ábécének megfelelően történik;
• a program menüi, segítő szövegei és üzenetei magyar nyelven jelennek meg;
• a programhoz magyar nyelvű dokumentáció tartozik.

A következő lépés volt a piacon kapható megoldások vizsgálata. .A lehetséges alternatívák kotd 
történő választásban a következő fő szempontjaink voltak:

• funkcionalitás
• a magyar nyelvűség fenti szempontjainak minél teljesebb körű kielégítése
• költségek
• használhatóság, megtanulhatóság
• más rendszerekkel való kapcsolat lehetőségei

Akkoriban — ne feledjük, 1993. áprilisát írtuk — a magyar Windows már megjelent ugyan,* 
használhatóságát az óránkénti lefagyások magas száma erősen korlátozta. (486-os gépen ez a szili 
nagyobb processzor-teljesítménynek köszönhetően lényegesen magasabb volt, mint 286-osoi- 
amin egyébként épelméjű felhasználó nemigen használta, legfeljebb csak ha angyali türelemmel ni 
megáldva). Létezett ugyan magyar fejlesztésű szövegszerkesztő, ami nyelvünknél is egzotitaü 
volt. továbbá hírek érkeztek arról, hogy több komoly szoftverház lát üzletet abban, hogy magvas 
fordítsa elterjedt szövegszerkesztőjét. A ‘93-as IFABO-ra egyébként tényleg megjelent a Miöíal 
Works magyar változata, ami meglehetősen jó szoftver, de nagy hátránya volt. hogy a bizonyul* 
kodó magyar Windows-ra épült, (ami pedig a nem magyar DOS-ra), s így megleheti^ UK 
teljesítményigényt támasztott a hardverrel szemben.

Meglepő alternatívaként merült fel az Apple Macintosh-os megoldás. Kiderült, hogy — az áltaUoM 
elterjedt hiedelemmel szemben — ez a megoldás mintegy 30 %-kal olcsóbb, mint egy hatóé 
minőségű PC alapú megoldás, és még ezen kívül is számos előnye van.

Tulajdonképpen ez volt az az idő. amikor a szükséges informatikai infrastruktúrával kapcsolatl*n J 
érdekes fogalom vált világossá előttünk: „elegendően jó”. Egy szoftveres számára, valljuk be. • ' 
létezik elegendően jó eszköz. (Vagy csak nagyon rövid ideig, amíg meg nem szokjukafl 
eszközöket. Utána újra még gyersabb processzor kell, a merevlemez rövid idő alatt megldi.t j 
szoftver tele van hibával és különben sem tud mindent, stb.) A banki ügyintéző számán aoalaul 
számítógépes munkahely olyan eszközzé keU. hogy váljék, amire számítania lehet, amikor az ügyfilj 
kiszolgálja. Olyan ez, mint a golyóstoll: nem kell, hogy a golyóstoll mást is tudjon, mint agÉil| 
elég, ha jól. olvashatóan, pacázás nélkül ír. Lehet, hogy esetleg van olyan golyóstoll is.ai ' 
nemcsak írni lehet, de olvasni vagy fumlyázni is, de akinek a feladata az, hogy újon, annakemo 
szüksége. így annak a kollégának, akinek az éves mérleget keU megcsinálnia, ehhez a teli'' 
nincs szüksége mondjuk multimédiára. Olyan számítógép kell neki, ami azt mdja, amire h 
akarja, s ez hosszabb időn keresztül gyakorlatilag nem változik. És mivel a banknak sok munkiÉl|R] 
kell berendeznie, egyáltalán nem mindegy, hogy mibe kerül a feladat hosszabb idón keiail| 
(mondjuk a berendezés amortizálódásának ideje alatt) történő megfelelő ellátására alkalmai|t|i.
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V A Polgári Bank informatikai rendszere

Sgári Bank központja és három fiókja Budapesten van, további 10 fiók pedig szerte az 
'  an. ahogyan tizt a következő ábra mutatja:

unkban a Hewlett-Packard 9000/800-as sorozatába tartozó egy-egy G40-es és G30-as gépből 
nbinácíó működik, amelyek saját merevlemezükön kívül egy közös 2 GByte kapacitású, 

)-5 biztonsági szintű lemeztömbön osztoznak. A nagyobb teljesítményű G40 a bank üzemi gépe, 
"bik — de még mindig komoly teljesítményű — gép a fejlesztéseket szolgálja, ill. a G40 
básodása esetére tartalékot jelent. A két gép egyébként egy szekrényben van elhelyezve és 
fásodás esetén automatikus átállást biztosító HP SwitchOver szoftverrel van összekapcsolva.

^ - n  UX-9.0 operációs rendszer alatt fut a bank értékpapír-üzletágát kiszolgáló, magyar 
lésű. Broker-Int nevű szoftver^*. Ugyanez a Hewlett-Packard berendezés fogja futtatni a 
ister nevű szoftvert, ami a fiókokban működő BranchPower elnevezésű fiókrendszerrel a 

íiókat feldolgozó TPS program segítségével tartja a kapcsolatot. A BankMaster-BranchPower- 
Tsszeállítás a banknak az értékpapír üzletágtól eltekintve az összes üzleti tevékenységét az 

Jllságnak a korábban már említett értelmében kiszolgálja. A BankMaster-BranchPower-TPS 
ber-rendszer jelenleg bevezetés alatt áll: folyamatban van a bank igényeinek megfelelő 

J^néterezése, és várhatóan az 1996. évet már ezzel a rendszerrel kezdhetjük meg. (Jelenleg az 
jes feladatok számítógépes támogatása régebbi — részben saját fejlesztésű — programokkal 
’ k. amelyeket a minimálisan szükséges ráfordítással igyekszünk a napi igényeknek megfelelő 

lan tartarű addig, amíg az új, integrált rendszerünk üzembe állíthatóvá válik.)

ntban és a fiókokban is Compaq 486-os munkaállomásokat használunk, amelyek fiókonként 
[Iközpontban egy-egy Compaq szerverre vannak felfűzve, Novell NetWare 3.12 operációs 

tetrel. .A helyi hálózatok AT&T PDS Systimax kábelezésre épülnek, 3Com LinkBuilder FMS 
‘okkal. A helyi hálózatok 64 Kbps sebességű digitális bérelt vonalon csatlakoznak a 

felhoz. Tartalékul X.25-ÖS vonalak állnak rendelkezésünkre. A nagykiterjedésű hálózat aktív 
^ei CISCO router-ek (a központban CISCO 7000. a fiókokban CISCO 2500-as típusok) és 
e a Please által a bérelt vonalaihoz szolgáltatott Siemens modemek.

ttr-Int az íntegra Kft. terméke
ÉMaster-BranchPower-TPS rendszer az ír ACT szoftverház terméke



Az egesz rendszer a központból kezelhető. Gyakorlatilag munkatársaink minden olyan t'eladalot uua 
nélkül meg tudnak oldani, amihez „csavarhúzó nem szükséges". Ehhez egyrészt a HP OpetlVit* 
hálózatfelügyeleti szoftvert, ezenfelül a LanAssist, a Lanalyzer és — a szünetmentes áramforrisok 
távoli vezérléséhez — a PowerChute programokat használjuk.

A fentiekben leírt rendszer a központi HP gépen és a Novell szervereken kívül mintegy 150 IBM’ 
kompatibilis munkaállomást tartalmaz Ehhez kapcsolódik az irodaautomatizálás céljait szolgálókb 
100 darab Apple .Macintosh berendezés. A Macintosh-ok ugyanazt a kábelezési és távközlési rendjM 
használják, mint a többi berenüezés. s az országos hálózat bármely gépe kommunikálni képes báradj 
másikkal. Ehhez egyrészt a CISCO routerek .AppleTalk protokol-ismerete. másrészt a közpoKi Novel 
szerverbe beépített DL-2000 típusú AppleTalk router-kártya szükséges. Ez utóbbi azt tette lehetóve, 
hogy a központban a Macintosh-oknak nincs szükségük Ethernet kártyára, a gyárilag beépiiai 
AppleTalk felületük segítségével kommunikálhatnak a hálózattal. A fiókok esetében viszont mindtii 
egyes Macintosh Ethernet kártyát kapott.

Önálló m unkahely — integrált irodaautom atizálási szoftver

A Polgári Bankban magyar nyelven használható irodaautomatizálási eszközökkel alakítottuk ki azoka 
a munkahelyeket, ahol rendszeresen írott anyagok készülnek.

Az .\pple Macintosh gépek közül — az elegendően jó eszköz fogalmát szem előtt tartva — elei* 
LC-II. később LC-III ill. LC-475 típusú gépeket szereztük be és mindegyik mellé StyleWnttr-ll 
típüsú tmtasügaras nyomtatót. Ezek a gépek a gyárból szabványos magyar billentyűzettel jönnek ku 
már bekapcsoláskor magyarul szólnak a felhasználóhoz. .Magyar a menürendszer és magyuB 
úgynevezett buborék-segítőrendszer is. A gépeken a ClarisWorks nevű szoftver működik, aradi 
szintén magyarul használható, s szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő, rajzoló, festíó 
adatátviteli eszközöket ad a felhasználó kezébe. Ezek az eszközök jól vannak integrálva, ezálul 
hatékony munkavégzést tesznek lehetővé.

Amikor az első Macintosh szállítmány megérkezett a bankba, a leendő felhasználókat egynapoltanfo
lyamon indítottuk útjukra. A tanfolyam tervezett tematikája a következő volt;

• Az .Apple .Macintosh számítógép kezelése
bekapcsolás, egérkezelés (rámutatás, rábökés, vontatás), a képernyő (íróasai 
menük, ikonok), állományok és mappák, névadás, lemezek, a kuka, nyomladi 
programindítás, az Alma menü, a Finder, kikapcsolás

• A Claris Works program
indítás, a képernyőn látható információk, menük, eszközök, segitsíj, 
szövegszerkesztés íszöveg beírása, javítása, áthelyezése, másolása, lörltst: 
formátümozás; új és régi szövegek kezelése, mentés, névadás), táblázaikt-Jh 
(táhlázai létrehozása, formulák használata), adatbáziskezelés, rajzolás, aztstimi 
együttes használata, mentés

• Kommunikáció más felhasználók gépével

Talán érezhető, hogy a korábban leírt előképzettségű felhasználók számára ez meglehetŐMl§d 
újdonságot jelentett. Ennek ellenére az egy nap (9-15 óráig, ebédszünettel) eredményeké# i 
tematikában dőlt betűvel szedett témák kivételével mindent átvettünk, s másnap ezek a munkaiiat 
önállóan használni kezdték gépeiket. A kimaradt témákat később fokozatosan és az igényekid 
megfelelően megtanítottuk. Természetesen a továbbiakban is voltak még problémáik, és sokai 
keUett segítséget nyújtanunk, de az az érzésünk, hogy rendkívül gyorsan és kis ráfordításul luM 
elindítani munkatársainkat a számítógép-használat rögös útjain. Azóta tartottunk már Macrálofo 
tanfolyamot haladóknak, s tervezzük, hogy időnként továbbképezzük münkatársainkat ezen cszkóii 
használatában.

.A ClarisWorks szoftver komponensei nagyon jó eszközök, de persze — lévén egy olcsó mlc|it 
szoftver: a most megjelent 2.1-es változat 12 ezer Ft körüli áron kapható — gyengébbdt, raw#



fl feladatra kifejleszteti professzionális eszközök. így például a szövegszerkesztője kevesebbet tud, 
Wpl. a Microsoft Word és a táblázatkezelője kevesebbel tud. mint pl. a Microsoft Excel. A 

nálók 95 %-a azonban egy Word vagy Excel jellegű szoftver képessegeinek jó. ha 10 ‘̂ r-at 
alja, s lényegesen többet fizet érte. Ennek ellenére — számítva arra, hogy bankunkban is előbb- 
) lesz olyan felhasználó, aki a ClarisWorks képességeit „kinövi" — néhány példányban 

evettük a Microsoft Office Macintosh-ra kifejlesztett változatát. Egy-két felhasználónk azóta áttért 
■E-tcel-re. mert valóban szükséuc volt olvan funkcionalitásra, amit a ClansWorks táblázatkezelője 
%i>d.

Wakítoti eszközrendszer részét képezik olyan Apple lézernyomtatók, amelyek 600 dpi-s 
lásukkal és típustól függően 8 vagy 16 A/4-es lap/perces nyomtatási sebességükkel nagyon jó 

pget és magas színvonalat képviselnék. Ezekből a bankban kb. 10 darab van. s miveF multi- 
Blosak. nemcsak bármelyik Vlactntosh használhatja azokat, de a HP-ről vagy akár a Novell alól 

llttel rájuk nyomtatni. CD-olvasó berendezéseink is vannak, hiszen az informatikai kultúra egyre 
“b ilyen adathordozón terjed. Uj programok és szinte végtelen sok információ már csak CD-n jut 

'.  Vannak olyan ..mobil” felhasználóink, akik notebook méretű Vlacintosh-t (is) használnak, 
ibá egyes alkalmazási területeken szükség van olyan ..öszvérekre", amelyek Macintosh-ként és 

fC-ltém is tudnak viselkedni, ezért beszereztünk néhány PowerPC-t is.

[ketingmunka támogatására beszereztünk egy 600 dpi-s színes szkennert és egy AppleColor 
its tintasugaras nyomtatót is. amelyek természetesen megfelelően nagy teljesítményű (Apple 
' 1 800) géphez csatlakoztatva, nagy monitorral és a szükséges szoftverekkel együtt nyomdai 
izító munkára alkalmas DTP stúdióként használhatók.

Postaláda-rendszer — kapcsolat a munkahelyek kozott

Kintosh használatának komoly előnye, hogy a rendszerek egyformák. így az egyik munkatárs 
il elkészített anyag egy másik munkahelyen kinyomtatva biztosan ugyanúgy fog kinézni. Ezért 
'Izeresen posta ill. fax helyett a saját hálózatunkon küldjük anyagainkat egymásnak, 
^zetesen az Apple gépekhez is létezik elektronikus levelezési rendszer. Mi azonban ilyet nem 

_ oltunk, mert a Macintosh gépek .jnaguktól" is szóba tudnak állni egymással. így nekünk csak 
lyolyan konvenciót kellett kialakítanunk, ami rugalmas és hatékony kommunikációt tesz lehetővé a 

írsak között.

pítonvenció úgy néz ki. hogy minden gépen két olyan mappa (PC-s terminológiával: directory 
ykönyvtár) van. amely mások számara is látható. .Az egyinek a neve ._XY postaládája", a másiké 
"nyilvános anyagai". Értelemszerűen, az XY-nak szóló anyagokat bárki az előbbibe 
"itatja", míg XY az utóbbiba teszi azokat az anyagait, amiről azt szeretné, hogy bárki, akit 
iel. lemásolhassa magának. .Az egészhez egy olyan kiegészitő szoftverre volt szükség, amelyik a 

lát figyeli, s hajon valami, akkor a címzettet figyelmezteti, s ..addig nem hagyja bekén", amíg 
n veszi az érkezett anvaaot.

Ö sszefoglalás

iPolgári Bank olyan irodaautomatizálási rendszert használ, amely a felhasználók igényeit, 
égéit rugalmasan követni tudja. .A rendszert gazdaságosan és fokozatosan alakítottuk ki úgy. 

yazúj igényeket mindig színvonalasan ki tudjuk elégítem. .A munkatársak számítástechnikái 
iája folyamatosan fejlődik, ma tnár szinte mindenki számítógépen dolgozik.

Iszer komponensei csúcstechnológiát képviselnek, ugyanakkor egyszerűen kezelhetők, s a nem 
latikai szakemberek számára talán a létező legbarátságosabb, legkönnyebben elsajátítható 
endszert alkotják. Az ..evés közben jön meg az étvagy" effektus gyönyörűen jelenik meg 

n a környezetben: az eszköz egyre fokozza az igényeket, miközben a felhasználók képességei is 
latosan javulnak. A munkatársak fantáziája egyre ügyesebb alkalmazásokhoz vezet.
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Lfdoa: Internet iBag>'ar szemmel 

Ull Magyarorszag 
í{l.gacs(?bull.hu 1

IKs az eloadas azoknak készült, akik nem foglalkoznak hivatásszerűen 

[AZ adatátvitel rejtelmeivel, de mindennapi mimkajuk során a szamitogepet 
kaeszkozkent használjak. Feltehetően hallottak mar az Internet 

[világ meretu halozatar_l, de az a szemükben, mint eg>̂  bonyolult, valami 

[jelent meg, amely a halozatol-ikal foglalkozó specialisták zárt birodalma.

legg\'0 2 odeseiL, hogy a halozat használata nem bonyolultabb, mint egy 
lldeoe. Amikor otthon hatradolimk a fotelban e g y  üveg sor tarsasagaban 

I es beteszünk e g ) ’ kazettát a videóba, nem gondolkozunk el azon, hogyaíi 
Iteriil az a pipázó detektív a tévénk kepernyojere. Uĝ '’anigy nem kell 
[elmerülnünk a számítógepek, operációs rendzerek, adatatv_teli protokollok 
frejtelmeiben, a.mikor eg>’ üzenetet kuldimk eg>̂  ismerősünknek a hálózatén.

^  eloadas sorra veszi a halozat főbb szolgaltatasait es az elérésükhöz 

wkseges eszközöket, a ma mar hag\^omaiiyosnak nevezhető eszközöktől a 
[ legdinamikusabban fejlődő uj szolgaltatasig, a WWW-ig.

yV Levvlezes- levelezési listák, hírcsoportok 
7 Távoli faji eleres, távoli gép eleres 

1 Adatbazis«.'k derese 
7 Emberek, adatok keresese

7Kozv»=-tien _h^imaid kapHTsolat a hálózaton keresztül.
7 Az információs halok

fc eloadas rövid izelitot ad a legjelentősebb magx'arorszagi es eg\^eb
Bag\’nr V'

I egí’ y.c-Z'i
no.tkozaci. szolgaltatasckrol, amely segitseget jelenthet 
Intern-^t felhasználó szamara.
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L j kihívás az ügyviteli munka szervezésében és az információ technológiában: 
workflow management

1

dr Jánosa .András Pénzügyi és Számviteli Főiskola

A gazdálkodási folyamatot T H Davenport, mint kőnilirt felaJaiok logikailag összehfcxi. 
célratörő rendszerét határozza meg E rendszer több tevékenységet magaban foglaló, s az uáec 
célok elérese szempontjából kulcsfontosságú alrendszere az ügyviteli folyamat. Egyes dana 
meghatározó jelentősegűek a gazdálkodási folyamat egészére nézve

ügy tűnik, hogy a fizetőképes piacok mérete rövid távon korlátozott. Ezért egyre erősebb a venoj 
e piac, a vásárlóerő minél nagyobb szeletének megszerzéséért így hát a vállakozók vetélkednek I 
fogyasztók kegyeinek elnyeréséén Eszköz ebben a minőségi követelmények keményedéie. Ez ujya 
leglátványosabban a végtermék használati értékének, szolgáltatás-gazdagságának, tetszetőu()ÍMl 
színvonalában jut kifejezésre, de valójában ez egy olyan végeredmény, ami mögött a tevekenyie| 
egészének szervezettseg-minősege húzódik meg a piackútatástól kezdve az anyagellátkĤ  > 
gyártási folyamaton, az információfeldolgozási és ügyviteli-információs folyamaton keresztül a 
értékesítésig.

A verseny abban is megnyilvánúi, hogy a korlátozott piacon a viszonylag gyors telitődés niai i 
versenytársak egyre újabb kínálattal állnak a fogyasztók elé. Még jobb minőséget, még gazdiják 
szolgáltatasszinvonalat kínainak, ami a korábbi javak egy részét erkölcsileg avulttá teszi. így M 
rövidül a termék-életciklus.

Mindez a termelési költségek leszorításának kényszerével párosul.

De adott körülmények között a versenyképesség fenntartása érdekében egyre fontosabbá vili i 
valós folyamatra vonatkozó információk minél valós-idejűbb feldolgozása, hiszen ez a kukat 
folyamatba való gyors beavatkozásnak, a szabályozásnak Hasonló képpen fontos ez a külviliyi. i 
gazdasági környezetre, piacra vonatkozó információk eseteben is. E folyamatok(lAl 
meghatározasa, szervezésé nem kis mértékben járul hozzá a vállakózás sikerességéhez.

Az ügyviteli információs rendszerek jelentőségének növekedését mmatja, hogy pl. az Egyoi 
.Államokban a ’80-as években a tőkebefektetesek mintegy 40 %-a (!) irányult az InfongícH 
technológiák, információs rendszerek, valamint az irodai, ügyviteli rendszerek és kiszo  ̂
környezetek fejlesztésere.

Érdekes, hogy egyúttal reneszánszukat kezdték élni e területen is olyan elfeledettnek hitt tedikik 
mint tevékenység leirások. eljárásszabályzatok (to-do lists, procedure manuals). így hát egyre iildt 
elöterbe kerül a munka termelékenységi szemlélete az ügyviteli folyamatok területéi is, de • 
párhuzamosán - ezek törekvést jelentenek az ilyen tevékenység standardizálására is.

Ne csodálkozzunk, hogy évtizedünk elején a rendszerszervezéssel foglalkozó szakiiXKhWi 
megjelennek azok az elgondolások, melyeket mintegy évszázaddal korábban Adam Snü i 
munkamegosztással. Ford az alacsonyan képzett munkaerő termelékenységének növeléséR i siá| 
rendszerű termeléssel kapcsolatban megfogalmaztak, de most már az ügyviteli tevékagt| 
szervezesere vonatkoztatva [1][2].
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ulis a vailaikozok arra kényszerülnek, hogy újra gondolják a munkatblyamatok szervezései. A 
Málkodást logikus, áttekinthető, egeszet átfogó folyamatba kell szervezni. Jól meg kell határozni 

ligyviteii folyamat elemeinek a belső és külső valós folyamattal való kapcsolatait. Ez akkor 
trés. ha egyfelől javítani tudjuk az ügyviteli folyamat megbizhatósagat, tehát idöazonos, valós 

alkothatunk a reálfolyamatokról, másfelől viszont törekedni kell az ügyviteli folyamat 
trciizálásara. szabványositásara is Jogos elvárás ugyanis, hogy azonos esetekre alkalmazott 

los eljárások, azonos eredményre vezessenek Ez egyúttal a minőségjavitás garanciája is De 
mi kell a vállalkozás ‘Válaszidejét” a környezet, a piac eseményeire is. Olyan ésszerűsítéseket 

II tegezzenek, ahol egyfelől élesedik a felelősségi és hatáskörök definiáltsága, egzakttá válik a 
megosztás, másrészről erősödik a részfeladatok és hatáskörök hordozóinak együttműködése.

I
llzeőforrasokkai való takarékos gazdálkodás jegyében az élőmunkafelhasználás minimalizálásának 

ive mellett meg kell találni a közvetlen termelők és az ügyviteli alkalmazottak optimális arányai

m egyszerű annak meghatározása, hogy mely munkák tartozzanak egy-egy feladatkörbe. Könnyen 
ríhat az a helyzet, hogy egy adott cél megvalósítása éredekében kialakított ügyviteli folyamat 

Isok lépesből áll, s igy az egyes lépések túl elaprózottak. A folyamat könnyen bonyolulttá, nehezen 
latóvá válik, s igy aztán az egyes alkalmazottak keveset látnak a folyamat egészéből. Nehéz 
illapitani, hogy egy adott ügy hol tart az adott munkafolyamatban. Nincs ember, ki a folyamat 
zéén felelős lehetne.

Hón képet alkotnánk az ügyviteli folyamatok szervezettségének jelenlegi helyzetéről, tekintsük át, 
Ivek

l|Bdasági folyamat elemei:

vékenységek: a folyamatokat elkülönült lépések sorozata alkotja. így pl.: információ 
zese. megkérdezése, adatlap kitöltése/adatok bevitele, akták rendezése, jelentés elkészítése 

ll) Egy - tegyük fel - jól szervezett tevékenység esetén ezek a lépések dokumemáltak. Az 
igességet egyfajta ‘‘folyamat-forgatóköny”, eljárási szabályzat, lenne hivatott biztosítani. Ilyenek 
itk pl. a vállalkozások bizonylati rendjei, vagy az önköltségszámítási szabályzat.

tígozók: az egyes tevékenységeket különböző személyek valósítják meg. Sokszor egy-egy 
myseg lépéseit különböző szervezeti egységek végzik. Az ember a folyamatok gyenge 

szeme Azt mondják; “az emberi megbízhatóságra épülő rendszerek megbízhatatlanok” A 
üer megbízhatósága szempontjából kulcs jelentőségű, hogy mekkora annak a kockázata, hogy 

kok. információk elvesznek, elfeküsznek, tévesen kerülnek továbbításra.

isok: a tevékenységek egyes lépései meghatározott algoritmus szerint zajlanak. Az, hogy az 
s eljárási algoritmusok, amelyek szerint egy-egy tevékenységlépést meg kell valósítani konkrétan 

lyan néznek ki. az függ a jogi szabályozástól, a szakmai szokványoktól, a vállalkozó 
eléseitől, a feladat ésszerűségi követelményeitől Egy dolog ezeknek az eljárási 

Immusoknak a feladatokhoz alkalmazkodó kigondolása, s egy egészen más dolog, hogy az a 
lely. akinek a gondjaira bízták, feladatává tették megvalósításukat, hogyan kezeli ezeket, 
laltalán ismeri-e az eljárási szabályokat? Tud-e esetleges változásaikról? Milyen nehézséget jelent 

ögzóttség leküzdése’’ Egyet ért-e a dolgozó a szabályokkal? De nem csak a kivitelelzés során, 
az algoritmusok megfogalmazásánál is adódhatnak problémák. Sokszor a tapasztalat, a
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rendszer múkódesenek megtigyelese. mintegy a bejáratás során elesiti ezeket az eljárásokat. Sohi 
sincs azonban valós képünk a hatékonyságukról Soha nem mondhatjuk, hogy a leghatékonyabb 
megoldást alkalmaztuk

Az információ: a folyamatot irányító, felelős személy tudja, hogyan lehet hozzájutni a szükségéi 
információkhoz. Tudja, hogy milyen forrásból, kitől, mikor es milyen adatot kell kapnia, ran kel 
csinálni vele, majd hova kell tovabbitaiua. Tudja, hogy milyen formában kapja s milyen formabnes 
módón kell továbbítania. Az információval meglehetősen pazarlóan bánunk. A kozlemenvel 
tényleges információtartalmat - lényégét - terjedelmüknek mintegy 1/5-e hordozza.

Mi a jelenlegi helyzet?

A folyamatok Jokumeniált.mga. A fent leírtak, mintegy azt feltételezik, hogy az egyes 
tevékenységeknek megvan a maguk 'forgatókönyve'’, formailag is dokumentálták. Ezzel szembeni 
valóságban a legtöbbször az a helyzet, hogy az ügyviteli folyamat szegényesen dokumentált, de lebel 
hogy sehogyan

Ebből az következik, hogy a hetanulás nem egzakt szabályok megismerése, hanem “szájhagyoi(j|i'' 
útján történik. Egyúttal a szájhagyomány szabályai szerint fogalmazódik meg az eljárás: ahogy i 
közlő tudta, ahogy a betanuló megérti es megjegyzi. .A betarato akaratlanul is örókiti a szokasiii 
Így alakulnak ki rossz berögződések. Különösen nehez helyzetet tud ez teremteni egy magis 
fluktuáció esetén, ahöl a “gyakorlott” munkatársak ellenőrzési tevékenysége viszonylag rövid id*| 
valósul meg

Ezek után joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi valójában az a folyamat, ami lenylegeea 
megvalósul’’ Mint láttuk, egyáltalán nem törvényszerű, högy tudatos, a folyamat logütajÜM 
alkalmazkodó, célratörő szervezés alakítja ki az ügyviteli folyamatökat. így sökszor bonyolultlHÎ  
esetlegesekke valnak, az egyes mozzanatok nehézkesen kapcsolódnak.

Szükségszerűen kialakul ez a helyzet a rosszul dokumentáltságból, a szevezetlen betanitáMi 
hozzáértő, felelős személy kontrolijának hiányából adódóan. Ilyen helyzetben az ügyviteli talymiali 
esetlegessege következmeny. Hiszen a folyamatokat ellátok “róvidlátok'’- azt a reszfolvM|(l 
ismerik, melyet végeznek, s többnyire azt is csak mechanikusan

Jellemzi az ügyviteli munka jelenlegi szervezettseget. högy un. '‘alkalmazas-automatizálási sáaeidí' 
alakultak ki. Sokször egymástól elszigetelten folynak, akar fejlett technológiávai kialakiioá 
feldolgozások. Az elszigeteltség következménye, hogy ugyanazon alapinformációt több helyen i 
rögzitik. feldolgozzák. Szükségszerűen kialakul az inkonzisztencia. Jellegzetes alkalmazÍM  ̂
gazdasági életben a pénzügyi, számviteli feldolgozások, az általános jellegűek komi i 
szövegszerkesztők, táblázatkezelők használata. .A rösszul dokumentáltság, a szájhasyomm 
szerűség természetesen ezekben az esetekben is igaz. így a dolgozok nehezen konvertálhatok. M 
egyszerű a helyettesites megoldása .A rendszerek karbantartasa, a fejlesztés konilmwaiidi 
esetlegessege. az ahany rendszer aimyi fejlesztő es feltetelrendszer, s így a sok fejlesztövtl ük 
kapcsolattartas miatt

Az információs rendszerek fejlesztése hat nem egyszerű feladat Nem csak magyar tapasztalat, htf 
az elmúlt évtizedben sok projekt fejeződött be sikertelenül: átlépve az időben és kölsegekbeaKV



iket Ismert tény. hogy a hagyományosán lejlesztett, bonyolulttá való rendszerek karbantartasi 
»ei a fejlesztést költségek többszörösére rúgnak (fejlesztés/karbantartas 30%/70%) [4]

isztalatok azt mutatják, hogy az elemzesre. tervezésre dokumentálásra projektirányitásra 
im kiterjedő, atfogo. strukturált modszenanra van szükség,

íbbiekben vázolt ellentmondások feloldása, illetve a követelményekhez való alkalmazkodás 
é̂gesse teszi új szemlélet kialakulását az ügyviteli folyamatok szervezése terén.

Itt uj szemlélet a workflote management, nevezzük magyarul úgyvileli folyamatirányításnak

flow management egyrészről egy logikai modell építési mádszerían, amelyben formalizálódik 
jbvetelmenyerendszer. hogy a vállakózás tevékenységét jól felismert cél érdekében végzi, s 

»tja a belső folyamatok, a szervezet és a hatáskörök logikus egymásra épülését, célratörését 
iröl egy rendszerszervezési technika, amelynek a segítségével realizálódik a vállalkozás 

lal. szervezet és hatáskör modellje [3],

ílow management tehát rendszerszemléletben tekinti a vállalkozást, amelynek célja a 
no kielégítése Része -alrendszere - egy nagyobb, bennfoglaló rendszernek, melyet mint 
Ktet tekint- Megfelelő receptorokkal rendelkezik a környezet, piac, fogyasztó igényeinek

p,fények kielégítésére szervezi meg gazdálkodási folyamatát, melynek része a reálfolyamat 
at. az arra épülő ügyviteli folyamat is. A modellezés feltételezi, hogy meg kell határozni az 

i folyamatnak a gazdasági folyamatban elfoglalt helyét. Meg kell mondani, hogy az ügyviteli 
í mit és hogyan képez le a reálfolyamatból.

workflow managementet mint modellezési módszenant tekintjük, jól algoritmizálható 
öl all Tekinthető a rendszerszetvezes egy alkalmazásfejlesztő eszközének.

Jiéretú. bonyolult rendszerek általában egészükben, egy lépésben nem kezelhetők. A 
(tőség érdekében építőelemeikre, részmodellekre kell bontani őket.

MWkflow management a vállalkozás szervezetének modell jellegű leképezéséből indul ki. A 
fchikus szervezetmodell csomópontjaiban különböző rangú szervezeti egységek 

Ikhekednek el Meg kell határozni ezek egymáshoz való viszonyát, kapcsolódását.

I^Brve;lllBrvezeti modellre épül a személyzeti és hatásköri modell. Ez meghatározza, hogy mely 
uvallalók mely szervezetekhez kapcsolódnak, kik a vezetők, kik a vezetettjeik, s az egyes 
ivállalók milyen szerep feladatköröket, töltenek be

Étkező lépés a folyamat modellezése Ez összetettségére tekintettel több lépésből áll;

Az ügyviteli folyamatot jól körúlirt tevékenységekre kell bontani. Az egyes
tevekenysegekkel kapcsolatosan meg kell válaszolni olyan kérdéseket, mint:
mi a tevekenyseg célja
hogyan kell lebonyolítani a tevékenységet
mikor kell lebonyolítani
milyen feltételekre van szükség a tevékenység lebonyolításához 
milyen adatokra van szükség a tevékenység lebonyolításához?



•  A workflow management a dinamikus modellezés eszköze A dinamikus modell a rente 
állapotainak időbeli sorrendjét mutatja. Tehat meg kell határozni a tevékenységek ívtes 
sorrendiéi, valamint ehhez kapcsolódóan azt is, hogy egy adott tevekenyseget milyen fellíM 
fennállása eseten követheti a vezérlési sorrend szerint soron következő. A tevekenysesek 
sorrendjét a folyamat logikája határozza meg.

•  Hozzá kell rendelni a folyamat tevékenységeit a szervezeti egységekhez, s az ellátásáért ftWői
személyekhez. ^

•  Az ügyviteli folyamatot információs folyam kíséri. .Az egyes tevékenységek ellátásához adaiobi 
van szükség. A vezérlési modellhez tehát hozzá kell kapcsolm az adaiaramlási makik Et 
egyfelől a rendszer és környezete közötti kölcsönhatásokra, másfelől a folyamat során vegbemeií 
adat-transzformációkra koncentrál Meg kell határozni, hogy

• a folyamat milyen inpüt adatokat igényel.
. az inpüt adatok milyen környezeti elemekből érkeznek,
. az egyes események, hogyan transzformálják ezeket, s az 
« output adatáramok mely környezeti elemek, illetőleg adattárak felé irányulnak.

•  Az adatfeldolgozási folyamat mögött természetesen jól deflniált cukamodelhe épülő, az cga 
folyamatöt átfogó, kiszolgáló adatbázis húzódik meg

•  Végül a folyamat egyes tevékenységei meghatározott eljárások, adott algoritmusok, eljárámU 
alapján valósulnak meg. Létre hozhatjuk újonnan azokat az eljárásokat (mint progniiotall 
amelyek kivitelezik, a tevékenységet. Felhasználhatunk azonban bevált, meglévőu ugyvái 
programokat is. Nem kell kidobni, hanem a rendszerbe lehet integráliú a korábbi automatizÉi 
szigetek bevált, tovább használható elemeit

•  A folyamat és elemeinek kidolgozása közben folyamatosan épül a dokumentáció. így intega 
része a rendszernek.

A workflow management tehát folyamatszabályozás, hiszen szabályozza, hogy az ügyviteli fohM 
mely állapotokon keresztül halad, s az állapot átmeneti feltételek meghatározásával, “medte' 
tartja a tevékenységi folyamot. Lehetővé teszi, hogy a folyamat folyamatosan kontrollálhatf legni 
jelzést ad a kívánt állapottól való eltérés (kezelhetetlen átfutási idő, adathiány, stb.) eseta A 
workflow manager, aki szintén eleme a rendszernek, megteheti a szükséges beavatkozást

A workflow management előnyei:

•  Átláthatóvá, rendszerezetté teszi a munkafolyamatot Feloldja a hagyományosan epüh ugpiií | 
rendszerek fent ismertetett belső ellentmondásait

•  A folyamat nem spontán alakul, hanem tudatosan tervezett.
•  Megszünteti a tevékenység többszörözést.
•  Egységesit egy fogalomrendszert a tevékenységekre, munkafeladatokra, hatásköröloá; adKÉa | 

Biztosítja ezeknek mindvégig önmagukkal azonos módon történő értelmezését, felhaszniUltl
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r  A felhasználók továbbra is 'rövidlátók", de ez a megoldás nem is kivan a részterületet ellátó 
|iélhasznalotol a saját tevekenyseget meghaladó kitekintést Maga a rendszer biztosítja az egyes 
Ilevekenysegek közötti kapcsolatok működését.
' Azegesz folyamat jól dokumentált Teljesíthetők a tevékenységdokumentálás ISO 9000 szabvány 
Istennti kovetelmenyei.
'< Rugalmasan, könnyű módosithatosaggal kepes követni a vállakózás tevékenységében, a 

itetelrendszerben végbement változásokat 
vállalkozás nem elszigetelt automatizált alkalmazásokat működtet, hanem automatizált 
nkalblvamatot.

leikezesre allnak softwerek. melyek komplex módon támogatják mind a modellezési 
Ikenyseg területen, mind pedig (hálózatos megoldásban) a felhasználó-ügyintézők munkáját. Itt 

Jt^ügyviteii folyamat jól definiált tevékenységekből áll, a tevékenységek eljárásmodellel 
irdizaltak. s a rendszer egy atfogo adatbázisra épül

nas technikai háttérnek bizonyulnak a terjedő cliens/server architecturák.

Michael Hammer: Reingeneering the Corporation
Information Technology and business process redesign in Sloan 

management Review, HarperCollins book 1990 
Thomas Davenport. The new industrial engineering

Information Technology and business process redesign in Sloan 
management Review, HarperCollins book 1990.

IBM FIowMark for OS/2 EAS Product Support 
Vienna Customer Competence Center 1994 
Structured Analysis and Design of Information Systems 
Westmount Technology B V 1993 
Bana István Az SSADM rendszerszervezési módszertan 
LSI 1995
Gábor .András: Szairatógepes információ-rendszerek 
BKE-AULA 1993
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SZAKMAI ELETRAJZ 5 

Dr. Jánosa András

Budapesten születtem. 1949-ben. .A Közgazdasági Egyetemet 1976-ban fejeztem] 
be. Ezt követően a Postavezérigazgatóságon dolgoztam számviteli és gazdasági] 
elemző munkakörben. Folyamatosan résztvettem különböző gazdaságmodellea 
problémák számítógéppel támogatott megoldásában. Számos ilyen célú modell | 
programját készítettem el. 1980-ban megpályáztam és elnyertem a SZÖVOS^ 
Oktatási Központja által meghirdetett terv-matematikusi állást. Itt gazdaság 
elemzést, operációkutatást számítástechnikát tanítottam, valammt a fogya 
szövetkezetek számára tervezési-elemzési munkákat végeztem, kidolgozvá, a] 
modelleken tül azok számitógépes implementációját is. 1982-ben megszervezi 
SK.\L.A. menedzserképzés számítástechnikai oktatási blokkját. 1982 óta dolgozom] 
a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. 1986-ban a Számitástechnikai Inlézfl] 
személyi számítógép osztályvezetője, majd 1988-ban az Intézet igazgatója lettem.] 
1994-ben intézetünk tanszékké alakult. Jelenleg a tanszék vezetője vagyok.
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Ij^iteli folyamatok modellezése a workflow management eszközeivel, az IBM 
FlowMark segítségével

dr Jánosa .András - Sűtö Gergely 
Pénzügyi es Számviteli Főiskola

iz előző előadásban megfogalmazódott a worktlow management egyrészről egy torkai modell 
n módszenan. amelyben formalizalódik az a kovetelmenyerendszer. hogy a vállakózás tevekenyseget 

len cél érdekeben végzi, s biztosítja a belső folyamatok, a szervezet es a hatáskörök lögikus 
a épülését, célratörését. Másrészről egy rendszerszenezési technika, amelynek a segitsegevel 

ilódik a vállalkozás folyamat, szervezet es hatáskör modellje [2]

;ertant szoftveresen tamogato eszközok egyik legnevezetesebbje az IBM FlowMark nevű 
e Ez egy objektumorientált fejlesztő eszköz, amely gratikus felhasználói felületevel. interaktiv 

Jó rendszerevei nagymértekben segíti a rendszerfejlesztő modellalkotó tevékenységet Tehat a 
k a rendszerszervezés egy konkrét, integrált alkalmazásfejlesztő eszközének tekinthető Az adott 

elemzéséből kiindulva támogatja az ügyviteli folyamat megtervezését, a folyamat, az eljárásmódéi! 
lit adatmodell kialakitasat. Egyúttal biztosítja a dokumentációs követelmények teljesülését is. valamint 

éget ad az elkészült modell szimulációs vizsgálatára

•Mark két 15 modulból áll: a BLTLDTIME nevű fejlesztő környezetből es a RUNTIME nevű futtató 
!tből

letú. bonyolult rendszerek általában egészükben, egy lépésben nem kezelhetők A kezelhetőseg 
I építőelemeikre, részmodellekre kell bontani őket 

liÍÉemlélet érvényesül egyrészt a modellezett rendszer reszekre bontásában, másrészt az egyes önálló 
nodulok alkotóelemeinek szétvalasztasaban es kezeléseben is. Ez konkrétan a folyamatot alkotó 
égek. a tevékenységek közötti kapcsolatok es a tevekenyseghez kötődő személyek, hatáskörök 

át. elemi szintű és integrálható kezelését jelenti

iröl a FlowMark lehetőseget ad. hogy a teljes rendszermodellt reszmodellekre bontva végezzük az 
d  folyamat építését Ez biztosítja a rendszertervezes top-down szemléletet. Az egyes reszmodellek 

FlowMark modult alkotnak, melyek egymással az input-output konténereken keresztül 
Icálhatnak

I tekintsünk egy egyszerű (leegyszerűsített) ügyviteli folyamatot, melynek forgatókönyve az 
| d  szerint alakul;

[fél személyi kölcsönert folyamodik a bankhoz
k ügyfél és a hiteligény adatainak felvetele után a kerelem az igenyelt összeg nagyságától, illetve a 

iralat során megvizsgált hitelkepessegtől es kockázattól függően bejáija a banki ügyvitel 
ttöit
il a hitelbírálat és a banki hitelpolitika eredmenyekent elfogadásra vagy elutasításra kerül.

J s  rendszerszervezés klasszikus kovetelmenyrendszere a cel-folyamat-szervezet-hataskórök elvárt 
i n  épülése
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A szervezet

Két tele képpen kezdhetünk a modellépiteshez A gyakoribb az, hogy meglévő gazdálkodó szét 
tevekenysegi kórét uj tevekenyseggel, illetve választja valamely működő tevékenysége me) 
illetve átszervezésére a workflow management módszertanát

Az alapkövetelmény teljesülése érdekeben építsük fel a FlöwMark-ban szervezetünk 
hierarchiküs szervezetmödell meghatarözasa "felülről lefelé” történik. Elsőként meghatározzn| a 
átfögo keretet. Ez a BANK objektum. Ezt követően létrehozzuk az egyes szervezeti 
.ARBITRAGE, a KÖZGAZDASÁGI es a HITEL FŐOSZTÁLYT Valamennyinek a számára a B| 
jelöljük meg, mint “Parent Organization”-t. Ezzel a szervezetet hierarchiküssá tudtuk tenni.

□ _ - ...........__ _ • □
Organizations ^acted Edit View Windows Help

E ) n  '- ' t  -

■ KOZGAZDFOSZT

------  f *  AFIBITRAGE

■ f t  HITELÜZLETÁG

ö b j  écfs : 8 . . . . l i  í d d é n  " o h  l é c  ts r á "

1 ábra A bank szervezeti felépítése

Uj vállakózás esetén a vállalközás céljának megfelelő fölyamatök tevékenységeihez rendelhel 
(pöntösabban megfelelő feladatkörrel, hatáskörrel és szakképzettséggel rendelkező munl

A személyzet

A következő lépésben meg kell határözni a folyamatban résztvevő személyeket. A mq 
rendszerbeli azonositójuk. jelszavuk megadaásával történik.

A résztvevő személyek esetében meg kell adni azt is, hogy milyen feladatkört töltenek 
hatáskörük van. Ez feltételezi, högy a feladat-és hatáskörök a rendszerben szintén definiálva vannil
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Access to activities 
This person to these people;
HITELELEMZO 
HITELUGYINTEZO 
HITKIKULDO Find...

. This person to all peopis 
rtiese people to Uiis persuc 
ANORAS

' Gonerel 
n a in

Orjpnizatlan
Authorization 1 

Authorization 2 
Sidistiiute 
Description

9!^' Apply Reset Cancel . Help <

2 ábra A hatáskörök definiálására szölgáló nöteböök

a szervezeti modellre ráépülhet a folyamat A folyamat megtervezése a folyamatháló 
Ml történik.

bra szimbólumai tevékenységeket, illetve azök vezérlési és információs kapcsölatait mutatják 

nozott tevekenvséa

•A szaggatott nyil információs kapcsolatot, a folyamatos vezérlési kapcsolatot 
jelent
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Process Edit Optiorrs ^ttlngs Help

\

3. ábra Hitelkérelem ügyintézés intézés folyamatabraja

A csomópontok itt tehát programozott tevékenységeket reprezentálnák A csomópontot raegrÉÉ 
szervezet ügyintézője, a tevekenyseg ellátása során egy a tevékenységhez rendelt szoftvert haszná

Újonnan létrejött vállalkozás esetén a FlowMArk lehetőseget ad az iteratív modellalkotá«i Et 
jelenti, hogy az előbb kialakított tevékenység! rendhez rendeljük hozza a megfelelő aitiil 
(szakértelem, hatáskör, stb.) rendelkező felhasználót. .A modellalkotás végeredménye ezáltal nem 
új folyamat lesz, hanem a folyamathoz illeszkedő szervezeti struktüra is.

A vezérlés

A vezérlési kapcsolatot reprezentáló folytonos vonalú nyilra az állapot átmenet feltétele lett teli 
Attól függően, hogy az esemeny milyen természetű ennek alapjan dől el, hogy a folyamat milyebi 
folytatódik.

Az adatállományok

A szaggatott vonalú nyilak azt mutatják, hogy az egyes tevekenysegek információt kell i 
egymásnak A tevékenységek megvalósítása tehát adatok áramlását feltételezi Minden ug 
egy átfogó adatbázist használ. A folyamatok adatállomanyai egy-egy külön objekuimban helyet

A FlowMark fő funkciójának megfelelő sajátos adatstrukturaval rendelkezik. Mivel a rendsajW 
különböző, elsősörban gazdasági és pénzügyi folyamatok menedzselése, ennek megfeleW at I 
szerkezete is a folyamatok leképzését tükrözi. Az említett folyamatok jellegzetessege, hogy t 
vagy lokális vezérlőközpontból adatok formájában kiadott vezérlőjel sorozat indül el és vti 
folyamaton A vezérlőjelet és a hozza kapcsolódó felhasználói adatokat a továbbiakba r 
adatobjektumnak [ADÓ], ennek a folyamatban előrehaladva bekövetkező alla( 
(időfiiggvenyét) pedig adatfolyamnak [AF] A folyamat minden egyes tevekenysegeben ehhez a 
sorozathoz az adott tevékenységre jellemző információt hordozo adatelemek kapcslódhM( I 
minden egyes tevékenység felhasználhatja az ADÓ adatelemeinek információtartalmát (higgeil l̂ 
hogy vezérlő jellegű,vagy felhasználói jellegű adatról, van-e szó)
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izöekben említett ,.vezérlés" - bar jellegzetes irányítási torma - nem kizárólagosán jellemző 
(likai elem a FIowMark által működtetett folyamatokra. Pontosan a rendszer interaktív és real-time 
»l következik a visszacsatolás, amely lehetővé teszi a szabályzókor kialakitasat

tóekból mar logikusan következik a FIowMark adatszerkezetenek sajátossága, amely leginkább egy 
1-Orientalt adatszerkezetnek feleltethető meg. Az OO struktúra legjellemzőbb tulajdonságai:

l^bbszorosen egymásba ágyazott logikai szerkezet 

laidatokon végzett műveletek az adatok attribútumai 

lizidatobjektumok attribútumai örökJődnek

jyes fázisokban keletkező információk ebbe íródnak be Az adatszerkezet fórmalisan hasónllt a 
jtAL record típusához, minden egyes ADÓ elemet típusként kell deklarálni Az AF következő 

1 ez a tipus ágyazható be az adott műveletre jellemző struktúrába

1 egyes műveletben a műveletre jellemző adatok bővítik az AF információ tartalmát Ezeket az 
út a műveletben reszt vevő felhasználó adja meg A műveletben felhasználandó más rendszerekben 

lldatok szintén bővíthetik az AF-ot.

nők

latok egyes tevékenységeit programok segítik. A tevékenységhez hozzá kell rendelni a programot 
Klen tevékenység programja egy külön objektumban helyezkedik el Minden egyes FIowMark 
lyseg meghívhat egy külső programot, s használhatja az általa előállított adatokat Ezek a külső 
ok a folyamat működtetéséhez szükséges adatbázisban tárolt adatokat kezelhetik.

|hliSbuctiire Saíected Windows Help
Type

□
Data Stnjcturas Mactad Edit 
Vlaw Windows Help

Culatlev 
KtfesztNev 

_  I O m e
|Kockazatfaktor
i f M i t a l a t

I T ring

STRING
STRING
STRING
STRING
LONG

, 1
p k

lli»
I a

■
ol.

I [Mi Structure ^ected WIndovrs Mp
' Name
i;.Csdâ ev

Type

STRING

FeK/etek

d e v

ARBITR

DEVIZÁK

o b j e c t s ; 19 h i d d e n  o b j e c t s :

tibra Az adatallomány szerkezete A hitelkérő adatai beágyazott egyedtipussá válnak a folyamat
adatállományban



' Name Hi tel Adat General
' ~ Input data stnicture Network
I'" Personinfo Find... OS/2
vkl Output data slnictire AIX

Hitelinfo Find... Windows

: •/ Same data structures for program activity 
• Description

t View Windows

1 FeN/eteÜ
U '

^  dev. Q
1 ADÁTBE

>iects: 9
Cancel Help

!/] 
411
n |

5. ábra A program objektum hozzárendelése az első eseményhez, es kapcsolása az adatallotr

A modellezés folyamata ezzel lezárult. Minden modellező lépés beállító ablakában találhnó j 
dokumentációs notebook. Ide fel kell jegyezni az adott lépes sajátos vonásait (6 abra).

A modellre elindítható egy ellenőrző eljárás, mely a modellezés során elkövetett logikai, illetve i 
hibákra felhívja a figyelmet. Sajnos csak a hiba tényét közli, a hiba mibenlétét nem. Lehetőség van n 
folyamat szimulálására, ahol látni lehet, hogy hiba eseten hol történik elakadás

Ha a modell hibátlannak bizonyul, lefordítható Ezzal válik a folyamat felhasználható eljárássá.

A folyamatot az arra jogosult személy indítja el Minden ügyintéző a sajat workstation-jén a sa)si 1 
ablakában kapja meg a munkának az ő részét kepező fázisát Ha a ráruházott munkatólyamaW 1> 
az tovább kerül a következő tevékenységre, amely általában egy másik ügyintéző feladat-ablal 
meg.

A vezető a folyamatot egy figyelő ablakban kontrollálni tudja
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□

^  Process documentation
ügyfél hitetkérelemmei fordul 
bankunkhoz.

Felvesszidc személyi adatait; 
CsaladNev 

rte KeresztNev 
^  Lakcíme

■ Hitelösszeg

1̂  Az adatlapot hitelbitálatra 
■̂ 2 lovábbitjirit

Gsmral
(tata
Staff

Ooc

OK Apply Reset Cancel Help

6 ábra A folyamat dokumentációs notebookja
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^  Work - Icoo-̂  j ■  j
Work Lista Sotactad Edit View Windows Holp

^  iUM I low M öik  U í OÖ/'í; » □

HITELfOV HITELÜGYINTÉZŐ HITELELEMZO T,
EXMD8 EXMDB EXMDB É i^

i n í w k  IT r^T n i TOlÖiÍYtljffE
p jf yiaw wíndókita Hoip

H
Slartip Flok̂Martc

. (time OierK

SuiltiM
yiíÁ/
0
BuSmt

R l  HKelAdatGyujt
HItelKerelem NAGY JANOS reszere ■  i

_»nnowMak ln«WtM»ur
objects:1 hidden objects:d S' Wtek Li l̂. [HÍT6LHl *i Mí O EXF.’W.íB! - ’viitw • Q
lr**TI Riinlimp PrnnR.'i.RR't IrnM Work List Macted Edit Viaw WIndovrt ^

Pracasaas Seiectod Edit View Wl
HitelBiralat

i»i4a HHelKerelem SZEGENY AKOS reszereARBITRAGE 
f r U  TBANZAKQO 
I L a  54DEVIZANEMHT40SSZEGV, Objects:1 hidden objects:8

j EXMDB
i «k A i n  Satactad Edit Windows Hdp

HitelKérelom
%CsaladNev%%KeresztNev% részére

HitelKérelem 
NAGY JANOS reszere

i  ö  (3
rk lj*t$ Runtme Procecsm HITELFOV 

Umi ItVofmaian

._i2ÍJeetsTa hidden objects:8

7. ábra Az egyes munkalépéseket megvalósító felhasználók ablakai

Irodalom:

[1] IBM FlowMark for OS/2 EAS Product Support 
Vienna Customer Competence Center 1994.

[2] Thomas Davenport; The new industrial engineering
Information Technology and business process redesign in Sloan 
management Review, HarperCoUins book 1990
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A pénzintézeti műveletek információs tevékenységének 
támogatási lehetősége a workflow menagement segítségével

Kálmán lindrc - Szertaridisz Hriszlosz 
Pénzügyi és Számviteli Köiskola

Az, előző előadásban bemutatott ügyvitel automatizálási eszköz konkrét 
használatát, futtatási környezetét szeretnénk bemutatni cg\ nagymértékben 
leegyszerűsített pénzintézeti feladatra szerkesztett alkalmazáson keresztül. A 
példa rámutat a területileg és hatáskörileg elkülönült felhasználók bekapcsolási 
lehetőségeire, valamint az alkalmazás kapcsolódási pontjaira más - esetleg már 
meglévő - rendszerekkel. I'ermészetesen jelen körülmény ek között a bemutatás 
lehetőségei korlátozottak, a PC-s környezet determinálja, hogy a több 
felhasználós futtatási környezetet csupán az OS2 multitaskos megoldásával 
tudjuk szimulálni, illetve a host rendszert Clippercs körny ezettel.

Bevezetőként néhány szót a leegyszerűsített modell szekezetéről. felépítéséről: 
i Az alkalmazás a bankközi deviza betétek front office tev ékeny ségének 

feldolgozásához készített számitógépes támogatás.

Minden lakossági deviza ügyletekkel foglalkozó banknak nap mint nap 
megfelelő mennyiségű és típusú devizával kell rendelkeznie az ügyletei 
lebonyolíthatósága érdekében. Ha egy bank egy devizanemből többlettel 
rendelezik. ezt kamatoztatnia, (kihelyeznie) érdemes, ha valamely 

 ̂devizanemből hiánya van. annak beszerzéséről viszont gondoskodnia 
(vásárolnia) kell. Esetenként ezek a tranzakciók nemzetközi ügyleteket 
jelentenek. Ezeket a bankközi tranzakciókat a bankok a náluk vezetett látra 
szóló (lakossági) folyószámlák egyenlegének terhére végzik. A bankközi 
devizapiacon a kihelyezések lekötött betétek, a kamat kondíciók egyedi 
megállapodás tárgyát képezik, a látra szóló folyószámlák kamatainál 
magasabbak.

E fenti tevékenységcsoportot az arbitrázs főosztály intézi. Az ügy leteket - a 
meghatározott deviza napi számlaegyenlege alapján a főosztályvezető 
kezdeményezésére - dealer-ek (brókerek) kötik adott devizára, kamatra, 
lejáratra (front office). Ekkor egy kötjegy (slip) keletkezik ezen információkról, 
amely alapján az adminisztráció (back office) végzi a bankközi ügylet 
könyvelését.

Az általunk megfogalmazott alkalmazás ezt az eddigiekben papír munkával 
megoldott feladatot próbálja megfelelően hierarchikus és diverzifikált módon a 

FlowMark segítségével követni.
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Hár a s/ol'tvcr környezel tervezési módszereiről az előbbiekben hallhaltunk, a 
konkrét feladat környezetének a Hulld Time-ban való megvalósításáról néhány 
szót szólnánk.

Az előző előadásban is hivatkozott banki környezet továbbvitelérél van szó. A 
bank szer\ ezetének felépítését mér az előbbiekben láthattuk, az 1. ábrán levő 
képenyö összefüggéseiben mutatja a szervezetek (Organizations), a 
munkakörök (Roles) és a személyek (People) áttekintő ábráját, 'fermészetesen, 

mint az már előzőleg is kiderült, e három fogalom objektumait bonyolut, 
összefüggő, a f  lovvMark által megkívánt attribútumokkal kell felruházni ahhoz, 
hogy a rendszer működőképes legyen, és lefedje a valós kapesolatrendszert.

1. ábra

Ezen példánknál a „BANK ARBITRAGE és KOZGAZDFOSZT” szervezetei 

vesznek részt. E szervezetekhez „FosztVez és Ügyinf' beosztású személyek 

kapcsolódnak. Ezek rendre a következők: „ARBFOV, BRATS, BRDEM, 
BRUSD” illetve „KGFOV, KÖNYVELŐ” Az előbbiek egy egyszerű sémában 

a 2. ábrán láthatók



A/ arbitrá/s o s/lályho/ larlo/6 ügyintéző beosztású dolgozók az egyes 
devizanemekhez tartozó brókereket reprezentálják (brats, brdem stb.), míg a 
közgazdasági lőosztály ügyintéző dolgozója a könyvelési feladatokat végzi.

ARBITRAGE

VRBFOV

BRATS

BRDEM

BRUSD

BANK
<OZGAZDFOS2T

ÍGFOV

KÖNYVELD

2. ábra.

Az elképzelt egyszerű modellben az. arbitrázs főosztály vezetője jogosult egy 
tranzakció inditására. A tranzakció (deviza vásárlás vagy eladás) jogosultságát 
az adott deviza folyószámla egyenlegének megadása indukálja. Ezen adatunkat 
jelen modellben az input container-nek adjuk meg kiinduló adatként (4. ábra), 
de természetesen ez az adat a könyvelési osztályról származó (on line) napi 
egyenleg is lehetne.

A devizanemtől fliggöen a megfelelő bróker feladatai közt megjelenik a 
tranzakció kezdeményezésre utaló jelzés, aminek indításával a bróker a 
tranzakció lebonyolítását követheti. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő devizából a 
kivánt tranzakciót részben vagy egészében lebonyolítja, megadja a szükséges 
paramétereket és az így keletkezett tranzakeió átkerül egy másik főosztály 
hatáskörébe, a könyvelési főosztályra, ahol a könyvelési ügyintéző az 
ablakában (work List) megjelenő feladatot elvégeztetve végrehajtja a 
könyvelést. Azaz a rendszer a tranzakció paramétereit átadja egy Clipper 

könyvelő programnak.

A folyamat felépítése (build time-ból) a következő (3.) ábrán látható:
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^ iíd t ím e  Process (ARBIIRAGrj Diayram 
Process Edit j^tions Settings Help

■jj

□  □Daía Stfucíuies Ptogtams 
: t s ; 6  h i d d e n  o b j e c t s : 0 

K  »s=u CíediiRequwf' ̂

~ Runhrne Online Overview Starhji obYects 3 hidden oO;

3. ábra

A Buildtime-ban felépített összefüggő modell és a mögöttes objektumok 
(emberek, hatáskörök, adatszerkezetek, programok, stb.) különböző szinteken 
ellenőrizhetők, fordíthatók. A megfelelő, lefordított objektum megjelenik a 

Runtime Processes ablakban.

A Runtime modul a FlowMark futtatási környezete. A Runtime alapvetően 

három objektumot tartalmaz:

W ork  Lists az esetlegesen létező különféle adatbázisokból adódó rész 

feladatok listáit.
R untim e Processes a hatáskörbe eső indítandó folyamatok ikonjait.
User Inform ation  pedig a bejelentkc/.ett felhasználóra vonatkozó illetékes 

felhasználói adatokat.
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A Runlimc indításakor is - Icrmcs/.clcscn - bcjclcnlke/.csi (s/em ély) nevel 
(szerepelnie kell az ..emberek" között), jelszót, adatbázist és adatbázis servert 
kell megadnunk, lízek hatására az illető személy hatáskörébe és 
jogosultságaihoz tartozó eljárások, t'olyamalok láthatóvá vállnak. az illető 
személy Work l.ist-jén megjelennek az általa beavatkozást igénylő feladatok 
ikonjai, bzek elindításával ezen feladatok a mögöttük levő programokkal 
lekezelhetők.

Megemlítjük, hogy meglelő hálózat kiépítése esetén a Runtime modulok PC-s 
DOS kliens esetében DOS - WINDOWS alól is indíthatók.

Jelen feladatunkban egy időben egy gépen >xtöbb Runtime ablakot is 
megnyitottunk, hogy a folyamat követhető legyen. Természete.sen a valóságban 
az arbitrázs főosztályvezető, a különböző brókerek és a könyvelési ügyintéző 
saját önálló terminálján dolgozik, területileg is jelentősen elkülönülve.

bg\ tranzakció lejátszása jelen esetben a kővetkező ábrán láthatóak szerint az 

Input Container feltöltésével indul.

O T  

oc
WINC

E l

a » D □  vv«r« (isis 1- 0 a CJ WMfk tisis Id ■ a!

I I  IliiJ'Hl ní-l;iil<! 

ita Structure ^ected Windovrs Help
----u fM rs

N̂rfte
DEVIZANEM

i

Type

STRING

Value

ATS

|0Cted EdH 
« Http

.(.tídiq'i

Member name 
Member ti^ Siring

F to a l í r^  pnlnl 

Aikí^ m data &tr\Klufe

4^ Value

Array

3000

Size

o b j(

Shut*! o b j e c t : !

Description

jsete:

4. ábra
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Az 5. ábrán láthatjuk, hogy az Input Container adatai alapján indított 3000 
ATS-es vásárlási tranzakciónk lekezelésére utasító feladat (ARBI I RACíF-i 18) 
megjelent az ATS bróker (BRATS) ablakában (Work kist) ahonnan elindítva a 
tevékenységet, a felkínált párbeszéd ablakba a tranzakció paraméterei 
beírhatók. Az így lekezelt feladat átkerül a könyvelési tóosztály ügyintézőjének 
ablakába, ahonnan a megfelelő paraméterekkel indított Clipper program a 
könyvelést elvégzi. (6. ábra).

j;Q Work L ists |i ■  □  |  Q Work I Míf;. I l a
Work L is t {BRDI Wt.rk I i;,i iiíRí

Work List Reeled "vtork List Setecte ^ected Edit j
Edit View Windows ~ Windi Windows Help

y P  BROKERXMf)
JRONV 1 rfcHíH 
unsnRdi JÓN 
fiTS 3ÜOÜ

M F H N V I T  T I I O n i  T  U d S f i R m  N T ?  
lüdü  ̂ o b j e c t s :  1 h i d d e n  objects:

Wo I 
*P Will

□  • ° 
Processes ^ected Edit A 
View Windows Hetp 1

□
o b j (

ShUdo^ o b j e c t s : 0 h i d d e n  o b j e c t s ; Q

ARBITRAGE_18 Credit
T RANZAKCTO Credit lequert for • 

ATS1000 CREDIT
CREDIT

o b j e c t s ;  3 h i d d e n  objects
r

5. ábra
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SZAKMAI ELETRAJZ

Szertaridisz Hrisztosz

1944-ben születtem, Görögországban. Nős vagyok, két fiú (;\risz-19.Ermisz-16) apja.1%9- 
bcn szereztem meg az olcleveles villamosmcmok diplomát a BME Villamosmcrnöb: Kar 
Hiradástechnikai szakán. Tanulmányaim befejezese után a BME Folyamatszabái^|0^ 
Tanszékénhelyzkedtem el, majd 1974 júliusától lettem a BME Szamitasteehikai Központjának 
tudományos munkatársa. 1975-ben letettem a középfokú angol nyelvvizsgát. 1974 - 76-ig 
,J)igitáiis berendezések rendszertervezése " szakmérnöki tanulmányukat fulytattam, 1976-ban 
sikeresen diplomáztam. 1984-ben kineveztek a Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
Számitástechnikai Intézetének programfejlesztési osztályának vezetőjének. .Aktiv
közreműködésem és vezetésem alatt az osztály kifejlesztette a budapesti, kozgi 
vertikum felsőoktatási intézmények felvételi rendszeret Megbízásos alapon, munkatar! 
kifejlesztettük több bank devizagazdálkodási rendszeret.
1989-töl, az osztályvezetői megbízatás megtartása mellett, kineveztek a Szamitastechnlh 
Intézet igazgatóhelyettesi posztjára Jelenleg a Számitástechnikai Tanszék tanszekvtzeip 
helyettese illetve a Főiskola számitóközpontjának vezetője vagyok

SZAKMAI ELETRAJZ

Kálmán Endre
1979-ben szereztem meg rendszermémöki diplomámat a W E-n.
Érdeklődésem a számitástcchnika felé vonzott, Így 1979-ben a PSzF bzamitástedo^ 
Intézetében helyezkedtem el. Az itteni munkáim elsősorban az adatfeldolgozási mfomuakÉ 
feladatok felé orientáltak Egyrészt oktatom a különböző számitástechnikai szaktárgyak^ 
másrészt a Főiskola belső informatikai rendszerének fejlesztési és korszerűsítési fázisM 
dolgozom Külső cégek megbízásából informatikai rendszerek kidolgozásával fogialkoze^ 
Ténykedésem kiterjed nagyszámítógépen (ESzR, SIEMENS), single PC-n, NOVELL 
hálózaton valamint UNIX bázisú hálózaton futó rendszerekre
Az utóbbi években behatóbban kezdtem foglalkozni az adatszerkezetek, adatbázis tervezési 
adatmodellezés témakörével, információs rendszerek szervezési módszertanával
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Modern információtechnológiai eszközök hatékonysági vizsgálata

Arató Mátyás, Juhász István, Kormos János, Kuki Attila, Szabó Attila 

Kossuth Lajos Tudományegyetem Információ Technológia Tanszék Debrecen

Bevezetés r

Ezen előadás pályázat eddigi teljesítései alapján készült. A megfogalmazott célok szerint} 
feladat egy olyan, ma hazánkban ismeretlen és a nemzetközi gyakorlatban is kidolgozatlan terí  ̂
kutatása és fejlesztése, amely hasznosulással is kecsegtet. ]

A munka során alapvető:

♦  a felhasználói környezet vizsgálata

♦ a szoftver eszközök működésének ismerete

« a hatékonyság mérőszámainak, jellemzőinek meghatározása és a környezi 
függés vizsgálata.

A kidolgozni kívánt rendszer jelentős infrastrukturális szinvonalemelkedést jelentheti 
szolgáltatások kidolgozásával. A szolgáltatások kidolgozásához a legkorszerűbb statisztikai« 
sztochasztikus módszerekkel készített algoritmusok szükségesek. A környezet vizsgálaÉá 
hatásának mérése nyilvántartási, gazdálkodási és irányítási rendszereken keresztül történb^ A 
pénzügyi folyamatok és a gazdálkodás vizsgálatához és támogatásához teljes körű szoŰverellitási 
és a folyamatos aktuáriusi segítségre van szükség. |

A számítógépes gyakorlatban már a korai szakaszban felmerültek hatékonysági kérdéi^ 
a hatékonyság mérésével kapcsolatos eljárások. Ez a korai szakaszban elsősorban az opencíéi 
rendszerekre, később pedig a hálózati rendszerekre teijedt ki. Itt alakultak ki azok a pararocterdt, 
mint pl. a válaszidők, sorhosszúság, szűk keresztmetszetek meghatározása, amelyek segítségével I 
felhasználói környezet is értékelhető. Az adatbázis kezelő rendszerek és azok felbaszaiii 
indította meg az ún. objektumorientált eszközök és az objektumorientált fejlesztési tecbooí  ̂
kifejlesztését. Ez napjainkra igen elterjedt módszerré vált. Ezen alkalmazási módszerdi; tették 
lehetővé (természetesen a vonatkozó számítógépes eszközökkel, a grafikus ember-gép kapca  ̂
eszközökkel, ablak- technikákkal, stb. együtt), hogy létrejöttek vizuális adatkezelő rendsz^ 
osztott adatbázis alkalmazások és az ún. platformfüggetlen rendszerek. Mindezen rendszerdA* 
környezettől való függését számszerűen mérni csak az utóbbi időben vált lehetségessé. j

A tervezett fejlesztés a mérések operatív működtetéséhez szükséges matetoi||i 
megalapozást, információs rendszer megszervezését, annak dokumentációját és szoftver elóállíÉI 
is tartalmaz. A folyamatos működtetés biztosítása a szolgáltatás nélkülözhetetleo rést A 
megvalósíthatósági vizsgálathoz külföldi rendszerek vizsgálatát is tervezzük. Ezek közül e»tk| 
etalon is választható. !

A szükséges statisztikai adatgyűjtés jelentős nehézségekbe ütközhet, pl. az egeszségbi^^ 
területén. Meg kell tervezni a gyűjtendő statisztikák körét, valamint gondoskodni kell az íM  
elérésének biztosításáról. Csak ezen lépések után kerülhet sor a statisztikai feldolgozásból szinBid|| 
eredmények felhasználásával korrekt matematikai modellek építésére. \



Két tipikus, de egymástól távoli rendszert mutatunk be, különböző eszközök 
felhasználásával.

A két rendszer részfeladatainak megvalósítása nagymértékben párhuzamosan történhet. A 
rendszer megvalósításához szükséges szoftverek jellege erősen függ magától a rendszer 
koncepciójától, valamint a konkrét felhasználási terület jellemzőitől. Ezek beszerzését a koncepció 
kialakítása után saját forrásból biztosítjuk.

A két rendszer:

* Önkéntes biztosító pénztárak gazdálkodási rendszer

« Idősorok analíziséhez szükséges táblázatok készítése

1. Gazdálkodási rendszer (Önkéntes biztosító pénztár)

A rendszer felépítésénél és működésének megszervezésénél a következő törvényeket és 
rendelkezéseket (jogszabályokat) kell figyelembe venni ill. követni:

* Az 1993. évi XCVI. törvény
az önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról,

♦ A Kormány 6/1994. (I. 21.) Kormány rendeleté 
az önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak egyes 
gazdálkodási szabályairól,

* A Kormány 7/1994. (I. 21.) Kormány rendeleté
az önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségéről,

• Az 1990 évi XCI.törvcny 
az adózás rendjéről.

♦ Az 1991. évi XC. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról

A felhasználni kívánt eszközök

Windows környezet Mint jól ismert, az MS Windows egy multitaszkos grafikus interfészű 
környezet. Az egyes applikációk egy vagy több ablakkal rendelkeznek. A grafikus interfész maga 
objektum orientált, abban az értelemben, hogy a felhasználó objektumokkal manipulálhat a 
feladatának elvégzése során. Ilyen objektumok az egyes ablakok, ikonok, szövegrészletek stb. A 
felhasználóknak lehetőségük nyílik több program egyidejű, párhuzamos futtatására. Lehetőség van 
továbbá adatoknak applikációk közötti továbbítására.

A Windows rendszer egyik fS előnye a szolgáltatott egységes interfész. Az applikációk 
egységes megjelenése mind a fejlesztői mind a felhasználói oldalról nézve sokféle előnnyel jár. A 
fejlesztőktől azonban mindez nagyon szigorú szabályoknak megfelelő együttműködést vár el, 
amely jelentős mértékben teszi bonyolulttá a Windows programokat.

OWL Guide Hypermedia LiforroatioD System A Guide hypermédia rendszer egy a hypertext és 
hyp^rmédia technológiát megvalósító korszerű, teljes mértékben felhasználóbarát interaktív
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programcsomag. Az MS Windows operációs rendszer alatt működik, s ezáltal a felhasználj 
mindazokkal a lehetőségekkel, amelyeket az MS Windows biztosít a számára.

A Guide az interaktív alkalmazás mellet a LOGiiX magasszintű programnyelve scgitséga 
lehetőséget biztosít arra, hogy összetettebb feladatokat is végrehajthassunk. Alkalmazáán 
automatikusan is létrehozhatunk hypertext kapcsolatokat, módosíthatjuk a dokumentum tartalnJ 
nyomon követhetjük, hogy kik használják az egyes dokumentumokat, kommunikálhatual  ̂
Windows alkalmazásokkal (pl. Microsoft Excel), stb.

A LOGiiX szintatktikája némileg hasonlít a Pascal nyelv szintaktikájára, így ha valaki s 
már használta, akkor a LOGiiX>szel is könnyedén megbarátkozhat.

Vizuális adatkezelő eszközök (DaU Gallery) A mindennapos teendőink során, legyen az bármily! 
tevékenység, gyakran készítünk feljegyzéseket, hogy emlékeztessenek bennünket későtH 
teendőinkre. Az esetek többségében csak ad hoc módon készítjük el ezeket, aminek legfőbb oka 
megfelelő formátumok hiánya. Azonban minden esetben lehetőségünk lenne egy természidl 
hierarchiát alkalmazni az információk tartalmuk szerint történő elrendezésére.

A struktúra minden szintjére annyi bejegyzést tehetnénk, amennyi csak szükséges, s a szil 
száma is tetszőleges lehetne.

Az a kérdés merül fel ekkor, hogy milyen módon lehetne egy ilyen stniktúrát 
legmegfelelőbb módon kezelni, ha azt szeretnénk, hogy karbantartható, felépíthető, lebontha 
legyen, s az adatbázis lekéréseknek rögzített sémák és adatszótárak nélkül is eleget tudjon tenni.

Ennek a gyakorlati megvalósítását oldja meg a Data-Gallery, rendelkezésünkre bocsátja 
szükséges eszközöket és technikákat.

A Data Gallery koncepció (mint vizuális adatkezelő eszköz) mcgvalósitásáiuiK piaci 
legígéretesebb területe ma a PC, MS Windows környezet. A Windows környezet mellett szóba j| 
a HP NewWave bázis is, erre is kidolgozásra kerültek a Data Gallery eszközei. (A mai pl 
helyzetben ez utóbbi egyelőre kevesebb hasznot ígér, mivel a HP jelenleg felfüggesztem látszd 
NewWave vonalat).

A szolgáltatás

A tag a nyugdíjkorhatár betöltésekor a számláján kimutatott összeget cgyösszegben, felvetn 
illetve a számláján lévő összeg terhére havi járadékszolgáltatást kérhet egy általa meghatáll 
időtartarooD keresztül.

A pénztárban elérhető magasabb megtakarítások

A magasabb megtakarítások forrásai a következők:

adó- és TB-kedvezmény, halasztott SZJA lehetősége;
non-profit szervezet, vagyis a gazdálkodás eredményét 100 %-ig a tagok javára fordíts; 
a tagok számláján levő összgeket kollektíván, a biztonságosan elérhető legmagasabb ̂ ozm 
mellett fekteti be;
a működés költségeit igyekszik a lehető legalacsonyabb összegre lefaragni, a munkM 
zalapitástól számított 3 évig át is vállalja ezeket. h



I Adikedvezmények

I A pénztártagok saját megtakarításai, amelyek a nyugdíjukról, szociális vagy egészségvédelmükről 
való öngondoskodás formájában valósul meg, az állam válláról jelentős társadalombiztositási 

I labeket vesznek le. Ezt elismerve, a Pénztártörvény igen jelentős személyi jövedelemadó, illetőleg 
I tinadalombiztositási járadél^izetési kedvezményekkel ösztönzi a pénztárak alapítását és működését.

A pénztárak gazdálkodásának alapelvei

• A zárt gazdálkodás elve: a pénztárba befizetett vagyon a tagok tulajdona. A vagyongazdálkodás 
I kizárólag az alapszabályban meghatározott szolgáltatások szervezésére és teljasitésére 
I irányulhat. A gazdálkodást az alapszabályban rögzített előírások és a tagok által a közgyűlésen
I megszavazott pénzügyi terv szabályozza. A tagsági viszony megszűnése vagy a pénztár
' felszámolása esetén a pénztártag az alapszabály szerint jogosult a számláján levő összegre.

: • A pénztárvagyon biztonságos kezelésére és befektetésére vonatkozóan a Pénztártörvény számos 
előírást tartalmaz.

i • Egyéni számlavezetés: a pénztártag által vagy a javára befizetett összeget névre szóló számlán 
tartják nyilván, itt íiják jóvá az adományokból és a befektetések hozamából a tagnak jutó 
hányadot is. Az alapszabályban rögzíteni kell a szolgáltatások teljesítésének módját és az ehhez 
igazodó szolgáltatási számlák rendjét. Meghatározott szolgáltatások kifizetése (pl. nyugdíj) az 

I  igénybevevő tag számláját terheli, míg más kifizetett összegek (pl. munkanélküli vagy 
í keresetpótló segély) a tagok számláját együttesen és egyenlő mértékben terhelik.

I • Befektetések, a pénztárba befolyt pénzösszeget szakértők közreműködésével a tőkepiacon 
befektetik, mégpedig úgy, hogy a vagyon biztonságát célzó törvényes előírások keretein belül a 

[ lehető legmagasabb hozamok legyenek elérhetők. A pénztár befektetéseivel szemben az 
alapvető eljárás az, hogy az elért hozamok az inflációt meghaladják, és ezáltal a szolgáltatások 
reálértéke növekedjen.

Non-profit (nem haszonelvű) működés: a pénztár gazdálkodásának eredménye, a tagoknak 
kifizetett szolgáltatások színvonalát emeli, és nem fizethető ki osztalék vagy részesedés 
formájában a kezelő, működtető személyeknek vagy szervezeteknek sem.

A Pénztártörvény számos védőintézkedést ír elő annak érdekében, hogy a pénztártagok javára 
I gyűjtött és befektetett pénzösszegek a szolgáltatás időpontjában és a jogosultságnak megfelelő 
teljes összegben rendelkezése álljanak.

A pénztártag számláján elhelyezett összegekre pl. sem 
[ harmadik személy hitelezői nem tarthatnak igényt.

a pénztártag hitelezői, sem kívülálló

A befektetett állomány összetételét - a biztonság érdekében, a különböző kockázati tényezőkre 

I tekintettel külön kormányrendelet szabályozza, a befektetésekre és a vagyon kezelésére vonatkozó 

I dőirásokkal.

I A hatékonyság mérőszámai;

fi. A rendszer szolgáltatásaihoj^szükséges idő;

2. A felvilágosítás válaszideje;

1 3. Aktív tagok és szolgáltatásra jogosultak aránya;

I 4. Befektetések biztonsági és jővedelmesőségí mutatói.
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2. Idősor paraméterbecsléscnek egzakt eloszlása

A 4n‘ n=...-!, 0, 1, ... stacionárius Gauss Markov-folyamat r„ korrelációs vagy c, 
autokovariancia-fuggvénye (ha E^„ =0)

Eí í
alakú, ahol p  = * . Másrészt ismeretes, hogy eleget tesz a

í .  = p 4.-, + OE.

1

MAPLE A felhasznált eszköz már nemzetközileg elismert matematikai programcsomag, amelyet 
elismertsége miatt sokan használnak publikációkban szereplő számítások elvégzésére, mivel ekkor 
nem kell saját programúk helyességét bizonyítaniuk. Szimbolikus és numerikus számításokn 
egyaránt alkalmazható. A numerikus számítások tetszőleges pontosságuak lehetnek. A feladat 
megoldása szempontjából fontos tulaj.lonsága, hogy programozható, így hatékony algoritmusoké 
lehet megvalósítani. Megemlítendő még, hogy grafikus elemeivel függvény ábrázolások kiváló 
minőségben előállithatóak. Két verziója is működik, az egyik a Windows-os, ami kényelmei 
felhasználóbarát felületen a megszokott matematikai jelölésmódot alkalmazva használhatunk. A 
másik a karakteres üzemmódú, amivel elérhető, hogy háttérfolyamatként felgyorsítsuk a 
számításokat.

Gauss Markov-folyamatok Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a függőségi viszonyok 
figyelembe vétele mennyiben változtatja meg a statisztikai vizsgálatokról alkotott képet - 
elsősorban a paraméterbecslésre, a konfidenciaintervallum szerkesztésére, hipotézisvizsgálabl 
valamint az aszimptotikus viselkedés gyorsaságára gondolunk- ,melyet a független megfigyelési 
minták esetén megszoktunk. Jól ismert, hogy pl. hipotézisvizsgálat esetén alkalmazott próbák 
robosztussága nagy mértékben függ a korrelációs viszonyoktól (legismertebb példa erre a Student- 
féle f-próba).

A függőség figyelembe vétele a diszkrét megfigyelési idők esetén is általában egy új 
időparaméter bevezetését teszi szükségessé, mely felvilágosítást ad arra nézve, hogy mintánk hány 
darab független megfigyeléssel ekvivalens információt szolgáltat; így a becslések aszimptotikui 
viselkedéséről tájékoztást kapunk.

A független megfigyelési mintavétellel ellentétben a diszkrét idejű idősorok esetén még i 
normális eloszlás feltételezésével sem kapunk a vizsgált statisztikákra pontos eloszlásokat Az 
időben diszkrét esetből az időben folytonos megfigyelésre való határátmenet is indokolja a 
folytonos idejű mintavétel vizsgálatát, ahol hatásos eszközök álnnak rendelkezésre, amelyek 
segítségével a pontos eloszlások, vagy azok Laplace-transzformáltjai meghatározhatók. A folytonM 
idejű pontos eloszlásoknak mint jó közelítéseknek a használatát új jelenségnek - legaláU) is a 
standard statisztikai könyvekben használt módszerekkel (I. pl. [3] III. kötetét) szemben • tartjuk.



difTercnciaegyenletnek, ahol £„ független, standard normális eloszlású valószínűségi változósorozat 
(ún. fehérzaj), és e„ független -tői, és fennáll a

= ( \ -  f i

Összefüggés. Vizsgáljuk meg a p  paraméter maximum-lilelihood becslését. A maximum likelihood 
becslések meghatározása fáradságos  ̂a kapott eredmények aszimptotikus viselkedésének vizsgálata 
nem remélhető. A szórások aszimptotikus viselkedése p-\ó\ függ, azaz figyelembe kell venni, hogy 

a változók milyen mértékben függőek. Az n-tagú minta "szemléletesen” egy (1 -  f ^ ) n  független 
megfigyelésből adódó mintával ekvivalens információt szolgáltat a paraméterekre. A feltételes 

' sűrűségfüggvény alapján (a mely a becslések aszimptotikus viselkedésének vizsgálatához gyakran 
elegendő), valamint az E^„=0 feltétel mellett a p paraméter becslésére a következő adódik;

Ez a becslés aszimptotikusan normális minden fix paraméter éretékre, azonban a normális 
eloszláshoz való konvergencia csak a - \  + E<p<\-E intervallumban áll fenn 
egyenletesen.Ebből következik, hogy konfidencia-intervallumok (alsó és felső becslések a 
paraméterre csak a (-1,1) intervallum belsejében szerkeszthetők).

A folytonos idöparaméterü Causs-Markov-folyamat a

dx(t)

dt
= - Xx( t ) ,  (A > 0 ;f  > 0),

differenciálegyenletből származtatott ún. sztochasztikus differenciálegyenlet megoldása, amelyet 

d4(t) = -X 4 (t)d t  + dw(t ) ,  Ew{t)  = E 4(t) = 0),

I alakban írunk, ahol w(t) a Wiener-folyamat.\ folyamat X paraméterét csillapítási tényezőnek 
I nevezzük. A fenti differenciálegyenlettekl jellemzett sztochasztikus folyamat lefolyása abban 
I különbözik a közönséges differenciálegyenlettel leírttól, hogy a csillapodás nem történik 
I folyamatosan, hanem bizonyos perturbáció lép fel.
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A X paraméter maximum-likelihood becslésére a következő adódik:

( 4  - ̂  - ( 4  - \

ahol ij, = | { [ í ( 0 )  -  m f  -  [ ^ (T ) -  m]^}, illetve = ^ j ( 4 ( 0  -  m f  dt-
^ ' 0

A X csillapítási tényezőnek becslésének eloszlása a következőképpen határozható meg:

H ,(u )  = P , á  >  U )  =  P,{T,,  <  i  +  i r o ) .

ahol dn u -  Xx jelöléssel

Tt, =  X x ^ T s \  +  íü fs l ,  s \ = - \ 4 \ t ) d t ,  = - ( ^ ( 0 )  + ^(r)).

A becslés eloszlásának Laplace-transzformáltja határozható meg, mely átalakítások után a 
következő alakot ölti:

F { z ) = - ^  J c o s Í s z  +  - j r  sm(í>) - p, -

ahol a benne szereplő mennyiségek a következőek:

r  = * J ( l+ 2 zV )  = ] -a r c tg {
* 2 11 + 2x <T I

-<^9, = ^

o ,  = A f  -  A f -  -  ő j ) co s(2 A r) s in (^ )  + 2 ő ,B j  s in (2 A r)  s in ( í i ) jc



=  2A^A^ + -  B , ) sin(2>l<') s in (^ )  -  2B ,B j c o s ( 2 ^ )  s in ( ^ ) je

-4, = ^ ( i )  = 1 + ax + r cos(p) , = A ^(s) = xs + r  sin(?>)

B, = B,(s) = 1 + ax -  r  c o s ( p )  , Bj = 5 j ( í )  = xs -  r  sin(^)

A korábban kiszámított táblázatokban [4,S] adott X, p  értékek esetén azok az u számok szerepelnek, 
amelyekre

A feladatunk, hogy a régebbi számításokat ellenőrizzük és a hiányzó értékek meghatározzuk. 
Ez a Maple segítségével több SUN munkaállomáson történt. A Maple egy részmodulja ugyan tud 
numerikusán is integrálni úgy, hogy csak a képletet kell beírnunk, de ezzel a képlettel nem 
boldogult. Kihasználva a Maple programozható voltát, trapéz módszerrel közelítéseket számoltunk. 
A pontosság meghatározásának érdekében függvényvizsgálatot végeztünk.

Első lépésként a függvény párosságát tettük próbára. A képletből egyértelműen nem látszik 
de a függvény nem páros. Bár az eltérések szintén periodikusak és egyre kisebbek ahogy s tart a 
végtelenek felé. A lambda növekedtével szintén csökken az eltérések értéke.

Második lépés a trapéz módszer beosztás sűrűségének meghatározása volt. Azt találtuk, hogy 
nem célszerű egyenletes beosztást alkalmazni. Az y-tengely közelében és a szakadási helyeknél 
sűrűbb, máshelyütt ritkább beosztás is elég. Ezzel sokat gyorsíthatunk a közelítés sebességén. 
Harmadik lépésként a számítási pontosságot határoztuk meg. Ha 5 jegyre akarunk pontos 
végeredményt kapni, akkor 15 jegy pontosságú aritmetikát kell használni. A közelitési lépések első 
néhány lépésénél viszont érdemes 10 jegyre számolni, mivel így az értékek beleférnek egy gépi 
szóba, és ezért a számítások nagyságrendekkel gyorsabban hajtódnak végre.

A számításokat gyorsítja, ha elegendő nagy memória áll rendelkezésre, de már 2Mb elegendő 
a részeredmények tárolásához. Több munkaállomás használata miatt nem lehet pontos értéket adni 
arra, hogy mennyi idŐ kell egy-egy érték meghatározásához. De kb. l nap alatt sikerült a táblázat 
egy sorát kiszámítani.

Bár ez az érték jelentősen függ a X értékétől is.
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A hatékonyság mérőszámaí:

1. A rendszer válaszideje!;

2. A beavatkozás után a rendszer válaszídejeínek alakulása;

3. A jputtatható program kialakításának ideje;

4. A hibák kiszűréséhez szükséges idő;

5. A táblázat elemeinek meghatározásához szükséges idő;

6. Az előbbi idő csökkentésének lehetőségei.

összefoglalás

A feladat célkitűzéseit tehát Windows környezetben a hypertext lehetőségeket kihasználva 
célszerű megvalósítani. A jogszabályokat és a begyűjtött statisztikai adatokat a Guide segítségévé 
tárolva, a vázolt matematikai módszerek alkalmazásával interaktív módon elemezzük. Az 
alkalmazott szoftvertechnológia minden esetben az objektumorientált filozófia. Eddig elkészült az 
előzetes rendszerkoncepció, rendszerkoncepció variánsok, matematikai módszerek összefoglalása 
valamint egy minimális rendszerterv. Jelenleg a mérési módszerek kidolgozása valamint a 
programozási munka előkészítése folyik.
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SZAKMAI ELETRAJZ

Szabó Attila

1989-ben végeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a Programozó - 
matematikus szakon, majd 1991-ben a Programtervező matematikus szakon. 
Ösztöndíjasként majd tanársegédként azóta az egyetemen dolgozok. Elsősorban 
programozási nyelveket oktatok. Kutatási területem az asszociatív memóriák és 
ennek alkalmazásai a stratégiai játékoknál. Továbbá érdeklődésem a bonyolult 
számítások optimális megoldásának keresésében, vezetett el oda, hogy 
társszerzőként részt vegyek a konferencián.

SZAKMAI ELETRAJZ

Kuki Attila

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem matematikus-statisztikus szakán 
végeztem 1989-ben. Két évig az egyetem Számoló Központjában dolgoztam, s 
azután a Matematika Intézetbe kerültem. Jelenleg az Információ Technológia 
Tanszéken vagyok, mint egyetemi tanársegéd. Oktatási feladataimon túl 
foglalkoztam európai programozói versenyek menedzselésével (ACM 
Programming Contest). Az utóbbi időben információ technológiai eszközök 
hatékonysági vizsgálatával (performance evaluation) foglalkozom.



A CA-Visual Objects lesz az elviselhető kompromisszum  
a "közép" válságára?

Endrődi Tamás 
Számaik RT

Éveken át a kis és közepes méretű alkalmazások készítésének szinte egyeduralkodó eszköze volt a 
Clipper. Az informatikai alkalmazások többségét kitevő "alsó középosztályban" azonban a készített 
szoftverekkel szembeni felhasználói elvárások jelentősen megnövekedtek az elmúlt években. A 
"nagyok" között igen sok kiváló fejlesztő eszköz található, de ezek általában megfizethetetlenül 
drágák a "közepes" méretű alkalmazások fejlesztői és felhasználói számára. Megfigyelhető, hogy a 
"középméret" alkalmazásfejlesztői egy-két éve tömegesen bemutatóról bemutatóra járnak - keresve 
a tökéletes fejlesztő eszközt.

A Számaik RT oktatójaként és számos adatfeldolgozási alkalmazás készítőjeként magam is 
folyamatosan keresem a "középosztály" ideális alkalmazásfejlesztő eszközét, amelyik

megbízható, jól működő, kényelmes eszköz, 

egységes (Windows-os) alapú grafikus felületet biztosít,

programfejlesztő környezete 4GL-es elemekkel rendelkezik (képemyőtervező, listagenerátor, 
menütervező, adatmodellező, debugger stb.)

“ teljesen objektumorientált, 

eseményvezéreit, *

- nyitott architektúrájú,

-  nagyméretű adatállományoknál is hatékony - lehetőleg SQL-alapú - elérést biztosít,

- szabadon terjeszthető EXE-t készít, amihez nem kell egy drága futtató rendszert megvetetni
a felhasználóval,

a lehető legkönnyebben megtanulható

-  és nem méregdrága.

Számos általam ismén eszköz teljesíti a követelmények egyikét-másikát, de az összesét együtt 
egyik sem. A CA-Visual Objects sem teljesíti jelenleg az összes követelményt, de talán a 
legel viselhetöbb kompromisszumot nyújthatja a jövő számára.

Előadásomban ennek a Clipperen felnőtt objektumorientált, eseményvezéreit, Windows-alapú - ám 
N’adonatúj és kissé kiforratlan - alkalmazásfejlesztő eszköznek az erősségeit és gyengeségeit 
szeretném bemutatni.



A CA-VO Wíndows-alapú rendszer, amely lehetővé teszi több dokumentum egyidejű 
megjelentetését, az eseményvezéreit működést, a teljeskörű grafikai eszköztár használatát és a 
megszokott Windows-technikák (clipboard, drag&drop, help stb.) alkalmazását.

Teljesköní objektum-orientáltsága révén támogatja új osztályok létrehozását - akár öröklődés 
útján is. A  meglevő vagy az újonnan kreált osztályokhoz metódusokat és különféle hatókörű 
tiilajdonságváltozókat is készíthetünk.

A CA-VO integrált fejlesztő eszközzel (IDE) rend^ezik , mellyel a fejlesztő mezötípusokat, 
adatszervereket, megjelenítő ablakokat, menüket és ikonokat tervezhet a képernyőn. A tervezés 
eredményét egy központi adattár (repository) tartalmazza. A repositoryban tárolt adatok szervezése 
3 szintű. A hierarchia csúcsán az ún. alkalmazások állnak, melybe nemcsak az általunk készített 
felhasználói alkalmazások tartoznak, hanem a könyvtárak (rendszerrel szállított és saját) és a 
DLL-ek is. Minden egyes alkalmazás modulokból épül fel, így a modul áll a hierarchia 2. szintjén. 
A hierarchia legalsó szintjén az egyedek állnak. Minden egyes modul számos egyedet tartalmazhat. 
Az egyedek típusa és mérete rendkívül sokrétű. Egyed például egy 500 soros eljárás vagy egy 
függ\ény, de egyednek számit egy globális változó vagy egy konstans 1 soros deklarációja is. 
Külön egyedet jelent egy képernyőn megtervezett ablak vagy egy menü, és külön-külön egyednek 
számit minden osztály és metódus is, amit az adott modul használ. A fejlesztő eszköz editoraival 
kialakított egyedekböl a CA-VO "Clipper-szerű" kódot generál, mely a szükséges 
osztálydefiniciókat, metódusokat, \áltozó- és konstansdeklarálásokat tartalmazza. A beépített 
forráskód editor segítségével a generált kódhoz tetszőleges kiegészítéseket írhatunk. A CA-VO 
compiler a generált és a felhasználó által közvetlenül írt kódrészleteket - a Clipperrel és más 
hasonló eszközökkel ellentétben - nem valamilyen pszedokódra (P-kódra), hanem natív kódra 
fordítja. A Clipperhez képest ennek a technikának az alkalmazása minimum 2-3-szoros futási 
sebességnÖN ekedést eredményez. A fordítás egyedenként történik, de az inkrementális fordítási 
technika alkalmazása révén minden egyes fordítási kéréskor (Build parancsnál) csak azok az 
egyedek fordulnak újra, amelyek tartalma a legutóbbi fordítás óta megváltozott. A lefordított 
alkalmazás elindítható a CA-VO alól. de szabadon terjeszthető EXE is készíthető, melyhez már 
nincs szükség a CA-VO-ra. csak a Windows-ra.

Adatkezelő rendszere - egy DataServer nevű közös ősosztályból kiindulva - mind az xBASE 
formájú (DBServer alosztály), mind az SQL-alapú (SQLSelect alosztály) adatbázisokat támogatja. 
Az ODBC (Open DataBase Connectivity) technika révén több, mint 20 rendszerrel (Ingres, Oracle,
SyBase. IDMS, Btrieve. OS/2 DB2 stb.) képes kommunikálni.

A CA-VO kliens-szerver architektúrájú rendszer. Az adatablakok és az adatszerverek kapcsolatát is 
ezzel a technikával oldja meg. Az egyes adatablakok (kliensek) által kért műveleteket az ablakhoz 
kapcsolt szerver valósítja meg, majd a végrehajtás után a szerver értesíti az összes kliensét a 
változásról. Beépített IPC osztályok révén (pl. IpcServer, IpcCIient) képes a DDE (Dynamic Data 
Exchange) technikára is, mellyel más alkalmazásokkal végezhető intelligens adatkommunikáció.

Az alap CA-VO csomag a Computer Associates egy másik termékét, a CA-RET-et is magába 
foglalja, ami tulajdonképpen egy teljeskörű listatervezö eszköz (Report Engine Technology). A 
CA-RET-tel elkészített listaterv alapján később magát a listát - a már említett DDE technika révén - 
bármelyik más alkalmazásból elkészíttethetjük. A ReportQueue osztály felhasználásával a CA-VO- 
ban írt alkalmazásunk akár a képernyőre, akár a nyomtatóra készíthet listát, de ugyanannak a 
listatervnek a felhasználásával pl. WinWord-ből is legyártathatjuk a tényleges listát.

A CA-V'isuai Objects alapvető jellemzői



A CA-VO nyílt architektúrájú rendszer, amely lehetővé teszi más programnyelven irt rutinok 
beintegrálását is. Ehhez mindössze annyi kell, hogy a pl. C-ben vagy Pascal-ban írt rutinjainkat 
DLL-be rakjuk és a CA-VO-ban interfészként DLL LUNCTION egyedet rendeljünk hozzá a 
paraméterek és a visszaadott érték tipusegyeztetéséhez. Ezzel a technikával bármely ismert 
formátumú DLL rutinjai felhasználhatóak, így maga a Windows API is.

A CA-VO-hoz szükséges konfiguráció és az installálás

A C.A-Visual Objects-hez legalább 8 MB RAM kell min. 5.0-ás DOS-szal és 3.1-es Windows-zal. 
A 13 darab 1.44-es floppyt tartalmazó installáló készlet tartalma - az installálás paraméterezésétől 
függően - kb. 50-60 MB-nyi lemezterületre "mászik fel". Az alkalmazásfejlesztéshez minimum 
486DX2 javasolt, (az én 386DX-emen sajnos elég lassan döcög a rendszer).

A C.A-VO alaprendszere 9 könyvtárat tartalmaz. A GUI Classes a képernyős megjelenítés 
osztálykönyvtára. A DBF Classes és az SQL Classes az adatbáziskezelési osztályokat és 
metódusaikat tartalmazza. A System Classes-ben a kiegészítő rendszerosztályok helyezkednek el. 
A Report Classes-ben található a CA-RET rendszer interfésze. A System Library az egyetlen 
könyvtár, amelyik minden alkalmazáshoz automatikusan hozzákerül, hiszen ebben találhatóak a 
rendszer alapfüggvényei. A DBF és a Terminal csak akkor kell, ha régi Clipperes programokat 
akarunk a CA-VO alatt egy emulált terminálablakban futtami. A Windows API pedig a közvetlen 
Windows hozzáféréshez szükséges.

Felhasználói alkalmazás készítésének első'lépése: Adatszerkezet meghatározása

Az alkalmazás által használt adatszerkezet (adatállományok és mezők) definiálásának menete attól 
függ, hogy már létező adatállományokhoz építünk egy felhasználói rendszert, vagy "nulláról* 
indulunk. A definíciós lépések természetesen attól is függnek, hogy az adatállományokat xBASE- 
vagy SQL-módon akarjuk elérni. (Az ODBC arra is lehetőséget ad, hogy DBF adatállományokat 
SQL-módon érjünk el.)

"Nulláról" indulva a legelső lépés az adatszerkezet ismeretében, hogy virtuális mezőtipusokat 
definiáljunk a FieldSpec Editor segítségével. Minden mezőtípusnak nevet adunk, és számos 
jellemzőt rendelhetünk hozzá (adattípus, hossz, kitöltési tartomány, üzenet tartományon kívüli 
adatbevitelnél, kötelezőség, help kulcsszó és nem utolsósorban egy tetszőleges ellenőrzés kódblokk 
formájában). Egy FieldSpec-et a későbbiek során több konkrét mezőhöz is hozzárendelhetünk, pl. 
egy irányitószám, mint virtuális mezőtípus több "hús-vér" mezőhöz is tartozhat (Személy 
lakcímének irányítószám adata, partner telephelyének irányítószáma stb.) Minden egyes FieldSpec 
elmentésekor a CA-VO külön egyedet kreál magának a FieldSpec-nek, külön egyedet a FieldSpec 
osztályból örökített osztálynak és külön egyedet az új osztály Init metódusának.

Ha létrehoztuk a virtuális mezőtípusokat, akkor a DBServer Editor vagy az SQL Editor 
segítségével hozzáfoghatunk az adatbázisok szerkezetének defrniálásához. A DBServer Editomél 
minden egyes szerverhez (DBF adatállományhoz) meg kell adnunk az állomány fizikai nevét, az 
indexek adatait és a konkrét mezőket. A konkrét mezők tulajdonságadatainál felhasználhatjuk a 
FieldSpec Editorral létrehozott virmális mezőtipusokat, de akár új típusokat is kreálhatunk menet 
közben. Egy szerver adatainak elmentésekor a CA-VO számos egyedet generál. Külön egyedként 
jelenik meg az adott szerver és külön egyed a DBServer osztályból örökített osztály. Külön-küldí 
ACCESS metódus készül mindegyik mező adatának elérésére, és külön ASSIGN metóduaok 
gondoskodnak a mező megváltoztatásának átvezetéséről. Célszerű külön modulba rakni mindegyik
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szervert, sőt a szervereket tartalmazó modulokat eleve külön könyvtárba gyűjthetjük. így több 
különféle alkalmazás is használhatja ugyanazokat az adatszerkezeti definíciókat.

Ha meglevő adatállományhoz készítünk alkalmazást, akkor a DBServer Editorba kell belépnünk, és 
beimportálhatjuk az adott adatállomány specifikációját. Az importálás sok manuális begépelést 
megspórol, de a részletes mezőellenőrzési feltételeket és üzeneteket mindenképpen kézzel kell 
kitöltenünk.

Az adatszerkezet pontos definiálása "rabszolgamunka", de elkerülhetetlen. Előnye viszont, hogy 
csak egyszer kell elvégezni egy adott állományra vonatkozóan, és innentől kezdve az összes - az 
adott szervert kliensként használó - ablak "ismerni” fogja a mezőket, és érvényesíteni fogja a 
megadott ellenőrzéseket velük kapcsolatban.

Adatmegjelenítő ablakok tervezése

Az adatszerkezet kialakítása után az alkalmazás képernyős megjelenítését kell megterveznünk. 
Elsőként az alkalmazás keretablakát, a ShellWindow-t tervezzük meg a Window Editor 
segítségével. A Window Editor a nevéből adódóan a képernyőn végezhető képemyőtervezés 
eszköze. Az alkalmazás ShellWindow-ján gyermekablakok formájában ún. DataWindow-k fognak 
elhelyezkedni, melyeket szintén a Window Editor segítségével alakíthatunk ki. Minden egyes 
DataWíndow - egy adatszerver klienseként - az adott szerver adatainak megjelenítésére, az adatok 
karbantartására és az adatrekordokban történő navigálásra szolgál. Az adatok a képernyőn kétféle 
üzemmódban (Form = 1 rekord/ablak és Browse = több rekord/ablak) jelenhetnek meg.

Egy konkrét DataWindow tervezésekor kérhetjük a kapcsolt szerver összes mezőjének 
megjelenítését (Autó Layout), de az eszközpalettán levő gombokkal magunk is létrehozhatunk 
controlokat a Windowsból jól ismert fajtákból, pl FixedText, SingleLineEdit, MultiLineEdit, 
ListBox, ComboBox, PushButton, CheckBox, RadioButton típusok. Csoportok (GroupBox és 
RadioButtonGroup) is kialakíthatók. Belső ablak (Sub-data window) is létrehozható controlként. 
Az adott ablak Form típusú képe mellett külön megtervezhetjük a Browse formájú (táblázatos) 
képet is. Ha egy adatablak valamelyik képe nincs megtervezve, akkor a végrehajtás során az adott 
kép kérésekor a CA-VO futás közben kialakítja azt úgy, hogy a kapcsolt szerver összes mezője 
megjelenjen rajta (futás közbeni Autó Layout). Ez a művelet sajnos igen lassú (4-5 rap is lehet).

Adatszerverhez nem kapcsolt ablak (DialogWíndow) is tervezhető, pl. paraméteradatok bekérésére.

Menük és eszközsor tervezése

A Windows logikájából adódóan egy ShellWindow-hoz egy menüsor tartozik, de ezen a helyen 
mindig az aktuális gyerekablakhoz rendelt menü jelenik meg autotnatikusan. Ha egyetlen 
gyerekablak sincs még, akkor a ShellWindow-hoz rendelt menü látható a menüsoron. Egy menü 
több fömenüpontból és azokhoz kapcsolódó almenüpontokból álló többszintű lebomló szerkezet, 
melynek tervezését a Menu Editorban lehet elvégezni. Mindegyik menüponthoz eszközgorab és 
gyorsbillentyű is rendelhető. Az eszközgombok saját tervezésnek is lehetnek. Az eszközsor többféle 
helyen is elhelyezhető, sőt lebeghet is.

Egy menüponthoz nem konkrét esemény kapcsolódik, hanem egy metódusnév, melyet a végrehajtó 
rendszer elsőként az aktív ablakhoz passzol. Ha az adott ablalmak - az őseit is beleértve - nincs 
ilyen nevű metódusa, akkor az ablak tulajdonosa (pl. a ShellWindow) "jut labdához". Ha ő sem tud
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mit kezdeni vele, akkor továbbpasszolja a legfelső szinten álló virtuális objektumnak az ún. App- 
nak. Ha még ezen a szinten sem rendeződik a dolog, akkor megpróbál a CA-VO keresni egy ilyen 
nevű ablakosztályt az alkalmazásban létrehozott Window tipusú ablakosztályok közül, és ha talál 
ilyet, akkor generál egy objektumot az adott osztályból, azaz végül is megjeleníti az ablakot. (A 
CA-RET-nél használt ReportOueue osztályokat is végigkeresi az adott névvel.) Ha semmi sem jön 
össze, akkor a menüpont aktivizálása nem jár semmilyen tevékenységgel.

A fentiekben bemutatott eseménykezelési technika nemcsak a menüpontok aktivizálásakor 
játszódik így le, hanem például a PushButton nyomógomboknál is. A mérvadó metódusnevet 
ilyenkor a nyomógomb neve szolgáltatja.

Igen sok 4GL rendszer nem ezt a technikát használja, hanem közvetlenül a controlokhoz rendeli a 
végrehajtandó tevékenységeket (ilyen pl. az MS Access is). A CA-VO-ban nem a controlok 
rendelkeznek ezzel a kitüntetett szereppel, hanem az ablakok, és igy sokkal rugalmasabban lehet 
létrehozni a kapcsolatokat.

Ikon és kurzortervezó'

A CA-VO beépített ikon editorral rendelkezik, amellyel ikonok és kurzorok tervezhetők az 
alkalmazásokhoz.

Alkalmazás-indító metódus készítése

Ha az eddigiekben elmondott tervezési lépéseket elvégeztük, akkor már csak egy rövid indító 
metódust kell készíteni Start() néven az App osztályban. Ebben a metódusban szerepelnek az 
alapbeállítások (pl. a SetDeleted(TRUE)), a shellablak létrehozása a korábban megtervezett 
ShellWindow-féle osztályból és a SELF:Exec() kiadásával a Windows-os eseményfigyelés és 
kezelés beindítása.

Ami nem tetszik

A CA-Visual Objects Pre-Release változata 1994 szeptemberében jelent meg 45.000 Ft-os áron, a 
Release változat (1.0a) 1995 februáijától kapható - a Pre-Release-t vásárlók számára ingyenesei. 
Vadonatúj szoftverről van tehát szó, melyre különösen igaz lehet az a mondás, hogy minden 
szoftvert a 2.0-ás verziójával szabadna csak kibocsátani. A fejlesztés közben igen sokszor elszáll a 
rendszer Application crashed vagy General Protection Fault üzenettel. Az üzeneteknek néha nincs 
komolyabb következményük, azaz folytathatjuk a munkát a CA-VO alatt, máskor viszont "kilök" 
minket a Windows-ba, sőt néha még a Windows-t is kirántja alólunk - egészen a DOS-ig röpítve 
minket. Ezek a hibák megmagyarázhatatlanok, de leginkább a memóriakezelés hibájára 
gyanakodhatunk. Vannak eleve olyan komponensei a rendszernek, amelyek gyakrabban szállnak el, 
mint más komponensek. A "veszélyes" komponensek közé sorolható például a Window Editor-beli 
táblázatszerkesztő.

Maga a Window Editor egyébként is a legpuritánabb és leggyengébb láncszeme a rendszemdt 
Amíg például az MS Accessben többféle "varázslót" (wizard) is igénybe vehetünk az automatikus 
elrendezés (Autó Layout) készítésekor, addig a CA-VO-ban csak egyféle kép születhet. A CA-VO a 
kép kialakításakor a mező adattípusától függetlenül mindig 1 FixedText és 1 SingleLineEdit 
controlt produkál minden egyes mezőre. Az Access ezzel szemben "tudja", hogy például egy
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logikai adat megjelenitéséhez a Checkbox illik a legjobban, egy kód típusú adathoz pedig a 
Combobox passzol. Az Accessben a lehetséges adatmezők egy külön kis ablakban is 
megjeleníthetők, ahonnan a drag&drop technikával közvetlenül elhelyezhetünk egy mezőhöz 
tartozó controlt a képernyőn - anélkül, hogy nekünk kellene külön-külön minden tulajdonságadatát 
kitöltenünk. Kalkulált mezőt sem tervezhetünk olyan könnyen, mint az Accessben. Az Accessben 
elegendő a control megfelelő tulajdonságadatába beírni a képletet (kifejezést), és a kalkulált adat 
automatikusan követi a primér adatok változását. A CA-VO-ban sajnos mindez csak külön kód 
készítésével oldható meg. (Az EditFocusChange metódusba kell belerakni a képzett control 
aktualizálását). A képernyőkkel kapcsolatos "látványelemek" is sokkal szegényesebbek a CA-VO- 
ban, mint az Access-ben. Nem lehet például besüllyeszteni vagy kiemelni egy controlt, díszítő 
elemeket eleve korlátozottan lehet csak elhelyezni, így például csak keretet lehet rajzolni, sima 
vonalat csak programból lehet kirakni. Fix ábra is csak ikonként rakható le, minden egyéb csak 
külön programkóddal valósítható meg - nem is akármilyen könnyen! Egy tetszőleges ábra (pl. 
vonal, ellipszis stb.) megjelentetéséhez például külön Expose metódust kell készíteni. OLE-t 
(Object Linking and Embedding) is csak majd az év vége felé megjelenő 2.0-ás verzió fog tudni. 
Grafikon készítéséhez külön terméket kell vásárolnunk (pl. a LightLib-et).

A Window Editor táblázatszerkesztő része sem érdemel sok dicséretet. Egy oszlop törlésekor 
például nem veszi észre, hogy változás történt, igy a mentés eszközgombot nem engedi 
megnyomni. El kell játszani egy látszatmódosítást (pl. egy tulajdonságadat szövegéből kitörlünk, 
majd újra beírunk egy betűt), hogy ismét kiválasztható legyen a mentésgomb. Kalkulált oszlop 
szerencsére tervezhető külön kódírás nélkül, de a Pre-Release változat még csak olyan oszlopot 
"tudott", ami egy az egyben egy adatbázismezőhöz kaptcsolódik. Az Access-szel ellentétben a CA- 
VO-ban a cellák és a fejléc is csak egysoros szöveget tud megjeleníteni.

Az adatszerkezet definiálásából kimaradt a kapcsolatok megadásának lehetősége. Az Accessben az 
adatszerkezet kiépítésekor eleve definiálhatunk kapcsolatot két tábla között, melyet egy látványos 
ábrával meg is mutat nekünk a rendszer. A definiált kapcsolatok sok segítséget jelentenek az Access 
ablaktervezője számára. Ebből állapítja meg például, hogy hová tegyen Comboboxot sima Edit 
mező helyett.

Konklúzió

Mindent összevetve a CA-Visual Objects-ben hosszú távon van perspektíva. Jelentős fejlesztésre 
szorul ugyan a Window Editor rész, de erre minden bizonnyal hamarosan sor is kerül, hiszen a CA 
publikálni fogja az integrált fejlesztő környezet program interfészét. Bátran megjósolható, hogy ezt 
követően sok fejlesztő cég el fogja készíteni a saját "mindent-tudó" editoijait. és ezen termékekkel 
jelentősen leegyszerűsödik majd a fejlesztői munka, azaz sokkal kevesebb 3GL kódgyártásra lesz 
szükség.

Az objektív kép mellé az is hozzátartozhat, hogy a Clipperhez hasonlóan a CA-Visual Objects-nek 
is elég nagy a "tömegvonzása". Néhány hónapos múltja van, de már fejlesztői klubok alakultak 
világszerte, és már most több olyan újság is útjára indult, ami semmi mással nem foglalkozik, csak 
a VO-val. (pl. Visual Objects Advisor, Visual Objects Developers stb.)

Sokan kérdezik tőlem, hogy bele meijenek-e fogni most egy nagy adatfeldolgozási rendszer 
elkészítésébe CA-VO-val. Egyértelmű választ nehéz adni, hiszen a kockázat nyilvánvalóan 
nagyobb most, mint majd valószínűleg egy év múlva lesz. Egy biztos, elsők között lenni mindig 
veszélyes (sok még a hiba a rendszerben, kevés az általános tapasztalat, és legfőképpen nincs kit
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felhívni, ha baj van), de ha csak negyedakkora karriert fut be a CA-VO, mint amit a Clipper futott 
be, akkor is azt hiszem, hogy igen sok alkalmazás fog CA-VO alatt működni néhány év múlva.

A cikkem címében elhelyezett kérdőjel persze továbbra is kérdőjel. A kis és közepes alkalmazások 
világában igen sok a bizonytalanság, viszont a piac vitathatatlanul hatalmas. Azok a 
programfejlesztők, akik ezt a piacot célozzák meg, semmiképpen sem mehetnek el a CA-Visual 
Objects mellett. A Windows alatti programozás, a/ ''seményvezérelt és objektum-orientált 
gondolkodásmód mind-mind olyan témák, amelyek egészen biztosan helyet kapnak az évezredv^ 
JÖVŐ "tökéletes eszközében". Hogy ez a CA-Visual Objects lesz vagy sem, - meglátjuk néhány év 
múlva.

d
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A prototípus

Sandi Mária
Magyar Távközlési Részvénytársaság 

Vezérigazgatóság, OSS project

A "software engineering"-gel, a szervezési módszertanokkal foglalkozó anyagok nagyjából mind 

ugyanúgy kezdődnek; felsorolják a szoftverfejlesztés problémáit, a problémák szimptómáit. 

Rémtörténetek légiói keringenek a magas költségű sikertelen fejlesztésekről Nem kívánok ezekből 

citálni, de talán érdemes megnézni az egyik többször idézett példát, amely a legkifejezőbből, 

"mérhetően", összegszerűsítve illusztrálja problémáink nagyságát Az Egyesült Államok 

kormányának elszámolási hivatala (US Goverment Accounting Office) kilenc szoftver-projekt 

vizsgálata alapján a következő költségadatokat publikálta 1979-ben:

Kifizetett, de soha át nem adott rendszerek 3 2 M $

Átadott, de soha nem használt rendszerek 2 0 M $

Elvetett vagy újraszervezett rendszerek I 3 M $

Módosítás után használatba vett rendszerek 0 2 M $

Átadás után használható rendszerek 0 1 M $

Jó lenne azt hinni, hogy ez csak a hetvenes évek problémája volt és a helyzet azóta gyökeresen 

megváltozott, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem igy van

Az informatikusok számtalan módszert fejlesztettek ki az elmúlt évtizedekben, amelyek a 

szoftverfejlesztés minőségének javítását szolgálják, mint pl. az SDM, SSADM, CASE módszerek, 

eszközök.

A hagyományos rendszerszervezési módszereknél az összes szükséges tevékenység nagyon jól 

szervezett, de alapjában szekvenciális elrendezésű műveletek láncolata Az egyes fázisok csak az 

ellenőrzési pontokon csatlakoznak, és általában elég hosszú idő telik el a helyzetfelméréstől a 

rendszer átadásáig

Ezek a módszerek akkor eredményeznek tökéletes végterméket, ha a felhasználó igényeit 

tökéletesen mértük fel, és tökéletesen fogalmaztuk meg, még a definíciós tanulmány elkészitésótík 

szintjén, és ha minden ellenőrzési ponton a tévedhetetlenséget nyújtottuk

Mi is a probléma a felhasználó igényeinek felmérése terén?

Nagyon sokszor találjuk úgy, hogy a felhasználó "nem-tudja, hogy mit akar" Ez abból adódik, 

hogy a legtöbb felhasználó nem ismeri pontosan a számitógépes rendszer lehetőségeit és korlátáit.
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(természetesen ez nem is várható el tőle) és nem is tudja ezeket érdemben figyelembe venni A 

számitógépes rendszer általában megváltoztatja az eddigi feldogozás menetét, általában nem lehet és 

nem is célszerű egy az egyben átvenni a manuális feldolgozást A felhasználó úgy látja, hogy 6 

eddig a legtermészetesebb, legésszerűbb módon végezte feladatát, és ez a hozzáállás sokszor elfedi 

a lehetséges jobb megoldásokat

Nagyon gyakran merül fel kommunikációs probléma a rendszer szervezője és a felhasználó 

között, mivel képzettségük és gyakorlatuk különböző Nagyon nehéz a felhasználó számára 

bármilyen, a számítástechnikusok által használt eszközzel prezentált leírást (legyen az hagyományos 

vagy modern, folyamatábra, adatfolyam diagram, egyedkapcsolat modell) a hétköznapi élettel 

összevetni, megállapítani hogy lefedi-e a teljes komplexitást, stb. Kissé cinikusan úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy az informatikusok végülis egy olyan nyelvezetet fejlesztettek ki a leendő 

rendszerek leírására, amelyet a számítógép ugyan még nem ért meg, de már egy normális halandó 

sem.

Márpedig a félreértések következményei ismertek.

Ezeket a problémákat Jacob Nielsen pár szellemes szlogenbe foglalta Nem idézve, csak 

összefoglalva:

• A legjobb elképzelésed sem elég Jó Képtelenség egy optimális felhasználói felületet biztosítani 

a saját elgondolásainkra alapozva, mivel a felhasználónak korlátlan lehetősége van, hogy mást 

és másképpen akarjon.

• A felhasználónak mindig igaza van Nem érdemes túlragozni, a felhasználónak kell használni 

a rendszert, és ha ez gondot okoz neki bármilyen szempontból, ez azt jelenti, hogy nem az 

igényeinek megfelelő rendszert terveztünk

• A felhasználónak nincs mindig igaza A felhasználót köti az eddigi gyakorlata, ismerete, és 

nem biztos, hogy felismeri az általa még nem ismert szolgáltatás előnyeit

• A felhasználók nem tervezők A teljesen egyedi megolííasok magukban hordják a veszélyt, 

hogy senki más nem tudja használni őket, csak az, akire méreteztük A felhasználó igényeit csak 

az ésszerűség határain belül érdemes kielégíteni, az elfogadott vagy szabványos megoldásokat 

meg kell tartani

t A tervezők nem felhasználók.

• A vezérigazgató nem felhasználó, stb.

Belátható, hogy van gyakorlati haszna annak, ha elképzeléseinket megpróbáljuk valamilyen 

módon láthatóvá, megfoghatóvá tenni, még a fejlesztés korai szakaszában. Ez vonatkozik mind a 

hagyományos tervezési módszerekkel, mind a modernebb eszközökkel (CASE) készülő nagy 

rendszerekre, mind az egyedi kívánságot kielégítő, kis volumenű fejlesztésekre.
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Sajnálatos módon a legritkább esetben van lehetőségünk arra, hogy úgy kezdjük a specifikálást, 

mint egy nő a szabónál: azt a modellt kérem, ami a kirakatban van, csak a nyaknál zsabó helyett egy 

kis fodros gallérral Ezért szükségünk van valamilyen eszközre, amellyel viszonylag gyorsan, 

viszonylag alacsony költséggel meg tüdjük állapítani, hogy a következő féléves, éves munkánk 

eredményes lesz-e, vagy az üzemszerű működés helyett az átdölgozást kezdhetjük

Ez az eszköz, ez a technika a prototípus, a prototípus készítés Ahhoz, hogy egy eszközt 

hatékonyan tudjunk használni, ismernünk kell rendeltetését, használati módját

A prototípus egy olyan működő modellje egy információs rendszernek, vagy annak egy részének, 

amely megmutatja a rendszer specifikus vonásait

Ezen definíció lényege a "modell" fogalma A prototípus készítésnél nem szempont, hogy a 

modell lefedje a teljes rendszert, elég, ha a koncepciót meg tudja mutatni Különféle modellezési 

módszereket és technikákat használnak az információs rendszerek fejlesztése során A különbség 

lényege a különféle prototipüsok és technikák vonatkozásában az, hogy mit is értünk a "működő" 

modellen. Például egyik aspektus lehet az, hogy mit csinál a rendszer, a másik lehet az, hogy 

hogyan, milyen interfészen keresztül csinálja azt

Figyelembe véve ezeket a szempontokat, a prototípusokat először is két csoportba sorolhatjuk:

• Teljes prototípusok

• Nem teljes prototípusok

A teljes prototípus a klasszikus értelemben vett prototípus, amelyben a tervezett rendszer összes 

szignifikáns ftinkciója kidolgozottan jelen van, és maga a prototípus a végső rendszer 

fejlesztésének alapjául szolgál

A nem teljes, vagy részleges prototípusról többféle megközelítésben beszélhetünk Az egyik 

megközelítés szennti kategóriaképzés alapja pontosan az, hogy mit is várunk a prototípustól Ha 

a rendszer komplexitásáról beszélünk, ez többféle módon érthető Ez jelentheti a megoldandó 

problémák összetettségét, de jelentheti azt is, hogy egy-egy modul funkcionalitásában bonyolult, 

az elvégzendő műveletek halmaza bonyolult Ezt legegyszerűbben a következő módon 

illusztrálhatjuk:
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Különféle tevékenységek

Horizontális prototípus

F
u

n

k

c

ó

k

VerttkáKs prototípus A teljes rendszer

I . ábra

Annak megfelelően, hogy a rendszert milyen vonatkozásban kívánjuk modellezni, a prototípus 

következő típusairól beszélhetünk: •

• Vertikális prototipus készítésénél nem vesszük figyelembe az elvégzendő tevékenységek teljes 

skáláját, hanem kiválasztjuk a legszignifikánsabb modulokat, azokat viszont teljes mélységükben 

kidolgozzuk Például egy telefon tudakozó esetében a modell csak a lekérdezésre vonatkozik, 

nem foglalkozik azzal, hogy az adatok hogyan kerülnek a rendszerbe, hogyan kell azokat 

karbantartani Majdnem biztos, hogyha a felhasználónak ezen modul működése megfelel, 

kényelmes, és pontosan azt produkálja, amit elképzelt, és ezt ily módon úgymond még a 

fejlesztés megkezdése előtt látja, akkor a kifejlesztett rendszert szívesen fogadja és használatba 

veszi akkor is , ha az mégsem lett tökéletes (Tökéletes rendszer nincs, vagy ha van, akkor 

annak az a hibája )

• Horizontális prototípus: ebben az esetben felvázoljuk a rendszer összes modulját és azok 

kapcsolatát egymással A felhasználó teljes egészében láthatja a rendszer szolgáltatásait, láthatja, 

hogy az egyes részek hogyan függenek össze, viszont nem dolgozzuk ki a modulok működését. 

Tehát tulajdonképpen szimuláljuk a teljes felhasználói interfészt, csak nrncs ténylegesen működő 

funkció alatta .
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• Eldobandó (throw-away) prototípus

• Túlélő (reusable) prototípus

Eldobandó prototípusról akkor beszélünk, ha az elkészített prototípust nem használjuk fel a 

fejlesztendő rendszerünk elkészítésénél, azaz a prototípus csak mint működő modell szolgál

Túlélőnek nevezzük a prototípust akkor, ha a prototípus szignifikáns részei megfelelnek 

szoftverfejlesztés minőségi követelményeinek, és ezek a részek beintegrálhatok a végleges 

rendszerbe

A prototípus készítés célja szerint a prototípus készítés lehet:

• Feltáró prototípus készítés (exploratory prototyping)

• Kísérleti prototípus készítés (experimental prototyping)

• Evolúciós prototípus készítés (evolutionary prototyping)

A feltáró prototípus készítés célja a lehető legteljesebb követelmény definíció elkészítése, amelyet 

az élethű modell alapján egyezteni tudunk a későbbi felhasználóval. A feltáró prototípus készítés 

lehetővé teszi a fejlesztő számára, hogy betekintsen az alkalmazási terület rejtelmeibe, hogy 

tisztázhassa a lehetőségeket az érintett szervezeti környezetben, hogy különféle megoldási 

módokat ajánlhasson, vitathasson meg. A kívánt rendszer kezdeti koncepciójára alapozva 

elkészítjük a prototípust, amellyel aztán teszteljük a koncepciót, ily módon sikeresen definiálva, 

illetve újradefiniálva azt A hangsúly nem a prototípus minőségén van, hanem azon, hogy 

gyorsan elkészüljön és könnyen módosítható legyen

A kísérleti prototípus készítés célja a rendszer architektúrális komponenseinek rövid specifikálása. 

Feladatunk kísérleti úton ellenőrizni a rendszer-komponensek illeszkedését

Az evolúciós prototípus készítésnél a cél egy teljesedő, bővülő rendszer fejlesztése iterációs 

lépések során. Elkészítünk egy prototípust azokra a kívánalmakra alapozva, amelyek induláskor 

a rendelkezésünkre állnak. Ez a modell lesz a készülő rendszer alapja, amelyet aztán a 

pontosított felhasználói igényeknek megfelelően továbbfejlesztünk A struktúra változtatásának 

egyszerűnek és komolyabb gazdasági következmények nélkülinek kell lennie Mi több, a 

gyakorlat azt mutatja, hogy a rendszer teljes újratervezése nem is kivitelezhető, még ha 

szükséges lenne, akkor sem, mert egy ilyen újratervezés nagjun költséges lehet, az eredménye 

pedig egy fokozatos minőségromlás az egyre szükebb határidők miatt

A prototípust kategorizálhatjuk a felhasználás módja szerint is, ekkor kétféle típusról beszélünk:
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• Résztvevőleges megvalósítás (participatory approach)

• Visszacsatolásos megvalósítás (feedback approach)

• Kizárólagos megvalósítás (exclusive approach)

A résztvevóleges megvalósítás azt jelenti, hogy a későbbi felhasználó és a fejlesztő szorosan együtt 

dolgozik Ha a munkacsoport kicsi, akkor ez a módszer ragyogó eredményre vezet, ellenkező 

esetben időhúzó és konfliktus gerjesztő lehet

A visszacsatolásos megvalósítás azt jelenti, hogy a fejlesztő elkészíti a prototípust valamilyen 

módon, bemutatja a későbbi felhasználónak, begyűjti az észrevételeket és kijavítja a prototípust 

Néhány iteráció után elérnek egy olyan verzióhoz, amely már megfelelőnek minősül

A kizárólagos megvalósításnál a felhasználó kimarad a fejlesztési folyamatból

Az első két módszert ajánljuk, de az első kettő közül is a visszacsatolásos módszer az, ami mindig

megbízhatóan működik, akár a követelmény definíciós fázisban, akár az evolúciós fejlesztésnél

alkalmazzuk

Irodalomjegyzék
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A prototípus készítés menetének szempontjából a következő esetekről beszélhetünk

869



Felhasználói programok nyelvi szolgáltatásai A

Kis Adám, Mú/síik Kindó Kit.

Az ember—/'ép kommunikáció nyelvi dkülönülcsc a műszaki I'cjlellscggcl összdüggő kénysze
rű sajátosság volt. Ugyanakkor a számítógépes szakma az. ember—ember kommunikáeióban 
is jellegzetes zsargont használt, amely, mint minden zsargon, legalább olyan mértékben szol
gálta az elkülönülési, mint az ö.sszekapesolódást.

A korszakot, amikor a számítógépek alkalmazására dominánsan ez. volt a jellemző, joggal te
kinthetjük a számítá.stechnika arisztokratikus korszakának. Az elmondottak mind a mai napig 
érvényesek, és továbbra is érvényben maradnak, azonban egy ideje már nem kizárólagos ez az 
arisztokratizmu.s. A számítástechnika immár azon szakmák kózé tartozik, amelyeknek van tu
dományos és populáris ága. A számításteehnika fejlődésének gátjává váló arisztokratizmus 
.szükségessé tette a személyi számítógép megjelené.sét.

A személyi számítógép és az ember—gép kommunikáeió

A forradalmi változást a félvezetők tömeggyártásának megindulása hozta. Ez ugyanis lehetővé 
tette a számítógépek sorozatgyártását, méretének, áramfogya.sztásának csökkenté.sét és — 
részben éppen ennek köszönhetően — az infrastruktúra leegyszerűsítését. A műszaki oldal 
megteremtette az előfeltételét annak, hogy a számítógép közfogyasztási cikké váljon. A fejle.sz- 
tők az előtt a feladat előtt találták magukat, hogy lebontsák ennek szellemi akadályait, melyek 
sorában igen jelentős szerepe volt a nehézkes em ber-gép kommunikációnak. A probléma 
megoldását az általános műveltség növelésére bízni nyilvánvalóan illúzió lett volna. Követke
zésképpen a demokratikus számítástechnika-alkalmazás nyelvi környezetének létrehozása lett 
a feladat.

A személyi számítógépek a hetvenes évek közepén jelentek meg A működtetés körülményei 
(kis méret, kis áram felvétd, normál .szobai hőmérséklet stb.) miatt házi számítógépnek (home 
computer) is nevezték. A kommunikáció azonban e géppel is sokáig a hagyományos számító
gépes módszerekkel, az operációs rendszer és a programnyelvek segítségével történt.

A személyi számítógép nemcsak műszaki tekintetben képviselt új minőséget, hanem úgy is, 
mint tömeges fogyasztásra szánt árucikk. A fejle.sztés emiatt fogyasztásösztönző tendenciábu 
fordult. Először a játékok dömpingszerű gyártása volt megfigyelhető, azonban ennek korlátái 
hamar nyilvánvalóvá váltak. Meg kellett találni a személyi számítógép szerepét a hétköznapi 
üzleti életben, mely azután elvileg végtelen sorozatok gyártását teszi lehetővé. Ehhez azonban 
célorientált kommunikációs eszközök, azaz meghatározott feladat megoldására alkalmas 
programcsomagok szükségesek. Ezek sorában lehetnek problémaorientáltak (például 
főkönyvi könyvelés), illetve funkcionálisak (például szövegszerkesztés).

A személyi számítógépes felhasználói programcsomagok alapkövetelménye, hogy az ember— 
gép kommunikáció tiszta emberi nyelven valósuljon meg. A felhasználó számára a gép kezelé
se minimális igénybevételt jelentsen, figyelmét és energiáit magára a megoldandó problémára 
koncentrálhassa. A teljes demokratizmushoz hozzátartoznak a nemzeti nyelvű alkalmazási 
csomagok is.
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Am'mclyi számítÓKvpek alkalmazásának nyelvi aspektusai

A ma leginkáhh elterjedi rendszerekben a felhasználó a képernyőn menüi talál, amelyből ki
választhatja a számára szükséges műveleteket.

A menü sajátos szintaktikai forma, amelyik tulajdonképpen programnyelvi uta.sításokal képez 
le, ennek megfelelően egy vála.szlássorozat egybeolvashatő utasítá.st, mondatot képez.

A fenti alkalmazástípus sikeresen magyarított példája a Miero.sofl Word for Windows .szer
kesztőprogramja. finnek nyelvi tapasztalatai minden bizonnyal vonatkoztathatók a többi prog- 
ramc.somagra is. A magyarítást a terminológia vizsgálata alapján lehel .sikere.snek ítélni. Ezt 
alapvetően kél szempontból vizsgálom, az egyik a magyar nyelvűség megvalósulása, a másik 
az alkalmazott szakkifejezések adekvát volta.

A magyar nyelvűség szempontjából a WinWord 6.0 magyar változata példaszerű. A  munkaab
lakon a gép bekapesolá.sa után egyetlen idegen szó van, a fájl, és egy idegen eredetű, a formá
tum. Ez meghono.sodolt szónak tekinthető, a fájl azonban gondot okoz. Nem az eredeti alak 
átvétele a gond, hi.szen évtizedek alatt nem sikerült magyar szóval egyértelműen helyetle.síle- 
ni. Az általánosan elterjedi, és tőlem is előnyben ré.szesítetl megfelelője, az állomány a jelen 
cselben joggal kifogásolható hosszúsága folytán. A gond a .szó ejthetellensége, nem véletlen, 
hogy a magyar nyelv a hasonló torlódásokat minden esetben feloldja. A tő fonetikai képtelen
ségét a ragozás bizonytalansága is mutatja. Emellett a fonetikus átírással .szemben hagyomá
nyos ellenérzés is tapasztalható, amelyet ,Szöllősi-Sebe.styént is bemutat.

A menü mélyebb pontjain hasonló a helyzet. Idegen elemként találkozunk az inkább pongyo- 
la.sága, mint idegensége miatt kifogá.solható OK  alakkal (bár nekem tetszik), továbbá olyan 
számítástechnikai szakkifejezésekkel, amelyeknek idegensége nem feltűnő (adatbázis, makró). 
Bizonyos értelemben zavart keltő lehet a stílus, amely ebben a .szövegkörnyezetben a köznapi
tól teljesen eltérő értelemben szerepel.

Nem kifejezetten terminológiai kérdés, azonban a Word képernyőjén és menüjében (ABLAK 
menüpont) is feltűnő megoldás a még el nem nevezett állományok jelölé.sc. Mindaddig, amíg 
a felhasználó egyedi nevet nem ad egy megnyitott új állománynak, a nevet a dokumentum, il
letve a sablon szó helyettesíti, sorszámmal kiegészítve: dokumentum!, sablon! stb. Ez a forma 
nyilván azért alakul ki, mert a Word a sorszámnevet automatikusan kapcsolja az alapszóhoz, 
és ennek során az átdolgozók nem tartották szükségesnek, hogy ezt is átalakítsák a magyar 
szórendnek és helyesírásnak megfelelően.^

A menü magyarítása, mint látható, igen eredményes volt, inkább tekinthető puristának, mint
sem idegenszerűnek. Amennyiben ezt a megoldást értékelni kell, véleményem szerint ez in
telligens, máshol is követendő minőségű honosítás.

‘ Szöllősy-Sebestyén András: Hogyan mondjuk a ftle-l magyarul? (Esettanulmány a 
számítógépes terminológia köréből). Elhangzott 1992 november 6-án, a BM E-n rendezett 
szaknyelvi konferencián. In NyR 117. 4. szám pp564-567.
 ̂Megjegyzendő, hogy az utalószövegek generálása során a Word olyan szótárrészt is használ, 

amelyet a honosítók nem tettek át magyarra. Például, ha a Szerkesztés menüben egy 
korábban végrehajtott törlési műveletet követően a visszaállítási menüpont így néz ki: 
Visszavonás EDIT CLEAR, illetve Ismétlés EDIT CLEAR.
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A / eredeti terminológia átalakítása e/ek után inkább az adekvátság megitélésével minősíthe
tő. Viz.sgáljunk meg néhány meglelelésl:

Annotation Széljegyzet Help Súgó
Border ■Szegély Indent Behúzás
Break Töréspont Options Egyebek
Browse la  1 lóz Page .setup oldalbeállítás
Bullet I'el.sorolás Paste special Irányított beillesztés
Cancel Mégsem Print Preview Nyomtatási nézet
Customize Testre szabás Redo Ismét
Cut Kivágás SAVE AS Ment másként
Drop Cap... Iniciálé Style (iailery Stilustár
I'ont Betű Summary Kísérő információk
I'rame Keret Template Sablon
(ilo.ssary ( iyors.szOveg Undo Vi.sszavonás
Cio to Ugrás Wrapping KOrbefuttatás

Általánosan az állapítható meg, hogy a honosítók igényes terminológiai megoldásra töreked
tek. Ullenálltak annak a kí.sértésnek, hogy azoknak a fogalmaknak az esetében, ahol nem volt 
(megfelelően elterjedi) magyar név, átvegyék az eredeti angol szót, még olyan esetben i.s, ahol 
ez nem okozott volna különö.sebb problémát. Például az angol liuUet (golyó) szót a menüpont 
megnevezé.sénél Felsorolásnak, ezen belül, a tárgy fogalom megnevezéseként Felsorolásjelzó 
sziintxilumnnk nevezik. Uz bírálható megoldás, egyrészt ez a jelölés általában nem felsorolá
sokhoz használatos, hanem olyan írásképhez, ahol a bekezdéseket nem tagolási megoldással 
(beütés, sorhúzás), hanem valamilyen szimbólummal kívánják megjelölni; má.srészt a 
,/elsorolásjelzőszhnhólum" nem neve, hanem leírása a jelenségnek, ami nem kifejezetten igé
nyes terminológiai megoldás. A fogalomnak nines egyértelmű és irodalmi színvonalú magyar 
megnevezése (bajusz, pruee .stb.) lizesetben lehet, hogy jobb lett volna az angol szót átvenni.

Nehéz terminológiai problémát jelenthetett a Frame és a Border szavak honosítása. A nehéz
ség abban áll, hogy spontán módon mind a két szót í.ere(nek lehet fordítani Ráadásul a kél fo
galom a rendszerben ö.sszefügg: A Frame körül alapértelmezésben mindig van Border, ha 
nincs rá szükség, ki kell kapcsolni. A terminológiaalkotás feladata itt a szétválasztás volt, 
amelyet végsősoron jól oldottak meg (még akkor is, ha a Border jelenséget, ha erre a szétvá
lasztásra nincs szükség, mindenki keretnek nevezné, s így a spontán nyelvhasználatban nem 
lehet kizárni a keveredést. Ebbe a hibába maga a rendszer is beleesik, amikor a Szegély és ár
nyékolás nevű párbeszédpanelen a szegély kijelölésére szolgáló választóterületen három sze
gélytípust sorol fel, ú.m. Nincs, Keret és Árnyék).

Nyelvi szolgáltatások

A személyi számítógép felhasználói programjainak túlnyomó többsége végsősoron valamilyeiúj 
írásmű (jelentés, kimutatás, melléklet stb.) létrejöttét eredményezi. Az igény és a lehetőségi 
találkozása következtében a csomagok (főképp a szöveg- és kiadványszerkesztők, de részbeitjj 
a táblázatkezelők és a grafikai csomagok egy része is) bizonyos nyelvi szolgáltatásokat nyújta-1 
nak.

Általában találunk bennük helyesírás-ellenőrzőt, amely képes arra, hogy bizonyos íráshibákat ] 
felismerjen és jelezzen, ezen túl javaslatot tegyen a helyes megoldásra.
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A hclyesírás-cllcnőr/ő funkciójában kö/cl áll az elválasztó modul, res/ben azonos apparátusi 
is használ.

A nyelvtani ellenőrző és a szinonimaszőlár nyelvenként külön létrehozandó modulok. Mivel, 
mint látni fogjuk, a legelterjedtebb magyar alkalmazá.sváltozatok e szolgáltatásokkal még nem 
rendelkeznek, ezúttal nem foglalkozunk velük.

A helyesírás-ellenőrző programok

A helyesírá.s-ellenőrz.ők alkalmazásának szükségességét nagymértékl^n indokolja az a hely
zet, amely a kiadványszerkesztők elterjedésével alakult ki. Az történt ugyanis, hogy a koráb
ban szigorúan profes-szionális körülmények között végzett nyomdai szöveg-előké.szítés amatő
rök, jobb esetben félprofik kezébe kerüli, s ilyen vagy olyan okból a korrektúra is elmarad. A 
szöveg-előkészítés e szakmai devalválódása azonban elkerülhetetlen, így célszerű, hogy a 
számítógép a lehetőségeihez mérten magára vállalja a szöveg helyes.ségének biztosítását. 
Azonban ezek a lehetőségek meglehetősen korlátozottak.

Hogyan ellenőrzi a számítógép a helyesírást?

„A Word a helyesírási hibákat .saját fő szótára alapján ellenőrzi. Ez. a leggyakoribb szavakat 
tartalmazza. Ha a Word olyan szót talál, amely nincs benne a fősz.ótárban, a szót a Helyesírás 
párbeszédpanelben kiírja, és javaslatokat tesz az esetleges gépelési hiba kijavítására.”

Ez a felhasználóknak szánt rövid meghatározás, amely a Word for Windows (í.O magyar nyel
vű változata „Súgó”-jának részlete, tartalmazza a lényeget, azonban igen sok mindent lehet 
hozzátenni.

A helyesírás-ellenőrzés, mint látható, szavanként történik, mégpedig mintával való hasonlítás 
útján. A minta a „főszótár”. Ennek alapján a program képes megállapítani, hogy a leírt szó 
megegyezik a mintával, és ebben az esetben nem lesznek kétségei aziránt, hogy a szó írása 
helyes. Ez a program első és talán leglényegesebb korlátja, ugyanis az „értelmes hibákat” a 
program nem ismeri fel.

Nézzük a következő mondatot:

„... azt álmodtam, hogy kék macska voltam és játszottam egymással.”

a program helyesnek tekinti, ami nem annak tudható be, hogy nincs érzéke az abszurd iránt, 
vagy hogy nem ismeri Karinthy munkásságát. A mondat valamennyi szavát ismeri, azt pedig, 
hogy ott a kék szó helyett a két szónak kellene állnia, honnan is tudná.

Nézzük meg azonban a következő változatot:

„... azt álmodtam, hogy kéy macska voltam és játszottam egymással...”.

A helyesírás-ellenőrzőa kéy szót hibásnak találja, A javaslatok között (esetleg) megjelenik az 
ideillő szó is {két).

A helyesírás-ellenőrzés másik korlátja is látható az eddigiekből: a vizsgálat csak egyetlen szóra 
vonatkozik. így figyelmen kívül maradnak mindazok a helyesírási helyzetek, amelyek több 
szó, illetve a mondat más elemei vizsgálatát igénylik: nem lehet ellenőrizni a leggyakoribb 
problémát, az írásjelek helytelen írását, az egybeírás-különírás problematikájának csak a fele 
vizsgálható, a hibás egybeírásoké, de téves különírásoké nem (pedig ez a gyakoribb) stb. Nem 
teljesen érvényes az a megállapítás sem, hogy a szó a vizsgálódás tárgya, hiszen a szó nem
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mindig egy s/ó. A s/ámílógep a/onhan csak formális jegyek alapján képes szavakra bontani a 
szöveget, ű rre  a célra számítógépen egyetlen szövegelem használható, a szavakat elválasztó 
szóköz.

A legnagyobb gondot azonban a mintaszótár mérete okozza. (Az ö.sszetevő, képező, jelező, 
ragozó magyar nyelv olyan tömegben produkál szavakat, amely nehezen foglalható olyan 
szótárba, amelyet egy személyi számítógépen kezelni lehet. Bgy magyarhoz ha.sonló nyelvtanú, 
de összesen lOIIO tőszót tartalmazó nyelv önálló szavainak — képzés és ös.szetétel figyelembe
vételével — száma több milliárd, és ez. — átlag öt karakteres szavakat feltételezve — a ma 
elérhető PC-s tárm éretet messze meghaladja, limellett gondoljunk arra, hogy a magyar nyelv
ben nem ezer, hanem néhány tízezer tőszó van.)

Ahhoz, hogy a 2... 16 megabájt kapacitású gépünkön valamire használható helyesírás-ellenőrző,] 
működhessen, bonyolultabb megoldás szükséges. Ilyen például a morfológiai elemzés, melyről |  
nálam hivatottabbak elég sokat cikkeznek, limellett segítenek a keresés és azonosítás megva-j 
lósításának— matematikai alapozású — módszerei (pl szófa), nem pusztán a helyfoglalási, ] 
hanem az időproblémát is megoldva.

A program nem mondja azt, hogy a szövegalak rossz, hanem csak azt, hogy nincs a szótárban.! 
A felha.sználó dolga megállapítani, hogy ez a szótár, vagy a .szövegalak hibája.

Ha a szövegalak nincs a szótárban, de a felhasználó többszöri előfordulására számít, beil
lesztheti az alakot a „Felvesz” gomb segítségével.

Ha a felhasználó javítani akarja hibáját, ezt két módon teheti meg: vagy átírja a „Javítás” feli-l 
ratü sorban álló szót, amely vagy a szövegalakkal, vagy a gép első változtatási javaslatával 
egyezik meg, vagy kiválaszt egyet a gép javaslatai közül.

Amennyiben a szótárunk a lehetőséghez képest teljes, és a morfológiai elemző kellően felkéJ 
szült, az elütéseket, a betűhibák stb. jelentős részét felfedezhetjük helyesírás-ellenőrzőnk.' 
gítségével. Tekintetbe kell azonban vennünk a morfológiai elemzés bizonyos nehéz.ségeit. ÉrJ 
dekes és tanulságos problémát jelent a homonímia, ha az azonos alakok közül az egyik egy-1 
szerű, a másik pedig összetett szó. Ilyen esetben a jelentéseknek megfelelően különbözik aj 
szavak szótagolása, ami kihat az elválasztásra, de a 6-3-as szabály szerint a kötőjeiczésre, il] 
letve az egybe- és különírásra is.

Közismertek az olyan példák, mint a megint, a felül, a gépelem stb. Az ilyen alakok száma véi 
ges, ezek összegyűjthetők és a velük kapcsolatos problémák elkerülhetők. Kevésbé egyszerű a 
helyzet a morfológiai homonímák esetében, azaz ahol az azonos alakúság a szó képzővel vald 
ellátása, ragozása, jelezése során jön létre.

Tulajdonképpen idetartozik az az eset is, amikor két szó egybe-, illetve különírása jele 
tésmegkülönböztető szereppel bír. Például az alanyos összetételű szókapcsolatok között tallj 
lünk olyan változatokat, hogy árvíz mosta, de molyette. A mínőségjelzős összetételek esetéb 
egybe kell írni a szavakat, ha együttes jelentésük eltér a külön-külön jelentettek együttesét^ 
pl. hideg vérű (állat), de hidegvérű (nyugodt). Hasonló kettősség van az -ó, -ő képzős igene 
esetében. Ezek az esetek a számítógépes helyesírás-ellenőrzés számára éppúgy alkalmatlanol 
mint azok, amelyek leírása a „kialakult szokást megtartva” szavakkal kezdődik az AkHS 
ban.
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A/ elválasztás problémája

Az elválasztás mini szolgáltatás a helyesírás-ellenőrzéstől luggetlcnül jelenik meg a szö- 
vegszerkesztőkhen. A l'eladatot más programapparátus hajtja végre, azonban — l'eltételezé- 
sem szerint — a kettő között szoros az összel'üggés, például a mintaszótár azonos. A különvá
lasztást az indokolja, hogy amíg a helyesírás-ellenőrző minden esetben csak figyelmeztet és 
javasol, az elválasztómodul szükségképpen és célszerűen automatikus működésű.

A számítógépes szövegszerkesztő talán leglényegesebb sajátos.sága, hogy önmagától töri a 
szöveget sorokra. A .sor hosszát mi szabhatjuk meg, ezt követően azonban nem kell figyelnünk 
arra, hol tartunk az írással — a többi a gép dolga. Kézírá.sban, ha a sor végére érünk, elvá
lasztjuk az utolsó szót, ha nem tudjuk a sor végéig befejezni. Az írógép e.sengővel jelezte, hogy 
még éppen öt betűt írhatunk a margóig. A számítógépen írva mindezt elfelejthetjük, s ha így 
teszünk, két választásunk van: vagy lemondunk arról, hogy elválasszuk sorainkat, vagy a .szö
vegszerkesztő saját elválasztó programjára hagyatkozunk.

A folyamatos írás, illetve a sortörésnek a számítógépre hagyá.sa nemcsak lehetőség, hanem 
.szükségszerűség is: ennek révén válik lehetővé, hogy a szöveg eltérő szélességben legyen 
nyomtatható, illetve hogy — a tükörméret megtartá.sának vagy változtatá.sának szándékától 
függetlenül — a sorok méretét megváltoztató javítások (törlések, betoldá.sok) után ne kény
szerüljünk a további szövegrészek újraírására.

A legegyszerűbb megoldás erre az, ha lemondunk az elválasztá.sról. Ha piszkozatot készítünk, 
ez semmi problémát nem jelent, de a szövegnyomtatás során is kezd divatba jönni az. úgyneve
zett szabadsoros forma, amelyben az elválasztás elhagyható.

Az elválasztás nem kötelező eleme az írásnak. Az európai írás hagyománya úgy alakult ki, 
hogy a szöveg egyforma ho.sszúságú sorokban jelenjék meg, azaz mind a bal, mind a jobb széle 
egyenest alko.sson. Ezt a megoldást nevezzük sorkizárásának. A nyomdai cljárá.sokban ezt el
sősorban a szó- és betűközök méretének változtatásával lehet biztosítani. A .szavak s a betűk 
közötti üres területek mérete azonban nem különbözhet egymástól érzékelhető módon. Elke
rülhetetlenné válik a sor utolsó szavának szétvágása és a többlet átírása a következő sorba. Ha 
ez nem lehetséges, a program megritkítja a sort, feltűnően nagy szóközöket hozva létre.

Az elválasztás a szöveg látványának érdekében történik, tehát, ha az esztétikai szempontok 
nem fontosak, elhagyható. Alkalmazása esetén azonban már csak a helyesírási szabályok fi
gyelembe vételével járhatunk el.

Az elválasztás szabályait az akadémiai helyesírási szabályzat 223...238. pontjai írják le. A leg
lényegesebb szabályt mindenki ismeri: az elválasztás alapja a szótagolás. Ha ez vasszabály 
volna, a számítógépen való megvalósítása is nagyon egyszerű lenne. Azonban vannak kivéte
lek, amelyek nemcsak a gépesítést nehezítik meg.

Mit nem tudunk a szótagolás merev szabálya szerint eldönteni? Például az összetett szavak 
esetében az összetételi elemek határa mindig szótaghatár. Az egymáshoz roppant mértékben 
hasonlító felelet s feladat szavak első szótagja különbözik. Az első szóé fe, a másodiké pedig 
fel. Számunkra, akik értjük ezeket a szavakat, nem okoz különösebb nehézséget, hogy eltérő
en szótagoljuk őket. A számítógép azonban a jelentéssel nem tud mit kezdeni, ezért ezt a 
problémát nem is képes általános szinten megoldani, eseti szabályozást, szótárat igényel.



A hoss/ú összetett mássalhHtigzök elválasztására van algoritmus. Vannak azonban olyan szavaink, 
amelyekben a má.s.salhangZ('iesoport csak a jelentés alapján bogozhat(') ki: a hiixszék és a liihszorl 
szavak elsír öt betűje teljesen megegyezik, ugyanakkor ejtésük s szótagolásuk is különböző.

(iondot okozhatnak a nevek, az idegen .szavak, a helyesírás minden kivétele. Ila tételesen 
megvizsgáljuk a magyar helyesírási szabályzatot a számítógépre vitel lehetősége tekintetében. I 
a következő megállapításokat tehetjük.

• Az elválasztás alapelvei a számítógép szempontjából nem jelentenek nehézséget.

• Meg kell azonban említeni, hogy a tipográfia elválasztási normái szigorúbbak a helyesírásijj 
.szabályzatnál. így például dia-űitl, di-udal elvála.sztását a tipográfia másképp ítéli meg: nemi 
választ el magánhangzó előtt, tehát dia-dal, s az olyan .szavak, mint az alap, ahol a kél] 
szótag közül valamelyikbe egyetlen magánhangzó kerülne csak, eszerint a norma szerint el
választhatatlanok.

• A tulajdonnevek elválasztása csak abban az e.setben valósul meg, ha az adott név szerepel aj 
szótárban (vagy ha egybeesik valamely köznévvel, de ekkor az elválasztás a köznévéhezl 
igazodik).

• Az ös.szctett szavak elválasztásánál a 2.̂ .'?. szakaszban ismertetett kétértelműségek esetében] 
a számítógépes helyesírás-ellenőrző akkor jár el helyesen, ha ezeket nem választja el. MinlJ 
ahogy korábban írtuk, elvála.sz.tani nem kötelező, így a hiba elkerülésének legkézenfekviít 
módja ez.

• Az ös.szetett .szavak elválasztását a .számítógépen meg lehet oldani. A tipográfiai norma itt] 
is szigorúbb a helyesírásinál; az. egyetlen magánhangzóból álló .szótag elválasztásának ti-] 
lalma az összetételi határra is vonatkozik.

• Végezetül meg kell említeni, hogy azokban az esetekben, ahol a szabályzat alternatí] 
megoldást javasol, a számítógép ezt képes szolgáltatni, azonban esak a meghatározott esi 
lekben, mert az általánosítás képességével nem rendelkezik.

A számítógép korlátái

Ez az utóbbi mondat átvezet annak általános megfogalmazására, hogy miben jár el az embci] 
másképp a helyesírás ellenőrzése és ezen belül az elválasztás helyes biztosítása terén. Láthat-! 
juk, hogy az alapvető probléma ott van, hogy az ember helyesírási gyakorlatában jelentős sze 
repe van a szöveg, illetve a szavak értésének. Ismételten hangsúlyozni kell, hogy a számítógéj 
csak bizonyos mintáktól való eltéréseket képes érzékelni, és ezt jelezni.

Abszurdnak tűnő kijelentés, hogy a rendelkezésre álló helyesírás-ellenőrzési módszerek vi-l 
szonylagos primitívségén úgy lehet javítani, hogy növekvő számú szemantikai elemet visztink] 
bele a programba. Az állítás abszurditását az a tény adja, hogy a szövegértés a mai számítógíT 
pék kapacitásának, mennyiségi (tér- és időbeli) lehetőségeinek olyan korlátaiba ütközik! 
amelyek átlépése ma még utópia. Valóban, elmondhatni, hogy ezen az úton, ha meg is kez< 
tűk az első lépést, a lábunk még a levegőben van, és azt sem látjuk, van-e hová letenni.

Ezzel együtt valamit lehet sejteni. Talán a szövegminták alkalmazását, talán az i.smétlódl 
formációk valamilyen statisztikai megközelítését, és mindenképpen az alkalmazott rendszeri 
tanulóképességének biztosítását, javítását. Ha mód van például arra, hogy a gép a többféle 
képpen elem ezhető eseteket megtanulhassa, hogy valamilyen statisztikai súlyt képezhess



mindegyik csethe/, clőbb-utóbb kialakithaló egy olyan képessége, amely hasonlít ahlio/, ami
kor az ember úgymond diszting\’ál, azaz aszerint jár el, ahogy többnyire szokott. l ehet, hogy 
az, eredmény hibás le.sz, de ez lesz a kivétel. Emellett jelentős előrelépést jelenthet a progra
mok individualizálása. Ha a rendszer megfelelő tanulóképességgel rendelkezik, hozzáidomul 
a használójához. Aki viszont használja ezeket a rendszereket, azt fogja tanúsítani, hogy így is 
rengeteget kapott. Az elvála.sztást szinte l(KI%-os bizton.sággal a gépre bízhatjuk. A helyesí
rás-ellenőrző pedig nem erőszakos, bár a hamis sugallatok zavart okozhatnak.

A helyesírás-ellenőrző rendszerekértckelcscnek szempontjai

A szótár teUessege. Ha a szótár hiányos, a rendszer nagyon sok szó e.sctében mellőzi az elvá
lasztást, ami vizuálisan észlelhetővé válik. Ilyenkor kézzel kell beavatkozni.

Az elemző sokoldalúsága. A teljes .szótár mellett igen lényeges, hogy az elemző lehetőleg mi
nél több összetett, illetve valamilyen módon továbbfejleszteti alakot felismerjen. Ennek hiá
nyában ugyancsak túlzottan sok kézi beavatkozásra van .szükség.

A szabálytudás pontossága. Ezen a téren elvileg nem lehet hiba. (íyakorlatilag azonban van, 
ami a tesztelés hiányosságára vall. A hibaforrás megjelölé.se nélkül említek párat; az elválasz
tási szabályok szorosan az AkllSz-hoz igazodnak, és figyelmen kívül hagyják a tipográfiai 
szempontokat;

• az összetett számnevek nem, vagy hiányosan szerepelnek a helyesírás-ellenőrző szótárában;

• a többértelműen elemezhető eseteket elválasztják, anélkül, hogy utalnának az alternatív 
értelmezés lehetőségére;

•  bizonyos többértelműségek esetében a ritkálib használat mellett foglalnak állást;

• a jelölt összetételek minden esetben két szóban íratják, holott ezeknek van alternatív for
mája is (nem csak, nemcsak);

• nem vesznek figyelembe minden lehetséges tőhangzóváltozást stb.

Terminológiával és nyelvhelyességgel foglalkozó nyelvészként, főállásomat tekintve könyvkiadó
ként végsősoron elégedettséggel értékelem a rendelkezésemre álló programcsomagok nyelvi szol
gáltatásait. Úgy látom, hogy a magyar nyelvészek és számítástechnikusok megfelelően egymásra 
találtak, és sikerült a szakmai és az üzleti szempontokat is valamennyire közelíteni.

A megelégedettséget azonban legfeljebb optimizmussá kell lefokoznom, látva azt, hogy pél
dául a vizsgált Microsoft Word for Windows 6.0 a helyesírás-ellenőrző és az elválasztó beépí
tése során korlátozásokat alkalmazott, így például egy angol változat bármelyik magyar he
lyesírás-ellenőrzővel együtt installálva többet ad, mint a hivatalosan forgalmazott változat.

A másik tényező, amely befethőzi a megelégedettséget az, hogy ezek a tények nem eléggé 
közismertek, az oktatásban nem kap megfelelő hangsúlyt, illetve — vizsgabiztosi tapasztalata
im szerint — nem oktatják az alkalmazásukat. Ennek kapcsán szeretném bejelenteni, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvi Bizottságának kezdeményezésére megindítottuk egy 
olyan kézikönyv összeállítását, amely a számítógépnek a magyar nyelvű nyomtatott szövegek 
szabályos előkészítését segítené, bizonyos értelemben pótolva a 70-es években népszerű He
lyesírási és tipográfiai tanácsadót. A kézikönyv tervezete előirányozza a Neumann Társaság 
részvételét is a szakmai megvalósításban — magam is szeretnék erre kérni minden érdeklődő 
Bámítástechnikust.
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Mohácsi Béla, Hegel István 
(CADserver Kft.)

A varázslat — Mérnöki szimuláció és analízis
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TÁVKÖZLÉS ES TÉRINFORMATIKA

Jakab Ciyörgy MA I AV Rl. Informatikai Inlé/etc

Bevezető

A Matáv Rt. elérkezettnek látja az időt, hogy megkezdje egységes távközlési térinformatikai 
rendszerének tervezését, kialakítását.

Az elsődleges cél aktuális, összefüggő és teljes körű adatkezelés és adatszolgáltatás a meg-| 
lé\ő távközlési hálózatról, a tervezett hálózatbővítésekről ugyanazon egységes információ-feldol-| 
gozó rendszeren belül.

Első lépés a műszaki dokumentációs és a hálózatfejlesztési, tervezési folyamatok, technolől 
giák korszerűsítése, ésszerűsítése, egységesítése.

lílózövel összefüggésben a távközlési hálózatnak, mint vállalati vagyonnak folyamatos  ̂
megbízható kezelése, mint tárgyi eszköznek az értéknyilvántartása.

Az előadás, egy általános áttekintést követően, a rendszer tervezésének átfogó vázlatát, I9| 
elveit mutatja be. mely vélhetően hasznos lesz mindazok számára, akik hasonló rendszerek létre* 
hozásán fáradoznak.

A  távközlési hálózatok, mint földrajzilag determinált rendszerek

A közműrendszerek közt minden bizonnyal földrajzilag a legkiterjedtebbek és legbonyolul| 
tabbak a távközlési hálózatok.

A vezetékes, föld feletti és föld alatti, a vezeték nélküli rendszerek szinte az egész őrs: 
lefedik. A hálózatokat helyük és funkcióik szerint megkülönböztetjük úgy is, mint külterületi á 
belterületi vagy helyközi és helyi hálózatok. A műszaki dokumentáció, a tervezés, üzemelti 
szempontjából mindenképp különleges figyelmet igényelnek a városi és nagyvárosi hálózatok.

A vezetékes hálózatok, mint nyomvonalas létesítmények, még mutatnak némi hasonlósá 
más közmű üzemeltető rendszerekkel. A vezeték nélküli rendszerek esetén azonban a geográfia,! 
föld felszínének minél pontosabb ismerete nélkülözhetetlen a tervezéshez és az üzemeltetési 
egyaránt. Az ideális az lenne, ha folyamatosan követhetnénk a növényzet, a vízrajz, a mesterséj 
műtárgyak változásait is. hiszen mindezek befolyásolják a rádióhullámok terjedését.

Amint az előzőekből érzékelhető, a távközlési hálózatok műszaki dokumentációinak jó ré
sze. szükségszerűen topográfiai tartalmú. A fizikai hálózaton megvalósuló átviteltechnikai, kap
csolástechnikai. stb. információk egységes és egyértelműen összerendelt kezelést igényelnek. D; 
módon hatékony és biztonságos üzemeltetésükhöz, a mai technikai lehetőségeket tekintve a térit 
formatikai rendszerek látszanak a legalkalmasabbaknak.

A távközlési hálózatnak, mint közműrendszernek az információs környezete

Az információs környezetet alapvetően két részre kell osztani: külső és belső.
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A külső környezet is kellé oszlik aszerint, hogy inlőrmació szolgáltatásról (pl, főhatóságok, 
központi közműnyilvántartás) vagy beszerzésről van szó (pl. társ közmüvek, közigazgatás, földhi
vatalok).

Az információesere valamennyi résztvevőjének elemi érdeke. hog\ az. új. digitális platfor
mon hatékonyan valósuljon meg az adatesere és saját magát senki se zárja ki ebből a kommuniká
cióból. \i tekintetben jelentősnek ítéljük a Térinformatikai Nemzeti Projekt harmonizációs törek- 
vcscit.

A belső információs környezetet tekintve feltétlen figyelembe kell \enni a jelenlegi helyze
tet. amikor is az alap műszaki információs rendszerre épülő funkcionális modulok korszerűsítése 
(üzemeltetést támogató rendszer, összeköttetések műszaki nyiUántartó rendszere) már lénsegesen 
előbbre tart. A tervezett térinformatikai rendszernek, amely alapvetően a műszaki dokumentációk, 
fejlesztés és tervezés területeit fedik le, olyan grafikus felhasználói interfészeket kell tartalmaznia, 
amelyek biztosítják a kapcsolatokat az említett rendszerekkel.

Az információs folyamatok korszerűsítése

A fő tevékenységek közt szükségszerű adatkapcsolatok, információs körfolyamatok működ
nek. A tevékenységek fő elemei, amelyek közt közvetlen információcsere zajlik a tervezés, fejlesz
tés - kivitelezés - dokumentálás - üzemeltetés, karbantartás - értékesítés. .\z  adatcsere igen sokol
dalú. időben és térben távol állnak egymástól. Így igen nagy a \ eszélye az információ torzulásának, 
vesztésének, a redundanciáknak és az inkonzisztenciának.

A korszerűsítés azt jelentené, hogy meghatározzuk az elemek közös adattartalmát és ezt az 
adattartalmat a körfolyamat közepén egy eg\séges rendszerben mindenki számára elérhetö\é le
gyük. Egy ilyen információs rendszerben az előbb említett veszélyek jó része automatikusan meg
szüntethető.

A műszaki nyilvántartások jelenlegi helyzete

A meglévő és az újonnan létesített távközlési hálózatok dokumentálása jórészt papír alapú 
lervTajzokon. különféle szöveg- és adatbázískezelö rendszerekkel történik.

Ezeknek a nyih ántartásoknak a hátrán> át nem is az adathordozó an> aga jelenti, hanem az. 
hogy ezeket fizikailag távollévő, különböző szervezetek kezelik és ebből eredően tartalmuk, minő
ségük lényegesen eltérő lehet.

Az európai távközlési vállalatok térinformatikai fejlesztéseinek helyzete

Európában szinte \alamenn>i tá\közlési vállalat túl \an a pilot projekteken és többségük 
építi egységes országos rendszerét. Első lépésként a műszaki nyilvántartások, tenezés. fejlesztés 
racionalizálását tűzték ki célul. Azt remélik, hogy ezen különálló funkcionális területek a fejlesztés 
eredményeként összeolvadnak, egyesek (pl. nyilvántartás) esetleg meg is szűnnek. EredménNlil a 
műszaki dokumentációk megbízhatóságának növelését, a te\éken> ségek hatékon\ ságának emelé
sét (holtidők kiküszöbölése-szolgáltatások minőségének javítása), a költségek csökkentését várják. 
Az igazi eredmények, azonban a szolgáltatások, a hálózat menedzsment területein érhetők el a 
digitális dokumentációk felhasználásával.
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S/.intc minden országban nagy gondol jeleni a digilális alapiérképek hiánya. Nem fedezhelök 
lel egységes megoldások és a l'clhasználl eszközökéi lekinlvc is eléggé színes a palella.

■lelenleg kész. mindenre kilerjedö megoldás nincs. így nem mérhelök és elemezhelök a va
lódi ráfordilások és az elérheiö eredmények. Egy bizonyos, hogy valamennyi távközlési vállalal a 
lérinlörmalika alkalmazásával, olyan lechnológiai clönyl remél a lérségben, amely vezelö szerepéi 
hizlosilja.

\  MATÁV Ki. térinformatikai fejlesztései, alkalmazásai

.A mérnöki tevékenységeket (tervezés, fejlesztés) számos területen segítik számítógépes 
rendszerek, amelyek főként a CAD rendszerek körébe sorolhatók. Emellett különböző szerveze
teknél találhatók kisebb, egyedi térinformatikai alkalmazások.

Mindenképp meg kell említeni azonban a l’KI Tl-nél kifejlesztett és a vezeték nélküli rend
szerek tervezésénél alkalmazott D'fM 200 topográfiai adatbázist. Ez lényegében az első, országos 
kiterjedésű topográfiai adatbázisnak tekinthető, amelynek létrehozása több, mint 20 éve kezdődött.^

A jelenlegi, rendkívül intenzív távközlési hálózatfejlesztés időszakában van folyamatban í 
MA'IÁV Rt. első. igazi térinformatikai rendszerének kiépítése. A rendszer célja és feladata a,| 
fényvezetős helyközi hálózatok digitális műszaki nyilvántartása és kezelése.

A MATÁV Rt. egységes távközlési térinformatikai rendszerének tervezése

.A következőkben a tervezés fő elveit foglaljuk össze, abból a célból, hogy egy átfogó képet adhas
sunk a térinformatikai rendszerek tervezése során feltnerülő feladatokról. Az egyes feladatokj 
részletezése ugy anis önmagukban is kimerítenék a megadott kereteket.

A kitűzött célok;

• a távközlési szolgáltatások minőségének, az ügyfélszolgálatnak a javítása,

• a v árakozási időknek a tényleges feldolgozási időre történő lerövidítése. A tervezés gyorsíti-j 
sáv al az információk egyszerű és gyors elérésével a holtidők kiküszöbölése, a versenykép 
ség növelése. •

• az új technológiával egy sor élőmunkaigényes folyamat automatizálása, felgyorsítása (pLl 
automatikus dokumentáció kiadás). A jelenleg mennyiségileg, manuálisan már alig kezekj 
hetö műszaki dokumentációk megbízható kezelése,

• a meglévő hatalmas műszaki információs eszköztár jobb, sokoldalúbb kihasználása.

.A megv alósitás fö sikertényezői, egyben veszélyforrásai;

• hatékony irányítás, kommunikációs rend kialakítása,
•a megfelelő GIS rendszer kiválasztása, ami meghatározza

- az elérhető válaszadási időket és
- a fejlesztés hatékonyságát, ráfordításait.
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•a kezdeti adatfelviteli eljárások módszere, amely döntően befolyásolja a megvalósitás költsé
geit,

•a fejlesztési módszerek megválasztása, amely befolyásolja a fejlesztés minőségét és időtar
tamát.

Az említett sikertényezők a megvalósitás három fő elemével kapcsolatosak:
• a hardver,
• az alkalmazói rendszerek és rendszer szoftverek,
• kezdeti adatfeltöltés, amely két fő részből áll:

- digitális alaptérképek,
- a digitális alaptérképek teljes körű szakági tartalommal történő 

kiegészítése.

A három fő elem költségei, kidolgozási idői és az élőmunka ráfordításai a felsorolás . 
sorrendjében közel nagyságrendileg növekedhetnek. Az arányok az alkalmazói szoftverek 
funkcionalitásának növekedésével (belterület - külterület), a szakági térképek szükséges ki
egészítő helyszíni mérési, ellenőrzési feladataival módosulhatnak.

A megvalósitás fő szakaszai:

A teljes körű megvalósításra hat fő szakaszt határoztunk meg a következők szerint:

I. Előkészités, defíniciós szakasz:

; a  teljes működéshez szükséges és elégséges adatkörök és pontosság meghatározása, 
melyeknek jelentős kihatásai vannak a megvalósítás költségeire.

- a teljes technológiai folyamat korszerűsítése, újraszabályozása, a szükséges szervezeti,
- í  személyi, tárgyi feltételek tervezése.
3^ - a szabályozások összehangolt, folyamatos karbantartási technológiájának tervezése,
f  - definíciós szótárak, logikai adatmodellek. grafikus objektumok és attribútumaik, adat 
I és funkciókapcsolatok kidolgozása,

S  - a feladatainknak megfelelő meglévő és beszerezhető digitális alaptérképek vizsgálata, 
í  A hiányzó alaptérképek meghatározása, specifikációja, előállításuk, beszerzésük lehe- 

tőségeinek és költségeinek tervezése.
- a megvalósítás során állandó érvénnyel bíró elemek meghatározása, amelyekre a 

szakmai specifikációkat ki kell dolgozni,
- a modellezésnek (adat-funkció) mindenki számára, a szakterületi (nem informatikai) 

szakemberek számára is érthetőnek kell lenni,
- a költségek csökkentése, a fejlesztés gyorsítása érdekében a feladatoknak megosztha- 

tóknak kell lenniük,
- a létesítményeket (objektumokat) a rendszerben betöltött szerepük szerint kell érté

kelni és modellezni,
- a redundanciák elkerülése érdekében a származtatás (átörökítés) elvét kell alkalmazni,
- minden fejlesztés alatt és alkalmazásban lévő rendszerrel konzisztencia vizsgálatot kell 

végrehajtani,
- üzemviteli, szervezési szempontból regionális adatállomány kezelést és feldolgozást 

kell kialakítani:



Alapelv: "annyira decentralizáltan amennyire lehetséges cs annyira 
centralizáltan amennyire szükséges".

■ a gyártótól való függetlenség érdekében nyílt adatfeldolgozó rendszereket kell alkal-

Úgy Ítéljük meg, hogy az. előkészítés döntő kihatással van a megvalósítás költsége
ire, a teljes működésre.

II. Pilot projekt;

•A pilot projekt tárgya elsődlegesen a távközlési hálózatok tervezése, fejlesztése, a műszaki 
dokumentációs rendszer korszerűsítése. Az így létrehozott digitális informáeiók felhasználá
sával a piaci, marketing tevékenységet támogató térinformatikai rendszerek alkalmazása.

A pilot projekt egyes feladatai területileg és szervezetileg más-más helyen valósulnak meg.

Célja:
• egy országos rendszer alapjainak megteremtése,

• esettanulmányok készítése,
• minta adatbázisok kidolgozása,
• fejlesztő eszközök meghatározása,
• modell rendszerek felállítása,
• technológiák kialakítása,
• mérések végzése, elemzések (költség, idő, hatékonyság).

Megvalósítási lehetőségek:
• feladatonként különböző térinformatikai rendszerek alkalmazása,
• az összes feladatnál azonos térinformatikai rendszer alkalmazása,
• minden feladat esetén az több szóba jöhető térinformatikai 

rendszer alkalmazása.

Lebonyolítás lehetősége:
• közvetlen megbízás,
• meghívásos verseny,
• nyílt tender.

III. Pilot projekt értékelése, támogatott elemek kiválasztása:

Az értékeléseknek feladatonként tartalmaznia kell a következőket:
• esettanulmányokat.

• minta adatbázis elemzéseket,
• modell rendszer elemzéseket,
• módszertani elemzéseket,
•  adatkapcsolati lehetőségek vizsgálata más rendszerekkel,
• erőforrás elemzések.

Az értékelésnek feladatonként ki kell térnie az alábbiak vizsgálatára:
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- ifo' • a  választolt hardver eszközök megbízhatósága, alkalmassága.
• az alkalmazott szoítver hatékonysága,
• a munkában résztvevő külső partnerekkel való viszony.
• a munka idő- és költségtényezői.
• az adatfeldolgozási munka hatékonysága.

-. •  az előállított grafikus dokumentációk minősége.
• a rendelkezésre álló lőrrásdokumenlációk minősége, teljes körűsége.
• adatbázisok pontossága, minősége.

iW‘= ' Az értékeléseket a lehetséges mértékben számszerűsíteni kell és értékelő táblákban 
összefoglalni. ^

IV. Kiválasztott elemek integrációja valós környezetben:

A pilot projekt értékelése során, feladatonként meghatározásra kerülnek a legmegfe
lelőbb szoftver, hardver, adatbázis, rendszerszoftver elemek, fejlesztési, elsődleges 
adatfelviteli technológiák.

Ebben a szakaszban a kiválasztások alapján, valós környezetben, pl. egy primer kör
zet. fel kell állítani egy olyan integrált működő rendszert, amely végül is a kiépítésre 
kerülő országos rendszer alapjának tekintendő.

Ebben a működő rendszerben vizsgálni kell azt. hogy a kiválasztott elemek, az integ
rációt követően leljesítik-e a feladat követelményrendszere szerinti speciílkációkai. 
valamint az egyes mintaterületeken mért és a szállítók által ajánlott paramétereket.

*'■ Ezen túl el kell végezni az együttes funkcionális működés vizsgálatait is.

■lí!

V. A teljes körű meg\ alósítás előkészítése:
Í r

A pilot projekt értékelése, az integrált, működő modellvizsgálat \ alós adatai, a szer- 
zett tapasztalatok és esettanulmányok alapján részleteiben ki kell dolgozni a követke- 
zöket:

•  3Z irányítás szükséges korrekciói.
• a megvalósítás kritikus pontjai.
• az újraszabályozások szükséges korrekciói.
• a teljes megvalósítás végleges eszközrendszere.
• a megvalósítás potenciális külső /fő/vállalkozói.
• időütemezés és szakaszolás.
• ráfordítás ütemezés és szakaszolás.
•  munkaszer\ ezési. technológiai terv ek.
• megvalósítás kontrollja.
• minőségellenőrzés.

Az elvégzendő feladatokat olyan mélységig kell kidolgozni, hogy pontosan megál- 
• lapíthatok legyenek a ráfordítások, az időütemezések, a kritikus pontok, a szükséges 

erőforrások.

VI. Országos körű kiterjesztés:
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A feladat összetettsége és nagyságrendje miatt az egy lépésben történő megvalósít  ̂
nem lehetséges.

A kockázat csökkentése érdekében a feladatokat s/iikaszolni kell. Minden szaku 
nak alkalmazói szinten működőképesnek, használhatónak kell lennie, hogy a bevej 
tést követően a felhasználás azonnal megindulhasson.

Mérhetöknek kell lenni az elérhető eredményeknek és összevethetőknek a célokkal.
Az egyes szakaszok kidolgozási ideje nem lehet több 12 hónapnál. A kidolgozástkÖ*| 

vetően max. 6 hónapos próbaüzemet kell tartani.
Az új rendszerre történő áttérést, bevezetést a kidolgozott technológiák szerint kcil 

elvégezni.
Az esetleg szükséges korrekciók egységes, egyidejű végrehajtásához technoló] 

kell kialakítani.

Az előzőekben egy egységes, országos kiterjedésű közműhálózat, a távközlés térinformatikt 
rendszerének tervezési tapasztalatai közül vázoltuk fel azokat a kérdésköröket, amelyeket ált 
ér\ényűnek és általánosan hasznosíthatónak ítéltünk. Ezek többségében szervezési, irányítási, rnű-J 
szaki, technológiai kérdések voltak.

Befejezésül rá kell mutatni még egy feladatra, amelynek kidolgozása egy ilyen fejles2 

esetén elkerülhetetlen. Ez pedig az üzleti célok, az elérhető haszon, illetve a ráfordítások össa 
tése. amely végül is eldönti a megvalósíthatóságot.

Az elsődleges problémát az jelenti, hogy a térinformatikai rendszerek köztudottan integr 
rendszerek. Ennélfogva a klasszikus közgazdasági elemzések, mint jelenérték, megtérülési r^ l 
vizsgálatok nem végezhetők el közvetlenül. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen integrált rendj 
egyes elemei esetén közvetlen megtérülés talán nem is mutatható ki.

Egy lehetséges megközelítés az, hogy egyfelől meghatározzuk az üzleti célokat, mint pl. i l  
szolgáltatások minőségének növelése, a költségek csökkentése, versenyképesség fokozása. Másfc 
löl meghatározzuk a térinformatikai rendszer alkalmazásával elérhető eredményeket, mint pl. az | 
információk megbízhatóságának növelése, az adatok gyors elérése, jobb modellezési lehetőst 
automatikus dokumentáció készítés, stb. Végül ezeket a paramétereket külön-külön összevet 
Ih módon az integrált rendszer olyan elemekre bontható, amelyek önállóan vizsgálhatóvá, méi 
tö\ é válnak vagy legalábbis jól becsülhetövé.

Egy európai távközlési vállalat esetén két tényező vizsgálata már elegendő volt hasonló térj 
informatikai rendszer fejlesztésének, bevezetésének üzleti indokoltságára. Az egyik; az igényi 
gvorsabb kielégítésével korábbi üzembe helyezés valósítható meg, azaz egyszeri bevétel töW 
érhető el. A másik: a gyorsabb hibaelhárítás lehetőségével a szolgáltatás kiesések csőkkel 
azaz eg\' folyamatos többlet bevétel elérése.

A MATAV Rt. stratégiai célkitűzése, hogy európai színvonalú távközlési szolgáltatást nyi 
son. Ehhez napjaink valamennyi műszaki-tudományos eszközét fel kell használnia.

Az információk exponenciális növekedése, a rendszerek komplexitásának fokozótlása 
szakában a térinformatika egy stratégiai eszközrendszer lehet fenti cél eléréséhez.
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Tóth István

A műszaki adatházístól a térinformatikáig -  AS/400 alapú 
kliens/szerver rendszer a villamos elosztóhálózatok nyilvántartására
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TERllNFORMATIKAI ALAPI 

MISKOLCI INTEGRÁi;r INFORMÁC IÓS RENDSZER

/)r. /{«//« !.ászló

Miskolci Kj’yclcm Sziimilókozpoiii 

3SI5 Misko/c-Kyycicmniras

Bevezetés

A világ nagyvarosainak működésé ma már elkepzelhetetlen a varosra vonatkozó 
különböző térképek és az ezekhez rendelt különböző alfanumerikus es grafikus 
informáciök összességét integráló korszerű szamitogepes információs rendszer nélkül, 
amelynek központi eleme a térinformatika.

Miskolc, mint Magyarország harmadik legnagyobb városa igen fontos szerepet tölt be 
a megűjulő gazdasági életűnkben, a kelet-nyugati kapcsolatok fejleszteseben, 
iparszerkezete, gazdasági, szociális, politikai struktúrája folyamatos átalakulás alatt

A városban lejátszódó gyors változások követeséhez, a varos jövőjét befolyásoló 
megalapozott vezetői döntések meghozatalához ma már elengedhetetlenül szükséges a 
korszerű, számitógépes városi információs rendszer kifejlesztése

A Miskolci Integrált Információs Rendszer alapja egy integrált térinformatikai 
rendszer, amelyre épülve fejleszthetők ki a számitógépes városi információs rendszer 
további rendszerei

Rendszerfejlesztési koncepció

A térinfomatikai alapú Miskolci Integrált Információs Rendszer 5 fő rendszerből állna, 
amelyből az alaprendszer a térinformatikai rendszer lenne, amelyre épülne a 4 fő 
információs rendszer

A 4 fő információs rendszer;

- akadémiai rendszer,
- önkormányzati rendszer.
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- vailalkozasi rendszer,
- lakossági rendszer,

amely rendszerek további alrendszereket tartalmaznának, 
kapcsolódását az 1 abra szemlélteti

a fö rendszerek

Az akadémiai rendszer jelenti a jelenleg kifejlesztett IIFP kutatási, fejlesztési, 
felsőoktatási, könyvtári, közgyűjteményi rendszerek térinformatikai információkhoz 
kötött továbbfejlesztését

Az onkormanyzati rendszer jelenti a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
varosiranyitasi rendszerét, valamint a BM B A Z Megyei TÁKISZ megyei 
onkormanyzati rendszereinek Miskolc városra vonatkozó információit

A vállalkozói rendszer jelenti a különböző szervezetek miskolci vállalkozásokkal 
kapcsolatos rendszereit, amelyek közül alaprendszerek a kereskedelmi és iparkamarai, 
mezőgazdasági kamarai, és a kézműves kamarai céginformációs rendszerek

A lakossági rendszer jelenti a közérdekű információk rendszerét, amely lényegileg egy, 
nyilvános rendszereket tartalmazó számítógépes média lenne

A 4 fő információs rendszer az integrált térinformatikai rendszeren alapulna, amely j 
integrált térinformatikai rendszer Miskolc alaptérképének olyan számitógépes 
feldolgozását jelenti, amely megfelel a rendszerek integrációs követelményeinek

A jelen tanulmány csak a rendszerfejlesztési koncepció alapelveií tartalmazza, 
rendszerfejlesztéshez szükséges a különböző rendszerek közti kapcsolatokat 
tartalmazó, a rendszerfejlesztők által közösen készített rendszerterv

A miskolci integrált térinformatikai rendszer alapja Miskolc város M=l:500 ' 
méretarányú alaptérkép szelvényeinek számitógépes feldolgozása, amelyre épül majd a 
különböző rendszerek számítógépes feldolgozása

A Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala rendelkezik megfelelő M=1.500 ’ 
méretarányú alaptérképpel, amelyhez az esetleg szükséges felméréseket el tudja j 

végezni, illetve egyezteti a Földhivatallal, az alaptérkép szelvényeit a 2 ábra i 
szemlélteti

A rendszerfejlesztési koncepció szerint a miskolci integrált térinformatikai rendszer j 
integrálást végző központja a Polgármesteri Hivatal lenne, amelyhez a különböző i| 
szolgáltatók, felhasználók on-line módon csatlakozhatnának

-A Miskolc város számítógépes információs infrastruktúra hálózatának tervezett , 
nagysebességű városi számítógép gerinchálózatának legfontosabb részét a 3. ábra ' 
szemlélteti, amely a Miskolci Egyetemtől a Polgármesteri Hivatalig tartana, érintve a j 
legfontosabb szolgáltatókat, felhasználókat, amely gerinchálózat lenne az alapja a 1 
további hálózatfejlesztésnek
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A Miskolc varos szamitogepes információs inl'rastruktúra hálózata a Miskolci Itgyetem 
IIFP Eszak-Magyarországi Regionális Kozponl rendszerének a lovábblejlesztésén 
alapulna, a városi hálózat elvi rendszeret a 4 ábra szemlélteti

A Miskolc város számitógépes intbrmációs infrastruktúra hálózatát működtető 
szervezet feladata lenne a rendszerfejlesztések koordinálása, a gerinchálózat 
működtetése

Rendszerfejlesztési eredmények

Az eddigi rendszerfejlesztesek nem egy egységes rendszerterv, hanem szélesebb körű 
egyeztetések alapjan készültek, amely lehetővé teszi, hogy az. egységes rendszerterv 
szerinti további rendszerfejlesztésekhez az eddigi rendszerfejlesztési eredmények nagy 
része felhasználható

A Polgármesteri Hivatalban létrehozandó számítógépes rendszer létrehozása saját 
erőforrásból és OMFB támogatassa! 1992-ben megkezdődött, jelenleg folyik a 
M=l :500 méretarányú alaptérképek digitalizálása

A grafikus rendszer az INTERGRAPH MicroStation grafikus rendszere, az 
alaprendszer lényegileg megvalósult, továbbiakban a szolgáltatásokat támogató 
eszközok beszerzése szükséges

Az alaptérkép szelvényeknek több mint a fele került ezidáig feldolgozásra az 
alaptérkép információk 27 szintre való bontásával, várhatóan a következő év közepére 
az alaptérképek számítógépes feldolgozása befejeződik, azután már csak a folyamatos 
karbantartásukat kell végezni

A szakági térképek közül a Miskolci Vízmüvek, Fürdők és Csatornázási Vállalat víz, 
szennyvíz és csapadékvíz hálózati rendszereinek a számítógépes feldolgozása van 
folyamatban a Miskolci Egyetem Számítóközpont és a COMTRANS Kft által 
kifejlesztett VIZGIR rendszerrel, de a többi közmű üzemeltető cég is tervezi szakági 
térképeinek számitógépes feldolgozását

A szakági térképeknek az egységes rendszerben való feldolgozásának az egyeztetése 
jelenleg van folyamatban, amely szükséges a miskolci integrált térinformatikai rendszer 
létrehozásához

A akadémiai rendszer alapját az IIFP rendszerek képezik, amelynek Eszak- 
Magyarországi Regionális Központja a Miskolci Egyetem Számítóközpontjában 
működik, ahol elkezdődött IIFP támogatással az egyetemi, városi, regionális 
viszonyokra vonatkozó akadémiai információs rendszer, valamint a lakossági rendszer 
alapjául szolgálható közérdekű információkat tartalmazó GOPFIER, WWW alapú 

' jnformaciós rendszerek fejlesztése

Az önkormányzati rendszer egyes moduljai a Polgármesteri Hivatalban és a TÁKISZ 
szervezetében működnek, továbbfejlesztésük tervezett
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A vállalkozó rendszer alaprendszerei, a kamarai rendszerek kidolgozása jelenleg van 
folyamatban, a városban több vállalkozói információs rendszer működik, amelyek 
összehangolása célszerű lenne 

il
A lakossági rendszer részeként működhető kisebb rendszerek a városban leteznek. de 
ezeknek mindenképpen szükséges egy megfelelő integrációja, hogy a rendszer a 
lakosság áltál is könnyen használható legyen

összefoglalás

A rendszerfejlesztési koncepció alapian szükséges a Miskolci Integrált Információs 
Rendszer rendszertervének a kidolgozása, a további rendszerfejleszteseket a 
rendszerterv alapjan kell végezni

A fejlesztéseket célszerű koordinálni, a rendelkezésre allo erőforrások 
összehangolásával létre kell hozni a nagysebessegű városi számítógép gennchalozatoi

A számitógépes regionális információs rendszerekhez kapcsolódó szamitogepes városi 
információs rendszert hatékonyan kell működtetni, amely szükséges a regio gazdasági 
fellendüléséhez

A Miskolci Integrált Információs Rendszer lovabbfejlesztesevel megvalósítható egy 
Intelligens Város Információs Rendszer, amely információs rendszer működésé 
nagymértekben hozzájárulhat a regio jelentős fejlődesehez

I
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Dr Balia László a Miskolci Egyetem Számítóközpontjának igazgatója, a műszaki 
fiirinmánv kanriiriáPiv Az Rmíptpmm fn frlariata az uámitnorrirt
infonnációs inírastmknira fejlesztésének irányítása. Tudományos szakterülete a 
földalatti áramlások számitógépes modellezése, térinformatikai alkalmazások, hálózati 
információs rendszerek fejlesztése, hálózati infonnációszolgáltatás„\ NJSZT 
m ^ e i szervezetének az elnöke.
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N IK L  István

Elmondhatjuk, hogy a funkcionalitásról gyakorta lehet hallani a konferenciákon, a /o k  egyedi 

alkalm azásai\ al szám os esctttanulm ány foglalkoz.ik. de a fejlesztés igazan hatékony m ódszereit és 

eszközeit ritkán  érintik

A térinform atikai rendszerek fejlesztői gyakran szem besülnek azzal a problém ával, hogy habár az  idők 

során szám os hasonló a lkalm azás készül, m égis a teljes fejlesztési ciklust élőről kell kezdeni -- igen 

alacsony szinten

Azoknál a fejlesztési projekteknél, am elyeket a mi cégünk készített, ez  a problém a szám os esetben 

előfordult. Például befejeztük az ötödik önkormányz.ati térinform atikai rendszert, és az  nagyon 

hasonlított az előzőekre, ám  a rész-rendszerek egyedi sajátosságai költséges m ódosításokat igényeltek. 

Habár a különböző közm űvállalatok szolgáltatásainak tartom ánya többé-kevésbé azonos, az  adott 

közművállalat m űködésében, és különösen a  használt szám itógépes platform  és a program körnvezet 

kö^ etkeztében jelen tkező  különbségek m inden egyes esetben egyedi m egoldásokat kívánnak.

Eg> részleges m egoldás lehet az  alakaim azásspecifikus álta lános m odulok készítése, de az  egyedi 

jellem zők felism erése ebben az esetben is szükségessé teszi a rendszer m ódosítását. A z az  idő és energia, 

amely az új funkciók egyesítésére és a rendszerfejlesztésre fordítunk ugyanazt az  időt és erőfeszítést is 

elérheti, am i eg>’ teljesen  új rendszer elkészítéséhez szükséges. Ez költségessé teszi a  fejlesztést.

A kívánatos m egoldás legfontosabb alapja az objektum orientált technológia használata  a 

rendszerelem zés és a program fejlesztés szintjein. Ezen a téren  a tapasztala ta ink  szerint a kezdeti 

betanulási fázis u tán  a fejlesztés eredm ényei szignifikánsan  m egnövekednek. A m éréseink  azt m utatják, 

hog>' ez a m ódszer ötször olyan hatékony, m int a  korábbi. Ez a  G reenL ine technológia  azon 

szofherkörnyezet u tán  kapta a nevét, am elyet a GEO V IEW  SY STEM S K FT -nél fejlesztettek ki és 

használnak.

M indenek előtt vessünk egy pillan tást a G lS-generációk rövid történetére!
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A / első generációs rcnds/.crck a térkép grafikus elem eit CA D-he/. hasonló módon s/.crvc/lék. Ezzel a 

inóds/crrci a konzisztenciát igen bonyolultan lehetett biztosítani, a nagyobb térképi adatbázisok kezelése 

lassú \o lt ,  és a felhasználói felület is szegényes volt.

A m ásodik generációs térinform atikai rendszerek a grafikus és a nem -grafikus elem eket egyaránt 

rehiciós adatbázisokban tárolták, és a térképi elem eket tulajdonság csoportokba szervezték, A modcllczél | 

es a szoftNcrfcilcsziés harm adik  és negyedik generációs nyelveken alapult. G yakorta ezek a nyelvek 

egym ással is k c\ered tek , e m iatt azek fejlesztése igen költséges volt. Úgyszintén hátrányos volt, hogy a 

m ásodik generációs GIS-ck távol álltak  a felhasználói szem lélettől.

Noha néhány G lS-fcjlcsztő cég a m ásodik generációs rendszerekben objektum orientált shell-ckct 

fcilcsztcll ki. m égis a relációs m egközelítés szinte valam ennyi hátránya továbbra is m egm aradt. Az 

cg>ik hátrán> a \  alós cnkapszuláció  hiánya volt, vagyis az, hogy a program  elkülönült m aradt az 

adatoktól, és ez m agas im plem entációs költséget és különösen nagy karbantartási költséget jelentett.

A GIS-ck term észetes fejlődése a különleges célra tervezett rendszerekkel kezdődött. Ezek drága 

hardverekre és szoft\ erekre épültek, abból a célból, hogy a m ár m eglévő papíralapú térképekről adatokat I 

n \érhessenek , fejújíthassák és k irajzolhassák ezeket az  adatokat

M ihelyst a földrajzi adatok elérhetővé váltak és a a szám ítógépek teljesítm énye m egnövekedett 

felbukkant a vállalati GIS gondolata A szervezetek valam ennyi részlege földrajzi inform ációkat 

használ, és ez hathatósabbá teszi az  üzleti folyam atot De szignifikáns fejlődésre volt szükség a GIS- 

technológiában annak érdekében. hog> költség-hatékony vállalati G IS-t lehessen fejleszteni. Mindezde I 

eg>üttesen \ez e tte k  el a harm adik  generációs GIS-ek kifejlesztéséhez, am elyek objektum orientált 

technológián  alapulnak

íg> az objek lum onen tált technológia előfeltétele annak, hogy az im ént em lített problém ákat elkerüljA. J  

N ézzük m indenek előtt az egyes pontokat, m ajd részleteiben is tárgyaljuk m eg azokat.

1. A korábban kifejlesztett rendszerelem ek újbóli haszálata.

2. A nyílt a rch itek túra, am ely a különböző fejlesztési állapotok kom binációját biztosítja.

3. Csoportos fejlesztés m ódszertana és projektm enedzsm ent.
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HOGYAN CSÖKKENTHETJÜK A GIS- 

ALKALMAZÁSOK KÖLTSÉGEIT?

NIKL ISTVÁN

AZ ALKALMAZASFEJLESZTES TRÜKKJEI

A korábban kifejlesztett rendszerelemek újbóli haszálata.

A nyitott architektúra, amely a különböző fejlesztési állapotok 

kombinációját biztosítja.

Csoportos fejlesztés módszertana és projektmenedzsment
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1. Az objek tum ohen tált GIS biztosítja a  rendszerelem ek újbóli használatát. Figyeljük m eg, hogy a 

fejlesztés fázisai során  m ilyen igények jelen tkeznek a  fejlesztés során.

A G iS-ek kom plex rendszerek, am elyek a  valós v ilág  objektum aival (például épületek, vezetékek, telkek, 

csövek, kapcsolók és egyebek) foglalkoznak, és m anapság  a vállalkozások m indennapi életének szerves 

részét alkotják.

N ézzük m eg, hogy a  harm ad ik  generációs GIS-ek hogyan o ldják m eg egy vállalkozás tényleges 

problém áit!

— A földrajzi adatok  bonyolultsága látványosan növekedett. Gondoljunk csak az  áram szolgáltatók 

kapcsoló tábláira vagy a távközlési hálózatok  bonyolult csom ópontjaira. M ég az im ént em lített 

legbonyolultabb entitások  is  leegyszerüsíthetők, am eim yiben m eghatározzuk az objektum ok hierarchikus 

struktúráját.

"  Egy válla la t m űködése során  a  kom plex objektum ok k arbantartása  alapvető jelentőségű, és ennek 

során  specifikus szabályokat kell követni. G ondoljunk csak arra, hogy m ilyen összetett szabályokat kell 

be ta rtan i az  elektrom os vezetékek és a  gázcsövek bizonyos darabjainak szétkapcsolása során. Egy másik 

példa az  lehet, hogy m ilyen  h ivatalos eljárásoknak kell lezajlan iuk  a földhivatalokban egy lelek 

m egosztása során. A harm ad ik  generációs G IS-ben m indezen szabályok és eljárások az attribútumokkal 

együtt objektum okat hoznak létre, és a m eghatározott szabályoknak m egfelelően biztosítják az 

a ttribútum ok karban tartásának  konzisztenciáját (következetességét).

-  A m int v áltozik  a v ilág , úgy változnak m eg időről-időre a vállalkozások is, új osztályokat állítanak fel, 

és új követelm ényeket á llítanak  a  rendszerrel szem ben. Ezekben az esetekben álta lában  nem  fordítanak 

energ iát az  újbóli tervezésre és a rendszer újraszervezésére. E z  az  a  p illanat, am ikor egy olyan 

technológia  haszná la ta  vált szükségessé, am elyikben csak definiálni kell az  új objektum okat és az új 

en titások  kapcsolatait, a korábbi rendszer ú jbóli fejlesztése és az  ism ételt tesztelése nélkül.

S zabadjon m egem líteni a  harm ad ik  generációs G IS-ek egy további előnyét. A  harm adik 

generációs GIS igen  közel áll az  em beri gondolkozáshoz, a szélesebb közönség szám ára  is könnyen 

érthető, és ez  az  oka annak, hogy a fejlesztése ugyancsak könnyű.



2. Lépjünk tovább a  m ásodik pon tra  ez  a nyitott architektúra, am ely a  különböző fejlesztési állapotok 

kombinációját biztosítja N ézzük m eg, hogy vajon  m iért hasznos a nyílt arch itek túra  nég>' rétege!

A legalacsonyabb réteg a p latform ok függetlenségét és a  hordozhatóságot biztosítja Ez teszi Iehet^^'é. 

hog>’ a  Green Line U N lX -unkaállom ásokon és szervereken valam int PC U N lX -öm yezetben is fusson.

Néhány hónap m úlva az  N T  és OS/2 verzió  is  megjelenik.

Ejtsünk m ost néhány szót az  L-h - nyelvi rétegről, am ely a  Green L ine fejlesztői nyelve. Elsőként azén . 

mert ez a nyeh- az eg> edi igények és az  objektum ok összekapcsolásának hatékon>’ és objektum orientált 

eszköze. M ásodsorban azért, m ert ez  a nyelv egy hom ogén réteget b iztosít a m em óriakezelés 

problémájának m egoldására, az  objektum orientált adatbáziskezelésre (ODB) és a felhasználói interfész 

meghatározására. E zen  nyelv használatával a fejlesztőknek nem  kell törődniük  a fenti problém ákkal, és 

a helyett. hog>' a * 'hog>an” -ra  koncentrálnának a  "m if* '-re  összpontosíthatják a fig>elmüket Például a 

memóriakezelés problém áinak  m egoldása helyett az  applikáció a lgoritm usára  összpontosíthatnak. 

Hasonlóképpen, arhi m eg\'alósílható egy egyszerű PC platform on, az  eg>ben egy kom oly UNIX- 

szen eren is változtatás nélkül futhat. A z L++ nyelvet könnyen m egtanulhatjiík m indazon program ozók, 

akik dőzöleg  CLIPPER, dBase vagy m ás hagyom ányos nyelven dolgozlak

A következő a magassziníű GIS objektumkőnyvtári réteg. Ebben a rétegben az objektum okat a GIS 

általános funkcionalitásának alak jában  találjuk. Ilyen például a kicsinyítés-nagyítás, a grafikus 

szeikesztés és területi elem zés, rajzolás és a digitalizálás. Továbbfejlesztett form ában ezek a legtöbb 

végfelhasználói alkalm azás alap ját alkotják. Az architek túra előnye egyfelől, hogy a m agas szintű 

objektumok sajátságai m egváltoztathatóak azáltal, hogy egy szinttel lejjebb, az  L++ rétegre m együnk, 

ezáltal kis erőfeszítéssel m ódosított form át á llíthatunk  elő. Például az  általános szerkesztő igen kevés 

energiával egy v illam os v áz latra jz  szerkesztővé alakítható át. G yakorlatilag nekünk csak az  objektum ol, 

azaz az alkalm as vázlatrajzot kell definiálnunk, és a  szerkesztő m áris m űködőképes 

A Icgfelül az  egyedi igényekre szabott réteg  (custom ising layer) található. A tcrületspccirikus réteg a 

GIS objdetum könyvtárra épül. Ezek területspecifikus álta lános alkalm azások, így például a kö/.inű- 

s/.olgáltatások vagy a városigazgatás szerepelnek ebben a rétegben. Az utolsó igazítás és az  általános
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alkalmazás konfigurálása u tán  előállnak  az  egyedi alkalm azások. Ezen réteg helyzetének m egfelelően :i/ 

e folyamat csak csekély energiabefektetészt igényel. Ezen a téren jelen tkező  speciális igények (például ;i 

rajzolás formája, különleges beszám oló vagy e lem zés) esetén visszaléphetünk az előző rétegre Csak 

igen különleges esetekben kell az  L-h - rétegre visszam enni.

Ez az ábra nem  csupán a  fejlesztés különböző állapotait m utatja, hanem  a fejlesztési eljárásra szentelt 

energiára is u tal. A m int ha ladunk felfelé a különböző rétegeken a szükséges m unka eg> re ke\ esebbe es 

kevesebbé válik. T eljesen  nyilvánvaló, hogy a  beletetett energ ia messze ke\ esebb a GIS 

objektumkönyvtár rétegén , m int a fejlesztés kezdetén az  L++ nyelvi rétegen. M ás szavakkal a nyílt 

Green Line a rchitek túra  lényege az, hogy nekünk csak  az  architek túra előző rétegére kell visszalépnünk, 

ha valamilyen speciális igényt kell kielégítenünk. E z  jó  lehetőséget biztosit szám unkra, hogy m indegyik 

fejlesztést a  leginkább költség-hatékony rétegen  kezdhessünk el.

Hadd említsek m eg az arcitek túra  egy további előnyét. A legtöbb vállalkozás, ahol felm erült a GIS 

bevezetésének igénye, m ár v alam iféle szám ítógépes háttérre l rendelkezik. Például az  elszám olásban, a 

számlázásban vagy a m űszaki nyilvántartásban, vagy haso*nldikb§Ln. A lapvető követelménv', hogv- a fenti 

rendszereket a  v álla la ti GIS-be integráljuk. A G reen L ine architek túra az  alábbi m egoldásokat kinálja:

1 - a z  SQL2 szabványnak m egfelelő rendszerek  közvetlen integrálása

2. - lehetőség v an  a rra , hogy C /C -^  -nyelvű ru tinokat fejlesszünk a rendszer szám ára

3. - m ás objektum orientált rendszerekkel való  szabványos kapcsolat a 4.3 verzióban jelen ik  meg

3. A harm adik pont a  csoportm unka és a  p rojektm enedzsm ent

Manapság GIS pro jektek  m érete szám os szakem ber együttes m unkáját kívánja  meg. Az 

I tíkalmazásfejlesztést, annak  érdekében hogy egyidejűleg készíteni lehessen különböző részekre böntják. 

Az ADS felügyeli a  csoportm unkát, és engedélyezi hogy a  fejlesztők ugj anazon a forrásprogram on, 

ugyanabban a z  időben dolgozzanak, a  nélkül, hogy egymás m unkáját zavarnák. Az egyes verziók  közötti 

különbség nyilvántartásával az  ADS szin tén  a  fejlesztőket segíti, és am eim yiben lehetséges, elkészíti az 

e ^ e s  változatok generációit.
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Továbbá a fejlesziöi produktivitást növelő eszközök alkalm azásával a fcjlcszlcsl gyorsabbá cs könnyebbe 

lehet tenni Ezen eszközök olyan ru tin  eljárásokat segítik, m int az  objeklum struktúra m egalkotása cs a 

felhasználói felület m enüjének és párbeszédeinek m eghatározása

Az ADS további előnye, hogy inform ációt nyújt a  vezetésnek a  projekt készültségi állapotáról.

Ezen elm életi m egközelítés u tán  végezetül vessünk egy p illan tást a  gyakorlati o ldalra  is. Szeretnék egy 

pár szót m ondani az  új technológia bevezetéséről és annak  piaci előnyeiről. M agyarország harm adán a 

közmű szolgáltatás és a városirányitási rendszereket a Geoview System s KJt. valósítja meg. M iután a 

GreenL ine 4.2. verzió elkészült a  szolgáltatók és a  városi vezetés m egkezdte a rendszereik lecserélését 

az újabb verzióra. A fejlettebb v áltozatra  való áttérés során  a  korábbi rendszer rendszcrelemzésé^iek 

használatával kidolgoztuk  az  objektum osztályok m eghatározását, az  adott m ező objektum könyvtárát és a 

felhasználó által defin iált a lkalm azói réteget.

Az új rendszer terjesztésével egyidőben a  szakértők k iképzése is folyik. Az objektum orientált 

m egközelítés tan ítása  a m agas szintű nyelv szerkezetének bem utatását és az  alapvető program ozási 

rutinok tan ítását is m agába foglalja, v alam in t a  GIS objektum könyvtár ism ereteit is. A  m agyar piacon 

elért sikerek u tán  N ém etországban is m egkezdtük a GreenL ine értékesítését, és az  első ném et fejlesztői 

csoport k iképzése 1994. novem berében zajlott le.
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S z a k m a i  b e m u t a t k o z á s

Niki István a Geoview Systems Kft ügyvezető műszaki igazgatója

Okleveles rendszerszervező mérnök

Főbb kutatási területei döntéstámogató rendszerek, mesterséges intelligencia-kutatás, 

szakénöi rendszerek 1987-től térinformatikai rendszerek és adatszerkezetek területén 

dolgozik A Topologic térinformatikai rendszer első verzióinak tervezője, vezetője 

volt

Jelenleg a GreenLine környezet fejlesztésének szakmai irányítását végzi
j

1989 óta szerepel előadásaival, publikációival nemzetközi konferenciákon és más 

fórumokon Részt vesz az ISO TC 211 csoportjának munkájában, ahol a 

térinformatikai adatcsere szabvány kidolgozása a cél

N’ezelöje a Magyar Térinformatikai Adatcsere Szabványt kodolgozó munkacsoportnak 

is
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Bognár Vilmos 
(OMFB)

Az OMFB Nemzeti Térinformatikai Projektje (TNP)
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Térinformatikai oktatóbázis fejlesztése a Debreceni Agrártudományi 
Egyetemen és térinformatikai fejlesztések a régióban

Dr. Tamás János - Herdon Miklós 
DATE Mezőgazdaságtudományi Kar

A térinformatika magyarországi oktatásának rövid története során is talán az egyik legfiatalabb 
mezőgazdasági diszciplínán belüli oktatás megteremtése. Az időszak egybeesett a mezőgazda^ 
tulajdoni átalakulás, a növekvő piaci minőségi igények és a környezetvédelmi szempontc 
fokozódásával. Az agrárfelsőoktatás átalakulásában a térinformatika is fontos szerepet fog betölti

Előzmények

Évekkel korábban oktatási akció keretében megkaptuk az Intergraph MicroStation PC-s verziójí 
Ekkor még azonban nem rendelkeztünk megfelelő konfigurációjú PC-vel sem. Egy alkalm 
konfiguráció összeállítása is komoly feladatot jelentett. Később A Geometria Térinformatiki 
Rendszerház saját fejlesztésű TopoLogic rendszerének béta tesztelésére jelentkeztünk. Ekki 
azonban egyrészt még nem voltunk felkészülve a térinformatika oktatási-kutatási alkalmazáski 
másrész a rendszerben még meglevő hibák hátráltatták e területen tervezett előrelépéseket. Közbi 
néhány tényező, igy több Tempus program és különböző pályázatok, valamint uj kari tanta 
elkészítése és bevezetése segített e területen való előrelépésben. A DATE térinformatil 
oktatásának előzményét a földméréstani- vízgazdálkodási tárgyak oktatásában használt Dö 
(Digital Elevation Models) alkották. Ezt egészítette ki a TIR készítése, amely már méré 
funkciókat is biztosított. Az oktatást az IDRISI raszteres rendszerének oktatása segítette, mij 
1994-ben az ARC/E^JFO vektoros rendszer 3 felhasználós licence-el OSF/1 operációs rendszí 
DEC 3000 - es AXP szerverre került megvásárlásra. Az agroökológia Ph.D. program keretéből 
környezeti kockázat csökkentésének kutatása folyik. A szerény mértékű és szerény lehetőst 
biztosító korábbi fejlesztésekre alapozva FEFA IV projekt keretében az adatgyűjtés; 
térinformatikai elemzés - regionális adatbázis kialakításának és ezek oktatási feltételeio 
megteremtésére nyújtottunk be pályázatot, mely a 28,4 millió forintos pályázati összegj 
elfogadásra került.

A fejlesztési projekt célkitűzései

Fejlett térinformatikai, technikai és módszertani ismeretek oktatási feltételeinek kialakítása, 
által a hallgatók képesek lesznek bonyolult, összetett elemzési feladatok magas színvoi 
megoldására számos alkalmazási területen.

Korszerű információs technikán alapuló adatgyűjtési, adatfeldolgozási, elemzési módszi 
eljárások oktatása mely a természettudományi képzés során elősegíti a természeti erűforrások is! 
agroökológiai potenciál hatékonyságának fejlesztését.
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A közeljövőben nagy számú korszerű térinformatikai és (agrár)szakmai ismeretekkel rendelkező 
szakembert igényelnek a különböző intézmények mint például a különböző gazdasági egységek, 
földhivatalok, vízügyi szervek, önkormányzatok, környezetvédelmi szervek, oktatási intézmények 
stb. Az agrármérnökök és a debreceni társintézményekből áthallgatók képzésében, átképzésében, 
távoktatásban célunk nemzetközi színvonalú módszerek oktatása.

Az oktatás feltételeinek megteremtése az alábbi egyaránt fontos területeket ölelik fel:

A, Adatfelvételezésre, adatok elsődleges feldolgozására alkalmas oktatási egységek, eszközök;
B, Adatok feldolgozását, bemutatását és elemzését szolgáló oktatási egységek, térinformatikai 

és CAD oktatási hardver-szoft\ er rendszerek, módszerek;
C, Térinformatikai adatbázis létesítése a régió természeti erőforrásainak területén

Fejlesztési program

Enköjfejlesztés

A, Adatfelvételezésre, adatok elsődleges feldolgozására alkalmas oktatási egységek;

A tervezett műszeregyüttesek alkalmasak terepi adatfelvételezésre. Segítségükkel nagy 
pontossággal hordozható műholdasvevők segítségével meghatározhatóak területrészek sík és 
magassági adatai (vízgyűjtők, táblák, stb.), vonalas létesítmények (vízfolyások, csatornák, stb.) 
illetve pontszerű helyek (kutak, mintavételi helyek, stb.). Irányok és tájékozódási pontok 
követhetőek. Az adatok nyerése olyan számítógépes formában történik, mely alkalmas a további 
feldolgozásra.illetve illeszthetőek más forrásokból származó (pl. távérzékelési) adatok együttes 
feldolgozását végző feladatokhoz.

A projekt megvalósításához a Trimble Navigation oktatási célra készült rendszerét vettük 
figyelembe, mely az alapkorrekciós állomást is tartalmazza az oktatási segédletekkel együtt (The 
GPS pathfinder Educator System II.), valamint a térinformatikai (GIS) rendszerhez kapcsolódó 
átviteli rendszert(GPS-Touchdown).

fi, Adatok feldolgozását, bemutatását és elemzését szolgáló oktatási egységek, térinformatikai és 
CAD oktatási hardver-szoftver rendszerek, módszerek;

Az adatfeldolgozó rendszerek alapját a UNIX alapú ARC/INFO rendszer képezi melynek 
koriátozott 3 felhasználós licenseit jelentős saját fejlesztésként már beszereztünk. Itt további licence 
jogok illetve erre ráépülő a modellezést és az értékelés pontosságát meghatározó rendszerek 
beszerezése szükséges. A unix platform mellett a WINDOWS alapú GIS és CAD alkalmazások 
oktatási bázisának megvalósítására kerül sor.

A jelentősebb fejlesztési részt itt a hardware-szoftver rész teszi ki, mely területen a lemaradás 
jelentős. Itt olyan beszerzések élveznek előnyt amelyek a sokoldalú és magasszínvonalú 
felhasználói érdekeknek leginkább megfelelnek.
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A megvalósítás eszközfejlesztése a következő funkcionális részekre oszlik ;

B l )  T c r in fo rm a tik a i  o k ta tó la b o ra tó r iu m  (o k ta tás i k ab in e t)

B 2 ) O k ta tó i fe jle sz tő i m u n k ah e ly e k  

B 2 - 1) G IS  o k ta tó i fe jlesz tő i h a rd v e r  e szk ö z ö k  

B 2 -2 ) C A D  o k ta tó i fe jlesz tő i h a rd v e r  e szk ö z ö k  

B 3 ) S z o f tv e re k

CTérinformatikai adatbázis létesítése a régió természeti erőforrásainak területén

Minden térinformatikai elemzés használhatóságát alapvetően eldönti az adatbáziii 
megbízhatósága. Ez az ami miatt ez a fejlesztési irány szakszerűsége is egyenrangú a fel 
említettekkel. Jó minőségű digitalizált megfelelő léptékű adatbázisok térségünkre alig állni 
rendelkezésre. A TÁTI úttörő jellegű munkáit kívánjuk alapul használni ehhez amelyet egyfil 
vázként kívánunk egyre részletesebben feltölteni. Ennek révén lehetőségünk lesz az oktatás í 

egyedülállóan fontos térinformatikai adatbázist kiépíteni. Ez alapját képezheti más okta 
intézményekkel történő non-profit alapú információ cserének is.

Néhány olyan speciálisnak tűnő input forrásra is szükség van a beszerzések során (pl. 
orthofotók, műholdas felvételek), melyek révén ezek technikai alkalmazhatóságát és 
értékelési módszereit a hallgatók a térinformatikában képesek lesznek alkalmazni.

Tanterv, tananyag, oktatási adatbázis és rendszerfejlesztés, tanulmányutak

Az eszközfejlesztés mellett a tanterv, tananyag, oktatási adatbázis és rendszerfejlesztés is foi 
része a projekt sikeres megvalósításának, illetve a sikeres oktatás megalapozásának. A projJ 
keretében a belfüldi, külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel melk 
megvalósítandó fontosabb feladatok és tevékenységek :

A. Tanagyagkészítés, tananyagfejlesztés, jegyzetkészítés

A  hazai oktatásban jelenleg megtalálható jegyzetektől eltérően, melyek főleg műszaki okU 
intézményekben készültek, itt főleg a természettudományi oktatás GIS támogatását (erófof 
meghatározás, szétosztás, hidrológia, talajhasználat stb.) oldanánk meg a jelenleg más okU 
társintézményekben folyó tevékenység valamint az Európai Unió térinformatikai oktatási á l 
alkalmazás harmonizáció szükségességének figyelembevételével.

A térinformatikai előadások alapját szolgáló tervezett oktatási csomagok (jegyzet, dal 
számítógépes demonstráció stb.) több témakört ölelnek fel. A jegyzetek, oktatási anyagok { 
terjedelme a projekt során kerül pontosbításra.

B. Regionális workshop megrendezése

A regionális workshop a társfelsőoktatási intézmények és a térinformatikában érdekelt régiói 
szervezetek szakembereinek részvételével rendezett szakmai fórum. Célja egyrészt a



térinformatikai képzését, szakemberellátottságát hivatott feltárni, másrészt az oktatásfejlesztés 
megalapozását segíti.

C. Nemzetközi workshop megrendezése

Célja a hazai és meghívott külföldi felsőoktatási szakemberek részvételével rendezett tanácskozás, 
amely áttekinti a külföldi és hazai tapasztalatokat és értékeli a projekt megvalósítását

D. Térinformatikai regionális oktatási adatbázis fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány készítése

A térinformatikai oktatás feltételéhez szükséges regionális oktatási térinformatikai adatbázisok 
^készítésére, tartalmára, részletességére, rétegeire és feltöltési szintjére, a megvalósítás személyi, 
eszköz és időszükségletére vonatkozó tanulmányterv elkésztítése. A tanulmányterv célja regionális 
térinformatikai adatbázisok megvalósítási terve. Az adatbázis a képzés jellegének megfelelően 
elsősorban a természeti erőforrásokat fedi le. Fel kell mérnie a tanulmánytervnek az Észak-Kelet 
Magyarországra vonatkozó adatbázisok jelenlegi állapotát

-adatok típusa, formátuma
-feltöltöttség, aktualizáltság
-hozzáférés és annak költsége szempontjából.

A tanulmánytervnek ki kell térnie az oktatási adatbázis adatszolgáltatóinak körére. Meg kell 
állapítani az egyes létrehozandó layerek típusát, kívánatos feltöltésük szintjét és egyéb jellemzőit, 
paramétereit. A tanulmánynak ki kell térnie arra, hogy a létrehozandó térinformatikai adatbázisok 
hogyan szolgálná azt a célt, hogy a hallgatók ezen keresztül megismerjék 

•0

-  GIS rendszerek használatát,
-  megvalósuljon az egyetemek - hatóságok adatszolgáltatók és felhasználók olyan kapcsolata, 

mely biztosítja a tananyag folyamatos megújulását, az oktatás életszerűségét
-  a regionális tervezési eljárásokat, stratégiai és lokális feladatok megoldási feladatait a nappali 

képzés, diploma és PhD képzés keretén belül.

E. Oktatási, oktatástámogató, térinformatikai adatbázisok kialakítása

A térinformatikai oktatási adatbázis a megvalósíthatósági tanulmány függvényében, a tanulmány 
megállapításai, javaslatai szerint kerül megvalósításra

• adatmodellezés, adatbázis tervezés, adatrétegek kialakítása
• ̂  adatgyűjtés
• adatfeltöltés
• programozási (szoftveres) feladatok
• dokumentációk készítése

tevékenységekhez nyújtott feladatok.
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Várható eredmények

Az UNIVERSITAS keretében a kar a KLTE az Ybl Miklós Műszaki Főiskola, a DOTEéi] 
ATOMKI bevonásával Táj és Környezetgazdálkodási szak indítását kezdeményezte, melj| 
három szakirány (vízkészletgazdálkodás, környezettechnika és hasznosítás) keretében jclo 
súllyal szerepel a Térinformatika oktatása valamint önálló tárgyként indulnak a Távérzékelése 
alkalmazás és Modellezés tárgyak. Az általános agrármérnöki szak keretében 
agrárinformatikai szakirány valamint posztgarduális képzés keretében a projekt hardver, szí 
szellemi erőforrásfejlesztés hasznosításának keretei biztosítottak lesznek. A várható fcM 
eredmények :

• A térinformatikai oktatás hardver-szoftver eszközrendszerének beszerzése a térinfoi 
oktatólaboratórium létrehozása.

• A projekt keretében tervezett jegyzetek, oktatási anyagok és programok valamint a í 
regionális oktatási adatbázisok létrehozása.

• A külföldi és hazai tanulmányutak révén az oktatók szakmai felkészülése, CAD és C 
ismeretek, alkalmazások elsajátítása.

• A projekt pozitiv hatása az intézményi tanterv és tananyagfejlesztésre és a GIS alkalm 
oktatásának több tárgyba való beépülése.

Térinformatikai fejlesztések a régióban

Hajdú-Bihar menyében az első térinformatikai projektek mint az országban sok helyt 
infrastrukturális fejlesztések területén jöttek létre. így Hajdúszoboszló területén a gái 
(TIGÁZ üzemeltetésében) üzemeltetésére. Egy ilyen fejlesztés magvát képviseli a kél 
továbbfejlesztéseknek, bővítéséknek. Az itt alkalmazott Greenline a Geowiev Kft. fejlesí 
ARCANFO eredetű vektoros rendszer. A vektoros rendszerek ideálisan használhatóak vm 
létesítmények - telefon, csatorna, ivóvíz, út és közlekedési hálózat térinformatikai rendsz 
kiépítéséhez. A mezőgazdaságban és általában a természeti erőforrások kezelésében a r 
rendszerek, melyek a tér minden pontját lefedik ideálisabban használhatóak az erófn 
szétosztásában, folyamatok elsősorban hidroológiai lefolyás, elemzésekhez vagy erő 
vizsgálatokhoz. Olyan speciálisabb elemzéseket is jól lehet végezni, mint talajén 
térképek (vulnerability map) ahol a szennyezőanyagok (nehézfémek, taxikus anyagok) mól 
és környezeti szennyezése korlátozott. Ilyen vizsgálatok képezik a környezeti hatásvii 
leginkább használt módszerét. A térinformatika felhasználóinak köre a térségben folyamai 
A nagyobb vállalatoktól, a különböző hivatalokon, szerveken keresztül a oktatási intézm6i 
térinformatikai rendszerek alkalmazása, illetve ezekre alapozott információs rendszerek t 
várható. Ezek körében megemlíthető a TITASZ, a BIOGAL, az önkormányzatok, a Földi 
Környezetvédelmi Hivatal stb. Egyetemünk Észak-Kelet Magyarország térségére 
kutatás-fejlesztési programot készített. Ennek keretében, de ettől függetlenül is több inté 
van olyan együttműködés és együttműködési késszég, mely a térinformatika eszkőa 
feladataiban több közös projekt kialakulását segítheti.



Szakmai bemutatkozás

Herdon Miklós

1974-ben ren d sze rsze rv ező i á g a z a to n  g é p é sz m é rn ö k i, 198 2 -b en  g é p ip a r i g a z d a sá g i m érn ö k i 

difriomát szerez tem  a  M isk o lc i M ű szak i E g y e tem en . 1974-tő l 1978-ig  a  K S H -S Z Ü V  D eb recen i 

Szám ítóközpon tjában , 1978-tó l a  D eb recen i A g rá r tu d o m á n y i E g y e tem e n  d o lg o zo m . Je le n leg i 

beosztásom  In fo rm a tik a i K ö zp o n t v eze tő . S zak m ai tev é k e n y sé g e im  s z á m ítá s te c h n ik a i - 

informatikai o k ta tá s , k u ta tá s , fe jlesz té s. T ö b b  k ü lfö ld i tan u lm á n y ú to n  v e tte m  rész t. Fő 

éfdeklődési k ö r  az  in fo rm á c ió s  ren d sz e rek , d ö n té s tá m o g a tó  ren d sz e rek . J e le n leg i fo n to sa b b  

szakmai társada lm i m eg b íz a tá so m  : N JS Z T  a lc ln ö k , v a la m in t H U N IN E T  IB  tag ság .
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DIVENYI, Pál:

MAPSETFER'"'"'sn-ph . r e n d s z e r

térképészeti alkalmazások 
Színes szkennelés, filmgenerálás, 

automatizált térképkészítés,sokszorosítás

A konferencián és kiállításon is fontos szerejjet visz a ténnfonnatika témaköre, igy kerülhet sori 
témába illően a csúcstechnológia szintű MAPSETTER’"*”*̂'’* -rendszer szélesditUl 
bemutatására.

A térképsokszorositis, -készítés az egyik utoljára bevett vár az automatizálás szélesig 
hadjárata során. Az INTERGRAPH, mint a világ vezetö_ térinformatikai cége az autóm 
térképkészítés vonatkozásában szkenner/levilágitó-müszercsaládot kínál speciálisan térképi 
alkalmazásokra kifejlesztve, valamint számos térinformatikai, ezen belül térképés2* ([ii 
sokszorosítási szakéitól tudást magukban foglaló szoftverrendszereket.

A MAPSETTER- család magában foglalja a tradicionális fotomechanikai térképsokszorc 
szkennelési folyamatok széles változataitól a félautomatikus karcoló eljárással dolgozó plott 
át az első generációs filmlevilágitó sokoldalú tudását.

A müszercsalád hasznosítva a hi-tech technológiákat kiterjed az elektróníkus próbanyi 
készítésre a dokumentumok, térképek szkennelésére, a digitális raszterezésre mindezt példái 
sebességgel, pontossággal és rugalmassággal.

A MAPSETTER- család mindanégy rendszere /soroza^ele 2000 ,4000 ,5000 ,60  
térképkészítés terén elláqa az adatnyerés és a fílmlevilágitás bonyolult feladatait. Ha a rends 
mput módban használjuk, akkor a MAPSETTER szkennel különböző dokumentumokat/pL k 
filmeket Id. légifénykép, űrfelvétel, vonalas, féltónusos és árnyalatos térképi anyagi 
munkaeredetiket, kész kinyomtatott fekete-fehér és színes térképekeL Ezután a felhasi 
szkennelt és digitális adatokhoz feldolgozhaQa a saját anyagait, térbeli adathalmazát.

A MAPSETTER dobtipusú szkenner, mely nagy formátumban /AO-ig terjedően/ és rendi 
nagyfelboutásban /12.5 mikron a legkisebb felbontás/ képezi le az eredeti anyagok igen s 
változatát. 2

Az adatkonverzió, szerkesztés, jelkulcsozás és szinrebontis bonyolult műveleteit elv 
mindegyik MAPSETTER-müszer output módban végzi el a levilágítás másszóval filmgi 
műveletét és állít el_ raszterezett vagy féltónusos szinkivoDatokat /akár a négyszines nyoodil 
eljárásnak megfelelően/, amelyet márcsak a lemezkészítés és végnyomat művelete köví 
Lézersugár segítségével a MAPSETTER rendkívül éles, nagyfelbontású filmet produkál



1 Minden MAPSCTI FR- rends/xíi taitalmazz;i a szkennclésliez és íilnipiottoiáshoz szükséges 
komponenseket, melyek közül emlitcsre méltó a megiclelö UNIX-komputer. 1 gigabyie-os 
lemezegység, alfanumerikus terminál a munkafolyamatok inicializalására és követésére. Speciális 
kártyák segitscgévcl töitcnik a lilmraszterezési folyamat. Négyféle pontrasztei/szögbeálliiás és 
fcle felületi kitöltő-jel szolgálja real time-módban a filmgenerálási műveletet.

A rendszer lüheniet porttal rendelkezik a helyi hálózatok kialakítására, \alamim 
■ fiknlyukasztásos illesztés és le.szivó lehetőség xákuumos pumpamotonal szolgálja a 
sokszorosításoknál megszokott illesztési folyamatokat.

Ncliány fontosabb rendszeiparaméteit emlitcnék a szolesebbkörti tájékoztatás érdekeben.

A szk.ennelhetó és plottolható foniiáuim átlagban 100 \  127 cm /ki\’é\e a 6000-cst. melviiek 
hasznositliató fonnátuma 119 152 cm/. A lézersugár száma 1-8. A szkenneles és le\ilágitás
felbontási kategória-értékei; 12.5, 25. 50, lOO, 2 0 0  mikron lehetnek

A szkennelési üzemmód lehet bináns vagy folytonos tónusos 25(> szürkeségi fokozattal \ag\’ 
színcs/RGB/. A le\ilágitási üzemmódban működve a filmek generálása és szinrebontása lehet 
vonalas, féltónusos és folytonos tónusos.

A RlSC-tecImológia nagy térképi fájlok gy'ors előállítását és feldolgozását teszi lehető\ é. Nehány 
paraméter a szkennelés/plottolás sebességéről. 1 megapi\el/sec sebesség mellett 15 perc a 2 0 0  
mikronos felbontásnál Ül. 2,5 óra a legnag\ obb felbontás /12.5 mikioin mellett, fig> elembe\é\e a 
legnagyobb fonnátum /AO/ feldolgozását.

A Mapsetter-rendszert számos Intergraph-szofKer egészíti ki. amely Iehető\é teszi a 
ligsokfélébb technológiai immkafolyamat. \alamint különböző analóg és digitális \'égtennék 
elöállitását. Néhány fontosabb szoft\ert emlitenék néNA cI és a fontosabb ftinkciókkal:

- I/Scan, SRIF interfész szoftverek,
- I/Ras 32,1/Geovec, W ec, 1/Class, niegjelenitő és konverziós szoftv erek,
- Mapfínisher, Mappublisher térképszerkesztő és sokszorosító szoftverek

A térképszkennelés legfontosabb mimkafolyamatait néhány fő típus szerint kategőnzálhatom 
Meghatározó elv a szkenneles célja;

A/ szkennelés archiválási célból

Munkafolyamat; szkennelés, tisztítás, adattömörités.archiválás

B/szkennelés térinformatikai /GISZ háttértérkép céljából

Munkafolyamat; szkennelés, szerkesztés /geo-regjsztráció/, 
archiválás

.15
ez szkennelés térképszerkesztés és felújítás céljából 

Munkafolyamat; szkennelés, vektorizálás, térképszerkesztés



ill. felújítás /liibrid adatszerkezetek/

D/ szkennelés térképsokszorositás céljából

Munkafolyamat; szkennelés, tisztítás, megjelenítés, 
litográfiái szinrebontás, gyorspróba, stb,
/raszteres mmikafolyamat/

A felsoroltakon kívül számos művelet, technológia állítható össze a MAPSETrER'"'"®^''' - 
rendszer segítségével.

A magas technológiai szintű rendszer először ezen földrajzi térség országai közül hazánkban, a 
Földmérési és Távérzékelési Intézetben /FOMI/, Budapesten keriilt installálásra.

A továbbiakban az adott technológiák főbb szoftvereinek lényegéről és sajátosságairól kívánok 
beszámolni.

Az INTERGRAPH térinformatika lényege az MGE /Modular GIS Environment/ 
szoftvercsalád, melynek több mint 6 0  szoftvermodulja képviseh a különböző térinfonnatíkai 
szakértői tematikus rendszereket. Ezen rendszerek felsorolása is hosszadalmas, részemről csak a 
főbb szakmai területekre koncentrálok, mint a földmérés , kataszter, térképkészítés, - 
sokszorosítás fotogrammetria, távérzékelés, térinformatikai elemzések. Mielőtt rátérnék a 
kifejezett térképészeti szakértői rendszerek szoftvereire, megemlíteném a tágabb szakteiület fóbb 
szoftverkörnyezetét is.

Szakterületek:

földmérés
kataszter
fotogrammetria
távérzékelés
geológia
sokszorosítás
térképészet

Fontosabb szoftvermodulok:

InSurv, ÉTI, Projection Manager 
Parcel Manager 

Stereoplotter, Translator, DTM 
Imager 
EP-sorozat 

Publisher, DP Studio
Finisher, Publisher, Generalizer, Terrain Modeler

térinformatikai el emzések Analyst, Network Analyst, Grid Analyst

Az említett szakterületeket kiegészítik az egyéb adatbeviteli, feldolgozó és megjelenitő 
szoftverek, mint pl.:

Microstation, /I/Ras 32 / azaz I/Ras B, I/Ras C együtt/ , SRIF, I/Plot család,
IT9RasDrive,
SX, I/Qass, I/Scan, stb.

Az említett szoftverbalmazt szervesen egészít ki számos hálózati és RDBMS -szoftver.

A felsorolt szoftvereken kfvül részletesebben említeném a térképészeti szakértői rendszereket
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A térképészeti alkalmazások az alábbi, 
szoftverek és tulajdonságaik;

kifejezetten térképészeti tudást magukba foglaló

a/ Tá'képszerkcsztés = Map Finisher
b/ TérképsokszorosiUts = Map Publisher
c/ Térképgeneralizálás = Map Generalizer
d/ Domborzatmodcilezés = Terrain Modeler

- ábrázolásliü térképkészítés,
-yafikus pont, \ onal, felület/ anyagok, szöveges anyagok jelkulcsozása,
- tematikus klasszifikáció statisztikai-térképi megjelenítése,
- hálózat, jelkulcs, keretenki\iili anyag, névmutató generálás
• névrajzkészités, térképi vetületek, stb.

b/Térképi litográfia és kiadói előkészités /Map Publisher/

- nagyfelbontású film- és plot fájlok előállítása,
- digitális szinkivonatok készítése (raszierezés, felületkitöltés)

W 'f digitális gyorspróbakészités,
A  ^ raszter és vektor elemek integrációja,
^^'q)eciálisefiFektusok, WYSIWIG-megjelenités, stb.

b/ Térképi generalizálás /Map Generalizer/

• kartográfiai általánositás /egyszerüsités, kiválasztás, tipizálás, összevonás, stb./ 
KgnriTiiii ili I

• vektor azaz vonalas elemek általánositása,
• jó megoldások 1:5000 - 1 :50 0 0 0  méretarány között

c/ Terepmodellezés /Terrain Modeler/

- toepmodell kialakítása sokféle input szerkezet alapján,
- hálós, háromszöges terepmodellek képzése,
• szintvonal - és axonometriái látképek kailakitása,
• domborzatábrázolás /ámyékplasztika, magasságövek/
• tematikus domborzati modellezések /vizgyüjtöanalizis, profilok, mérések, stb./

AiiMtépészeti alkalmazások kialakításában fontos technológiák felsorolása , tulajdonságaik, 
melyek INTERGRAPH-eszközök (hw + sw) u^án valósulnak meg.

A következő ábrák szemléltetik ezt a folyamatot! 

digitális térképkészítési munkafolyamat
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- INTERGRAPH- térképkészítés,

- térképkészítéshez szinkivonatok /61mek/ előállításának analóg és digitális 
összehasonlitása

A FÖMl-nél megvalósított térképészeti alkalmazások /projektek/ felsorolása:

- szkennelés, digitalizálás, transzformálás

- plottolás, megjelenítés

digitális állományból hagyományos térkép automatizált megjelenitése,

- adatbázisok készítése

- digitális térképszabványok kidolgozása,

1: lOO OOO ma. EOTR szelvények raszteres és vektoros adatbázisai, 

_ országos domborzati adatbázis készítése , stb.

A felsoroltak szemléltetése az előadás során valósul meg.



A GPS a térinformatikában

Dr. Hargitai Róbert - Tarján Iván 
Miskolci Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék

Bevezetés

A hagyományos geodéziai adatnyeresi technikák mellett egyre nagyobb teret hódit a GPS 
módszere, amely tulajdonképpen műholdas helyzetmeghatározás Ennek az eljárásnak szál 
előnye, hátránya és feltétele van, amelyek az alkalmazhatóságot és a nyert adatok minői 
befolyásolják Ezeket a feltételeket, valamint néhány alkalmazást mutat be a tanulmány.

A GPS mint adatnyerési technika

Talán nem felesleges néhány szót ejtem a technika alapjairól Ezen eljárás kifejlesztéséta 
bármilyen körülmények kózött, időjárástól, napszaktól, évszaktól függetlenül végrehajtható 
precíz helymeghatározás igénye követelte meg Erre legalkalmasabb egy nem optikai, hanea] 
"rádiotechnikar alapokon nyugvó eljárás A hagyományos geodéziai hátrametszés, ill 
előmetszés háromdimenzióban, 20 000-25 000 km oldalhosszakkal történő végrehajtásáliB 
egy Igen magas színvonalú technikai háttér szükséges, ez nevezetesen egy olyan műholdháló^ 
amelynek hálópontjaiban speciális információkat sugárzó műholdak találhatók 
Ezt a műholdrendszert az Amerikai Védelmi Minisztérium állította fel és tartja üzemben a sajti 
erdekeinek védelmét is megoldva ( SA). A hat földkörüli pályán, pályánként négy hold kerijjj 
és megfelelő kódolási elv szerint sugározza két, jól meghatározott frekvencián a mérésht  ̂
szükséges információkat

Szóim kell az eljárás pontosságáról, hogy képet kapjunk az alkalmazások lehetőségeiről. Ezek 
alapján tulajdonképpen három nagy csoportba oszthatjuk az eszközöket

I. Navigációs eszközök:
Kis meretü abszolút helymehatározást végző műszerek. Általában csak két dimenzii 
merünk, de természetesen a műszerek háromdimenziós feladatok megoldására is képi 
Pontosságuk adja az eljárás 150-300 m-es abszolút pontosságát

2. Félnavigációs rendszerek;
Ezesetben a műszereket általában párosával használjuk, Így differencális üzemmódbiji 
pontosság elén a 2-6m-t

3. Geodéziai GPS:
Differenciális üzemmódban a rendszer cm nagyságrend alatti pontosságra képes.

A fentiek figyelembevételével a felhasználás területei 

1 Hajózás, durva navigáció
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2 Navigáció, amely tömeges alkalmazhatóságot jelent es amelyet a tanulmány részletesen 
taglal

2 Geodéziai mérések, amelyek ennek az előadásnak nem tárgyai

A GPS alkalmazásai

Mivel a 2-6 m pontosság nagyon sok célra elegendő, sőt ez az enek különböző eljárásokká! 
tovább javithatő, tekintsük át a mérés lényeget, nézzük meg hogyan es milyen lellegú adatok 
nyerhetők az eljárás alkalmazásakor

A méréshez legalább két vevőegységre van szükség, melyek közül az egyiket rögzítjük, a másik 
szabadon mozoghat a rendelkezésére álló területen A celtől függően a " masterstation" lehet 
egy általunk kijelölt hely, vagy egy már előre meghatározott koordinátákká! rendelkező pont

A "roverstation" a saját mérései, helyzetmeghatarozásai kiertekelésehez felhasználja az 
allóvevö által a szamara továbbított pontos múholdadatokat. amelyek tulajdonkeppen egy 
korrekciós mátrixot jelentenek. Ezek figyelembevetelével a mozgoállomas a saját pozícióját 2-6 
m pontossággal tudja meghatározni menet közben

Ha a korrekciós mátrixot nem sugározza tovább az allo eszköz, akkor ezt un postprocessipg 
során tudjuk figyelembevenni, ami a mozgoallomas áltál gyújtott adathalmaz utólagos 
kiértékelését jelenti Ennek egyetlen szigorú feltetele az, hogy a két állomás azonos időben 

'^ttnos holdakról kapja a jeleket, és ezeket mindkettő tarolja 
%
A postprocessinggel a pontosság lm ala növelhető. A folyamatos fejlesztések eredmenyekent 
ma már igen jó műszerek állnak rendelkezésünkre, melyekkel a reális idejű meresek eseten is 
dérhetö az I m körüli pontosság. Ez tovább javítható es " határértékben" 0.5m állapítható meg 
amennyiben az egy-egy állomáson eltöltött időt 1-2 percre növeljük

A rendszert elsősorban a helyzetmeghatarozasra alkalmazzak, am a készülékek kialakításakor 
ji figyelembe vettek más felhasználói érdekeket és igényeket is ,A vevők opcionális tartozékai a 

terepi adatrögzítők, melyek nem csak a koordináták tarolasara alkalmasak, hanem a mérés 
helyén elvégzett kísérletek, megfigyelések, megjegyzések eredményeinek feljegyzesere is 
szolgálhatnak Ezzel tülajdonképpen egy komplett adatbázis szerkeszthető " in-site", azaz a 
terepen

Ezen mérési eljárás során megszületstt adatbázis felhasználasa igen sokirányú lehet

A sort a döntéshozói információs rendszerekkel kezdhetjük A közműnyilvántartások 
hiányosságai támasztják azt az igényt, hogy a már meglévő adatbázis naprakész és hiteles 
legyen A pontossági igény ill a műszer maximális képességének együttes figyelembe vetele 
esetén a rendszer alkalmas lehet a közműhálózatok bemérésére, aktualizálasára, a megfelelő 
műszaki adatok helybem rögzítésére Ezen adatokat utófeldolgozással az adatbázishoz lehet 
kapcsolni teljessé, naprakésszé téve azt Az űj beruházások visszaméresekor is ugyanezt az 
eljárást követhetjük
Nagy jelentősége lehet a méréseknek a bizonytalan helyzetű hálózatok felderiteseben, azok 
rögzítésében és a meglévő ténnformatikai rendszerhez való csatlakoztatásában.
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nyilvántartásában Meg kell továbbá jegyezni, hogy amennyiben ez a rendszer minden, a j 
közmüveket nyilvántartó és üzemeltető vállalat, vállalkozás ill hivatal számára elérhető, úgy 
a javításra szánt idő és költség csökkenhet, míg a minőség paramétere növekszik^] 
Csökkenthető a vállaltok egymás kárára elkövetett, az információ hiányából adódó károkozás ■

A raszteres információs rendszerek esetében a klasszifikálás, minősitési határok meghatározástü 
az elsődleges olyan feladat, amelyben a GPS segítségünkre lehet Kornyezetvédelír 
mezőgazdasági, értékesítési szempontok szerint kialakított rendszereknél az új területei 
beillesztése, annak minőségi meghatározása igen fontos A differenciális félnavigációs GPS? 
ilyenkor is jó szolgálatot tehet: felkeresve a kérdéses területet rögzíthető annak helye, 
mintavétel időpontja, az elvégzett kísérletek menete, eredménye, elvégezhető a minösi 
besorolás, majd az irodában beilleszthető az információs rendszerbe

Nagyon izgalmas területe az alkalmazásoknak az un IVHS ( Intelligent Vehicle\Highwayj 
Systems), azaz a közúti navigáció, városi navigáció, jármükövetés Ezen a területen vezel 
szerepet szerepet játszik az USA és Japán, de nem marad el a versenyben Európa számot 
fejlesztője sem
A rendszer alapkiépítése nem változik Real Time Kinematikus Differenciális GPS a merá^l 
eljárás Az eltérés azonban igen jelentős a feldolgozás oldaláról nézve Az alkalmazások két f  
alapvető csoportba tartozhatnak:

1 Az információs rendszert egy központ használja,
2 Az információs rendszert a rover használja

1 Ha a rendszert egy központi szerv használja, akkor járműkövetésről beszélhetünk Céjjl 
hogy egy meghatározott jármű helyzete folyamatosan megfigyelhető legyen, a mozgási ten 
eltérő esetekben kommunikációra, vészhelyzetben segítségnyújtásra, ill küldésre elérhetóvtj 
váljon Ilyenkor a központi egységnél van egy térkép, amin valamennyi követendő jáni 
megjeleníthető, vagy meg is jelenik és pozíciója nyomonkövethető A GPS vevők általábu 
alkalmasak egy másik műholdrendszer segítségével a kommunikációra, így az adatára 
kétirányú. Jelentősége a különböző felhasználóknál más és más, de általában a biztonsi 
elérhetőség, nyereségviszonyok, elórejelezhetőség és a pontosság tartozik a legfontosabi 
közé

2. Ha az információs rendszert a mozgó állomás használja, akkor navigációról beszélhetiiíl 
Ez történhet lakott területen belül és kívül egyaránt, azonban ez a feltétel sok eltérést igényt 
Nem a járműbe épített eszközök különböznek, hanem az irányítást, navigációt bízta 
alappontok helyzete és sűrűsége A jármű felszerelése az 1 ábrán látható, fejlesztő cégenké  ̂
lehetnek eltérések, de az alapok azonosak Az információhalmaz optimális tárolását ma a CDJ 
jelenti, ezen vannak a térképek és minden járulékos adat a forgalmi csomópontoki 
látványosságokig

A fedélzeti számítógép képes:

- a legrövidebb útvonal kiválasztására,
- a leggyorsabb útvonal kiválasztására,
- újraszámítani az optimális útvonalat,
- címszerinti keresésre,
- névszennti keresésre,
- telefonszám alpján való keresésre.
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- az induló és célpozició megielenítésére,
- a térképrészlet és útvonal megjelenítésére,
- esetenként hangos segítségnyújtásra.

Ezek a legjellemzőbb, legáltalánosabb szolgáltatások A feladatok elvégzésének folyamatábrí 
a 2 ábrán látható

Nyilvánvaló, hogy más súrúségú, és más technikai jellemzőkkel rendelkező eszközökre vinl 
szükség a két rendszer üzemeltetéséhez. Az országúti navigációhoz kb 100 km-enként kell egyi 
masterstation, míg a városihopz ennél sokkal súrúbben Ez is a pontosság miatt szúkségi 
hiszen minden pozicionálásnál van egy járulékos hiba, ami a referenciapont távolságávi 
arányos így a 2m alappontosság minden kilométeren kb, Imm további hibával rontja at 1 
eredményt, ehhez adódik hozzá a sebességből, valamint a feldolgozási időből származó tiibi 
mindösszesen 1 km -énként nem rosszabb mint r  o  02 - 0 05m biztonsággal határozhatjuk megj 
helyzetünket ideális esetben Tovább nehezíti a helyzetet a domborzat, de erre jel 
tanulmányban nem térünk ki

Az adatok továbbítása

Szóljunk most néhány szót a fentiek szerint összegyűjtött, kiértékelt, korrekcióba vett s |  
megfelelő formátumban letárolt adatok további felhasználásáról Az adatok és i |  
számszerűsíthető verbális információk a térinformatikai vizsgálatok kiinduló pontjai Az ezal 
nyers adatokat tároló adatbázisok - az adatok származása szerint - lehetnek un. hot -line, vagjij 
stacionanus adatbázisok Egy másik osztályozás a feldolgozási fokozatokat tekinti kíindi 
alapként Ekkor az un "nyers" adatbázis mellett minden feldolgozás megkövetli az un munlo 
adatbázist Mindezekről a későbbiekben bővebben szólunk.-

A stacionárius adatbázis
olyan adatok gyűjtőhelye, melyek a vizsgált időintervallumhoz képest jelentős mértél 
időhorizonton is állandónak tekinthető,

.A hot-line adatbázisok
adatai a vizsgált időszakaszhoz viszonyítva gyorsan érkeznek Az űj adatok vagy azonni 
rairodnak a korábbi adatokra - ezek a felülíró adatbázisok vagy az újabb adatok a korábbial 
egy meghatározott tárolt adatszám vagy idő eléréséig Önmaguk előtt egyre hátrébb tolják.

Ezt a meghatározott adatszámot vagy időintervallumot előre, szoftveresen adjuk ine|l 
természetesen a rendelkezésünkre álló tárkapacitás függvényében

•A mérési eredmények begyűjtése és feldolgozása folyhat egymás után - egymástól térben á l  
időben elkülönülten. - vagy párhuzamosan amennyiben rendelkezésünkre áll egy olyi 
adattovábbító eszköz vagy hálózat mely az adatok pontos, sérülésmentes és gyoi 
celbajuttatását képes megoldani

Különösen ott van ennek rendkívül nagy jelentősége ahol a pontosság megköveteli i '1 
roverstation - állóvevő" mérőrendszert melyben a mozgó egység veszi az állóvevő által
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számára sugárzott pontos müholdadatokat, amelyek tulajdonkeppen egy korrekciós mátrixot! 
jelentenek, s melynek figyelembevételével a mozgóállomás a saját pozícióját 2-6 m| 
pontossággal tudja meghatározni menet közben
Mivel elegendő, bogy a korrekciós mátrix csak a mérések ideje alatt álljon rendelkezésre-j| 
tehát nem szükséges a méregdrága folyamatos összeköttetés - igen alkalmas eszköz e célra a | 
rádiótelefon

Természetesen néhány kiegészítő alkatrész szükséges az összeilitáshoz de akár a hagyományo^jl 
450 MHz -en, akár a 900 MHz-en működő berendezések is remekül alkalmazhatók.i 
adatátvitelre Ha a két rendszert pontössági szempontból is vizsgáljuk akkor a 900MHz-es| 
számtalan előnyétől eltekintve mégis inkább a 450 MHz-es rendszer az ajánlottabb, mertl 
kevésbé zsúfolt és kevésbé valószínű hogy z adatok megsérülnek illetve eltűnnek,

A vezetékes hálózatban használt megoldás itt is alkalmazható melyszerint az analóg jeleket aj 
beszédsávban továbbítják. Az átviteli probléma a cellaváltásoknál jelentkezik amikor rövidl 
időre eltűnik a kapcsolat a hivó és a központ között s természetesen a központ és a hívott féli 
között is Ez a beszélgetésben csak annyit jelent, hogy az ekkor elhangzott szónak csak egy| 
részét halljuk de a rendszer nem bontja le a kapcsolatot értelmezési problémát csak elvétvt 
okoz, így a beszélgetés tovább folytatható Az adatátvitelben azonban ez a 3 00-601 
mihsecundum hosszúságú szakadás adatvesztést vagy hiányos adatérzékelést eredményezhet.

Hasonló gondokat okozhat ha az alkalmazott modem nem viseli el a rádiófrekvenciás jelekj 
ingadozásait. Az alkalmazás függvényében - rádiótelefon, vagy adattovábbító eszköz - kel 
beállítani a készülék teljesíményét

A hagyományos modemek nagyobb teljesítmény leadására készültek, hiszen gyakorta több szái 
méternyi kábel csatlakozik a felbsználói végponthoz. Mobil alkalmazás esetén azonban csakjj 
egy egyméteres érpár köti össze a modemet a készülékkel Ha a teljesitményszint nem állithal 
be ennek megfelelően, akkor a modem tűlvezérelheti a rádiótelefon bemenő fokozatát

Helyhez kötött alkalmazás esetén elmarad a fenti problébák egy része, de cella-, vagjrJ 
csatornaváltás ekkor is bekövetkazhet a terjedési feltételek megváltozása miatt A modem és aj 
rádiótelefon közé egy adaptgpt kell kapcsolni mely a vezetékes hálózattal közel azonos felület 
nyújt. Atipikus adatátviteli sebesség aszinkron üzemmódban 4.8 - 9 6 kbit/s, de el lehet érni a |  
14.4 kbit/s-ot is jó körülmények között. A szinkronátvitel tipikus sebessége 4 8 - 9 6  kbit/s,

A fentieknél kissé bonyolultabb a helyzet a  GSM rendszerekben, ahol a bázisállomás és a] 
készülék között tömörített, 13kbit/s-os digitális adatátvitel van de erre a csatornára nem leliel| 
közvetlenül rávinni az adatátvitel jeleit, mert az analóg-digitális átalakítás kihasználja az embi 
beszéd tulajdonságait. Itt tehát nem követhető az analóg hálózatban alkalmazott megoldás, az] 
adatátvitel a beszédtől teljesen függetlenül kezelendő

Ezt a szolgáltatást a Nokia 2110 és a Siemens S3+ készülékeivel lehet igénybe venni de eklti 
még szükséges egy PCMCIA bövitő kártya és egy olyan számítógép mely rendelkel 
PCMCIA 2 0 csatlakozóval i |
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Mindezek a szolgáltatások akkor lesznek igazán jól kihasználhatók ha már világszerte sok 
szolgáltató bevezette az adat- és fax átviteli szolgáltatásokat

A nem hot-line rendszerekben természetesen felesleges az ilyen jellegú azonnali adatátvitel 
hiszen a post processing úgyis csak számítógép alkalmazásával folyhat

Ekkor mágneslemezen vagy más adathordozón a mérési eredményeket - és esetenként - a 
mérés során feljegyzésre érdemesnek talált egyéb numerikus vagy alfanumerikus információkat 
különböző vizsgálatoknak vetjük alá Ezek segítségével állítjuk fel az illető térrész vagy térelem 
geometriai, és/vagy matematikai modelljét., melyen különböző események bekövetkezésének 
körülményelemzését végezhetjük el

Az adatátvitel, az eszközök folyamatos és rohamos fejlődésével hamarosan elérjük, hogy 
minden - a környezetünkben levő tárgyról, személyről, vagy a tér egy meghatározott részéről 
leljeskörú és naprakész információbázis építhető fel.
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Kovács Lajos 
(C'ADserver Kft.)

Döntéselőkészítés felsőfokon GIS a mindennapi gyakorlatban
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XII.
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Bevezető beszély a "magyar számítástechnika története szekció" előadásaihoz.

Nagyon sok számítástechnika-történeti előadást tartottam az elmúlt években, amelyeken 
bemeiegitésként fel szoktam tenni a hallgatóságnak a kérdést: „ki hallott már például John 
Vincent Atanasoff-ról, Hermann Goldstine-ról, Neumann János-ról vagy közelebb jőve, itt 
Európában, Heinz Zemanek-ről, Konrad Zuse-ről, esetleg Magyarországon Kozma Lászlóról, 
Nemes Tihamérről, Tarján Rezsőről, Kalmár Lászlóról, de Kreko Béláról, Náray Zsoltról. Frey 
Tamásról, Hatvány .Józsefről, a hazai számítástechnika ma már közülünk eltávozott, emlékezetes 
alakjairól. Feltettem ezt a kérdést Magyarországon, Nyugat- és Kelet-Európában, Amerikában, a 
végeredmény nem volt túlságosan lelkesítő. A legtöbben Neumann .Jánosról hallottak, a magyar 
diákok a Nemes Tihamér országos számítástechnikai tanulmányi verseny miatt Nemes 
Tihamérről is, de azt már kevésbé tudták, hogy ki volt ő és mit csinált, ezzel az ismertségi listát 
már be is fejezhetem. Van néhány egyetem, itthon és a világban, ahol néhány lelkes tanár - 
általában az órarenden kívüli előadásként - technika-történeti szemináriumokat szervez, ahol 
többnyire nem túl sok , érdeklődő diák előtt elbeszélgetnek a számítógépek történetéről.

Nagyon érdekes találkozásom volt néhány amerikai számítástechnikai szakemberrel, akik 
egy kicsit csodálkozva hallgatták a tavalyi IFIP számítógépes világkonferencián, hogy az 
Öt^es-hatvanas években nem csak Amerikában, hanem Európában, sőt Közép- és Kelet- 
Európában is voltak saját építésű számítógépek és nem csak Amerikának van számítástechnika- 
története, hanem nekünk a „keletieknek” is. Emlékezetes beszélgetésem volt, a konferencia után 
Konrad Zuse-vel, akiről a világ számítástechnikai szakemberei tudták, hogy az elsők között 
tervezett és épített számítógépeket, de azt már ke\ ésbé, hogy voltaképen mechanikus, jelfogós és 
elektronikus gépeket is csinált, sőt igen komoly szoftver-rendszereket is fejlesztett. Heinz 
Zcmanek-kel, az osztrák Mailüftel, az első teljesen tranzisztorizált számítógép megalkotójával is 
beszélgettem, aki nem csak pompás előadásokat tartott a korai hardver és szoftver fejlesztésekről, 
de ő volt az egyik spiritus rector-a is a számítástechnika-történeti előadások megrendezésének is. 
Arról beszéltünk, hogy Európának össze kellene fognia az öreg kontinens számítástechnikai 
múltjának a feltérképezzésére, mint ahogyan azt Amerika is tette a maga történetével.

Magyarország még mindig nem tanult Amerikától, ahol példamutató módon megőrzik és 
be is mutatják a az amerikai technika-történet emlékeit, ahol van egy Smithshonian Múzeum, 
amit nem véletlenül hívnak az Amerikai Történelem Múzeumának, ugyanis az Újvilágban élő 
emberek már nagyon korán megértették, hogy Amerikának a története nem csak Columbus és a 
felfedezők, nem csak a Mayflower és az első telepesek, hanem Ford is, Mauchly és Eckert is, sőt 
még Neumann János is.

Nyugat Ei^ópa is sokkal jobban áll, mint mi, 1993-ban egy skandináviai előadóút során 
végiglátogattam Észak Európa műszaki miizeumait, mindegyikben megnéztem az informatikai 
kiállításokat. Fantasztikus aranybányát találtam ezekben a többnyire régi, de nem egy most épült 
új épületben is, ugyanis a kormányzat támogatásával mindenütt sikerült megőrizniük 
Bámítástechnikai múltjuk emlékeit, ami nem egy ország esetében kevésbé volt gazdag, mint 
például a miénk. Nagyon szép környezetben állítják ki ezeket a régi tárgyakat, ahol a látogatók - 
szinte mindenhol gyerekek és diákok töltötték meg a termeket és persze nagyon sok Apuka és 
Anyuka is eljött velük - részletesen megismerhetik a nagy elődeik műszaki alkotásait.

Magyarországon nics az Országos Műszaki Múzeumnak kiállítása. Azok a szerencsések, 
akik bemehetnek a raktárakba jogosan dagasztják a keblüket, amikor Jedlik Ányosnak, Puskás 
Tivadarnak vagy Kozma Lászlónak megmaradt alkotásait nézegetik, hogy ime, mi magyarok 
milyen okosak és kreatívek is vagyunk. 1975-ben a Neumann Társaság keretében Dr Muszka 
Dániellel együtt elkezdtük gyűjteni az egyre több intézménynél leszerelésre került gépeket, 
amiket Szegeden az olajmezőn egy romos raktárban helyeztünk el. A raktárát a tulajdonosk már 
évek óta le akatják bontani, a bulldozer is ott áll valahol készenlétben, hogy az épületet a 
BÍmítógépekkel együtt a földdel tegyék egyenlővé. Sajnos nincs ma Magyarországon egyetlen 
egy olyan intézmény vagy pedig hatóság sem, aki képes lenne egy akármilyen raktárát a 
Neumann Társaság és az azóta megalakult, de a templom egerénél is szegényebb Informatikai 
Múzeum Alapítvány részére átadni és ennek a nem túl nagy anyagi konzekvenciáit is viselni.
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Már vannak múzeumi gépeink az ÁSzSz garázsában, Cegléden egy ideiglenes raktárt 
de még az én garázsomban is.

Az Országos Műszaki Múzeummal együtt, Tóth Endrre főmúzeológiis hatékoi 
közreműködésével csináltunk egy kis informatikai múzeumot 1989-ben, az első mag] 
elektronikus számítógép üzembeállításának 30. évfordulóján. Nyíregyházán. Cca másfél év utálni 
a múzeum a városnak nem kellett, anyagiakra hivatkozva felszámolták.

A kiállítás néhány darabját felhasználva, Dr Széphalmi Géza támogatásával egy ks| 
kamara-kiállítást nyitottunk az ÁSzSz székházában, ami még most is megvan, látogatják Í8 î| 
folyosókon és a lépcsőházban szűkösen kiállított műszaki emlékek csak érzékeltetni tudják, del 
teljes „szépségében” megmutatni már nem számítástechnika-történetünk fontos eseményeit á l 
emlékeit.

Ezért örülök annak, ha az utolsó pillanatban is, de a kongresszus Program Bizott 
elfogadta a javaslatomat, hogy legyen egy, a magyar számítástechnika történetét bemül 
szekció, amelyre meghívjuk azoknak a szakembereknek - sajnos - csak egy részét, akik í 
ötvenes és a hatvanas években a hazai számítástechnika megalapozói voltak. Cca három hflfl 
kemény munkával sikerült a meghívottakat felkutatnunk, mert a többségük már nyugdíjba vond 
ha meg nem, akkor pedig javarészt eltűntek azok az intézmények, ahol annak idejémn dolgozi “

A szekciót találkozásnak is szántam, remélem, hogy nem csak a régi harcosok találj^ 
meg egymást, hanem alkalom nyílik a mai és a”tegnapi” számítástechnikusok közi 
beszélgetésre is. Nagyon szeretném, ha ez a mostani kezdeményezésem hagyománnyá válrai 
minden későbbi kongresszuson akadna majd valaki, aki a számítástechnika-történeti székel 
megszervezi.

A szekció megrendezésével nem titkolt célom, hogy mind a kongresszus résztve’ 
révén, mind pedig a sajtó közvetítésével hírt adjunk, hogy a magyar számítástechnikának \ i |  
múltja, amit nem kell szégyenlenünk, mert amit a nyugat nagyon jól működő emb»" 
politikájának a keretein belül annak idején meg lehetett csinálni, azt a hazai számítástechi 
irányítók és művelők megtettek. A szakmának olyann múltja van, amiért nem kell 
szégyenkeznünk, ha valakinek vagy minek szégyenleni kellene magát, az a politika 
történelem, ami hosszú időre kettéosztotta a világot és mi szerencsétlenül, de mindenkép 
háború előtti és utáni politikusainknak köszönhetően a rosszabbik oldalra kerültünk.

Még talán az előadókról mondanék annyit, hogy a felkéréseket úgy állítottam össze, fioĵ  
a résztvevők nagyjából mindenről halljanak, ami Magyarországon a számítástechnikába8jj| 
ötvenes évek végén és a hatvanas évek során történt. Tulajdonképen sokkal több előadót hívl 
mint ahányan a szekcióba beleférnek, mert többen is bizonytalan választ adtak, nem tuí 
eldönteni, hogy eljönnek-e vagy sem. Voltak olyanok, akik nem szeretnek írni, ők a dolg( 
elkészítésétől idegenkedtek, volt akinek rövid volt a határidő és ezért nem akarta a szerq 
vállalni és sajnos voltak, akik a felhívásomra még eddig nem válaszoltak, telefonon sem tudt 
elérni őket. Sajnos voltak, akik betegségük miatt mondták le a részvételüket, két nagyoil 
barátom, Krekó Béla és Náray Zsolt nem régen itt hagytak bennünket. Rájuk majd mi, a m^l 
maradtak emlékezünk.

Meghívtam a kongresszus történeti szekciójába a négy legelső nyugati számítój 
Magyarországra szállító céget, a BULL-t, az IBM-et, az ICL-t és a Siemens-et is, 1 
elmondják, ezeknek a korai nagyhatású gépeknek a történetét.

A szekciót szponzorok segítségéável hoztuk létre, akiknek a szervezése még a kia< 
nyomdába adása idején is folyik. így most itt még nem tudom a neveiket feltűntetni, m ^l 
végleges kötetben mindenképen ott lesz a nevük. Ezúton is köszönöm a támogatásukat.

Nagyon szeretnénk ezeket az előadásokat bővebb formában, külön kötetbe szerkesj 
megjelentetni, ha lehet, akkor már ezév karácsonyára. Még nagyon sok problémával meg le 
addig kűzdenünk, ugyanis ahhoz, hogy a kötetet sokan meg tudják vásárolni, ahhoz elfogac" 
áron kell az üzletekben árulni, ahhoz viszot nagy példányszámban kell megjelentetni. Naj 
örülnék, ha a kongresszus alatt ezt a problémát is meg tudnánk oldani.
Köszöntöm a számítástechnikai szekció előadóit és hallgatóit!

Kovács Győző



Csébfalvi Károly

A N IM  Számolóközpontja
IvlAaditsoiiibaii, hacsak lehel, nem em lílek nevekel. Nem, m intha a/, énn le llek  
s /em ély iség i jogait sértene a rájuk háram ló (iicsóség, hanem , m ert nem  élnem  túl, 
ha csak egy lényeges nevet is kihagynék. A nevek m egvannak, de kollégáim  
kö/rem űkik lése is szükséges maj<l a reg isztrálás teljességéhez. Iv szöveget 
miiKlenki m egkapja, akire m ost goiKlolok, m agukra Tognak ism erni, és azt hiszem , 
érdekes korkép kerekedik ki abból, am it m ajd szerény m unkám m al kata liz iílok .....

Előzmények

A N ehézipari M in isz té r iu m b a n  és  a  h o zzá  ta r to zó  k u ta tó -fe jle sz tó - te rv e z ó  in té z e te k b e n  - haza i 

léptékkel m érv e  - v isz o n y la g  k o rán  k e z d ő d ö tt m eg  a I I .V ilá g h á b o rú t k ö v e tő e n  ism e rt té  v á lt  új 

tudom ányok, te c h n ik á k  és  m ó d sz e re k  b irto k b a v éte le .

Az e rd m én y es k e z d e te t n e m c sa k  az a lk a lm a z á so k b a n  é rd e k e lt  k arizm atiku .s e g y é n is é g e k  szak m ai 

korrektsége, h a n e m  j ó  tu d o m á n y o s  d ip lo m á c iá ja  is  seg íte tte ; a m á su tt h a la sz tó  h a tá ly ú , a  k ib e rn e tik a , 

operációku tatás, a lk a lm a z o tt  m a te m a tik a , ö k o n o m etr ia , in fo rm á c ió e lm é le t, e le k tro n ik a , slb . 

határvonalait k ije lö lő , a g é p  szám -oló  v ag y  -ító  m iv o ltá t, a ly u k -sz a la g  v a g y  -k á r ty a  k é rd é s t  e ld ö n te n i 

akaró v iták a t m in d e n  é r in te t t  tu d a to sa n  k e rü lte . íg y  tö rté n t, a m in isz té riu m i k o llé g iu m  tag ja in a k  

akadém ikusok é s  m ás , n e v e s , ta n u lt- tá jé k o z o tt sz ak e m b e re k  által (1 9 5 9 -tő l m ár  re n d sz e re se n !)  ta r to tt  

ism eretbővítési e lő a d á s o k o n  is. H a az  e lő a d á s t k ö v e tő  d isz k u s s z ió  so rá n , az  id e o ló g ia i la g  illetékes  
(utólag m eg íté lv e  ta lá n  c in k o s? )  ii}>yeletes fe lv e te tte  a b u rzso á  á ltu d o m á n y , fe llaz ítá s , p o litik a i 

k o n v erg en c ia -e lm élet ta r th a ta tla n sá g i k é rd é se it, és  fe lh ív ta  a k ö te le z ő  f ig y e lm e t a rra , h o g y  a gép  - 
már csak osztályérdektelensége m ia tt sem póto lhatja  az em bert, h o z z á sz ó lá sá t m é la  c s e n d  v a g y  é p p  

elterelő, p ra g m a tik u s  k é rd é se k  fe lv e té se  kö v e tte ...

iy.S8-ban m ár műkfklöii pl. a BANYA IivRV-ben egy analóg iikhIcII a szá llífá ii p roblém a  m egoldására, a 
V lLI.I:N K I-bcn a villam os h áló /a i rn(xlellc7.csérc, az opiim ális iche re los/tás problcrnám ak m egoldására. 1959- 
ben m ár öszlöiidijasokai küldlek ki nyugatra, hogy hozzák be az újat. ii kezdcnicnyezések írt halása netn csupán 
a kó/.vellen haszonban, hanem  annak az elvnek a tudalosulásábaii jclcn lkezctl, hogy az ipart j€lszavakkal 
kormányozni nem lehet! 1960-ban m inisztcriurni fóliszlvisclók • sajál pénzből - m ár rnagánórakal veitek az új 
tudnivalók elsa já títá sá ra ...

M indezeket el k e lle tt  m o n d ám  ah h o z , h o g y  m eg értsü k , m ik é n t is  ju to t t  a N IM  1 9 6 1 -b en  e g y  - az 

akkori E u ró p á b a n  is  k o rsz e rű  - s z ám ító g é p h e z  anny i sz ab á ly ta la n ság  á rán , a m ié rt  e g y  g y e n g é b b  

idegzetű ü g y é sz  a k á r  tíz é v e k e l is  j a v a s o lh a to l t- (k io s z th a to tt)  vo ln a...

Villanások a kezdet kronológiájából

1961. m áju s , Ipari V ásár. A B U L L  k iá llít ja  ta m b u rjá t  (ez  m ajd  a M Á V -h o z  k e rü l) , az  N C R  p e d ig  az  

angol E L L IO T T  cég  8 0 3 -as  g ép é t. V á sá rjá ró  s ih ed e rek  s tand i b a rá tsá g o k a t  k ö tn ek , é s  - ak á rc sa k  

m anapság - é jje l fa l já k  a s illab u sz o k a t, m ásn a p  fu tta tn ak . A k iá llító k  ö rü ln e k , h isz  a  n a g y  fo rg a lo m  

ingyen rek lám . A  s ta n d o n  ro g y á s ig  a fe llaz ító  Coca Cola  (am itő l ré sz e g e n  ro h a m o z ta k , m in t  tu d tu k , 

az amik, K o r e á b a n .. . ), e s te  so h a se m  lá to tt p a rty k . M ire  a  haza i s z én b á n y á k  te rm e lé k e n y s é g é t  

befolyásoló té n y e z ő k  k o rre lá c ió sz ám ítá s i p ro g ra m ja  az  E L L IO T T -o n  b e lö v ő d ik , v ég e  a  V á sá rn ak . A 

NIM fő em b erei c sa k  a v á sárz á rá s  u tán , a b o n tá s  le h a n g o ló  k ö rü lm é n y e i k ö z ö tt n é z h e tik  m eg  az 

im presszív p ro g ra m fu tá s t. N e m  so k  szó v al táv o z n a k , de  m in d a n n y ian  é rz ik , m o s t v a la m ib e n  

bűnsegéd! b ű n rész e se k  le ttek . E z u tán  p e re g n e k  az e sem é n y e k . A g é p re  írt  s z ab a d k ik ö tő i d isz p o z íc ió  

átíródik N IM  M arkó arcává, "vámelőjegyzés"  fe lz e tte l, m a jd  m eg  is  é rk e z ik  a  m in isz té riu m i é p ü le tb e , 

ahol a h ú sz év e s  o p iim á lis  b á n y a m ű v e lé s i te rv  e lk é sz íté sé i v é g z ő  c so p o rt  m u n k á já h o z  b iz to s íto t t  

szobában k ap  h e ly e i. A z  angol a  g é p e l ü z e m b e h e ly ez i és  e lm eg y . M o st b o lo n d  a  já té k !

Személyzet n in cs , p é n z  n in cs , e n g e d é ly  n in cs  - a  g é p  p e d ig  m in d e n  á ro n  ke ll. R iad ó !!!

M egindul a  k o n sp irá c ió s  g é p e z e t. (A z  e lh á r ítá s  e g y sze ru b b je  k ö zb en  e ls z á m o lta t ja  a  m in isz té riu m i 

vásárlátogatókat a  m e g iv o tt  k ó lák ró l, a  h a z a v itt  zac sk ó k ró l, p ro s p e k tu s o k ró l ,  az  é r te lm e s e b b je  p e d ig

kifejezetten az  e g e t n é z i...)  V IL L E N K I, E R Ő T E R V , B A N Y A T E R V , V E G Y T E R V .........  M T A -

in téze tek ,..., o la jo so k , b á n y á sz o k , v eg y é sz e k , g y ó g y sz e ré sz ek , sz ín e s fé m k o h á sz o k , fő k ö n y v e lő k , h o l 

vannak az e m b e re ite k ? !!!
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R e g g e le n k é n t  a  N IM  a la g so ri b ü fé jé b e n  eg y  tu ca t e m b e r  h a llg a tja  az  A U T O K Ó D  (a B A S IC  egyikI 

e lő d je )  -e lő a d ó t, ak i a  2 -e s  b u sz o n  tan u lta  m eg  az aznap i o k ta tn iv a ló t. D é le lő tt a M arkó-ufcui íiIh 

lak b a n  ló g  a  m ai a k a d é m ik u s , h o g y  a  tan sz é k rő l k ö lcsö n lo p o tl fú ró v a l a red ő n y s ín t az  ablakklíni 

b e fo g a d á sá ra  ráv e g y e . É s , u ram fia , a G É P  e lk ezd  é rte lm e se n  p ö rö g n i.

A z  ü g y b e n  k o m p ro m ittá l t  g a z d a sá g i, p é n z ü g y i, szak m ai v eze tő k  tö rik  a fe jü k e t, m ik é n t lehet a 

i iik k z ú d íto tt  á rm á n y t e lh á r íta n i,  v ag y  in k áb b  a k ín á lk o z ó  leh e tő ség e k e t k ih asz n á ln i. K ö ze led ik  a GE 

k ö te le z ő  v iss z a s z á llí tá s á n a k  id eje . E k k o rra  m ár azo n b an  o ly an  e re d m é n y e k  sz ü le tn ek , ainelyd 

v a la k ik h e z  k ö tő d n e k , v a la k ik n e k  p illa n a tn y i p ro b lé m ájá t m eg o ld o tták .

1961. d ec . 13 .-án , - (h a  n em  is M elinda, d e )  L u c a -je lszó v a l - egy  b u d ai fé lro m h á z b a n  ö ssze jö n  

tiz e n h á ro m  e m b e r , é s  m e g fo g a d ja , a G ÉP m arad!

1961- 6 2  fo rd u ló já ra  m eg v a n  a P É N Z ! (G a lliu m , o x ite tra c ik lin . fe lm o só ro n g y , m ag y a r  borotvapend 

a frik a i h á n c sv a k iirá sh o z , m in t k o m p en z á c ió s  te rm ék  fo rm á jáb an ). M e g v an  az E N G E D É L Y ' (Egj 

á s v á n y b á n y a -k ö rn y é k i  b e k ö lő ú té rt c seréb e !)

Megindul az üzem

1 9 6 2 - b e n  e g y , a  m ai n a p ig  is  h a tá ly ta la n ítta tn i ép p ú g y  e lfe le jte tt  jo g sz a b á ly , m in t a m ily en  pl. aTI 

A la g ú tb a n  v a ló  o s to rp a ttg ta tá s ,  v ag y  a  b u d ap esti rak p a r to k  k ö zö tti d a n g o v á z ás  t ila lm a . létrehoztiT I 

N IM  E le k tro n ik u s  S z á m o ló k ö z p o n tjá t. A  g é p  \á s i in  p é ld á n y a  k ic se ré lő d ö tt leb eg ő jx m to sru . niá|i 

n e s sz a la g o s  h á tté rtá rú v á ;  m eg jö tt  a sz im p a tik u s  (és  m ég  év ek  m ú ltá n  is a g y á rtó  á lta l lelkiism eretesí 

k a rb a n ta rto t t)  p o g ram k ö n y v tá r .

A m i e z u tá n  tö rté n t,  az t te l je se n  m ég  m o sta n á ig  sem  értem .

N e m  é rte m , h o g y  e g y  n u ú  jo b b fé le  z seb k a lk u lá to rn á l k ise b b  k ap a c itá sú  g é p p e l, szedetf-vedett (ésezT] 

m a jd  m e g lá tju k , m ily e n  p o z itív  k ije len té s !)  sz em é ly z e tte l, m in d en  m en ed zse ri e lm é le t és gyakw 

n é lk ü l ,  h o g y  is  le h e te tt  az  a k k o ri s z la lo m p á ly án  o ly an  e re d m é n y e k e t e lé rn i, m in t a m ily en ek e t m  
m e g e m líth e te k

A 28  fő  lé tsz ám ú  S z á m o ló k ö z p o n t rez s ijé t az  e lső so rb an  a v i lla m o se n e rg ia ip a r , a  bán y ásza t, a kiVj 

o la j ip a r ,  a  g y ó g y s z e r ip a r ,  a  v e g y ip a r, a sz in e sfé m k o h á sza t sz ám á ra  v é g z e tt  m u n k a  kényelmesa 

fed ez te .

A  v i lla m o s e n e rg ia ip a r  ö .sszes sz ám o ln iv a ló já t a V IL L E N K l- jo g u tó d  V E IK I v ez e tte  fel (ugyancsil 

V E IK I-se k  v é g e z té k  a  te c h n ik a i k a rb a n ta rtá s  nag y részé t). A v illa m o s  te h e re lo sz tá s  és  a >okfd 

h á ló z a tsz á m ítá s i  fe la d a t m e g o ld á sá b a n  itt s zerze tt tap a sz ta la t a la p o z ta  m eg  a k éső b b i ö n á lló  VEIR 
S z á m ító k ö z p o n t e re d m é n y e s  m u n k á já t. U g y a n íg y  k ész íte tték  e lő  az  ö n á lló  ip arág i s z á n u tó k ö z p o rt" 

m eg a la k u lá s á t  a  v e g y ip a r i, k ő o la j-  é s  g á z ip a ri, b á n y á sz a ti, s z in e sfé m k o h á sza ti  s z á n u tá so k  is. A f 

te rü le té n  k ív ü li in té z m é n y e k n e k  (M T A -in té z e te k , Á rh iv a ta l, T e rv h iv a ta l. V a sk o h á sz a ti  Igazgatós! 

s tb )  v é g z e tt  m u n k á k  u g y a n c sa  k o n d e n z á c ió s  m ag já t k é p e z té k  k é ső b b  n e v e ssé  vált 

tó k ö z p o n to k n a k .

A z  e g y e s  sz e k to ro k  k isz o lg á lá sá é rt fe le lő s  o sz tá ly o k  - b ev é te li te rv ü k  te l je s í té se  u tán  - gyakorlatilJ 

a zza l fo g la lk o z ta k , a m iv e l c sak  ak a rtak . E  b iza lo m  a la p ja  tem é sze te sen  szak m ai elkötelezettségl 

v o lt. A m it  te rv e n  k ív ü l c s in á l ta k , p e rsze  az  is h o z o tt p é n z t, d e  m u n k á ju k  - m ai sz em m el nézve J i  

f ő k é n t  a  k ö z ö s sé g i  é s  az  e g y é n i sz e llem i tő k eá llo m á n y t g y a rap íto tta .

A z  i ly e n  fé llegá lis  m u n k á k  g y ű jte m én y é n e k  ék sze rd a ra b ja  a K o d á ly -V a rg y a s-R a je c z k y  vezeiM 

a k a d é m ia i k u ta tó c s o p o rtn a k  v é g z e tt  n ép z e n ek u ta tá s i m u n k a  vo lt. 196 4 -b en  o n - lin e  bekötö itünlíi 

g é p b e  e g y  z o n g o rá t( !) ,  ú g y , h o g y  a le já tsz o tt  d a lla m o t a g é p  le is  k o itá z ta , az  id ő k ö zb e n  beszerz 

G R A P H O M A T  ra jz o ló  a u to m a ta  p e d ig  k iad ta . A N e m ze tk ö z i N é p z e n e k u ta tá s i K o n g resszu s  külfSd 

r é sz tv e v ő i  m eg n é z h e tté k  b e m u ta tó n k a t. A zé rt c sa k  a k ü lfö ld ie k , m ert jó sz á n d é k ú  veze tő inke t i 

a k a r tu k  o ly a n  h e ly z e tb e  h o z n i,  h o g y  m in d e n t fé lre m a g y a rá z ó  ú jsá g író k á m  m o st az t v á g ja  a fejükW 

h o g y  a z e iiő m ű v e k  v é le t le n  te lje s ítm é n y in g a d o z á sá n a k  k ik ü s z ö l^ lé s e  h e ly e tt  c sa k  m ag y am ó tázn ák  

b e m u ta tó  n a g y  s ik e r  v o lt, a z  a m e rik a i tu d ó s  íg y  k iá lto tt  fel: M ár m egint a  m agyarok csináltak >n«|l 

valamit elsőnek!  (T a lá n  é rd e m e s  m eg e m líten i, h o g y  az t. a m it a k k o r  eg y  fe rr itm ag o s , nikkí 

m ű v o n a la s , g e rm á n iu m tra n z isz to ro s  g ép p e l m eg c s in á ltu n k , az t a m ai g é p e k  m ég  c sak  néhány évH 

tu d já k ...)
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A sokféle érdekes eredm ény lélrcjöllét (ulán segít m egm agyarn/m  ha a k ö n yv tánó l s/.6lok. 3.  ̂ nyugati 
és 17 kele ti folyóiratot jára llunk  a szakm ai civonalhól. Kcz.iköiiyvtáruiik. elén a hatkötetes Neumann 
éleliiiilvel a ha/^u s /^ k ö n y v tá ia k  kis gyöngys/em e lett. A/.t ;ikkor m eg senki nem  gyanitoUa. hogy 
évek m últán m ilyen drám ai jelenetekre kerül m ajd sor. m ikor e / t  a tudom ányos érteket kaján 
ünneplók zúzdába szállítják...

Szervezet és személyzet
A S z á m o ló k ö z p o n t in d u lá sá t a  N IM  Ip arp o litik a i F ő o sz tá ly a  d a jk á lta . A m ik o r  a z o n b a n  a rró l e se t t  

szó, hog y  e b b ő l  p é n z t  is  le h e t  c s in á ln i,  d e ré k  jo g á s z a in k  k id e r íte tté k , h o g y  fő h a tó sá g  lév é n  p é n z t nem  

fogadhatunk  e l, h a n e m  a gép idő t igénylőnek k é n ’ényére annyiszor 3000 Ft.-os okm ányhélyeget ke ll 
ragasztania, ahány gépórá t kér  ( s ic !) . íg y  k e rü lt  - v isz o n y la g  ö n á lló a n , d e  so k  n e m  sp>ecifikus 

zaiclatásnak is  k ité v e  - a  S z á m o ló k ö z p o n t a  N IM  D o k u m e n tá c ió s  é s  F o rd ító  I ro d á já n ak  sz árn y a i a lá  a 

már h iv a tk o z o tt re n d e le tte l.  A N IM  IG Ü S Z I m e g a la k u lá sa k o r  h o z z á ju k  c sa p ó d tu n k . A v isz o n y la g o s  

önállóság  m e g m a ra d t,  h isz  az  In té z e t cash'flow -']ii (a k k o r  m ég  n e m  íg y  h ív tu k )  a  N ationa l-E llio tt 
803A> (a lia s  L ujzi)  é s  a n n a k  sz em é ly z e te  b ő v e n  b iz to s íto tta .

Ad vo cem  sz em é ly z e t. A z  im é n t b ó k o lv a  n e v e z te m  szedett-vedettnek, h isz  a f ő á l l á s ú a k  n a g y ré sz e  

első m u k ah e ly e s  (helyes) lab o rá n s  k is lá n y  v o lt, m ás  ré sz ü k  m eg  k o ráb b i m u n k ah e ly é n  (p l. te jip ari 

techn ik u sk én t, m ű tő s k é n t,  s ta tik u s  te rv e z ő k é n t)  v ag y  e g y e te m é n , fő is k o lá já n  (p l. Z e n e a k a d é m ia , 

Kertészeti E g y e te m )  a lig h a  g o n d o lt  v o ln a  a rra , h o g y  ő  e g y sze r  elektronikus a lkalm azott, v a g y  é p p e n  a 

haza i/n em zetk ö z i száim ^tástechnikai é le t  m érték a d ó  s z em é ly isé g e  lesz . A f é l á l l á s ú a k  u g y a n a z t 

csinálták , m in t  fő  m u n k a h e ly ü k ö n , c sa k  é p p  m ás  m ó d sw r^ k k e l,  ú g y , h o g y  az Ö ssz e fé rh e te tle n sé g n e k  

még a g y a n ú já t  is  e lh á r íth a ttu k . A r é s z m u k a íd ő s ö k  e g y e te m is ták  v o lta k , a k ik n e k  - fő le g  é jje l, 

ö sz tönd íjuk  tis z te s s é g e s  k ieg é sz íté sé v e l - ü g y e ln iü k  k e lle tt, e g y é b k é n t az t c s in á l ta k , a m it  jó n a k  lá ttak . 

Hogy a lá tn iv a ló t  m ily e n  jó l  lá tták , az t m ise m  b iz o n y ít ja  jo b b a n , m in t  az , h o g y  e g y tő l  e g y ig  k é ső b b  

szép k a rrie rt c s in á l ta k . A  k ü l s ő s ö k  m u n k ah e ly ü k  k é p v ise le té b e n  v itté k  fel a  g é p re  a  m e g o ld a n d ó k a t,  

k onzu ltá ltak , o lv a s tá k  a  k ö n y v tá ra t, é s  c sak  h o rd tá k  be , v itté k  ki a  sze llem i é le sz tő t.

Epilógus.
A N IM  E le k tro n ik u s  S z á m o ló k ö z p o n tja  1968-ra  e red e ti k ü ld e té sé t g y a k o rla ti la g  te l je s í te t te .  A  n éh á n y  

tucat f ia tal e m b e r  le lk e sed é sé b ő l lé tre jö tt  fo rm á c ió n a k  tö rv é n y sz e rű e n  á t k e lle t a d n ia  h e ly é t  a z o k n a k  a 

ru tin m u n k át v é g z ő  in té z m é n y e k n e k , a m e ly e k n e k  lé tre jö tté t é p p  ő  m a g a  k é sz íte tte  e lő .

Jó é rz é s  lá tn i, h o g y  az  a la p ító  c sa p a t  tag ja i m ire  v itté k , és  m it v itte k  m ag u k k a l o n n é t,  a m it v a la h a  úg y  

hívtak, h o g y  N I M , a m i m a  m ár  c s a k  a n n y it  te sz , h o g y  N in c s  I ly e n  M in isz té r iu m ...
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A í iM-3 i'pílt^c
(előadás a/ N .IS /T  VI Országos Kongresszusán) 

Siolbk. Id95 május 28-3 I

Döniölki Háliiit

1957-ben hozták létre a M TA Krbcrnetrkar Kutatócsoportját (K K ('s ) azzal a céllal, hogj 
megépítse az első rrtagyarországr clektronrkus számítógépet (akkor rrtég úgy mondtuk, ho| 
vrí/H/rí/figcyt) és feltárja ennek az akkor még vrlágsz.ertc rrjdonságnak számító technllq 
eszköznek az alkalnrazast lehetőségért a gazdaság és társadalom különböző területi 
Magyarországon

Hosszas vrta után az a döntés született, hogy a gépet egy a Szovjetunróban abban az rdói 
krfejlesztett közepes teljesltmenyü gép másolataként lbg|uk létrehoznr í:z olymódon törtél 
hogy a teljes müszakr dokumentácrot és a krrtrkus alkatrészeket a Szovjetunróból megkaptuk a ] 
ennek alapján a gép megépítését és "életrekeltését" teljes egészében a KKC's végezte.

Erre a feladatra a KKCs-ben összejött társaság l’ar̂ a Sc'mJnr és Tciricm Rezső vezetést 
nehány, a korai hazat számltástechnrkar elóznrényekben vagy azzal rokon területeken ti51 
\alamennyl tapasztalattal rendelkező szakember {Hoku Aiiclrús, |■',Jeléllyi László, Man’ll 
József. Miiiiiiich Aulai, l'aluki l-jiió, Sánjor lelenc, Szaiiyi l.á.szl/>) mellett zöméi 

fiatalokból (mérnökok, technrkusok, matematrkusok stb ) állt össze A szerzőn kívül rtt ke; 
a pályáját Dmsny .József (jóczy lAszlalo.smJ Hona, Kardos Kálmán, Kovács ( iyózó, Márk 

(Hajnalné) lánilia. Molnár Imre, Némelh Hál, Rodhrad.szki (Roehn̂D Sándor, Révész dyári 
.Szelezsán .János, Szenliványi lihor, I árkonyt Zsoh, t 'etdln̂er László. A fentt (nem a lelje 
Igényével készült) felsorolásokban szereplők közül a későbbiekben többen jelentős szere) 
játszott(an)ak a számítástechnikai szakmában itthon és/vagy külföldön

Az M-3 építésé 1958 elejen kezdődött meg Ennek során meg kellett létre kellett hozni H  

három ruhásszekrény nagyságú gép teljes mechanikáját és az ezt befogadó gépterem hútJ 
szellőzési rendszerét Jelentős finommechanikai feladatokat kellett megoldani a mágnet 
memória létrehozásához is .Meg kellett építem a gépet alkotó többszáz egyenként egy-ll 
elektroncsövet tartalmazó "alegységet", megoldani ezek bemérését és javítását stb

Számítástechnikai szempontból az egyik legigényesebb feladatot a gép m^ódéi 
"megértése" és ennek alapján az egyes részegységek összeillesztésének w  kompi 
tesztelésének előkészítése jelentette. Ehhez azt a munkát kellett elvégezni, hogy a gép eijys 

komponenseit és azok fizikai összeköttetéseit leíró, többé-kevésbbé teljes, de statikus műs! 
dokumentáció megfejtése alapján felderítsük a gép "dinamikus" működését (mai fogalmamig 
ezt a "reengineering" valamilyen változatának neveznénk)
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(:zt a l'claclaioi lohbc-kcxcshc sikerüli jo l megoldani, de a gép "élelrekcllése" a vártnál 
keményebb diónak bi/.onvii!l lOí'S vegeie látszott úgy, hogy minden összeállt, az egyes 
rc.szegységek onalioan működtek és meg az is előfordult néha, hogy a gép egészében is biztató 
eleijeleket produkált Az ennek oromere sebieben összehívott nagy akadémiai bemutatón 
azonban az (akkor meg ilyen névén nem ismert) Murphy törvények teljes mértékben 
ciAenyesuliek es a legegyszerűbb feladatok megoldását sem sikerült produkálni (Lehet, hogy a 
kudarchoz az is hozzájárult, hogy a bemutatóra érkezeti akadémikus éppen a mohácsi vész 
evszamat jelölte meg a két osszeszorzandó szám egyikeként)

Kkkor kezdődött cl a gép összeillesztésének második szaka.sza, amikor a megbízhatóság 
növelése volt a célkitűzés, olyan "fejlett" technikai eszkozok felhasználásával mint a 
guniikalapács (a kontaktus hibák felderítésére) vagy a tápfeszültség határok változtatása (a 
nieghibásodni szándékozó elektronikus alkatrészek kiszűrésére) finnek az időszaknak a 
végen, 1959 ószén sikerült meghívni az M-3 fejlesztőinek egy csoportját ( i . ! \  I jy p a lo  

yezeicse\el (aki később a minszki számitógépgyár főkonstruktőreként a szovjet 
számítástechnikái ipar egyik \ezető személyisége lett) Az ó néhány hetes látogatásuk során 
sikerült megbizonyosodni a gép működésével kapcsolatos "megfejtéseink" többségének 
helyességerői \a!amint választ kapni néhány lényeges nyitott kérdésre és főleg értékes 
tapasztalatokat tudtunk g>uiteni a gep tesztelésével, karbantartásával kapcsolatosan

Ennek eredmenvekeppen 1959 végen mar egy sikeres bemutatót tartottunk és I960 elején 
megindulhatott az M-3 üzemszerű működése

Milyen tulajdonságokkal rendelkezett az első magyarorszagi elektronikus számitógép

Memóriájának alapegvsege a 30 bitből es előjelből álló szó volt, ezekkel tudta elvégezni kettes 
számrendszerben a négy alapműveletet (fixpontosán) Kezdetben a gép memóriája a már 
cmliieit m á ^n csd o h o n  helyezkedett el, amely 1024 ilyen szól tudott tárolni (tehát mai 
fogalmaink szerint a gép mintegy 4 kB "operatív" memóriával rendelkezett) A mágnesdob 
forgási sebessége 3000 fordulat, perc volt, amiből kiszámíthatóan egy szó kiolvasása átlagosan 
10 msec időt vett igen\be Tekintettel arra, hogy egy utasítás végrehajtásához általában 
háromszor volt szükség a memóriához való fordulásra (Id alább), ez határozta meg a gép 
(akkor rendkívül nagynak tűnő) másodpercenként 30 műveletes átlagsebességét Am ikor 
később sikerűit üzembe allitani egy már saját fejlesztésű, ugyancsak 1024 szó kapacitásű 
fe rrinna^os m e m ó riá i, ez a sebesség óriási mértékben megnőtt és már 1000 művelet/sec (1 
KOps) sejjessegról tudtunk beszelni

kz M-3 utasításrendszere kéieimes volt. ami különlegességnek számított a korai 
számítógepeknél szokásos három- dl egycimű megoldásokkal szemben Ez azt jelentette, hogy 

, az ugyancsak 30 bites szobán elhelyezkedő utasítás, a 6-bites műveleti kód mellett két, 
1 egyénként 12-biies címet tartalmazott (lathato. -hogy a konstrukció módot adott a 
[ cimtanomany 4096-ra \a lo  novelesere. amit a későbbiekben részben ki is tudtunk használni)

I elóiel I Műveleti kod Első cím Második cim

18 19 30
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A műveleti kód első liárom hitjc (amit 8-as s/amtends/eihcli s/amkoni has/naltunk) a ciiiieu 
értelmezését tartalmazta (mai fogalmainkkal "cim/csi mod"-nak iie \c/ncnk) liz  olyaaj 
változatokat tett lehetővé, hogy a műveletet a két eimen tarolt s/am kozott xegez/uk el. úgyt 
hogy az eredmeny egy regisz.teibe kerül (001) vagy visszakerül a memortaha a második cimrd 
(000) További lehetőség volt az emlitett regiszter tartalma es az első eim tartalma kozotsj 
művelelvegzés. az, eredménynek a fentiek s/ennt regiszleiben vagv memóriában valí 
tárolásával (0 11 ill 010) Az első bi: egyes speciális dt>!gok (pl nyomtátás) jelzesere szolgaid 
de nem volt telies mértékben kihasználva, ami lehetósegel nvii|tott az utasításrendszer kesoW 

bővítéseire

A műveleti kód má.sodik barom bitje a négy aritmetikai alapmű\elet (000-01 I) mellett logikd 
műveletek (110). vezérlés atadas (100). átvitelek (101) es speciális mű\eletek (111) kódolási 
tette lehetővé, szinten hagyva helyet a bó\itesre

A gép központi egyseget ("CPU” ) a kó\etkezó /ve/'^r/c’/ ek alkottak

• négy, egyénként .>1 bites regiszter a szamok taroiasara (,-\. B. C. I)).
• két. egyenként 12 bites cimregiszter (aktív utasítás ÍR. memória cím SZR).
• egy ó-bites regiszter a műveleti kod szamara (M )

A memóriához való fordulás mindig úgy törtem, hogy az SZR aital meghatározott cím lanalre 
o/ríMÓdott be a C regiszterbe ill ennek tartalma //odott be az S /R  címre

Kövessük végig egy tipikus utasítás \egrehaitasanak nvolc ütemet

I. í r - "  SZR

oKasas parancs kiadasa

2.

3.

memória C

IR + I ÍR 
C első hat bitje M 
C kö\etkezó 12 bitje - >  SZR 
olvasás parancs kiadasa

imasnas kiolwisüsu} 

iiihisiiaszumlalo nowL'sc}

C utolso 12 bitje 
memória C

SZR

5. C - >  A
olvasás parancs kiadasa

6. memória —> C

7. C - >  B

0. A * B - >  B

( d s ó  c ím  kiofvasiis íi)

ímasoJik cím kio/va\uMij

(a: M  szennu * m íiwlci vé^rchajiasa)
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A fentiek szerinti tevékenységek elvégzésének követését megkönnyítette a/, hogy az említett 
regiszterek mincten hiije a vezérlőpulton láthato\a volt te\e, ill a biteket megvalósító 
alegységek elektronikus áramkörei kiilon-kulon mérhetők es cserélhetők \oltak l:z az M > 
üzemeltetésével foglalkozok számára a gép mükotlese teljes attekiiuesenek, megértésének 

olyan élményét jelentette, amilyenben a mai bonyolultabb, nagj obb mértekben "fekete doboz 
ként működő berendezésekkel foglalkozó szakembereknek már nem nagyon lehet részűk

Az M-.t körüli tevékenységeknek fontos ré.sze volt az első magyarországi elektronikus 
számitógép a lka lm azÚ M  lehetőségeinek feliárasa és a gyakorlatban hasznosítható alkalmazások 
tnegvalósitása is Ennek részletes elemzese nem képezheti a jelen előadás tárgyát, de 
mindenképpen megemlitendő A cze ! Is tv á n  neve, aki ezt a tevékenységet iranyitotta és ló60-tol 
1962-ben bekövetkezett korai haláláig a KKCS igazgatója is volt Nagyreszt neki köszönhető ,i 
gaziU m iiit a lk a ln h iz a s o k  fejlesztése, osszekapcsoKa a szamilaslechnika korai lehetősegeit az 
abban az időben ugyancsak világszerte komoly fejlődésben levő kutatásokkal a matematikai 
módszerek alkalmazásáról a kozgazdasagtanban így az M-.á első gyakorlati alkalmazásai 
között voltak olyan makroökonomiai feladatok is, mint az agazati kapcsolatok merlegehez 
szükséges matriMiiűveletek elxegzese (egy ilyen 40*40-es matrixmxertalast meg ló.sq nyarán 
az akkor még nagyon gyenge üzembiztonsággal működő gépén több hónapi munkával 
hajtottunk végre) Természetesen jolontős alkalmazások születtek ohan tradicionálisabb 
területeken is, mint a m v n iö k i szám ítások, ahol pl . a MOM számára végeztünk rendszeresen 
lencserendszerek meretezesére vonatkozó számitásokat És megtelentek a hagvományos 
cklatfi'U lo lgozási feladatok is, mint pl egv villamosipari alkatrész kereskedelmi vállalat 
mktárgazdálkodási rendszereitek kidolgozása

0sszt'f<>í;lalví7 megállapithatjuk, hogy az első magyarorszagi elektronikus számítógép, az M-,> 
létrehozásának és kezdeti üzemeltetésének idejen a magyarországi számitástechnika 
elmaradottsága a világszínvonaltól lényegesen kisebb volt, mint amit a későbbiekben átéltünk 
A jelentős saját szellemi hozzájárulással megépitett gép körül egy olyan szakember gárda tudott 
felnőni, akiknek az itt megszerzett szaktudása es tapasztalatai jelentős szerepet játszották a 
számitástechnika későbbi hazai fejlődéseben
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Faragó Sándor:

Volt egyszer egy S Z Á M O K . ..az első informatikai oktatási 
intézmény Magyarországon

Egy nevében nemzetközi /KSH Nemzetközi Számítástechnikai Oktatási és Tájékoztatlii 
Központ/, de lényegét tekintve magyar oktatási intézmény emlékét kívánom felidézni, amdy 
másfél évtizeden keresztül meghatározó szerepet töltött be Magyarországon a számítástealp 
nikai, informatikai oktatás kialakításában és a máig tartó fö irányainak a meghatározását 
Nemzetközileg jelentős propagálója volt a magyar korszerűsítési törekvéseknek, a magyif 
számítógéptechnika "szocialista táboron” belüli élenjáró színvonalának.

A történetet különböző korabeli jelentések, beszámolók alapján, tényszerűen állítottam össze, 
de ha mégis megfogalmazódnának szubjektív megállapítások, érzések nézzék ezt el nekem, 
mint az intézet alapító igazgatójának és 13 éven át, vezetőjének. Számomra a SZAMOK nem 
munkahely volt, hanem életem, célom. Munkatársaim pedig ebben valóban a társaim voltak.

Előzmények, az alapítás körülményei, célja

A magyar kormány 1968-69-ben felismerve a számítástechnika gazdasági és társadalmi hatá
sait, erőteljesen dolgozott egy u.n. Számítástechnikai Központi Fejlesztési Progtaiq^ 
/SZKFP/. A kormánynak e tevékenységben mintául és ösztönzésül szolgált az igen ambi
ciózus francia PLAN CALCUL. Az SZKFP-nek különböző tervfejezetei voltak; fejlesztő; 
kutatás, gyártás, alkalmazás, oktatás stb. Teljesen világossá vált a program készítői számán 
hogy egyetlen területen sem lehet mérhetetlen pazarlás nélkül előre lépni, ha nincs meg a.szük
séges szellemi háttér. Így, a tervfejezetek közül kiemelten, felgyorsított ütemben került kidol
gozásra a számítástechnikai oktatási program. Valljuk be, óriási viták közepette. Ennek kél 
pólusa az oktatási tárca és az OMFB volt. Végülis az OMFB javaslatára a közép és felsőfokú 
iskolarendszerű oktatás állandó fejleszté,se mellett kiemelt feladatot kapott a tanfolyjitti 
oktatás, amelynek keretén belül a kormány a KSH elnökét. Huszár Istvánt kérte fel ennek i 
programnak a központi szerepvállalására. Indoka: a KSH eddigi öntevékenységével mát 
bizonyított. A hatáskörébe tartozó Országos Ügyvitelgépesítési Felügyeleten 1953-tól/!/ 
kialakított egy volumenében számottevő lyukkártya gépkezelői és szervezői oktatást, létreho
zott egy jelentős szakkönyvkiadást, könyvtári és tájékoztatási szolgáltatást. Ez szolgált biz
tosítékul arra, hogy a KSH gyors átfutási idővel képes létrehozni egy korszerű számítástech
nikai oktatási intézményt annak minden technikai feltételével együtt. Itt a hangsúly a gyón 
képzési átfutási időn, a korlátozott anyagi erőforrások centralizált, célirányos felhasznáM^ 
volt. Természetesen a koncepció így már az oktatási formát is meghatározta: legyen tészba 
posztgraduális, de teljesen tanfolyami jellegű oktatás, a lehetőségekhez képest intenzív for
mában.



A KSH elnöke felvállalva a feladatot 1969. október l-i hatállyal megalapította a SZAMOK-at 
és a Számítástechnikai Tíijékoztató Irodát az SZTl-t. Megszüntetve ezzel egyidóben az 
Országos Ügyvitelgépesítési Felügyeletet. A SZAMOK megszervezésével és igazgatói 
funkcióinak ellátásával engem bízott meg. Addig az OÜF osztályvezetóje voltam, ekkor tértem 
haza egy 10 hónapos franciaországi továbbképzésről. A SZÁMOK deklarált feladata; 
■’Számítástechnikai képzés, továbbképzés tanfolyami rendszerben. Szakképesítést biztosító 
vizsgarendszer kidolgozása és folyamatos szinten- tartása, tananyagfejlesztés, számítástech
nikai szakkönyv kiadás.”

1974-ben a SZÁMOK ös.szevonásra került a Számítástechnikai Tájékoztató Irodával. Ettől az 
iíSponttól a SZAMOK tevékenységi köre kibővült két számítástechnikai lap szerkesztésével 
/Számítástechnika, Információ Elektronika/, számítástechnikai tájékoztató szolgálattal, orszá
gosszámítástechnikai báziskönyvtár üzemeltetésével, valamint szakfordító szolgálattal.

Működési feltételek biztosítása

Az OÜF megszűnésével a KSH-ból ki kellett költözni egy zuglói családi házba, amely az 
intézetalapítás helyi bázisául szolgált. Az épület, ügyfélforgalmat is számolva, 10-12 ember 
elhelyezésére volt elegendő. Az OÜF oktatási tevékenységét vátozatlanul folytatva kellett az 
új, már igen magas követelményeknek megfelelő oktatási intézmény létrehozásán munkálkod- 

. ni. 1969-re 21 fős létszámkeretet kaptam, az induló stábot, 11 főt az OÜF volt apparátusából 
hoztam át, elsősorban a folytonosság biztosítására. A további felvételek rendkívül nehéznek 
bizonyultak. A sikerben senki sem bízott, elhelyezési körülményeink ugyanakkor igen 
riasztóak voltak. A szakmában befutott emberek közül senkit sem sikerült az ügynek megny
erni.

Az intézet leendő működésének lemodellezése után, nemzetközi tapasztalatok alapján 
.ikezdődött 1970-ben az épület tervezése. Helyéül a Fővárosi Tanács XI. kerület Etele utat 
jelölte ki.

Szervezőképzésünk tematikai korszerűsítése még az OÜF keretén belül kezdődött el. Pénzünk 
klllföldi tanárok meghívására, oktatási licencek megvásárlására nem volt. Így jött az a "nagy 
ötlet”, hogy szervezzünk a témában egy nemzetközi szemináriumot, az IFIP /International 
Federation for Information Processing/ segíségével. Az IFIP, a Neumann Társaság, valamint 
több magyar vállalat anyagi és szellemi segítségével a hat hónapos rendezvény 1969. julius 1- 
én vette kezdetét 7 külföldi országból érkezett hallgatók részvételével. A kiválló hazai és 
külföldi szakemberek előadásainak felhasználásával biztosítottuk alapcélunkat egy korszerű 
tananyag összeállítását és a fő fejlesztési irányok meghatározását. A rendezvény igen sikeres 
lebonyolítása elsősorban dr. Gömbös Ervin jó szervező munkájának volt köszönhető.

A ízeminárium sikere ellenére a fő kérdés még mindig megválaszolatlan maradt: honnan 
tudjuk biztosítani a megfelelő tudással rendelkező főfoglalkozású oktatókat és a technikai 
személyzetet. Ezek felvétele már aktuálissá vált 1970-ben. Az OMFB elnökhelyettese 
Sebestyén János volt az, aki ezt a helyzetet megértve a SZÁMOK rendelkezésére bocsátott 480 
ezer USD-t egy számítástechnikai oktatási licenc megvásárlására, amely magában foglalta az 
oktatók 6-8 hónapos külföldi képzését, 7 éven át a folyamatos továbbképzésüket és a tananyag
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karbantartását is. Mo.st már nem volt hiány jelentkezőkben. A 45 helyre közel 500 fő nyújt 
la be pályázatát, az igen szigorú követelmények ellenére.

Az oktatási know -bow szállítója az amerikai CONTROL DATA CORPORATION volt, i 
nemcsak az akkor csúcstecbnikát jelentő óriás számítógépeiről volt nevezetes, hanem oktatÉ 
üzletágáról is. A leendő tanáraink képzése Frankfurtban folyt angol nyelven, 3 fő témaköit 
programozás, rendszerszervezés, számítógépmérnök képzés.

A kiképzett és igen ambiciózus új munkatársaink 1971. őszén már elkezdtek tanítani, r 
bérelt tantermekben, de korszerű tananyagok, tanári kézikönyvek és ezekhez kapcsolódí ti 
szertanok alapján, amely forradalmi változási indított el oktatásunkban. Öröm volt látni ezt 
a szinte megszállott fiatal munkatársakat és velük együtt dolgozni.

A munkatársak számának gyarapodása azt is jelentette, hogy Budapesten már 14 helyt 
voltunk szétszórva. Az intézet közben jó ütemben épült kb 250 millió Ft. költségvetési kert 
A szállodai szárny kivételével, 1976-ban az épületet birtokba vehettük, A 180 ágya.s hallgil 
szálloda 1977-ben készült el. A szerkezetében és felszereltségében rendkívül korszert!é 
uj lendületet adott. Korszerűségére jellemző néhány adat; 370/145-ös IBM számítógép, I 
ll/7o-es számítógép 30 terminállal az interaktív/!/ programozás oktatás bizto.sításAtf 1 
stúdiónk, self study centerünk 15 kazettás képmagnóval az országban a legmodernebb ti 
magát az MTV-t is beleértve. Mindegyik oktatóteremben és előadóban a TV. bejál 
lehetősége biztosított volt. Az országban először volt lehetőség számítógépes könyvtárin 
szer működtetésére a legjobb amerikai egyetemek mintájára. A VIDEOTON gépek oktalál 
nak biztosítására gépparkunk egy R-IO-es berendezéssel bővült 1973-ban.

A SZÁMOK 1972-ben további jelentős támogatásban részesült: Elnyertük az ENSZ fejlet 
ügynökségének az UNDP-nek egy 2.2 millió dolláros projektjét, amely kibővült tová| 
300.000 USD-vel, összesen 7 éves időtartamban. Ez az összeg telte lehetővé a DEC gépb 
érzését és a TV. stúdió megvalósítását, valamint a valóban tudományos fejleszti 
megindítását, amely főleg a továbbképző tanfolyamainkban realizálódott. Munkatársúnke 
összeg felhasználásával 3-8 hónapot tölthettek az USA-ban és fogadhattunk valóban kjl 
gasló tudású külföldi szakértőket, össze.sen 278 ember/hó időtartamban. Az ENSZ ( 
közvetlen irányítója Dr.Matók György volt, az intézet első igazgató helyettese.



A SZáMüK néhány teljesítmény - adata

l%9.október I. és 1982.december 31. közölt tudott dolgozni alapítási koncepciójának 
megfeleljen az intézmény. Ekkor összeolvasztásra került további két számítástechnikai vál
lalattal. Nézzük, mi az, amit e 12 év alatt produkálni tudott:

• 81.000 beiratkozott hallgató

• .320.000 teljesített tanári óra

• 120 oktatási anyag, szakkönyv megjelentetése
3lf

• 82 tévéműsor, ebból 42 oktatási 948 perc időben

• 34 nemzetközi továbbképző tanfolyam Budapesten

• 8.34 külföldi hallgató, 4.3 országból

• 1978-tól vezetők részére egyéni tanfolyamok

• 1978-tól minden megyeszékhelyen SZÁMOK részleg

A nyilvános alap és továbbképző tanfolyamok mellett, a hazai számítógép gyártás támo
gatására, 1972-től elvállaltuk a VDEOTON gépek vásárlóinak hazai és külföldi oktatását. 
Ennek keletében Moszkvában egy oktatási részleget is létrehoztunk. E program keretében 
Berlintől Pekingig tartottuk tanfolyamainkat, amelynek volumene 1978-ban a tanári 
énSZÁMOK 16 százalékát érte el.

'4
Az import számítógépek géporienlált oktatását, a NOTO-OSZV megbízásából, 1974-ben 
kezdtük el. Volumenében ez is jelentős volt: az oktatási óraSZÁMOK 13 százalékát képviselte 
már 1978-ban. Oktatóink impresszív helytállása, vonzó körülményeink további megrendelőket 
hozlak: az IBM, SIEMENS, GlER cégeknek szeveztünk programozói, gépkezelői oktatásokat. 
ÉltMségként említem meg, hogy abban az időben 1 USD "kitermelése” népgazdasági átlag
ban 30 Ft körül mozgott, a SZÁMOK-on belül ez 3,50 Ft volt.

A vezetői és a továbbképző tanfolyamok aránya a 70-es évek végére az össztanfolyami rend
szeren belül elérte a 10 százalékot. Ekkorra a továbbképző tanfolyamok külföldi, főleg arab 
ocszágokban való értékesítése külön üzletággá alakult, amelyre igen büszkék voltunk. Ezeket 
a tanfolyamainkat angolul, németül és oroszul tartottuk.
1980-ig a magyar szakemberállomány háromnegyed részét a SZÁMOK képezte ki.
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Tájékoztatás i

A SZAMOK szerkesztésében havonta, majd kéthetente megjelend SZáMiTáSTECHNIKAj | 
példányszáma 6000 volt, az INFORMáClö ELEKTRONlKA-é 3000, amely utóbbi magtiL 
színvonalú tanulmányokat, cikkeket tartalmazott, ugyanakkora SZáMÍTáSTECHNIKA szak̂ | 
mai ujságjellegű kiadvány volt.

Könyvárusi forgalomban évente 10-12 könyvünk jelent meg, átlag 4000-es példányszámbanj I 
Báziskönyvtárunk 1.6.000 szakkönyvvel rendelkezett. Ezek mellett megtalálható volt a világot] I 
megjelenő minden jelentősebb szakmai újság, folyóirat is. Egyéb kiadványaink:, i 
Számítástechnika -i- Automatizálás /OMKDK-val közösen szerkesztett/, valamint a 
Számítástechnikai sajtófigyelő periodikánk.

A számítástechnikai tájékoztatás jelentős bővülését és javulását eredményezte, hogy 1977* 
január l-től bevezetésre került egy számítógépes dokumentum tároló és visszakereső ren 
er, amely a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal ISIS rendszerére épült és szelektív információ vis-T 
szakeresést biztosított a látogatók és a megrendelők számára.

Fejlesztések

Fejlesztéseink elsősorban az oktatási technológiánkat és az intézet működésének javítás^ 
voltak hivatottak biztosítani. Ugyanakkor ezek színvonala, dokumentáltsága lehetővé tettei 
külső értékesítésüket is. Fejlesztési projektjeink közül néhány: \ |

SáMáN adatbáziskezelő rendszer

Kidolgozásának célja a belső információs rendszerünk kezelése volt. Több nagyvállalat után, I 
1977-ben, az OSZV az összes magyarországi ESZR gépre megvette. A program vezetíjjl 
Meskó Andor volt.

Rádiőösszeköttetéses terminál hálózat 1]

Kialakításának a célja az volt, hogy a vidéki oktatási központokban a budapestiéhez hasonB 
színvonalat biztosítsa. A szükséges sávokat a Posta nem engedélyezte, így a fejlesztést 1977. 
folyamán leállítottuk. Az addigi eredményeket a Telefongyár vásárolta meg 3.5 millió Fi 
értékben. A programot Dobrovolni Tibor irányította.

Prolon - interaktív Prolon

A programnyelv kialakításával oktatásunk hatékonysága és az IBM gépünk kihasznált>í|| 
jelentősen megnövekedett. A vezető ebben a munkában Mérey András volt. |

REMOTE TEXT EDITOR a VDEOTON R-lO-es számítógépének oktatási kiterjeszlílfc 
szolgálta. A rendkívül sikeres fejlesztést Székely Zoltán végezte. j

Oktatás módszertani fejlesztések külön a Módszertani Osztály keretében, BrUchner Hubi 
irányításával folytak.
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Az ISIS szöTOges könyvtári rendszer bevezetését és fejlesztését Jacsó Péter vitte sikerre.

A 70-es évek közepén már kezdetét vette az un .CAD-CAM rendszerek fejlesztése, amelyet 
már nem tudtunk elképzeléseink szerint befejezni; idd és erdforrásaink ehhez már kevésnek 
bizonyultak. Plotter használatának és lehetd.ségeinek kiterjeszté.se e munka keretén belül jelen
tős eredménynek mutatkozott.

Gyakorlati munka

Az oktatók élményszerű gyakorlati munkájának biztosítására a számítóközpont keretében, 
létrehoztunk egy gyakorlati műhelyt, ahol szervezési feladatokat végeztünk külsd vállalati 
megrendelé.sekre. Ennek a munkának irányítója Rabár Miklós volt.

A SZáMOK gazdasági helyzete

1978-ra a beruházások időszaka lényegében lezárult: 500 millió Ft, 1,4 millió USD. ráfordítás
sal még az ezredfordulóra is korszerű intézmény született, amely külső megjelené.sével is sug
allta az igényességet. "Igen, így könnyű” hallhattuk sokszor. De hány, sokkal nagyobb állami 
beruházásból született egy szürke kisegér, ha egyáltalán megszületett.

Folyamatos kiadásainkat az un. költségvetési folyószámlás rendszerben finanszírozták, amely 
azt jelentette, hogy minden kiadásunkat az állami költségvetés fedezte, minden bevétel pedig 
aközponti költségvetésbe folyt be. Ez a kettő közel azonos összeg volt, tehát -beruházásainkon 
Irfvül-önfenntartók voltunk. Hogy ez a szocialista kultúrpolitika közepette mit jelentett az tudja 
igazán értékelni, aki a filléres tandíjak mellett tanulhatott a legmagasabb technikai feltételek 
közepette. 1976-ig pedig csak szétszórtan, bérelt helységekben tanulhattunk.
Az intézet gazdálkodását Dr. Dénes Ferenc gazdasági igazgató helyettes irányította.

Értékelések

Közvetlen főhatóságunk, a KSH és a munkánkat szorosan nyomonkisérő OMFB számos alka
lommal fejezte ki maximális elégedettségét az intézményei irányába, véleményük szerint 
sokkal többet és magasabb színvonalon teljesített, amint azt a program indulásakor remélni 
merték. Az ENSZ rendszeres évi értékelése szerint az akkori UNDP projektek közül ered
ményességével kiemelkedik: A "SZÁMOK egy magasszínvonalú számítástechnikai oktatási 
iítémény lett. Magyarországi tevékenységén kívül sokoldalú szolgáltatásokat és termékeket 
tud felajánlani nemzetközi célokra."
“A SZAMOK továbbképző tanfolyami rendszere megállná a helyét bármely fejlett országban"
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Az intézet személyemen keresztül több magas állami kitüntetésben részesült:

Munkaérdemrend mindhárom fokozata:
Bronz
Ezüst
Arany

Művelődési-Okt. Miniszter: Szocialista kultúráért érdemrend 

Honvédelmi Miniszter: Haza szolgálatáért érem arany fokozat 

Neumann Emlékérem.

A siker titka

Minek volt köszönhető ez a kimagaslö eredmény? Különösen olyan társadalmi viszonyt I 
között, ahol annak szürkeségétől ez teljesen idegen volt, és a kiemelkedést inkább "leftjezíi', |  
mint elismerés követte.

Sorrendiséget nehezen tudnék meghatározni a sikertényezők közül, teljességében semiudot j 
azokat felsorolni, de néhányról feltétlenül beszélnem kell:

* Alapvető volt az a koncepció, amelyet indulá.skor a Tárcaközi Bizottság megfogaln 
OMFB vezetésével; ebben Sebestyén János, Zentai Béla, Huszár István, Vámos Tibor, Halj 
Lajos meghatározó szerepet töltöttek be.

* Azon kevés programok közé tartozott, ahol a cél, az eszközök, a hatáskör teljes összhai|i| 
biztosítva volt. Személyemet feltétlen bizalom övezte, így a megvalósítás folyat 
szétcincálás nélküli, egységes koncepció érvényesülhetett, elkerülve a vargabetűket, a kíUJ* I 
bözö kicsinyes személyes érdekek előtérbe kerülését. Közvetlen főnököm a KSH eln(ltt»| 
lyettese. Pesti Lajos volt, aki a nem mindig a szocialista gyakorlatba illeszkedő vezetésin#l 
szereimet, támogatta, szükség esetén megvédte.

* Véletlen tényező -de sok tekintetben meghatározó- volt, hogy a kinevezésemét egy hossaltl 
franciaországi tanulmányút után kaptam meg, ahol az informatikai képzést, vezetési l 
ereket, személyzeti eljárásokat tanulmányoztam, amely a továbbiakban nagyon sokat segiMk| 
sok mindent természetessé tett.

hogyí
• "Minden a kádereken múlik” mondta a Generalissimus, de a korszerű vezetéseiméi 

ez képezi az alapját, és ebben nagyon hittem. Ma is döntő momentumnak tartom, 
Stábéi O ttót, egy pszihológust sikerült megnyernem az intézet személyzeti vezetűj 
1970-ben/V személyiség vizsgálati tesztek alapján vettük fel munkatársainkat 
kiértékeléseket konkrét előre meghatározott un. kiemelt feladatok teljesítése alapján 
lyzatokkal értékeltük, a munkatársak viszont minősítették a vezetés informácii 
tatását, az irányítás tervszerűségét, szakmai színvonalát, javaslatok meghallgatását, 
problémák kezelését. Ezen az alapon egy állami intézményen belül is ki lehetett alakíUnii 
korrekt és viszonylag hatékony személyi motiválást.
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• 1973-lrtl bevezettük a szellemi vetésforgó rendszerét, amely biztosította az oktatóknak, hogy 
az oktatáshoz szükséges élményszerű gyakorlatot megszerezzék és a meglévő személyi 
állományon belül az állandó frissítés biztosított legyen.

• A személyzeti politika szerves része volt a személyi karrier tervezés, amelynek 
kDWkeztében a vezetői státuszokat, ritka kivételtől eltekintve, saját, fiatal munkatársainkkal 
löltftttük be. Ennek a folyamatnak részeként a kandidátusi fokozatot több munkatársunk nagy
on gyorsan elérte: Csath Magda, Halassy Béla, Borda József. Racskó Péter, hogy az elsők 
közül néhányat említsek.
'  A rendszeresen elvégzett “megelégedettségi’’ vizsgálat bizonyára hozzájárult, hogy az 
intézeten belüli fluktuáció minimális szinten mozgott, a munkatársak magukénak érezték a 
SZAMOKat, céljaival érzelmileg is azonosultak.

•Az oktatásfejlesztés a mindenkori igényeknek megfelelő, nagyütemű és folyamatos meglétét 
az’’ellenpontos " szervezés, a Majer-Beach fejlesztési metodika, az 1,3 és 12 éves periódusú 
tervezési rendszerünk jelentősen támogatta.

• Partnereink kritikájában a közös gondolkodást, új ötletek foirását, azaz azt a kontrollt láttuk, 
amelyet valóban csak a szolgáltatást igénybe vevő tud megfogalmazni. így minden tan
folyamra, jegyzetre, fejlesztési elképzelésre vonatkozólag kikértük a hallgatók, a vállalatok, a 
külföldi szakemberek véleményét. Azt hiszem, ez volt a legerősebb és a legeredményesebb 
"Quality Management System’’-ünk.

Az Oktatásfejlesztés ilyen "ipari módszereihez” szükséges az a kritikus tömeg /oktatási volu
men/, amely feltételezheti a szükséges erőforrások jelenlétét. Ezért ezeket az eljárásokat 
lehetetlen számonkémi akkor is. ma is a felsőoktatáson.

■i-

Faragó Sándor
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Bevégeztetett

1980-ra az intézet megszilárdult, főfoglalkozásúak létszáma elérte az 550 főt, akikhez kb. 300 
álladó "külsős” csatlakozott. A főfoglalkozású oktatók száma ezen belül 120 fő volt, akik hit 
tanszékrendszerű oktatási osztályon dolgoztak. Az épületet "belaktük”, a technikai eszközeiig 
igen korszerűek, jól kihasználtak voltak. Hazai és a külföldi kapcsolataink széleskörűek voltÉj 
és igen eredményesen funkcionáltak. .Az intézet "kisugárzása” az országban mindenig 
éreztette hatását. Elsősorban a felsőfokú oktatásban, de a katonai, a rendőrtiszti képzéitnj 
egyaránt. A SZÁMOK Tudományos Tanácsa volt az az igen jó fórum ahol nagyon sokat kap 
tünk, de ahol eredményeinket rögtön tovább is tudtuk adni.

A szocialista körülmények nehezen viselték azt, hogy egy szervezet így kiemelkedjék, hogy 
vezetője önállóan, a szocialista szervilitás kötelező szabályait nem betartva dolgozzék. A KSH 
akkori elnöke; Nyitrai Ferencné 1981-ben hozta azt a dilettáns döntést, hogy a SZAMOK-al, 
a KSH alá tartozó másik két intézménnyel összeolvassza egy céggé. Tette mindezt úgy, hogy 
sem velem, mint az intézet igazgatójával, sem a Pártszervezettel egy szóval is egyezle<| 
volna, ami az akkori játékszabályok szerint kötelező volt. Egyet azonban tett: utólag megkéf 
hogy az összeolvasztás indokát fogalmazzam meg. Majd adott 3000,- Ft.-ot az uj cég nevének̂  
-SZáMALK- kitalálásáért /a szakszervezetnek sport célokra átadtam/.

Lényegégében a SZÁMOK - történet ezzel véget is ért. A 9 felső vezetőből 8 fő 2 éven bellii 
eltávozott, 5 éven belül pedig a munkatársak zöme elhagyta a céget. Tudatosan sem lehetel 
volna nagyobb kárt okozni a SZÁMOK-nak, a magyar számítástechnikai oktatásnak.

Minden hiába veit?

Ezt mégsem lehet mondani. A szétszóródott munkatársak különböző vezetői, tudományos álli- 
sokba azt a számítástechnikai, magatartásbeli kultúrát továbbvitték, amelyet a SZÁMOK-ban 
elsajátítottak. Sajnos igen sok esetben külföldre mentek. A SZáMALK-ban pedig, némi vis
szaesés után, ismét az oktatás a fő ágazat.

Requiem

Vámos Tibor akadémikus 6 évvel /1987. szeptember 30./ a SZÁMOK kivégzése után egy lev
elében így írt:

"A SZÁMOK összes nehézsége ellenére az első megvalósítója és azóta is legsikeiwdj 
intézménye voit egy különösen fontos, modem oktatási formának az életpálya során történi 
oktatásnak. Erről érdemes lenne értekezni a jövőt illetőleg is.
...a történet vége, ami nagyon szomorú: ezt a nagy jelentőségű és alapjában véve jól működi 
intézményt egy bürokratikus hatalmi határozat szétverte és beolvasztotta egy ...fejetlen -faikil- 
lan óriásintézménybe. Akik azonban összetákolták és a jó kezdeményezéseket befúllaszrfj 
ták, minden figyelmeztetés ellenére nemcsak léteznek, hanem létezik az a hatalmi stmktdniii, 
amely a maga öntörvényei és önérdekei miatt ma sem kevésbé veszélyes.”
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Egy volt SZAMOK munkatárs Dr. Vadász Péter egy interjú alkalmából a Privát Profit újság
nak így nyilatkozott:

V.P. ...”És két év után egyszercsak jött a nagy szerelem; a SZÁMOK

Privát Profit: A "Nagy Nemzedék” egyik legérdekesebb sztorija talán egy regényt is 
megérdemelne, s reméljük majd meg is írja valaki. Kik voltak a "frankfurti fiúk”, mi lett 
velük?

V.P. ...Elvittek minket Frankfurtba 6-9 hónapos képzésre. Ma ebben már nem lenne semmi 
különös, de akkor képzeld el még egyikünk sem járt előtte sohasem nyugaton! Hazajöttünk 
/mind!/ és itthon megpróbáltuk sok ezer és tízezer embernek átadni azt, amit mi tanultunk és 
nemcsak szűk számítástechnikai értelemben! A frankfurti fiúkat messziről meg lehetett 
ismemi; másként dolgoztak, másként beszéltek, másként viselkedtek. A 70-es évek végére a 2 
igen komoly nemzetközi himevet szerzett, harminc országból voltak hallgatóink, s a cég maga 
volt az üvöltő anakronizmus az akkori Magyarországon. A tizenöt fővel induló cégből 5,00 fős 
lett, azután utólérte a végzete: a jól menő neves SZÁMOK-at beolvasztották egy szürke 
nagyvállalatba! A fiúk meg lassan elszállingóztak. Az országot nem lehetett úgy és olyan gyor
san megváltoztatni ahogy szerettük volna.”
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A SZÁMOK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
(1973. december 31.)
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F A R A G Ó S Á N D O R  / 6 2 /

Közgazdász, 1962. óta dolgozik 
különböző vezetői beosztásokban.

informát ika területén
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T
Dr. Kozma László és a MESz I

Dr. Frajka Béla
Budapesti Műszaki Egyetem Távközlési és Telematikai Tanszék

Amikor kézhezvettem a felkérést, kissé meglepődtem azon, hogy én mint 
távközléssel foglalkozó mérnök ezen a rangos rendezvényen a számítástechnika 
hazai őskorának egy szeletéről tartsak előadást. Először arra gondoltam, hogy túl 
merész dolog lenne az elvállalása, hisz - kisebb-nagyobb odaadással - én csak) 
flörtölgettem a számitástechnikával. Miután aludtam rá egyet, úgy döntöttem, hogy| 
élnem kell a megtiszteltetéssel két okból is. Először is nem tehetem meg, hogy ne 
szóljak Kozma professzor munkásságáról és a Vezetékes és Vezetéknélkúli 
Híradástechnika Tanszékeknek (továbbiakban Híradástechnikai Tanszékek) i 

számítástechnikai kultúra meghonosításában végzett szerepéről. Ennek kapc$ái| 
lehetőségem nyílik arra, hogy megcáfoljak Kozma professzorral kapcsolatbaij 
nyilvánosságot kapott egy-két nem teljesen helytálló megállapítást. Másodsorbl^ 
pedig hozzá akarok járulni ahhoz, hogy Kovács Győző barátunk célkitűzése, amiért 
oly kitartóan munkálkodott, lehetőleg teljes mértékben valósuljon meg.

A MESz I-et megelőző m unkásság

Mielőtt a Budapesti Műszaki Egyetem első számítógépéről (MESz I) 
megemlékeznék, szólnom kell az előzményekről, amelyek egy kissé régebbi múltba 
nyúlnak vissza.

Dr. Kozma László akadémikus (1902-1983) mérnöki munkásságát 1930-ban, az 
antwerpeni Bell Telephone Manufacturing Company-nál, a 7-A2 típusú 
telefonközpont regiszterének vizsgálatával kezdte. Kivételes tehetségére főnökei 
hamar felfigyeltek, mert már az elvi áramköri rajzok tanulmányozásakor számolj 
hibát derített fel. Rövidesen áthelyezték az áramkör fejlesztő-tervi 
laboratóriumba, ahol az akkor teljesen új kapcsolástechnikai feladat, az interurl 
szolgáltatás automatizálása kapcsán ért el jelentős eredményeket. Számos európi| 
ország távhivó hálózatának kidolgozásában vett részt. Alkotó hozzájárulását mi sem 
bizonyitja jobban, mint az, hogy 1934 és 1938 között a vállalat által bejelentél 
szabadalmak között több mint 25-ön szerepelt a neve feltalálóként. [1], [3]

Ezek után nem meglepő, hogy 1938-ban a gyár műszaki igazgatója őt bizta megi 
meginduló számológép fejlesztési munkákkal. A fejlesztést azokra az alktrészekij 
kellett alapozni, amelyeket a telefonközpontokban is használtak. Kivételt ez alóla 
probléma beadó és az eredményt kiadó szerkezetek képeztek. Az első kalkulátor 
egyetlen felhasználós (beadó készülék) struktúrájú volt, decimális összeadóval 
(osztani nem tudott), kapcsológépeket és jelfogókat tartalmazott. Ennek megfclclőeti 
nagyon lassú volt. A gyár a számítógép témakörben 1938 és 1942 között 10 
szabadalmat jelentett be, amelyeken Kozma László neve szerepelt. Az elsó 
számológép szabadalmának egy részlete olvasható az 1.1 ábrán.

958



A második kalkulátor már több felhasználós elrendezésű volt, osztani is tudott. A szorzás 
idejét egy jelfogókból összeállított szorzótábla két összeadás idejére csökkentette, szorzó 
számjegyenként. Az osztás a multiplikációs tábla segítségével elvben redukálható volt két 
kiegészítő szám összeadására, ehhez azonban előbb ismerni kellett a hányados értékét. Ezt 
analóg eljárással egy kapcsológépekkel kiegyenlített W heatson-híd határozta meg. Ez a 
számológép is decimális számrendszerben dolgozott, 8 jegyű számokkal: egy összeadás és 
kivonás ideje 0,5 mp, a szorzás ideje szorzó számjegyenként 1 mp, az osztásnál mp-ként 
keletkezett egy hányados-számjegy.

Patented Mar. 21, 1944 2,344,885

UNITED STATES PATENT OFFICE
2,344,885

ELECTRICAL CALCULATING EQUIPMENT

Ladislas Koznia and Jakob K ruithof. Antwerp.
B el^um , assignors to In ternational S tandard 
Electric Corporation, New York, N. Y.

Application November 9, 1939, Serial No. 303,504 
In  G reat B ritain  October 21, 1938

14 Claims.

This Invention relates to calculating equipment 
and has for its object a construction of calculat- 
Ing equipment and problem setting equipment 
-tuch üiat the equipment can be easily 'handled 
tv anv ner.vin without soecial training.

(CL 235—61)

’7DC1), ?nd 7D(2) when assembled as shown in  
'Tig. .1 form  the  schem atic circuits of the  accu
m ulator .portion of a  calculating equipment a c 
cording to  the invention:

5 T ig s. 8A(1). 8 .\(2), 8B(1). SB(2). s e e n  8C(2).

1.1 ábra Részlet az első kalkulátor szabadalmából

Az első két kalkulátor egyik hátránya az volt, hogy nagyszámú (16) vezeték kellett a 
felhasználói készülék csatlakoztatásához, ami a sok felhasználós kialakításnál nagy 
hátránynak bizonyult. Ezért a következő kalkulátornál a 2 ill. 4 huzallal 
csatlokaztatható és megbízhatóan működő távgépírót tervezték be- kimeneti 
eszköznek. Mivel akkoriban ez költséges megoldás volt, ezért olyan elrendezést 
dolgoztak ki, amelyben a távgépíró a telex hálózaton át is csatlakoztatható volt, 
ezáltal a gép több célra is használható maradt. Belső tároló céljára mágneshuzal 
szolgált; törlő, beíró és kiolvasó fejekkel. Az elrendezés szabadalmának egy részlete 
látható az 1.2 ábrán.

Belgium német megszállása miatt a tervezett berendezést nem tudták megépíteni, 
majd Kozma László 1942-ben elhagyni kényszerült Belgiumot, s hazatért 
Magyarországra, ahol a munkaszolgálat, majd később a deportálás lett osztályrésze. 
A II. Világháború után hívták vissza Antwerpenbe, de ó inkább a hazai telefónia 
fejlesztésének akarta szentelni életét. A Standard gyár műszaki igazgatójaként 
hihetetlen energiával látott munkához. Nagy gondot fordított a mérnökök 
továbbképzésére, gyáron belül és kívül is. 1948-ban Kossuth Díjat kapott, majd 
1949-ben, a Villamosmérnöki Kar megalakulásakor kinevezték a Vezetékes 
Híradástechnika Tanszék vezetőjévé. Még ugyanezen évben koholt vádak alapján 
letartóztatták, s 15 év börtönbüntetésre Ítélték a hírhedt Standard perben. 1954 végén
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szabadult, majd visszakapta egyetemi tanári állását is, s végre hozzáfoghato(j 
oktatási elképzeléseinek megvalósításához.

Patented July 14» 1953 2,645,420

UNITED STATES PATENT OFFICE
2,645.420

CALCULATOR EQUIPMENT WORKING WITH 
TELEPRINTER

Willt&m Halion. G reat Neck. N. T., Leslie Baines 
Hatch. West Orance, N* J>. and Ladislas Kouna, 
Budapest. Iluncary, assisnors to International 
S tandard  Electric Corporation, New York, N. Y„ 
a  corporation of Delaware

Application July 1.1947. Serial No. 758,274 
Id  G reat B ritain  February 16,1940

Section 1. Public Law 690, A u iust 8,1946 
P atent expires February 16,1960

14 Claims, (CL 235-41)

This Invention relates to  electric calculator 
equipment, and  to  circuit arransem ents for an  
accounting system using such equipment.

and  results In the energisation of relay PC to 
the  following circuit: Positive battery, resloUoi  ̂
line b. teleprinter loop, line a. back conUcUut

1.2 ábra A második kalkulátor szabadalmának részlete

IMESz I rendeltetése és jellem zői

Egy digitális programvezéreit számítógép megépítésének gondolata h955*beD 
született meg Kozma professzor agyában. A számítógép megépítésével elsődlegcsal 
a villamosmérnöki oktatásba 1953-tól bevezetett kapcsolástechnika gyakorlati 
szemléltetését kívánta megvalósítani. A számítógép paramétereit az anyagi 
lehetőségek és a fenti célok teljesülése határozta meg. Mindezek mellett egy nagyon 
lényeges behatároló tényező volt, hogy akkoriban milyen hazai alkatrészekkel 
lehetett a gépet kivitelezni.

A terv megvalósításához sikerült a Magyar Tudományos Akadémia támogatá 
megszerezni. Az Akadémia ebben az időben szervezte a Kibernetikai Ki
Intézetét, ami befolyással volt a támogatás összegére. Mindezekre tekintettel az 
döntés született, hogy a gépet a hazai telefonipar által gyártott és haszni 
jelfogókkal kell megépíteni. Ebben az időben külföldön már működtek relés digitáüi 
számítógépek, de azok terveit nem lehetett volna a hazai relé típussal kivitelezni 
Tehát teljesen eredeti rendszertechnikai és áramköri tervezésre volt szükség,, A 
tervezést Kozma professzor egyedül és szabad idejében végezte. Az elvi áraraki 
tervek 1957 tavaszára készültek el, aminek alapján Buday Lajos készítette el i 
kiviteli terveket. A kivitelezési munkák 1958 elejéig tartottak, mert mindenki csak 
munkaidő után vett részt a munkákban. Ennek kapcsán szeretném cáfolni azt a 
nyilvánosan is megjelent állítást, hogy a tervezők az országos börtönbe jártak vii 
dolgozni, mert ott olyan jó  körülmények voltak. Ez az állítás teljes képtelenség, nir 
csak azért is, mert a Forradalmat követő megtorlás idején, még ha akartak volna sem



juthattak volna be oda. Arról nem is beszélve, hogy aki egyszer az intézmény 
"vendégszeretetét” élvezte, nem kívánkozott oda vissza.

Az 1958-as év az elektromos és funkcionális teszteléssel telt el. A tesztelést nagyban 
megkönnyítette, hogy a gép, mint már említettem, didaktikai célból készült, s ezért 
működését kulcsok segítségével tetszőleges fázisban meg lehetett állítani. 
(Didaktikai szempontból a relés megvalósítás szerencsésnek volt mondható, mert a 
relék helyzetéből a működést vizuálisan is ellenőrizni lehetett.) Már a tesztelés 
közben is számos feladatot sikerült a gépen megoldani. 1959-től a gép jó  tiz éven át 
igen hasznos demonstrációs berendezésnek bizonyult, s e mellett számos disszertáció 
egyébként elvégezhetetlen számítási feladatát sikerült vele megoldani.

A berendezés fontosabb jellemzőinek és működési elvének részletes ismertetését, 
több fényképpel illusztrálva, nyíijtja [2]. A berendezés 3 nagyobb egységből, az 1.3 
ábra blokkdiagramján látható kezelőpultból, kalkulátorból és hálózati 
egyenirányítóból állt.

VEZÉRLŐPULT

1.3 ábra MESz I blokkdiagramja

A program adatainak bevitele az interurbán munkahelyek számbillentyűzetével 
történt. A 10 számjegy-billentyűt az előjel, a tizedespont és a számvég-billentyűk 
egészítették ki. Az ábrázolható szám 8 decimális számjegy hosszú volt, hasonlóan, 
mint az antwerpeni gépeken. A beadott számokat a K I -2 konverter alakította át 
kettes számrendszerbe. Az egészeket felezéssel, a tizedeseket duplázással. Kiíráskor 
a tizedeseket a KI felező, az egészeket a K2 duplázó áramkör alakította át binárisból 
decimálisba. A beadott számokat átalakítás után az I irányító a fix tizedespontú A 1-2 
iritmekiai egységen át a tároló egységekbe juttatta. Az aritmetikai egység a bináris 
számokon kerekítést hajtott végre, mert a tárolók 27 bináris számjegyet tároltak. A 
kerekítés azáltal történt, hogy az aritmetika az első bináris egyestől számított 28-ik 
helyen egy egyest adott hozzá az ábrázolt számhoz. A memória a számokat két
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részben tárolta: az első rész a 27 jegyből álló bináris számot, a második rész (6J 
biten) az első egyes kitevőjét tárolta. A rész és végeredményeket egy közönséges] 
Merdcédes villany írógép nyomtatta ki. A felhasznált karakter billentyűk alá házilai 
készültek a meghúzató mágnesek.

A működtető programot, a gépen kívül, programlapok tárolták. Egy-eg 
programlapon 45 utasítás, továbbá összesen 15 programállandó, vagy] 
összehasonlítási feltétel volt tárolható. Egy feladat programja tetszőleges szánéi 
lapból állhatott, amelyeket szabadon lehetett cserélni. Egy utasítás 12 bitből, az ^J 
bites műveleti kódból és a 7 bites cím kódból állt, azaz egycimes volt a gép 
programlapok kórházaktól kapott röntgen felvételek filmjeiből készültek, mert azok] 
jobban viselték a többszörös használatot és kevésbé zsugorodtak, mint az akkoribi 
egyébként rendelkezésre álló prespán lapok. A programírás természetesen gépi 
kódban történt, a lehető legprimitívebb módszerrel: sablonban megjelöltükj aj 
lyukakat, s utána fatuskón bőrlyukasztóval a jelölt helyeket kilyukasztottuk. Nagyi 
figyelmet igényelt a program "írása", mert egy figyelmetlenség több órányi munktíj 
tett tönkre, s amellett az értékes röntgen filmekkel is takarékosan kellett báDall 
Programozáskor lehetőség volt "rutin hívás"-ra, ami ez esetben azt jelentette, hogy aj 
program futásakor a megfelelő rutin programlapját kellett becserélni a leolvasóba:

A program konstansainak bevitele után a start gomb lenyomására a P progri 
beolvasó szekvenciálisán letapogatta a program utasításokat, s telefon izzókból] 
készült lámpasoron kijelezte a végrehajtás alatt lévő programlépést. Az utasttásl 
műveleti kódját átadta a vezérlő áramkörnek, amely gondoskodott a művelet] 
végrehajtásában résztvevő áramkörök beállításáról, a cimrésszel pedig kijelölte az] 
operandus helyét. A tárolókban lebegő tizedesponttal ábrázolt számoknak a fixj 
tizedespontü funkcionális egységekhez történő helyes átviteléről az I irányító] 
gondoskodott. Az aritmetika tulajdonképpen csak összeadni tudott. Pl. a szor  ̂
többszörös összeadással végezte: a szorzót a V I-2 vezérlőbe töltve, az utóbbi aj 
szorzandót annyiszor adta hozzá az aritmetika tartalmához, ahány bináris egyeg 1 
tartalmazott a szorzó. (Természetesen a szükséges shiftelést is elvégezve.) A négyj 
alapművelet mellett beépítésre került a logaritmusszámitás, a négyzetgyökvonás, én 
több összehasonlító és vezérlésátadó (ugrás előre és hátra) művelet.

A gép 1959-től csaknem 10 éven át működött. A tervezési és kivitelezési hibáin 
kiküszöbölése után egyedül a programlapot tartó szerkezet érintkezést adó részével 
volt gond, annak ellenére, hogy minden nap nagyon gondosan megtisztítottuí ^  
érintkezőket. Szerencsére a hiba leállás formájában jelentkezeti, s a lámpatabló réven] 
a rossz érintkezés helye behatárolható volt. Megtapasztalhattuk a valóságban, hogj 
az ezüstszulfid milyen tökéletes szigetelő. (Abban az időben még zöu 
széntüzelés volt Pesten). Miután lecseréltük a rányomásos érintkezőket kieraclési 
(öntisztító) érintkezőkre, ez a gond megszűnt.

Az 1.4 ábrán látható fényképen csaknem a teljes gép látható: jobb oldalt a 3 jelfo^ 
szekrényből 2, középen a kezelőpult, melynek élénél láthatók a telefonizzók sapkáy 
Kozma professzor bal kezénél a programtartó, mögötte a sarokban a tápáramcllátój] 
az asztal másik végén az írógép. Kozma professzortól balra haladva, Kálmán 
R óbert, majd a szerző, s az előtérben a hallgatók láthatók.
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1.4 ábra Egy kép 1958-ból.

A gép iránt hallgatóink élénken érdeklődtek. Szerénytelenség nélkül állítható, hogy 
sokan ennek révén kedvelték meg a számítástechnikát. Közülük két nevet - Udvary 
András-t és Zsombok Zoltán-t - külön ki kell emelnem, akik igen sok probléma 
programozását oldották meg, s tapasztalatukat, tudásukat önzetlenül adták tovább 
alsóbb évfolyamú társaiknak.

A gép hasznos szerepét jelezte az is, hogy éveken át visszatérő látogatóink voltak a 
Piarista Gimnázium diákjai is. Nyelvi Lektorátuson a gépi fordítás problémái iránt 
érdeklődő kollégáink a gépen kísérletezve barátkoztak a technika alapjaival. Ennek 
igazolására idézek Papp Ferencnek, "A matematikai nyelvészet és, a gépi fordítás 
kérdései" munkaértekezlet (Budapest, 1962. március 8-10) előkészítő bizottsága 
nevében Kozma professzorhoz Írott leveléből. - "... ezen a konferencián két olyan 
előadás is el fog hangzani, mely a Professzor elvtárs tervezte műegyetemi 
számitógépen végzett első sikeres próbafordítások eredményeire támaszkodik /Hell 
György és Sipőczy Győző lektorok előadásai/."
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Myeivstatisztikai automata

A számítógépen kívül röviden szólok még a Nyelvtudományi Intézet számárul 
készített nyelvstatisztikai automatánkról. Gondolatát a 60-as évek elején vetette fel 
Kozma professzor. Elkészítéséhez sikerült megszerezni az MTA támogatását. A 
megvalósítás a fentebb hivatkozott konferencia után vette kezdetét. Ezen a 
konferencián Kozma professzor "Nyelvstatisztikai autom ata” című előadásában 
ismertette elgondolása lényegét.

A berendezés sokkal egyszerűbb volt, mint a MESz-1. Amint az 1.5 ábra 
blokkdiagramján is látható, két egymástól elválasztható részből állt: a vizsgálandó 
szöveget elektromosan olvasható (lyukszalag) közegre vivő távgépíróból, s az igy 
nyert közeget kiértékelő berendezésből. A berendezés elektroncsöveket és jelfogókat 
tartalmazott.

I Távgépíró

í
Lyukszalag

Tárolók 

----- ^ ------

Beolvasó

N
Dekc

_____ 5t_____
Számlálók |

Beállítás

Lyukszalag

Átlagoló 

----- ^ ------

1.5 ábra Nyelvstatisztikai automata blokkdiagramja.

A berendezést röviden az alábbiakban lehet leírni: a lyukszalagolvasó, a dekódoló és 
a számláló (telefonos számlálójelfogók) rutin jellegű áramkörök mellett a 
rugalmasan, a mindenkori kiértékelés szempontjai szerint - egyszerű dugaszolással - 
összeállítható, igen nagy számú tároló áramkör képezte a berendezés lényegét. A 
szöveg szalagra vitele a megszokott gépeléstől kissé eltérő módszert kívánt, mert a 
távgépíró öt elemes kódjával még az elvégezhető átalakítás révén sem lehetett 
valamennyi szükséges karaktert kifejezni, ráadásul szükség volt néhány, a 
kiértékelést támogató karakterre is. A kiértékelendő szöveg tetszőleges számú 
szalagból állhatott. Egyetlen dologra kellett ügyelni, hogy a négykerekes számláló 
jelfogó észrevétlenül át ne forduljon. A gép másodpercenként 4 karaktert olvasott be 
és értékelt ki, egyszerre akár 80 szempont szerint is.

A berendezés 1964-ben lett kész. Mind a MESz-1, mind ezen berendezés 
kivitelezésében és későbbi üzemeltetésében igen nagy segítségünkre volt Albert 
Ferenc, a BHG technikusa, aki munkaidő után, késő estig fáradhatatlanul 
dolgozott.A berendezést 1965-ben átadtuk a Nyelvtudományi Intézetnek, ahol - a 
megküldött beszámolók szerint - sikeresen használták. Hogy meddig, arról nincs 
információm.A MESz-1 számítógép a 60-as évek végén lebontásra került, s a 
Műszaki Múzeum raktárában kapott helyet.

Ez a beszámoló egy elektromechanikus technológiában kifejtett életmű egy 
területéről adott beszámolót. Valószínűleg ez lehet az alapja annak a nem rég



nyilvánosságot kapott megállapításnak, hogy Kozma akadémikus ellenezte volna az 
univerzális, tároltprogram vezérlésű elektronikus számítógépeket, sőt még az 
elektronikus telefonközpontokat is. Mint olyan valaki, aki abban a megtisztelő 
szemcsében részesült, hogy hosszú évtizedeket dolgozhattam mellette mint 
tanítvány, majd munkatárs, állíthatom, hogy minden ésszerű, a hazai adottságokat 
figyelembe vevő korszerű technikának és berendezésnek támogatója volt. Így pl. 
igen nagy érdeme van abban, hogy a Híradástechnika Tanszékek 1970-ben 
hozzájuthattak egy japán elektronikus számítógéphez, s 1972-ben elsőként 
elindíthatták a Digitális Számítástechnikai Ágazat oktatását a Híradástechnika 
Szakon. Telefóniában pedig kérlelhetetlenül küzdött az egyre mélyülő leszakadásunk 
megállításáért, s ellene volt minden olyan ötletnek, amely megalapozatlanságával 
csak fölöslegesen vonta volna el a figyelmet és az erőforrásokat a távközlés 
felzárkóztatásától.

Végezetül engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Ezekre az évekre és 
munkákra nem csak azért gondolok nosztalgiával, mert ezek az évek egyben a 
fiatalságomat is jelentik, hanem azért is, mert már akkor is nagy tisztelettel adóztam 
annak az egymást segítő, a saját érdeket is a közös munkának alárendelő 
munkaszellemnek, amiben elődeink dolgoztak, s amiből azt hiszem, ma nagy hiány 
van. Kívánom, hogy minél többjüknek legyen szerencséje ilyen szellemű 
csapatmunkához.

Irodalom

[1] Kozma László: Mérnöki tevékenységem az elektronikus számítógépek 
"őskorában". Magyar Tudomány, 1973. 1. sz. 28-38 o.

[2] L, Kozma: The New Digital Computer o f  the Polytechnical University, Budapest. 
Periodica Polytechnics, Electrical Engineering - Elektrotechnik. Vol.3, No 4. 
1959. pp 321-343.

[3] Dr. Bognár Géza: Kozma László szakmai tevékenysége. Híradástechnika, XXXV. 
évfolyam, 1984. 11. szám, 481-483 o.
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SZAKMAI ELETRAJZ

Dr. Frajka Béla

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1957-ben szerzett villamosmérnöki diplomát. Elsó 
munkahelye a Kőolajvezeték Vállalat volt, ahol üzemmérnöki beosztásbto 
dolgozott. 1958. február elsejétől - folyamatosan - a Vezetékes Híradástechnikai 
Tanszék, majd jogutódjai, oktatója. Jelenlegi beosztása docens.

A Logikai kapcsolástan és a Távbeszélőtechnika tantárgyakkal kezdte oktatási 
tevékenységét. Számos, a távközlő hálózatok, a kapcsolástechnika és a 
jelzésrendszerek témaköröket felölelő tantárgy tematikájának és tananyagának 
kidolgozásában vett részt. Ezek oktatásában ma is aktívan vesz részt.

Kutató-fejlesztő tevékenységet szintén a fenti témakörökben végzett. 1974-ben 
szerezte meg a műszaki tudományok kandidátusa fokozatot. Szakmai gyakorlatií*, 
külső megbízásos munkák végzésével, valamint másodállású munkaviszony 
keretében különböző vállalatoknál és beosztásokban gyarapította.
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SZAMITASTECHNIKA 
ÉS TELEFONKÖZPONTOK 

MAGYARORSZÁGON

Hogyan is kezdődött és hová jutott a 60-as, 70-es években az 
automata telefonközpont és a számítástechnika összekapcsolódása, 
mit produkáltak Magyarországon e téren, elsősorban a BHG Hír
adástechnika RT jogelődjeinél? Ezt a kérdést próbálom részben 
megválaszolni, nem mint az események aktív alakítója, de mint haj
dani lelkes szurkolója ebben az előadásban

A távközlésteOTnika eredetileg digitálisan indult; a Morse-jelek 
tulajdonképpen bináris kódok és a magyar híradástechnikai ipar 
1874-ben is egy távirógépeket javító üzem létesítésével kezdődött'. 
A távírótechnikát háttérbe szorító telefon a mikrofon és a hallgató, 
vagyis analóg-analóg átalakítók között, analóg formában továbbítot
ta a beszédet. Ne mélyedjünk most el a kézikezelésű telefonközpont 
elemzésében, de az automata központok, melyeket kezdettől fogva 
jelfogók, tehát vitathatalanul bináris elemek vezéreltek, már a mai 
értelemben vett digitális vezérléstechnika kezdetének tekinthetők. 
Ezek megalkotói nem igen tudtak többet, mint azt, hogy a párhuza
mosan, illetve sorba kapcsolt záró érintkezők a logikai VAGY, illetve 
ÉS kapcsolatot, az ugyanígy kapcsolt bontó érintkezők pedig fordít
va, logikai ÉS, illetve VAGY kapcsolatot valósítanak meg. Csak szá
zadunk közepén tudatosodott, hogy a Boole-algebra a legbonyolul
tabb érintkező-hálózatokra is alkalmazható.

Kézenfekvő a kérdés, hogy milyen számítási műveletek foly
tak az űtólag eletromechanikusnak elnevezett központrendszerek
ben? (Nálunk Magyarországon a rotary és a crossbar rendszerek 
tartoztak ebbe a körbe.) A rotary központok, igaz, hogy csak a betár
csázott számjegyek 11-re való kiegészítése (vagyis 11-es 
komplemens képzése) formájában, de már átszámították a kapott 
számjegyeket, amihez a hálózatok bővülésekor további számítások 
járultak.

A számítástechnika a jelfogókat sem kerülte el. Éppen a bü- 
dapesti Standard gyárból került Antwerpenbe, a nemzetközi Stan
dard konszern legfontosabb európai gyárába Kozma László, aki ott 
egyebek mellett jelfogókból felépített számítógép kialakításával fog
lalkozott. A háború miatt ezt a munkát nem vihette végbe, de hazate
lepülése - és az emlékezetes koncepciós Standard perbeli meghur
coltatása után - az 50-es évek végén, már mint akadémikus, a BME- 
n hozott létre jelfogós számítógépet, amire méltán büszke minden 
magyar számítástechnikus. Személy szerint én is örömmel tartom 
számon, hogy első megrendelői közé tartoztam. Még ma is őrzöm 
azt a nomogrammöt, amit a jelfogós gépén végzett számítások

I
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alapján számomra készített és amit a BHG-ban a kubai telefonköz
pontok méretezéséhez használtunk fel.

Egy amerikai forrás^ szerint a tranzisztor feltalálására irányuló 
kutatások fö célja a jelfogók helyettesítésére alkalmas elektronikus 
eszköz megtalálása volt, mert az ENIAC-kal szerzett tapasztalatok 
alapján nem lehetett számítani arra, hogy elektroncsövekkel jelentős 
teljesítményű logikai áramköröket lehessen üzemeltetni De mint 
külföldön, nálunk is először analóg jelek erősítésére alkalmazták a 
tranzisztort, de már 1960-ra kialakult a kapcsolat az akkori NDK ku
tatóival tranzisztoros logikai áramkörök alkalmazásában telefonköz
pont vezérlésére. Az időpont egybeesett a crossbar technika beve
zetésével. Az együttműködés azonban a KGST-ben kialakult helyzet 
miatt megszűnt és kollégáim a BHG-ban a 60-as évek elejétől kezd
ve önállóan dolgoztak. Az 1966 elején az addigi eredményeket ösz- 
szefoglaló konferencián Molnár Pál, a fejlesztés szellemi vezére a 
választott megoldást így indokolta: "A beszédutak kapcsolásához az 
elektronikus elem ek minősége ma még nem megfelelő. Ezért a te
hetséges elektromechanikus kapcsolóelemek közül a crossbar gépet 
és vele együtt az elektronikus vezérlést választottuk. A crossbar gé
pekből felépített kapcsolómezők nem teszik szükségessé a bonyolult 
tárolt program alkalmazását, de az alkalmazott vezérlési elvek huza
los program mellett is lehetővé teszik új szolgáltatások bevezetését 
vagy megváltoztatását a központ áramköreinek lényeges változtatá
sa nélkül." ̂

Akkor még csak germánium alapú tranzisztorok és diódák 
álltak rendelkezésre. Ezekből építették fel az első elektronikus ve
zérlésű rurál központot Balatonfüreden. Ezt 1965-ben helyezték 
üzembe és azért kellett a környező helységekben 1972-ig felszerelt 
16 kisebb központtal együtt 20 év múlva idejekorán lebontani, mert a 
benne felhasznált alkatrészek már nem voltak kaphatók, ezért nem 
lehetett a hálózatot az eredeti technikával bővíteni

Ezeknek a központoknak vezérlője, hasonlóan a korabeli ipari 
elektronikus vezérlésekhez, bonyolult logikai áramkör volt, amit za
varok ellen hatásosan védeni kellett'. Az egyik zavarforrás az elekt
romechanikus eszközök ingadozó áramfelvétele, ami a közös telep
vezeték véges ellenállása miatt az elektronikus áramkörök számára 
zajforrást jelent. Ennek elhárítására első rendszabályként külön táp
vezetékeket alkalmaztak. Továbbá szabadszintű logikai rendszert 
választottak, ahol az IGEN szint -8 V-nál negatívabb, míg a NEM 
szint -1 V-nál pozitívabb. Ezenkívül - részben a kondenzátorok 
megbízhatatlansága miatt - kerülték a dinamikus kapuk használatát, 
csak elvétve alkalmaztak J-K, T, D típusú tárolókat, inkább az RS 
tárolókat részesítették előnyben Végül a jelfogók és a crossbar gé
pek tekercsei által termelt indukciós feszültséglökések ellen az őket 
működtető tranzisztorokat különleges kapcsolással, ami a tekerccsel
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párhuzamosan sorbakapcsolt közönséges és egy z-dlódából állt, 
védték meg.

A ma már természetes hardver-szöftver köncepoió nyömai 
azönban már a jelfogós közpönfokban is felbukkantak átkötések 
formájában A működés különböző lehetséges váltözatai közül 
torrcsúcsök közötti átkötések e'helyezésével lehetett választani. 
Ezek legismertebb funkciója az alközpöntökban a várösi hívásökra 
való jögösítás volt. A szoftver-koncepció jól felismerhetően a cross
bar központokon belüli és közötti jelzések átvitelekör jelent meg. A 
jelzések fizikai adatai (frekvenciák, azök kömbinációi, a jel hössza és 
szintje, stb.) rögzítettek voltak (hardver), de elvben a jelzéseknek 
ettől függetlenül lehetett értelmet adni (szoftver). Ez valósult meg a 
még ma. îs alkalmazott különféle MFC jelzésátviteli rendszerekben, 
amiket möst a legkörábbi jelzésátviteli prötököllök között emleget
nek.

A számítástechnika módszereihez való közeledésben nagy 
lépés völt a tárölt prögramvezérlés megjelenése. Az ezt átmenetileg 
megelőző huzalözött prögramvezérlés a lyukszalag-ölvasó vezérlő
jében valósult meg, ahöl a baat funkció prögramja dióda-hálózatban 
Völt tárölva Ugyanis az első tárolt programvezérlésű központ fejlesz
tésekor, a hetvenes évek elején még nem állt hajlékonylemez
meghajtó rendelkezésre. Mikroprocesszorhoz sem lehetett kellő 
mennyiségben és olcsón jutni, ezért a BHG-ban alacsony és köze
pes integráltságú áramkörökből céforientált utasításkészlettel ren
delkező 8 bites mini-pröcesszort fejlesztettek ki. Ehhez a telefonköz- 
pönt vezérlésében előforduló feladatök megöldására alkalmas preg- 
ramnyelv készült. így valósult meg az a külföldön ie követett elv, 
högy a funkciókat ésszerűen és gazdaságcsan kell a hardver és a 
szoftver között elosztani. Ebben az értelemben tehát a telefonköz
pont vezérlője kevésbé univerzális, mint egy nagyszámítógépé, vagy 
egy PC-é. Mindazonáltal ezzel a mini-processzorral a 70-es években 
kifejlesztett, igen eltérő kapacitású alközpontok és rurál központok 
vezérlése könnyen megoldható volt. Még amikor mikroprocesszorok 
már biztonságosan kaphatók voltakakkor is előnyösnek bizonyult a 
mini-processzorra írt és már bevált szoftver megtartása végett az, 
hogy interpretert írjanak e szoftver futtatására mikroprocesszoron. A 
mini-processzort csak a nyolcvanas évek elején váltotta fel végleg a 
mikroprocesszor.

Az elektromágnesek további gondot azzal okoztak, hogy 
meghúzási és elengedési idejük sokszorosa volt az elektronikus 
áramkörök működési idejének Avégett, hogy ezzel ne tartsák lefog
lalva a vezérlő áramköröket, a működtető parancsot a hozzájuk ren
delt elektronikus puffer áramkörök vették át és tárolták a mágnesek 
lassú működése alatt.

Ezek a mágnes működtetőnek nevezett áramkörök voltak a 
vezérlő rendszer kimenő perifériái, míg bemenő perifériaként a lépte-
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tö regiszter elvén működő letapogató áramkörök sűrű Időközökben 
(pl. 10 ms) tértek vissza ugyanahhoz a vonalhoz, és továbbították 
zárt vagy nyitott állapotukat tárcsázás alatt a kapott számokat tároló 
regiszterbe, különben a hivásfeldolgozó áramkörbe Ez munkáját 
akkor kezdte, amikor az összes számjegy beérkezett Ezekből tudta 
a tranzlátor (számitógépes nyelven konverziós tábla) a kapcsolandó 
kimenő vonalat, vagy vonalnyalábot meghatározni. A vezérlőben a 
központ belső vonalaiból és kapcsolóiból álló kapcsolómező struktú
rája le volt képezve egyszerűbb esetben algebrai összefüggések, 
bonyolultabb esetekben táblázatosán megadott függvények formájá
ban A hívásfeldolgozás ezek alapján a kimenő perifériába a megfe
lelő jelek leadásából állt

Míg a számítógépet javítás céljából le lehet állítani és szerviz
be lehet vinni, addig a folyamatosan üzemelő telefonközpont nem 
szállítható (csak a legújabb digitális telefonkózpontokhoz csatlakoz
nak a vonalak dugaszokkal), tehát helyszíni javítását - lehetőleg 
üzem közben - kezdettől fogva meg kellett szervezni.

A programot kezdetben a már említett lyukszalagról 
olvasták be Az ú.n. helyszínfüggö adatok (amiket pl egy PC-n 
használója saját igényei szerint állít be), tárolására a PROM bizo
nyult kiválóan alkalmasnak A legelső központokhoz készített szer
viztáskában a memóriába betekintést engedő 8 x 8  LED mellett 
PROM programozó is volt a helyszínfüggö adatok későbbi változta
tására. Később áttértek a program EPROM-ban tárolására A vizsgá
ló programok részben a központban eleve elhelyezett, részben csak 
a vizsgálat idejére behelyezett külön kártyákon voltak, de a szerviz- 
táskát papírkártya olvasóval is ki lehetett egészíteni, hogy a karban
tartó saját elképzelése szerinti vizsgáló program is futtatható legyen

A számítástechnikának nemcsak eszközeit, hanem szolgálta
tásait is igénybevették az elektronikus vezérlésű központok fejlesz
tésekor. így már az említett 1966 évi konferencián is a központok 
méretezésével kapcsolatban beszámoltak arról, hogy "a kapcsoló- 
mező szabályos szerkezetét kihasználva olyan számitógépes prog
ram készült, am ely a torlódási értékeket utánzás-szerű módszerrel 
határozza m eg“  ̂ (A számítógépes szimuláció ma is széleskörűen 
alkalmazott eljárás forgalmi viszonyok elemzésére) Számítógépet 
használtak később a gép-független CPL nyelven írt program fordítá
sára. Az ezt végző cross-compiler a BHG fejlesztőrendszerén futtat
ható, aminek magja egy TI 900/10 kisszámítógép volt® A már üzem
be helyezett központokban tapasztalt meghibásodások statisztikai 
feldolgozását Is számítógéppel végezték

A vázolt feladatok megoldásához a BHG-ban nemcsak a fej
lesztő részleget kellett kialakítani és felszerelni, hanem új gyártó- 
eszközöket is beszerezni. Az elektromechanikus technikában eddig 
ismeretlen nyomtatott áramköri lapok gyártására külön műhely ala
kult, amit később kétoldalas lapok készítésére fejlesztettek tovább
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Nemcsak a fejlesztő labor, hanem a gyártásközi és a végvizsgálat, 
valamint a helyszíni szerelés és karbantartás céljaira is számos mű
szert szereztek be vagy fejlesztettek ki.®

Az előadásban tárgyalt időszak után alakult ki a tárolt prog
ramvezérlésű központok teljes választéka és indult meg a digitalizált 
jeleket kapcsoló központok fejlesztése és gyártása Ezek még job
ban közelítenek a számítógéphez, mert bennük a kapcsolás lénye
gében a bejövö memóriába érkező bájt átmásolásából áll a kimenő 
memóriába.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezzel az előadással is 
emléket állíthattam a BHG mindazon dolgozójának és vezetőjének, 
akik hosszú, fáradságos és türelmes munkával az elektronikus ve
zérlést a magyar gyártmányú telefonközpontokba bevezették.

' Horváth Gyula: A 116 éves BHG Híradástechnikai Vállalat története 
Elektronikai Technológia, Mikrotechnika, 29. kötet, (1990), 65. old.
 ̂John Brooks: Telephone - The first hundred years 

Harper & Brown, New York, 1974
’ dr. Gosztony Géza: Elektronikus vezérlés crossbar telefonközpontokban 
(konferencia)
Híradástechnika, 27. kötet (1966), 311. old.
‘  Makay Attila: EC-tipusú központokkal szerzett tapasztalatok a magyar háló
zatban
Híradástechnika, 23. kötet (1972), 97. old.
® Makay Attila, Hasenauer Miklós, dr. Reznák Roxán: TPV telefonközpontok 
hivásfeldolgozó feladatainak programozása 
Híradástechnika, 34. kötet (1983), 27. old.
° Az elektrónikus technika bevezetése terén végzett uttöró munkájáért Mol
nár Pál kandidátusi fokozatot kapott.
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1945-ben léptem be a Standard Villamossági RT-hez és 1980-ban annak jogutódjátófaJ 
BHG Híradástechnikai Vállalattól mentem nyugdíjba Tevékenységem lényege a vállalat 
életében felmerült új problémák önálló megoldása volt

Szükebb szakterületként a telefonközpontokkal, tágabban pedig az egész távközié 
annak gazdasági és hümán vonatkozásaival is foglalkoztam

Feldolgozott fontosabb témák:
- információelmélet
- matematikai logika
- forgalomelmélet
- távhívás (1 szabadalom)
- rendszertechnika
- alkalmazástechnika
- telefonközpontok gyári vizsgálata
- marketing
- korszerűség
- számítástechnika és távközlés kapcsolata
- hálózattervezés
- jelzésátvitel
- távközlés története
- távközlés gazdasági kérdései
- távközlési politika
- és társadalom

E témakörökben eddig kb. 60 dolgozatot Írtam. Az első négy témakörből i..^uoki 
továbbképző tanfolyamokat tartottam.

Számos előadást tartottam bel- és külföldön, részt vettem a Nemzetközi Távközlési 
Unió munkájában, továbbá a Nemzetközi Méréstechnikai Szövetség megalapításában és 
vezetésében, amiért 1989-ben Houstonban (USA) a Szövetség kitüntetését kaptam meg.

Az Ericsson cég meghívására másfél évig dolgoztam a cég stockholmi gyárában. Rés^ 
vettem számos OMFB tanülmány készítésében részben önállóan (pl ismertető tanulmány 
készítése az elektronikus központok külföldi fejlesztéséről 1965-ben), részben munkabizol 
tagjaként vagy vezetőjeként

A vállalat felkérésére szakmailag irányítottam a vállalat müzeümának létrehozását és | 
történetének megiratását (1984-1990)

Tagja vagyok a Híradástechnikai Tüdományos Egyesületnek, alapító tagja a 
Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesületnek Elnyertem az ezen egyesületet] 
által alapított Kruspér dij mindkét fokozatát, illetve a Püskás Tivadar dijat két ízben, másodszrt 
életműért

1991 óta egyéni vállalkozóként független távközlésíjanácsadóként dolgozom. 
Aranyoklevelet 1993-ban kaptam.

Horváth Gyüla tanácsadó mérnök
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Emlékeim Dr Náray Zsoltról, az SzKl (nekem) örökös főigazgatójáról és az 
SzKI-ban töltött éveimről.

Kovács Győző alelnök, Neumann János Számítógéptudományos Társaság

Sohasem voltam a munkahelyétől gyorsan, egyik pillanatról a másikra megválni tudó 
ilkat. Nekem világ életemben nagyon fontos volt, hogy a munkatársaimhoz is és az 

^innényhez is érzelmileg kötődjem. Nálam egy munkahely-váltás mindig lelki gyötrődést és 
énelmi katasztrófát okozott. így volt ez akkor is, amikor az első munkahelyemet, az MTA 
Kibernetikai Kutató Csoportot (MTA KKCs), ami később az MTA Számítóközpontjává 
íiltozott, (MTA SzK) elhagytam azért, hogy az Országos Vezetőképző Központba (OVK) 
nenjek, ahol külső szakértőként László Imre főigazgató már korábban rámbízta a 
ttámhóközpont megszervezését.

Az Akadémián nagyon jól éreztem magamat, a számítóközpontnak voltam a vezetője, de 
Ittínakkor fejlesztési munkát is végezhettem, amit az Akadémia akkori vezetői nem néztek túl 
jlttemmel. A főnökök azt akarták, hogy a Számítóközpont ne fejlesszen, csak számoljon. 
Nekem még akkor hardver-fejlesztési ambícióim voltak, a mágnesdoboknak és egyáltalán a 
mágneses tárolóréteg kutatásának voltam az elkötelezettje. Ebben a témában aspiránsnak is 
jelflodceztem Moszkvába, de rövid kintlétem alatt az intézetet katonaivá változtatták, még a 
■emclyes dolgaimat is csak nagy nehézségek árán tudtam visszakapni az ottani szobámból. 

Jteajöttem és leszámoltam a kutatói elképzeléseimmel, úgy döntöttem, hogy a számítógépek 
Wneltetésének "szentelem" az életemet. Éppen 10 évet töltöttem az MTA KKCs/SzK-ban.
, 1967-ben már rebesgették, hogy a Központot az Automatizálási Kutató Intézethez csatolják. 
Váótónüleg emiatt is késett a Központ második, a Szovjetúnióban vett, URAL 2 számítógépnek 
illwerélése egy modernebb gépre és így szinte kapóra jött az ajánlat, hogy menjek el az OVK- 
ba, ahova végül el is mentem.

Sajnos már az első napokban kiderült, hogy "én nem ilyen lovat akartam". Az OVK-t az 
ENSz egyik intézménye, az International Labour Office (ILO) alapította, szinte minden 
ft|lHelé^, beleértve a számítóközpont gépeit is, a pénzükből vásároltunk. Az ILO és a magyar 
iK^ány közötti megegyezés értelmében minden magyar vezető mellé adtak egy külföldi vezetői 
nagú teakértőt is, én is kaptam egyet, akivel az igazgatói utasítás szennt mindent meg kellett 
bttzélnem. Arra azonban nem számítottam, hogy az akkori Munkaügyi Minisztérium minden 
külföldiben potenciális kémet lát (persze lehet, hogy azok is voltak), ennek köszönhetően nem 
lókkal az odakerülésem után megkeresett egy sima-modorú szürkeruhás úr, aki közölte velem, 
hogy minden külföldivel folytatott beszélgetésemről írásbeli jelentést kell tennem az OVK egyik 
"aiAatársnöjének". Nem vállaltam ezt a napi írásbeli feladatot, lehet, hogy emiatt (talán másért 
is) Éftahnatlannak minősítettek vezetői feladatok ellátására és beosztásban egyel fölém egy 
politikai "komisszárt" kaptam, aki eredményesen igyekezett "megédesíteni" az életemet.

Folyamatos vegzatúrái miatt úgy döntöttem, hogy a számítóközpont építését befejezem 
(kéióbb senki se mondhassa azt, hogy azért mentem el, mert képtelen voltam az országban az 
dú, a nyugati normáknak is megfelelő számítóközpontot megcsinálni) és akárhová is, de az 
OVK-ból elmegyek. így is történt.

Nem tudom, hogy ki hogyan van vele, de az életemben igen fontos helyet foglalnak el a 
lélctlenck. Valószínűleg így kerültem be annak idején Taiján Rezső munkatársaként az MTA 
Ifcemctikai Kutató Csoportba, ugyanis ó választotta ki a viszonylag jó tanulókat az akkori 
végzés fiUamosmémökök és matematikusok közül.

Véletlen szerencsével így lehettem az első itthoni számítógép, az M-3 egyik 
hoBrtruktóre, majd pedig az ország (időben) első számítóközpontjának a vezetője.
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Ilyen véletlen módon kerültem az SzKI-ba is 1969-ben. Még javában az OVK-ban 
dolgoztam, de már bőven benne voltunk a kém-hangulatban, csak engem egyelőre nem akartak 
leváltani, miután az ILO partnerek nem csak megbecsültek, de szerettek is. Talán az OVK-nak 
kényelmetlen lett volna megmagyarázni, hogy miért nem én, hanem Pityi Palkó vezeti tovább a 
számítóközponttal kapcsolatos fejlesztési munkákat.

Valamikor 1969 márciusában egy Párizs felé tartó repülőgép fedélzetén véletlenül Náray 
Zsolt mellé kaptam helyet. Előtte - annak ellenére, hogy a szakmából ismertük egymást - nem 
sokszor találkoztunk, még kevesebbet beszélgettünk. Kossuth díjas tudós volt, az orszk 
legnagyobb kutatóintézetének az MTA KFKl-nak a fóigazgatóhelyettese, én egy sokkal kiscw 
akadémiai intézetben, az MTA Számítástechnikai Központjában voltam "mezítlábafr" 
osztályvezető.

Se társadalmilag, se tudományilag nem voltunk egy kategóriában, így igencsk 
elcsodálkoztam, amikor a vártnál nagyobb bőbeszédűséggel elmondta, hogy egy új intket 
létrehozására kapott megbízást, ez a Számítástechnikai Koordinációs Intézet (SzKI), amiből egy 
elit számítástechnikai harver-szoftver és alkalmazási fejlesztő intézetet akar csinálni és ahova 
olyan munkatársakat keres, akik a szakma valamelyik ágát jól értik. Majd - mint a mesében ■ 
feltette a kérdést: nem csatlakoznék-e hozzá.

Olyan helyzetben voltam, hogy kapva kaptam az ajánlaton, csak arra kértem Náray 
Zsoltot, várjon még néhány hónapot, amíg az OVK számítóközpontnak az átadása megtörtén&if 
ugyanis taktikai okokból csak ezután szeretném bejelenteni az eljövetelemet. "Rendben van • 
mondta - amikor tudok jöjjek."

1969 október 31-én léptem ki az OVK-ból és november 1-én már az SzKI 
számítóközpontjának voltam a vezetője. Ekkor kezdődött el aktív életemnek a második boldog 
periódusa, az elsőt, ami valóban folyamatos nagy boldogság volt az MTA Kibernetikai 
Kutatócsoportban éltem át, ez 10 évig tartott, a második az SzKI-ban majdnem húszig. Hogy ez a 
szerelem mennyire intenzív volt az is bizonyítja, hogy még ma is csak örömmel tudok a 
valamikori SzKI-ra gondolni, de ugyanezt tapasztalom volt munkatársaimnál is, amikor néha- 
néha összefutunk és azonnal a volt SzKI-ról kezdünk el beszélgetni. .

Az SzKI azért született meg, mert a hatvanas években - Kiss Árpádnak köszönhetően, aki 
korábban az Országos Tervhivatalnak, majd 1962-tól az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottságnak volt az elnöke - a kormányzat berkeiben megértették, hogy a korszerűtlen szovjet 
technikához kapcsolódott magyar ipar (nem csak a számítástechnika) a világméretű nagy 
versenyfutásban lemaradt a nyugati technika mögött és ha a lemaradást nem is lehetett behozni, 
azért valamit tenni kellett a hátrány csökkentése érdekében. A fejlődés hihetetlenül felgyorsulni 
amit erőteljes kormányzati támogatás nélkül még csak követni sem lehetett. Különösen így volt 
ez a számítástechnikában, ahol már közhelyként emlegették, hogy ebben az időben a szocialiitl 
országok lemaradása legalább 10-15 évre volt becsülhető. A hatvanas évek elejére volt az is 
jellemző, hogy a kibernetikát, ezzel együtt a digitális technikát és a számítástechnikát is az 
"imperialisták" áltudományának nevezték, ami eleve megakadályozta ennek a technológiának a 
gyorsabb terjedését. Emlékszem, amikor az M-3-as számítógépet megcsináltuk, 1960 táján az 
MTA KKCs akkori igazgatója. Varga Sándor az Akadémia tudta nélkül egy második, 
korszerűsített (hosszúélettartamú elektroncsövekkel épült) M-3-as számítógép építésébe kezdett, 
amit az eltitkolt tevékenység felfedezése után azonnali hatállyal leállítottak. Áz érv az volt, ho» 
az M-3 hosszú időre elegendő számítási kapacitást biztosít a tudományos feladatok 
megoldásához, egyébként pedig az akadémikusok - Kalmár László és Kozma László kivételévd- 
egyáltalán nem hittek a számítógépekben.

Kedvenc közhely volt akkoriban, hogy "a hazai vállalatok igazgatói nem a feladataik 
megoldására vásárolják a számítógépeket, hanem státus-szimbólumként, ha be is állítják őket, 
akkor a munkatársak csak játszanak rajta, a gépek általában nincsenek kihasználva." (Emlékszcn  ̂
hogy az OMFB és a KSH megbízásából nekem is el kellett mennem néhány nagyvállaltbooi á  
jelentést kellett készítenem, hogy a gép(ek) hogyan van(nak) kihasználva.)



Ilyen volt általában a hivatalos hozzáállás a számítástechnikához, amikor szovjet 
javaslatra a szocialista országok együttműködést kezdtek az ESzR-nek (Egységes Számítógép 
Rendszer), azaz egy számítógép családnak a közös fejlesztésére és a tagországokban való 
gyártására. Ebben az időben a többi szocialista országban többnyire már volt egy-egy olyan 
nagyobb kutatóintézet vagy gyár, amelyikre az, együttműködés koordinálását ki lehetett osztani, 
Magyarországon olyan intézményt, amelyik szívesen vállalta volna ezt a feladatot, tudomásom 
szerint, nem találtak. Az MTA KKCs illetve az MTA SzK akkor már az MTA SzTAKl része 
volt, a Vámos Tibor akadémikus vezette intézetnek megvoltak az akadémiai intézetek 
számítástechnikai kiszolgálására a feladataik, így a koordinációt ők sem nem vállalták. A 
Klatsmányi Árpád vezette fejlesztők az EMG-ben mindenféle gyári feladatot is kaptak, velük az 
volt a kormányzat szándéka, hogy az ESzR család legkisebb gépét, amit majd valaki megtervez, 
fogják gyártani. Később ezt a feladatot a Videoton kapta meg, valószínűleg jobban lobbiztak, 
mint az EMG. Valamiért a KFKI sem jött számításba, valószínűleg azért, mert akkor ők már 
elkezdték a DEC PDF kiónokat fejleszteni. Így az a határozat született, hogy Magyarországot egy 
új intézet a Számítástechnikai Koordinációs Intézet fogja az együttműködésben képviselni. 
Kormányszinten az OMFB volt Magyarország képviselője, az ESzR kormányközi tanácsába 
miniszteri szinten a kormány Sebestyén .lánost, az OMFB elnökhelyettesét delegálta, a 
fókonstruktőri tanács magyar tagjának pedig Dr Náray Zsolt-ot, az SzKI új igazgatóját nevezték 
ki. így jött létre az ESzR és így alakult meg az SzKI is.

A csatlakozásom, azaz az 1967 november 1 előtti időről viszonylag keveset tudok annak 
ellenére, hogy az SzKI első épületében, a BEAC pálya öltözőiben, ahova egyszer egy eltévedt 
kalapács (más források szerint egy gerely) is beszállt, néhányszor meglátogattam a volt GRKCs 
egy-két munkatársát. A SzKI-ba hívta ugyanis Dr Náray Zsolt, az akkor vezető nélkül maradt 
kutató csoportot - Edelényi László, a GRKCS igazgatója váratlanul meghalt - aminek Németh 
Pál volt Edelényi után a vezetője. Számosán jöttek a KFKl-ból is, a teljesség igénye nélkül: 
Adorján Bence, Kovács Ervin, Mannhardt Endre, Hinsenkamp Alfréd, Huber Béla, Hazai Csaba, 
Reznyikov Garíj, később Iványi Gyula és felesége, Rázga Tamás stb. Ide jött később az M-3-as 
csoportból korábbi helyettesem Drasny .lózsef, és egy kicsivel még később az akkori Infelor-ból 
Dömölki Bálint. Alapító tag volt Dénes József matematikus, akinek az volt a fő dolga, hogy új, 
matematikailag is megalapozott számítástechnikai alkalmazásokat találjon. Közvetlenül hozzám 
jött a számítóközpontba, szintén az elsők között, Merényi Pál, Serényi Miklós, Németi Tibor és 
még sokan mások.

Náray Zsoltnak az volt a személyzeti politikája, hogy vezető munkatársait, akikben 
megbízott, látszólag hagyta szabadon "garázdálkodni" addig, amig az elvárásait teljesítették. A 
közvetlen munkatársai, így én is, tulajdonképen nagyon rövid pórázon voltunk, de ezt legfeljebb 
a negyedéves beszámoltatások alkalmával éreztük. A korábbi munkahelyeimhez képest például a 
követelmény-mércét Náray sokszorosan magasabbra állította, mint eddig bármikor bárki eddigi 
szakmai életemben, azonban ez egyáltalán nem volt kellemetlen, mert a szabadság melle^i 
folytonos kontrol a munkatársakat folyamatosan önálló gondolkodásra és kezdeményezésekre 
serkentette.

Túl hosszú lenne, ha megpróbálnám az SzKI minden tevékenységét részletesen leírni, ezt 
[■ talán egy másik átfogóbb tanulmány keretében majd egyszer megteszem. A kor szokásainak 

megfelelően az intézet nagyon sok mindennel foglalkozott, egy kicsit mindent maga akart 
csinálni és Náray-nak az volt a "parancsa", hogy az SzKI-nak mindig mindenben a legjobbnak 
kell lennie.

Az intézet legfontosabb tevékenysége az ESzR-ben a hazai ipar és kutatás képviselete, 
itthon pedig a kapott és vállalt feladatok koordinálása volt. Az SzKI legtöbb vezető és sok 
beosztott munkatársa is feladatot vállalt az ESzR program különböző szakértői bizottságaiban, 
eljárt az u.n. approbációkra, ahol egy nemzetközi csoport megállapította egy valamelyik 
országban elkészült ESzR berendezésről, hogy az megfelel-e az előírásoknak vagy sem. Ezek a 
magyar megbízottak feladatokat, ajánlásokat dolgoztak ki, prototípusokat fejlesztettek általában 
közreműködtek egy-egy berendezés elkészülténél.
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[X>mölki Bálint például a szoftver-fejlesztésben vett részt. Kovács Ervin foglalkozott a 
technológiai kérdésekkel, Németh Pál volt az R 12 és R 15 számítógépek fókonstruktőlij 
Mannhardt Endre volt a helyettese, Drasny József a számítógéppel segített tervezésben volt 
érdekelt, jómagam pedig Merényi Pál és Németi Tibor valamint sok külső szakó1|| 
közreműködésével a számítógépek műszaki kiszolgálását, orosz vagy inkább ESzR nevén 
NOTO-k hálózatát igyekeztem megalapozni és létrehozni.

Az ESzR 1 programban a szocialista országok az IBM 360-as gépcsaládot tekintetik 
prototípusnak. Magyarország kivételével minden ország megpróbálta a rájuk kiosztott különbé] 
teljesítményű "családtagokat" másolni, a magyarok egy francia licenc vásárlásával ét 
honosításával oldották meg a feladatot (Cll 10010 és Mitra 15). Azt hiszem, hogy ennek az okos 
licencvásárlásnak is volt köszönhető, hogy a digitális technika és a számítástechni|f 
Magyarországon az ipar, de általában a gazdasági élet húzóágazatává vált. Nem tudom, hogy 
miért, de később az SzKI is beállt a másolásra és az ESzR 2-ben elkészített néhány R 15*ői 
gépet, ami az IBM 370-es gépcsalád legkisebb tagjának volt a másolata (a másolás alatt t 
szomszéd számítógép teremben volt az eredeti IBM számítógép). Ez a program - szerinteni* 
teljes kudarc volt.

Az intézetben készültek el az első mikroszámítógépek, az M05X, majd később az M08X 
és a Proper személyi számítógép-sorozat, azaz a 8 és a 16 bites IBM kompatibilis klómnol 
prototipusai. Az utóbbi hármat az esztergomi Labor MIM egyik részlegében Reszler Ákoi 
koordinálásával és Horváth István igazgató vezetésével gyártották sorozatban. Dénes József 
vezette a nagyon korai képfeldolgozási és adattömörítési technikák kidolgozását, Dömölki Bálint 
az operációs-színtű szoftverfejlesztést és az ó vezetése alatt készült el a világ első MProIoÉ' 
fordítóprogramja is. Drasny József felelt a hardver-technológiáért, azt hiszem, hogy az í 
laboratóriumában született az első automatikus kártya-tervező program. Az intézet munkatái^ 
az R 10-hez számos operációs rendszert és alkalmazói programot is kidolgoztak, hosszú lenne 
mindet felsorolni, meg sem próbálom.

Az általam vezetett részlegben működött hosszú ideig a számítóközpont. 1969/70-bli 
Náray Zsolttal közösen folytattuk a tárgyalásokat, aminek eredményeképen - éppen 25 éwd 
ezelőtt - az első Siemens 4004/45 számítógép beérkezett az országba. Ugyancsak itt működött az 
ország első time-sharing számítógépe is, egy Siemens 4004/151-es, BS 2000 operácülj 
rendszerrel, körülötte mintegy 40-50 terminállal.

A számítóközponttal egy szervezeti egységben egy nagyon kiváló szakemberekből álló 
szoftver-házat is sikerült megszerveznem, ahol a munkatársaim többek között építészeti, statibi,- 
termelésirányítási, szoftvertechnológiai és még sok minden más feladattal is foglakoztak. Ezi 
társasulat kezdte el Magyarországon a szoftver-exportot, az első export-szerződést 1974-75-bai) 
a Siemens-szel kötöttük meg. Később az SzKl szinte minden jelentős nyugati számítástechoüÉ 
intézménynek (gyártóknak, szoftver-házaknak és alkalmazóknak) exportált, de főleg fejlesztel i 
szoftver termékeket.

Az SzKI-ben született meg a Recognita, az első valóban hatékony szövegfelianl^ 
program, aminek a lehetőségében leginkább csak Náray Zsolt és a fejlesztés vezetője Kováéi 
Györgyné hitt, én magam is a kételkedők között voltam. Nekik lett igazuk, ma a Recognllj 
világsiker.

Már nagyon sokszor gondolkoztam azon, hogy mi is volt az SzKI titka mindaddig, amíg 
Náray Zsolt volt az intézet igazgatója, majd főigazgatója. Miután hosszú ideig Náray Zsolt egyik 
helyettese voltam, igen közelről volt alkalmam a "Náray módszert" tanulmányozni, dí 
menedzseri sikereit röviden egészen biztosan nem tudnám jellemezni.

Náray Zsolt kemény főnök volt, akivel nem volt könnyű, de nagyon jó volt együB j 
dolgozni. Lehetett vele vitatkozni, nem volt egyszerű feladat meggyőzni, ez csak akkor 
sikerülhetett, ha az ember be tudta bizonyítani a saját igazát, ami után megkapta a "jó, csináld̂  
elismerést. Az SzKI-ban mindenki a tarsolyában hordta a marsal-botot.
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Egy szakmai vitánál mellette ültem, amikor az egyik ifjú kolléga sorozatosan sokkal jobb 
javaslatofical állt elő, mint a főnöke. Náray azonnal döntött és az ifjú szakember ettől kezdve 
önállóan, közvetlenül az ő felügyelete mellett folytathatta javaslatainak a kidolgozását.

Nagyon élveztem a közös külföldi utakat, egy-egy tárgyaláson, nagyon sokat tanultam 
tőle, de nem csak én, hanem mi, közvetlen munkatársai valamennyien. Csodáltuk a tárgyalások 
vezetését, ravasz taktikáit, csavaros megoldásait.

Náray érdekes ember is volt, nagyon ismerte például az ikonokat, de a középkori 
festészetet is, a németalföldi festőkről köteteket tudott mesélni. Kiváló volt a memóriája, 
közelebb járnék az igazsághoz, ha azt mondanám, hogy félelmetes memóriája volt. Ez volt a 
csodafegyvere: ha idézett a tárgyaláson a partnerétól valamit, amit mondjuk egy-két éve valahol a 
másik mondott, akkor innentől kezdve nem volt vita, hogy kinek van igaza, mert az idézet pontos 
volt, mindig ült.

Hajói emlékszem valamelyik német múzeumban történt. Náray az ottani tárgyálás végén 
igen jó tempót diktált, csak későre fogadta el a vacsorát, tudtam, hogy múzeumba fogunk menni. 
A szokásos menetrend: "náray-s" tárlatvezetés, mivel nincs sok időnk, csak a jelentékenyebb 
alkotásoknál állunk meg, amiket ő valamiért meg akart nekem mutatni. Egyszer csak Zsolt 
lecövekel és leáll a magyarázattal. Tőle szokatlanul heves mozdulattal lehajol, majdhogynem 
alábújik a képnek, amit egyébként nem tartottam valami különösnek. Közben hallgat és csóválja 
a fejét. Nem zavarom, elmegyek másfelé.

Megyünk a szállodába, majd a vacsorára is a szótlan Nárayval. Másnap reggel egy 
kicserélt főigazgató fogad, talán még danászott is, ami meglehetősen szokatlan jelenség volt nála. 
"Megvan!” - mondja - "nem is tudom, hogyan tudott ilyen vaskos hibát egy ilyen jó kis múzeum 
clkövemi." Náray észrevette, hogy az ismeretlen festőnek tulajdonított képhez hasonlót már 
látott valahol valamelyik múzeumban és reggelig rájött, hogy ki volt a festő. Ezt persze rögtön 
meg is írta a direktornak, meg azt is, hogy a másik kép hol található. A direktor meg elismerte a 
kritikát és megköszönte az éles szemű és nagytudású látogatónak az észrevételét.

Senki sem értette, hogy főigazgatói státusának lejárta után miért nem hosszabbították meg 
a megbízatását. Igaz, beteg volt, az állóképessége némileg megtört, de a szelleme ép volt és tele 
volt új és jó tervekicel. Ráadásul neki az SzKI-val kapcsolatban különleges helyzete volt, ó 
alapította az intézetet és senki annyit nem tett érte, mint éppen ó! Azt mondták egyesek, hogy 
saját elhatározásából idejében vissza kellett volna vonulnia, ahogyan mások is tették. Ezek az 
egyesek azonban nem tudtak "náray-ul". Neki az élete volt az SZKI, ha tehát valaki elveszi tőle 
az SzKI-t, akkor annak tudnia kellett, hogy elveszi tőle az életét is! Ez nagyon kegyetlenül 
hangzik, de - sajnos az "eredmény" is mutatta - így volt. Az SzKI-sok mást is tudtak, azt, ha az 
SzKI-nak nem Náray a főigazgatója, akkor nincs SzKI sem. Az intézet sok minden más lehet, de 
Náray nélkül igazi SzKI már sohasem.

Csendes demonstrációként elég sokan feljártunk hozzá a lakására, mert az SzKI-ba a 
leváltása után már sohasem ment vissza, azt hiszem, hogy az új vezetés már nem is hívta. Otthon 
ült a Proper majd az újabb PC-i előtt és félig lebénulva, mert a megalázó procedúrák után az 
állapota napról napra romlott, próbált intézetnyi számítástechnikai feladatokat egymaga 
megoldani. Óriási öröm volt számára, amikor ehhez a SZÁMALK-tól szoftver támogatást kapott 
vagy amikor beszámoltam arról, hogy az általa elképzelt képzőművészeti adatbank iránt a német 
B^elsmann cég érdeklődik. Mindezek a gesztusok nagyon jól estek Neki, de az SzKI 
elvesztésének a sokkját nem tudták kompenzálni. Az SzKI privatizálása után az új tulajdonosok 
felkeresték, azt mondta, hogy szívesen venne részt ismét az SzKI munkájában, de a lio r  már, 
egyre súlyosbodó betegsége miatt, erre nem volt képes.

Náray Zsolt 67 éves korában, 1995 február I3-án halt meg.
Fiatalon kapta meg a Kossuth díjat, az SzKI sikeres főigazgatójaként az Állami díjat, 

majd 1991-ben kiemelkedő vezetői munkája és életútja elismeréseként a Magyar Köztársaság 
Zászlórendjét.



Az MO 5X mikroszámítógép családhoz tartozó ABZ' 80-as pénztári terminál
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Az SzKI első önálló épülete az EMG területén felállított barakk, 1970

I : aif l

A sashalmi számítógépterem és az első magyarországi Siemens 4004/45-ös számítógép



Egy „mobil ' R 10-es mikroszámítógép az 1973-as moszkvai ESzR kiállításon

A sashalmi számítógépterem az első magyarországi Siemens 4004/45-ös számítógéppé



S»ski^S Si:i-L

Az első, Magyarországon sorozatban gyártott IBM kompatibilis személyi számítógép,
a PROPER 16
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ö n é le t r a jz
Kovács Győző

1933 február 27-én születtem Szekszárdon. A szüleim mindketten pedagógusok voltak.
A középiskoláimat Baján a cisztereknél kezdtem, majd Szekszárdon a Garay Jánoi 

Gimnáziumban fejeztem be. Igen nagy hatással volt rám néhány tanárom, Bajáról az 
osztályfőnökömre, Barta Lénárdra emlékezem nagy szeretettel, Szekszárdon pedig Béla Pál 
osztályfőnököm, farancia és magyar tanárom valamint Létay Menyhért matematika-fiz^| 
tanárom volt rám a legnagyobb hatással.

Középiskolai tanulmányaim befejezése előtt az Apámat, aki Szekszárdon a Bezeré̂  ̂
István Kereskedelmi Szakközépiskola újbóli megalapítója és az alapítás után az első igazgatéjij 
volt, koholt vádakkal letartóztatták és börtönbe csukták, így nem vettek fel egyetlen egy 
egyetemre sem.

Az akkori Röntgen RT szovjet (volt Siemens) vállalathoz kerültem, ahol 
elektroműszerész oklevelet szereztem. Egy éves munka után nagy változás állt be az életemboij 
váratlanul, mint munkást felvettek a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának a 
Gyengeáramú Szakára.

1957-ben kaptam meg a diplomámat. Az egyetemen is jól tanultam és a diploná 
eredményem sem volt rossz. Valószínűleg ennek köszönhettem, hogy az akkor alakult Kibemcfl 
Kutató Csoporthoz Tarján Rezső behívott felvételi vizsgára néhány ugyancsak akkor végzdi 
matematikussal és villamnosmémökke! együtt és így tagja lehettem annak a kutató csopoiíalj 
amelyik az első elektronikus számítógépet, az M-3-at Tarján Rezső vezetésével és Varga Sándor- 
igazgatásával megépítette. Amikor a gép elkészült, megalakult a számítóközpont, aminek én 
lettem a vezetője. A számítógép fejlesztése során a mágnesdob-vezérlés életrehozása volt a 
feladatom, a gép megindulása után nem sokkal a vezérlést teljesen átterveztem, az új szerkezê  
már nem egy hanem négy mágnesdob vezérlésére volt képes.

Az M-3-at 1964-ben átszállítottuk Szegedre és felszereltük a .lATE Kibemctikj 
Laboratóriumában ahol 1968 január 2-ig üzemelt.

Véletlenül belekeveredtem a romániai, pontosabban az erdélyi számítástcchfl®| 
történetbe is, ugyanis igazgatói (akkor már Dr Aczél István volt a KKCs igazgatója) utasításra cl 
kellett készítenünk egy mágnesdob memóriát a temesvári egyetemnek, ahol William LőwcnfelJ 
és .íosif Kaufmann megépítettek egy memória nélküli számítógépet, a MECIPT-et, ehhez 
illesztettük mi az M-3-as dob-memóriánkat.

1959/60- ban Kreko Béla meghívására elkezdtem a Közgazdaságtudományi Egyeteimia 
ter\'-matematikus szakon - amit akkor alapítottunk meg - számítástechnikát oktatni, ez i 
tevékenységem egészen 1966-ig tartott.

Í967-ben elhagytam az MTA Számítóközpontját és az Országos Vezetőképző 
Központban lettem a számítóközpont vezetője. A részleteket az, előadás szövegében lehd 
megtalálni.

1969-ben csatlakoztam az SzKI-hoz, az előadásomnak leginkább ez a témája, ezért i 
részleteket az olvasó ott keresse.

1987-ben Havass Miklós meghívására a SZAMALK-ban egy távtanulási közpoaM|| 
hoztam létre, ebből fejlődött ki - már főleg az utódom munkájának az eredményeképen - a mai 
Open Business School, tulajdonképen egy angol eredetű távtanulási egyetem, ahol a 
postgraduális diákok üzleti tudományokat és menedzsmentet tanulhatnak, tanulmányaik végén az 
angliai BRUNEL University diplomáját kapják meg.

1992-ben a nyugdíjaztatásomat kértem és a lehetőséget meg is kaptam. Azóta - hosszabb, 
rövidebb időre - tanácsadói feladatokat láttam és látok el például a SZAMALK-ban, az ASzSi* 
ben, a Rolitron Csoportnál stb.

Szeretem az újságírást, szinte minden számítástechnikai lapnál dolgoztam, az InformácKl 
és Elektronikánál, az első Számítástechnikánál, Könyves Tóth Pállal együtt alapítottuk i 
Mikroszámítógép Magazint, munkatársa voltam a Mikrovilágnak és most néhány éve 
főmunkatársa vagyok a VGA Monitornak.
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írok a Magyar Hírlap Computer Technika mellékletének, a Népszabadságnak, korábban a 
Magyar Nemzetnek, a Természet Világának, az Elet és Tudománynak, de az erdélyi HÉT-nek és 
más lapoknak is stb.

1984-ben megszerveztem az ország első nyilvános televíziós távtanulási tanfolyamát a 
TV BAS,IC-et, majd egyik szerkesztője voltam a cca két évig tartó ENTER című 
számítástechnikai TV sorozatnak. Néha előfordulok a Magyar Rádióban is.

1975 nevezetes év volt az életemben, akkor választottak meg távollétemben a Neumann 
János Számítógéptudományi Társaság főtitkárának. Vámos Tibor vállalta ugyanakkor az elnöki 
funkciót. A megbízásomat a tagság bizalma még egy választási ciklusra meghosszabbította, 
utána a Társaságban alelnökként tettem amit kellett. Ezután eg>' ciklus kimaradt, ekkor eléggé 
megszakadt a kapcsolatom az N.íSzT-vel, majd 1994-ben ismét alelnökké választottak. A 
Társaságot nyolc évig képviseltem az IFIP TC3 műszaki tanácsban, ahol megválasztottak a 
távtanulási munkacsoport elnökévé, ez a megbízásom 1994-ben járt le.

Végezetül van még egy szenvedélyem (mások azt mondják, hogy mániám) az 
informatika- vagy ha úgy tetszik a számítástechnika-történet. A világ nagyon sok részén számos 
tartottam előadást ebben a témában, legemlékezetesebbek az erdélyi útjaim voltak, egy 
skandináviai előadói körutazás, Kanada, Kassa és persze leginkább a magyar iskolák és 
egyetemek, ahol megpróbálom a valamikori nagyok, többnyire jó barátaim, emlékét felidézni.

Nem tettem le arról a tervemről sem, hogy Magyarországon a rövid életű nyíregyházi 
számíttástechnikai múzeum helyett, legyen egy másik informatikai múzeum, ahol az általunk 
összegyűjtött régi gépeket majd kiállíthatjuk. Most egyelőre, a művelt közönség a gyűjtemény 
egy részét az ASzSz székházban tekintheti meg, ahol egy mini számítástechnika-történeti 
kiállítást tudtunk létrehozni. Remélem, hogy ezt az önként vállalt számítástechnika-történeti 
missziómat, amiért tudom, hogy nagyon sokan kinevetnek, még sokáig tudom majd csinálni.

Budapest, 1995 április 30.
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A Gamma-Juhász lőelemképző

dr.Laczik Bálint • dr. Varga József

Az első világháborúban bemutaticozó légi hadviselés korábban ismeretlen, új harci-harcászati forniák, 
cs technikák kifejlődését eredményezte.
Kezdetben a léghajók képezték az egyedüli repülő fegyvernemet. E kis sebességű harceszközök ellen 
meglehetős sikerrel használható balloiivadász ágyúk, s a szükséges kiegészítő elemekkel felszerelt, 
pl forgatható állványokra állított tábori tüzérségi lövegek és gyalogsági fegyverek a légcsavaros 
repülőgépek megjelenésével, azok repülési magasságának és se^sségének növekedtével már 
alkalmatlannak bizonyultak az eredményes küzdelemre.
Az első világháború végére kialakult az önálló légvédelmi tüzérségi fegyvernem, mely sajátos 
lövegeivel és lövegirányzási (tűzvezetési) módszereivel alapvetően eltért a tábori tüzérségtől.
A repülőgépek elleni eredményes küzdelemben az irányzáshoz szükséges lőelemeket igen pontosan 
és gyorsan kell meghatározni. Az álló vagy lassan mozgó földi célpontokkal ellentétbe itt ugyanis 
nincs lehetőség az első lövést követő korrigálásra, hiszen az újabb lövés leadásáig a cél korábbi 
helyzetéhez képest időközben már jelentősen eltávolodik. A feladatra az ún. középsarkos (360 -̂ban 
körbeforditható), s magasságban 90*̂ -ig állídiató, nagy lövedék keüőősebességgel tüzelő különleges 
lövegkonstrukciók, valamint az irányzásukhoz kifejlesztett speciális lőelemképző rendszerek 
megjelenése adott hatékony megoldást.
A lőelemképzők igen bonyolult és drága készülékek voltak. Helyettesítésükre kisegítő tűzvezetési 
módszereket is alkalmaztak, pl. az un. vezényszótáblázatokat. Ezek eredményessége azonban messze 
elmaradt a lőelemképzőkétől.
A trianoni békeszerződés keményen korlátozta a támadó katonai eszközök magyar alkalmazását. E 
korlátozások valamennyi korszerű fegyvernemre, a légierőre, a páncélosokra és a gépvontatású 
tüzérségre egyaránt vonatkoztak, betartásukat az antant bizottságai szigorúan ellenőrizték.
A század 20-as éveiben megszületett az un. Douhet-doklrina, amely hosszú időre irányt adott a 
stratégiai elképzeléseknek. Eszerint a következő háború döntő csatáit a levegőben vívják meg. A 
győzelem megszerzéséhez azonban a polgári hátországok ipari centrumait sújtó légicsapásde, 
korábban elképzelhetetlen és példátlan bombázások is sorrakerübek.
Magyarcn^ágnak eleve lehetősége sem volt e kataklizmákban való kezdeményező fellépésre - ám 
számítania kellett arra, hogy a csapások sújthatják. A trianoni előírások furcsa módon egyáltalán nem 
vonatkoztak a légvédelem fejlesztésére. A korszerű repülőgépelhárító rendszerek iránt eg>ébkéní 
külföldön is nagy igény mutatkozott. A két világháború között a magyar finommechanikai ipar egyik 
legjelentősebb terméke volt a Gamma-Juhász féle légvédelmi lőelemképző. A Horthy-hadsereg 
haditechnikai korszerűsítése során egyértelműen ez a készülék bizonyult a legsikeresebbnek. 
Kifejlesztése és gyártása igen komoly műszaki és szervezési munkát igényelt, a finommechanikai és 
optikai ipar, a precíziós gyártástechnológia hazai meghonosodása nagyrészt éppen e terméknek - 
köszönhető.
A lőelemképző kifejlesztése és gyártása a magyar ipartörténet legendás mozzanata volt, a feltaláló, 
Juhsz István pedig egyike méltatlanul elfeledett nagyjainknak.

Lineáris célelemme^iatározás

A lövegcsövet ebagyó lövedék a levegő közegellenállása és a gravitáció együttes hatására ún. 
ballisztikus pályán mozog. A lövedékmozgás törvényeit gyakorlati lőkísérletek nyomán számított és 
szerkesztett lötáblák összesítik, amelyek egy, a lövegen áthaladó sík tetszőleges pontjához : 
meghatározzák a lövedék röppályáját, röpidejét és a találathoz szükséges lövegcső beállítási szöget.



Egy lőtábla sajátos, parabolaszem görbék sokaságából áll. A klasszikus fizikából ismert, hogy a 
ferdén elhajitotl test * csupán a nehézségi erőt figyelembe véve - parabolapályán halad.
A gyakorlatban alkalmazott hengeres-kúpos lövedékek hossztengelyük körül forogva, 700-800 m/sec 
kezdősebességgel lépnek ki a lövcg csövéből. A repülő lövedék mozgását a levegő igen bonyolult 
törvények szerint befolyásolja. A pontos röppálya zárt matematikai alakban nem is állíüiató elő, 
pontjai csupán iterációs módszerrel számíthatók.
A megsemmisítendő légi célok magasságukat, repülési irányukat és sebességüket gyakran 
változtatva, gyorsan repülnek. Mivel a lövedéknek a célba érésig időre van szüksége, nem lőhetünk 
arra a pontra, amelyben a cél a löveg elsütésének pillanatában van. A cél a lövedék röpideje alatt is 
továbbhalad, tehát azt a T térpontot kell megkeresnünk, amelybe egyidejűleg ér a cél és a lövedék. 
(A bemérési pont M.)
A találati pont meghatározásához a cél pillanatnyi helyzet, mozgásirány és sebességi jellemzőinek, 
valamint a lehetséges lövedékpályák és röpidők adatainak a tüzhatás körzet valamennyi pennában 
rendelkezésre kell állnia.
A légvédelmi ágyú irányzásához szükséges löelemek a lövegcső irányát meghatározó oldal illetve 
magassági szögek, valamint a gránát felrobbanását időzítő ún. gyújtó érték. A radarok megjelenéséig 
általánosan alkalmazott mechanikus és elektromechanikus lőelemképzők e paraméterek gyors 
meghatározását végezték.
A lőelemképzők tehát egy meglehetősen bonyolult matematikai probléma megoldására szolgáló 
analóg célszámítógépek. A gyakorlatban leginkább az un. szögsebességes, valamint a léptékes 
megoldású lőelemképző készülékek terjedtek el.
.A szögsebességes berendezésnél a műszer és a célpont közötti egyenes valamely alapirányhoz 
képesti szögének változása a számítás kiindulási adata. A léptékes elvű készülékek (ilyenek a 
Gamma-Juhász berendezések) a repülő mozgását léptékarányosan kicsinyítve, fizikailag hozzák létre. 
Ez azt jelenti, hogy egy mérögörgö a cél mindenkori mozgásának irányában, és pillanatnyi 
sebességével arányos sebességgel mozog, s a mérögörgö helyzet-és mozgásadataiból számítódnak a 
lövegirányzási paraméterek.
A lőelemképző közelében felállított optikai távmérő műszerrel folyamatosan mérhető a cél és az üteg 
távolsága, egyidejűleg a lőelemképző oldal-és magasságirányzó gépe optikai úton követi a célt. A 
helyzetelemek folyamatos előállításával a rendszer a cél sebességének és repülési irányszögének 
pillanatnyi értékét meghatározza.
Ismerve az ütegnek a lőelemképzőhöz képesti helyzetét és tájolását, a találati pont kitűzésével együtt 
az oldalirányzási és a magassági szögek (a lövegcső beállítási paramétereit), valamint a ballisztikai 
sajátosságokat figyelembe vevő röpidö egy meglehetősen bonyolult, a lőtábla fűggvényseregét is 
tartalmazó trigonometrikus egyenletrendszer megoldásaként nyerhető.
A problémát nehezíti, hogy a gránát óramüves gyújtószerkezetén egy átlagos időkésleltetéssel kell a 
robbanás időpontját beállítani, hiszen az élesítés, időzítés, töltés, irányzás és elsütés is időt igényel, s 
ezalatt a cél az eredetileg számított találati pontot már elhagyta.
Az ismert helyzet és mozgásjellemzökkel adott célhelyzethez meghatározandó az a T találati pont, 
amelybe a lövedék és a cél várhatóan egyszerre érnek azt feltételezve, hogy a cél nem változtatja 
meg a bemérés pillanatában fennálló sebességét és mozgásirányát
A repülő cél eltalálásához elsődlegesen annak pálya-és sebességadait kell ismerni. A feladathoz egy 
szögmérő műszer szükséges, melynek irányzó távcsöve vízszintes és függőleges síkban egyaránt 
elforgatható és a beállítási szögek meghatározhatók. Szükséges továbbá a céltávolság ismerete, 
amelyet egy különálló optikai távmérő szolgáltat.
Az irányzó távcsövei folyamatosan követve a célt a célpálya emelkedési (helyzet) és egy alapirányra 
vonatíeoztatott oldalszőgét kapjuk.
A cél nincs meghatározott pályához kötve. A löelemek meghatározásához fel kell tételezni, hogy a 
cél a lövés és a lövedék robbanás között eltelt (2-30 sec) időtartam során szabályos (egyenes) pályán
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halad. A Gamnia-Juhász lőelemképző egy továbbfejlesztett változatában szerepelt az állandó sugarú 
köríven mozgó cél mozgúsadalait meghatározó mechanizmus is.
A cclkővetcssel és távolságl>eállitással nyert mozgásadatokból a mozgó csél mindenkori térbeli 
helyzete áll elő, vagyis a célpont (x,y,z) koordinátái és a ko(.>rdináták változásai közvetlenül 
megvalósulnak
Az 1. ábra a lineáris cclclcnuneghatározó készülék elvét szemlélteti.

l . ábra
l.ineáris cKoi célelemmcghatározás

.\j. 1 jelű ké/.ikerékkel a 2 távcsínet a célra iráino/.va a cél un. magassági szöge közvetlenül 
beállításra kerül. A 3 orsó közben a vízszintes síkban ugyanekkora szöggel fordul el. A 
távméréssel meghatározott vízszintes vetületi, un. térképtávolság T \| értéke a 19 jelű kézikerékkd 
állítható be, azaz a 3 orsó elforgatása a 4 jelű anya orsótengely irán>xi, T\j-mel arányos 
elmozdulását eredményezi. A z  anyához kapcsolódó csap az 5 jelű, fix vezetéken csak clöre-háln 
mozgó kocsit a Tjyi átfbgójú, Xy szögű derékszögű háromszög megfelelő befogójával (az x\j 
térképtávolsággal) arányosan tolja el.
Lényegében ugyanezen alapelv valósult meg valamennyi Juhász-féle cél-és lőelemképző 
készülékben.
.Az automatikus lőelemképző háromszögmegoldó rendszerét a 2. ábra szemlélteti.
A csapra támaszkodó 6 vonalzó rövidebb karja a 7 jelű érintkezőt rugó ellenében vagy a 8. vagy a 9 
érintkezővel kapcsolja össze. A kapcsolattól függően a 11 vagy a 12 motor a 13 orsó forgatásával 
emeli illetve süllyeszti az érintkezőket és a vonalzó forgáspontját tartalmazó tömböt mindaddig, míg 
a vonalzó merőleges nem lesz a 13 orsóra. Ekkor kőzéphelvzetben a 7 emelő pontosan a 8 és 9 
érintkezők között áll, és immár egyikükkel sem érintkezve a motor áramköre megszakad, a tömb 
mozgása a meghatározandó m magasságban megáll. Vagyis a és a értékek beállításával a 

háromszögmegoldó önműködően álli^a elő a háromszög m és x \ | hosszúságú, derékszögű oldalait.
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2. ábra
Automatikus háromszögmegoldó rendszer 

Sebességmérés mérögörgővel

A Gamma-Juhász készülék talán legszellemesebb műszaki megoldása a sebességmérésre és a 
célmozgás folyamatos megjelem'tésére egyaránt használt mérógörgö volt.
A pontos kerületű, csúszásmentesen gördülő mérőtárcsa elvét Gonella olasz matematikus 1824-ben 
fedezte fel. .Az 1850-es évektől - elsősorban svájci és német műszeripari cégek által - gyártott, egyre 
tökéletesített planimétcrekben és egyéb integráló mechanizmusokban számos gyakorlati alkalmazás 
született.
•Az ismert kerületű mérőgörgő a készülék un. célpályakorongján csúszásmentesen gördülve a valódi 
célmozgás léptékarányos pályagörbéjét írta le. A görgő excentrikus függőleges tengelye révén a 
mindenkori célpálya érintőjének irányába állt be. (A tangens görgő ezen alakja, önbeállása valóban a 
bútorgörgövel szemléltethető legkönnyebben.) A görgő egy teljes körűlfordulása a Gamma-Juhász 
készülékek többségében 1.250 méter célmozgásnak felelt meg. A görgő egy körűlfordulása során öt 
villamos érintkezőt z á r v a  öt villamos impulzust adott.
-Az 1.250 méter célmozgás tehát 1.250 5 = 250 méteres szakaszokra lett felbontva. Egy szakaszhatárt 
jelző villamos impulzussal pl. egy stopperórát indítva, majd a kövedcező impulzussal megállítva az 
óra által mért időtartam éppen a 250 méter célmozgás megtételének időszükséglete.
.Alkalmasan kalibrált stopperóráról a sebességérték közvetlenül leolvasható. (Vagyis a hagyományos 
óra l sec skálajelének a sebességmérő stopper 250 m;'sec, a 1 sec skálajelének a 125 m/sec, az 5 sec 
skálajelenek az 50 m sec sebességértékei felelnek meg.)
.A félautomatikus lőelemképzőben valóban két különleges stopperóra, az automatikus 
lőelemképzőben egy lényegében hasonló elvet követő, szinkronizált villamos rendszer mérte a 
sebességértékeket.
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A mérögörgö tehát azonos távolságok megtétele során kapcsolóként működött. Az általa vezérelt 
méröszerkezet két impulzus közötti működési időtartama a célsebességgel arányos volt.

Információtárolás térbeli felületeken

Az automatikus löelemképzés egyik súlyos problémája, hogy a löveg teljes lőtáblájának valamennyi 
adatához egyformán rövid idő alatt kell a hozzáférést biztosítani. A Gamma-Juhász készülékben a 
lötábláK görbesegeit un. ballisztikai testek tartalmazták.
A lötábíán egy emelkedési szög mellett kilőtt gránát pályagörbéjének összetartozó magassági (y) és 
vízszintes (x) távolságai, valamint az adott (x,y) pont eléréséhez szükséges röpidö (t) adatok a 
változók. A Gamma-Juhász lőelemképzőkbe egyazon lövegtípushoz általában három különböző 
ballisztikai testet építettek be, amelyek a lőtáblák görbeseregeit hengerkoordináta rendszerbe 
transzformálva, térbeli felületekként jelenítették meg.
A hengerkoordinátarendszer két jellegzetes változója a vízszintes röppálya vetület és a magasság 
értékek voltak. Az emelkedés, röpidö, valamint a gyújtóbeállitás ballisztikai testeken 80-100.000 
meghatározott pont hengerkoordinátáit kellett megvalósítani.
Hasonló térbeli alakzatok gyártása ma a több tengely mentén egyidejűleg vezérelt CNC megmunkáló 
gépeken történik. A 30-as évek Gamma-gyárában a ballisztikai testeket előnagyolták, majd a végső 
felületet táblázat alapján, pontonként simították. A kortárs visszaemlékezések és fotódokumentumok 
szerint a befejező megmunkálás során két személy végezte a gépállítást, s a harmadik a beállítási 
paramétereket táblázatból, pontonként adta meg számukra.
Az automatikus lőelemképzőben a század milliméter gyártási pontosságú testekről villamos tapintók 
olvasták le a függvényértékeket.

A lőelemképző analóg mechanizmusai

A szorzás tipikus analóg mechanizmusainak felépítését és működési elvét a 3. ábra szemlélteti.
Az AB vonal a vízszintessel a  szöget zár be. Kiinduló helyzetben álljon pl. a B pontban eg> mérőóra 
vagy valamely más, lineáris elmozdulást érzékelő és mérő eszköz tapintója. Ha az AB idomot c 
távolsággal eltoljuk, az érzékeld műszer kitérése a = c.tg a  lesz.
A szorzóműben az AB vonalat egy különleges idom alkotója testesíti meg. E szorzótest 
tengelymerőleges metszete a tangens függvény polár értékeit tartalmazza. Ha tehát a test tg szöggel 
elfordul és c értékkel eltolódik, a tapintó elmozdulása a beállított paraméterek szorzata lesz.
A tangens függvény 0 és n/2 között 0-tól végtelenig valamennyi értéket felvesz, az ábra szerinti 
mechanizmus elvileg egy 0 és (a szorzótest hosszától függő) c^ax közötti tetszőleges szám 
tetszőleges értékkel történő szorzásának eredményét szolgáltává. A mechanikus tapintó önzáródása 
miatt azcMiban a szorzótest 45°-nál meredekebb pályaelemet nem tartalmazhat, így a szorzemű 
csupán a 0 és 1 közötti értékek c-szeresét határozhaVa meg. Alkalmasan választott fix fogasker^ 
áttételekkel azonban valamennyi gyakorlatban előforduló nagyságrendű szorzás! művelet 
hozzávetőlegen ±  l %  hibahatáron belül a szerkezettel elvégezhető.
Ugyanezen elrendezés osztásra is használható. Az osztó értékével eltolva a szorzótestet, majd addig 
forgatva, amíg az elmozdulásmérő az osztandó értékét muta^a, a szükséges elfordulási mérték a 
hányados lesz.

988



3. ábra
Analóg SZOT7Ó mechanizmus

A 4. ábra szerkezete egy ballisztikai testen mozgó tapintó lineáris elmozdulását érzékeli. A tapintó 
elmozdulása a 6 ill. 7 jelű villamos érintkezők működtetésével a 10 orsókat egyik vagy másik 
irányban forgató I. ill. II. villamos motorokat kapcsolja be. A megfelelő motor mindaddig működik, 
s a 8-9-10 elemek közvetítésével emeli vagy süllyeszti az egész rendszert, amíg a 3 érintkezönyelv 
középállásba kerülve meg nem szakítja a motor áramkört A tapintó elmozdulása így az ismert 
emelkedésű 10 jelű csavarok illetve a motortengely kőrülfordulásainak számával arányos. Vagyis a 
szerkezet a ballisztikai test felületének geometriai információit olvassa.

Ballisztikai test eletromechanikus olvasó rendszere
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A lőelemképző szerkezeti megoldása

Az automatikus lőelemképző önálló villamos energiaforrással és információs rendszerrel is 
rendelkezett. Vontatására a magyar tábori tüzérségnél rendszeresített Pavesi benzinmotoros jármüvet 
használták.
A 34/38 M lőelemképzők ún. célszőgkikapcsoló (parallaxis) készüléke lehetővé tette, bog)' a 
műszert a tüzclőállástól maximálisan 500 méter távolságig telepítliették. F.z nemcsak a kezeld 
nyugodt, dörejmentes összmunkáját könnyítette meg, hanem a tüzelőállások rejtését szolgáló, ám a 
lőelemképző működését akadályozó, mesterséges ködösitcst is lehetővé tette.
A vázlatosan ismertetett működési elv vízsz,intés irányban, szélnientes körülmények közöli repülő 
légi célra vonatkozott. Süllyedő vagy emelkedő röppálya, valamint ismert iránvii és sebességű szél 
esetén további hatások figyelembevétele vált szükségessé. A lőelemképző dr.Nagy Artúr hadmérnök 
őrnagy által kidolgozott ún. behatáshelyesbítö rendszere szolgálta e feladat megoldását.
A lineáris rendszerű cel-es lóelemképzés geometriai-mechanikai alapelve számos további Gamma- 
készülékben is megjelent.
A legegyszerűbb ezek közül az un. Gamma-Juhász röpirány-és sebességmérő (célelemmérÖ) 
készülék volt. Felépítése jól áttekintliető, s az automatikus lőelemképző célelemmeghatámjj 
rendszerének alapelvét felépítésében és működésében egyaránt követte.
A félautomatik'us lőelemképző sebosségmérő-és célelemmcghatározó rendszerének müködéii 
alapelve ug>ancsuk megegyezett az automatikus lőelemképzőével. A célelemek előállításán túl 
azonban e műszer három ballisztikai testet is tartalmazott tehát a lövegirányzás feladatára is alkalmu 
volt.
A löelemek meghatározásában a félautomatikus lőelemképző tisztán mechanikiis elvet követett az 
előállított g>Tjjtó, emelkedés és elóretartás értékeket mutatós műszerekről kellett leolvasni és 
bemondani a lövegkezelőknek. Jóllehet e rendszer - az automatikus megoldással ellentétben • s(á( 
szubjektív hiba lehetőségét hordozta, a gyakorlatban mégis jól bevált: különösen Olaszország igen 
nagy mennyiséget rendelt belőle.
Valamennyi cél-és lőelemképző rendszer egy központi, ám igen szerteágazó, sokrétű fejlesztés 
eredntényeként született meg. Legfontosabb elemeik a 1930-as évekből származó, Juhász István 
illetve a Ganmta RT által kidolgozott szabadalmakra épültek, ameh ek szinte teljesen lefedtdc s 
rendszer legfontosabb elemeit.
A szabadalmakat tanulmányozva igen figyelemreméltó, bog)' a legfontosabb szerkezeti elemd 
(sebességmérés-és röpiránymeghatározás a mérőgörgövel, a célútkarok alkalmazása, stb.) mellett a 
készülékek gyártását és karbantartását megkönnyítő műszaki megoldások is mennyire súlypooti 
kérdést képeztek. Például külön szabadalom védte a fo egységek funkcionális és szerkezed 
elkülönülését, egymástól független szerelési és javítási lehetőségét biztosító, moduláris felépítéséi; a 
lőelemképzők fúnkcionális és konstrukciós szintekre bontását.
A fejlesztéssel és gyártással kapcsolatos gyári dokumentumok a budapesti harcok során szinte kivéti 
nélkül megsemmisültek. A készülékek megismerését azonban nagymértékben megkönnyítetik azok 
a gyártmányismertetők, kezelési és karbantartási leírások, amelyek a gyártott készúléktípoioli|| 
fennmaradtak
A kiváló konstrukciójú készülékeket az igényes, pontos gyártás is jellemezte. .Az alkatrészek anyaga, 
hőkezelése, méret-és alakpontossága, felületi érdességei valamint felületi kikészítései a mai 
szakemberek elismerését is méltán vívja ki. Meglepően jó volt a műszerek mindennémű klimatikua 
hatással szembeni védettsége. A közelmúltban végzett restauráló munka tapasztalata szerint hacsak a 
burkolat nem sérült meg, a szerkezeti elemek teljes épségben vészelték át a gyártásuk óta eltellt öt
hat háborús és békés évtized megpróbáltatásait.



A lőelemképző kifejlesztése elválaszthatatlan a Juhász testvérek tevékenységétől és a GAMMA 
Müvek történetétől.
Az 1920-ban alakult Gamma Műszaki RT kezdeti gazdasági nehézségei az 1921-ben megválasztott 
új igazgatók és egyben részvénytársasági tulajdonosok, Juhász István és Zoltán munkássága nyomán 
fokozatosan egy szédületes sikertörténetté alakultak. A cég nagyrészt saját konstrukciójú 
finommechanikai gyártmányokat (geodéziai műszereket, ipari, mérnöki és laboratóriumi eszközöket, 
a MÁV-nál használatos sebességmérőket, stb.) állított elő. Az igen intenzív fejlesztő munkában 
számos különleges katonai berendezés és polgári finommechanikai-optikai termék is szerepet kapott. 
Igen ötletes készülék volt pl az un. fénytelefon, amely a mikrofonáram változását látható vagy 
infravörös fénnyé, majd a vevőkészülék az érzékelt fényjelet fotodiódával ismét hanggá alakította. 
Az első magyar fényképezőgép (Duflex) tömeggyártására ugyan csak a II. világháború után került 
sor, a kifejlesztés azonban már a 40-es évek első felében megtörtént. A katonai eszközök sorában a 
különféle lövcgirányzékok, tengeralat^áró periszkópok, tájolók, stb. mellette a rejtjelező írógép is 
egy igen érdekes, bonyolult készülék volt.
A saját termékek gyártása és értékesítése mellett a lőelemképzővel kapcsolatos kutatások 1926-ban 
indultak meg.
A Gamma-Juhász lőelemképző Szabó Sándor alezredes nem túl sikeres készülékéből jött létre. 
Juhász István a Szabó-féle készüléket teljesen áttervezte. Az új konstrukció több szerkezeti 
megoldása mihamar nemzetközi szabadalmi védettséget nyert. A jó kamatfeltételekkel felvett magán- 
és bankhitelek megteremtették a pénzügyi fínanszirozás lehetőségét, a kezdetben tipikus kisipari 
Gamma üzem mindinkább összeurópai viszonylatban is egyedülállóan jól felszerelt finommechanikai 
nagyvállalattá alakult át.
1932-ben Svájcban 12 ország műszaki és katonai vezetői részvételével nemzetközi légvédelmi 
bemutatót rendeztek. A német, holland, francia és belga cégek termékei mellett bemutatott Gamma- 
Juhász készülék fényes diadalt aratott. A nagy külfödi megrendelések ezután következtek, a 
lőelemképző a cég legsikeresebb és egyben szimbolikus termékévé vált. 1939-ben például a teljes 
magyar ipari export 10 %-át a Gamma termékei, ezen belül javarészt a légvédelmi készülékbe 
alkották.
Juhász István 1S94 augusztus 20-án Kassán született, atyja Juhász Andor kúriai bíró, később a Kúria 
elnöke volt. István Breslauban folytatott gépészmérnöki tanulmányait az első világháború miatt non 
tudta befejezni. A vele szorosan együttműködő, nála három évvel idősebb Zoltán bátyja a mérnöki 
diplomát bár megszerezte, az igazi műszaki zseni azonban - papír nélkül - István volt.
Juhász István élete és munkássága példa értékű. A vesztett hábevú után társadalmi és gazdasági 
értelemben egyaránt válságba süllyedt Magyarországeo virágzott a spdculáció. A tőzsdemanöv^bc 
és politikai ügyeskedés helyett azonban Juhász István munkatársaival egy nyomorúságos ( 5 x 9  
méter alapterületű!) kisüzem rozzant gépein dolgozni kezdett.
A lőelemképző első kísérleti példányaihoz 1926-ban sikerült mintegy 30.000 Pengő fglesztési 
kölcsön támogatást szerezni, a cég emellett kOl^iféle műszeripari termékeket is gyártott. A 
kezdetben szerény, majd egyre magasabb nyereség nagy részét a Juhász testvérek vállalkozásuk 
fejlesztésére fordították.
A nagysikerű svájci bemutató nyomán 1932-től a cég hatalmas bel-és külföldi megrendelésbcet 
kapott. 1937-re már a teljes rendelésállomány 80 %>a exportra készült. A számottevő jövedelemből 
finanszírozott újabb beruházások volumene, az épületek, gépek száma és minősége mind magasabb 
lett. A kiváló műszaki és gazdasági érzékkel megvalósított, jólszervezett munka a hazai beszállító 
partnervállalatok sokaságának biztosított fejlesztési lehetőséget és jövedelmező megrendeléseket. 
Főleg az elektromos elemek kezdeti beszerzése beozott a gyártásban fennakadásbut. Juhászék 
azonban törekedtek a teljes termelés saját eszközökkel történő megvalósítására. Az eleinte csak
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forgácsoló és műszerész vállalati profil hamarosan öntödei, optikai, kikészítő, stb üzemekkel bővült, 
s ugyancsak megindult a szükséges villamos elemek (motorok, jelfogók) gyártása.
A Gamma igen eredményes kapcsolatokat létesített külföldi vállalatokkal is. Például a svédországi 
Bofors müvek részére (a cég világszerte jól bevált 40 mm-es gépágyúihoz) a klasszikus 
lőelemképzők egy módosított változatát gyártották, sőt Stockholmban 1937-ben a Svenska-Gamma 
üzemet is megalapították.
Hatalmas üzletnek bizonyult a lőelemképző licencének svájci értékesítése, a gyártmány Hollandiába 
és Ausztriába exportálása. A Gamma légvédelmi berendezéseiből egyébként 18 darabot 
Lengyelországnak is eladtak, sőt előrehaladott tárgyalások folytak a termék Szovjet-Oroszországban 
történő értékesítéséről is. Ez utóbbi üzlet azonban a II. világháború kitörése miatt végülis nem jött 
létre.
A lőelemképző hadi használhatósága a második világháború kitörése előtt igazolódott legjobban. A 
japán-kínai háborúban pl. a japán légierő igen érzékeny veszteségeket szenvedett a Gamma-Juhász 
rendszer által irányított kínai ütegek tüzétől. A háború vége felé a repülőgépek megnövekedett 
repülési magassága legtöbbnyire már meghaladta a lővegek lőtávát, így a földi légvédelem 
eredményessége jelentősen lecsökkent.
A Gamma művek dolgozói között legendássá vált igazgatókat "István és Zoltán gazdánkként" 
emlegették mind a munkások, mind a műszaki és adminisztratív személyzet tagjai. István a 
visszaemlékezések szerint különösen kedvelt, színes egyéniség volt. Számos anekdota őrzi mély 
emberségről és bohémes nagyvonalúságról egyaránt tanúskodó tetteit.
A cég 1939-től katonai ellenőrzés alatt állt. A kincstári szigorúságú katonai hatóságokkal szemben 
"István gazda" sokszor állt ki munkásai érdekében, megmentve őket ezáltal az anyagi vagy 
fogdabúntetésektől, esetleg éppen a katonai behívástól és írontszolgálattól. Előfordult, hogy az egész 
Nemzeti Színházat társulattal együtt kibérelte a dolgozóknak rendezett előadásra. Máskor a sürgős, 
soronkívüli munka jutalmaként különrepülögéppel vitette a szurkolókat a gyári futballcsapat 
Nagyváradon játszott másnapi mérkőzésére. De az is megtörtént, hogy az éjszakai műszak gépére 
borulva szundikáló, kimerült esztergályosa fölött Juhász István sajátkezűleg oltotta el a lámpát, 
mondván:
- Hagyják pihenni ezt az embert, sokat dolgozott...
Hajdani munkatársai szavaiból egy megelevenedett Jókai-regényhös, a rajztábla és az esztergapad 
mellett, a sportpályán és a főúri szalonokban eg\afánt lehengerlőén sikeres XX. századi Berend Iván 
figurája rajzolódik ki.
A dinamikusan fejlődő vállalat vezetése a maga korában példátlan szociális támogatásban részesítette 
alkalmazottait. A harmincas évek világgazdasági válságában egyedülálló módon nemhogy 
elbocsátásokat nem kellett foganatosítaniok, de éppenséggel újabb és újabb üzemeikben egyre több 
dolgozót alkalmaztak. A magas szintű ipari tanuló képzés beindítása mellett a fizetett szabadságon át 
a lakásépítések támogatásig igen sokféle, más üzemekben ismeretlen kedvezményezettséget élveztek 
a "Gamma-család" tagjai. A vállalat 1939-ben elnyerte a "magyar rátennettség, tudás, alkotni akarás 
ápolásáért" az Országos Iparegyesület díszérmét. Igényes nyomdatechnikával kivitelezett a gyár 
dolgozói számára ingyenes kiadványuk, a "Gamma élef' részletesen beszámol a termelő és fejlesztő 
munka mellett sporücöri rendezvényeik, kulturális és szabadidő akcióik sokaságáról.
A második világháború alatt már komoly előkészületek folytak polgári termékek fejlesztésére. A 
geodéziai műszerek és fotótechnikai termékek (fényképező, vetítő és nagyító gépelj fotópapírok) 
gyártásának felfuttatása a háború után javarészt meg is valósult.
A kiváló műszaki érzék mellett Juhász István mélységes humanizmusáról tanúskodik egy további 
apró, személyes adalék: a vállalatvezetés hatékonyan támogatta és honorálta egyik zseniális, látását 
elveszített dolgozóját, Szikszay Lászlót vakok számára készített író, nyomtató valamint rajzoló gépei 
kifejlesztésében és gyártásában.
A Juhász testvérek 1943-ban vagyonukat megosztották. A háború után Zoltán kivándorolt, azonbm 
Juhász István 1945 július 25-ig a Gamma Rt elnök-vezérigazgatójaként irányította a súlyos háborúi



károkat szenvedett vállalatot. A Nemzeti Bizottság 363/b sz. igazoló bizottsága határozatával ugyanis 
e napon Juhász Istvánt vezető állás betöltésére alkalmatlannak minősítette, a Gazdasági Főtanács 
határozata pedig a vállalat állami tulajdonba vételéről intézkedett.
Az igazoló bizottság tevékenységét a gyári kollektíva teljes nyilvánossága előtt folytatta. Juhász 
Istvánt, a fegyvergyártó kapitalistát olykor enyhén szólva furcsa vádakkal illették: például 
személyesen tették felelőssé egyes időszakok termelési eredményeinek elmaradásáért is.
Minden idők egyik legkiválóbb magyar feltaláló-menedzsere a FOKGYEM szocialista iparvállalat 
nyugdíjas tanácsadójaként, 1981 ápr. 12-én fejezte be színes, alkotó életét.
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SZEMELVÉNYEK A SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZEGEDI TÖRTÉNETÉBŐL 
(Nem típusos visszaemlékezés Kalmár László akadémikusra)

Dr Muszka Dániel

Mindig villamosmérnök szerettem volna lenni Tiz éves koromban építettem az első rádiót, lelkesen 
amatörködtem, kitünően érettségiztem, de minden hiába A Műszaki Egyetemre - bar többször is 
tettem felvételi vizsgát - nem vettek fel Mm később, egy véletlen esetből kifolyólag megtudtam, 
azért, mert "a csalad (mármint az en csaladom) a klérus befolyása alatt all" így hat radio- es 
villanyszerelő ipari tanuló, majd szakmunkás lettem, és mint villanyszerelő dolgoztam éveken át 
Közben mindig tanultam és amikor eljött az ideje, elmentem felvételi vizsgát tenni Vegre 1951-ben 
- ekkor már lemondtam (ha nem is végleg) a villamosmemökségröl - szinte csodával határos módón 
felvettek a Szegedi Tudományegyetem TTK matematika-fizika szakara Itt találkoztam Kalmár 
László professzöiral és az Ö révén az életem nagy szerencséjével

Matematikai logika vizsgán Professzor Ur (számomra akkor meg "Professzor Ur” volt. csak később 
lett mmdannyiónk szeretett Laci Bácsija) a szakmai kerdesek mellett arról is faggatott, hogy mielőtt 
az egyetemre jöttem mit csináltam'’ Nagyon megörült, amikor elmondtam, hogy profi rádiő és 
villanyszerelő voltam és most is - az ösztöndíj kiegeszitese céljából - esténként rádiókat, erősitőket, 
villanyvasalókat javítok Volt ugyanis egy lemezjátszója és egy kedvenc kenyérpintója, amelyek 
elromlottak és a "mesteremberek" szerint javithatatlanokka váltak Kert, hogy próbáljam meg én az 
életrekeltésüket Hihetetlen szerencsémre, mindkét készülékét sikerült úgy megjavítanom, hogy még 
évek múltán is kifogástalanul működtek így a Professzor Ur emlékezett rám 1955 őszén is, amikor 
létrehozott egy szeminánumot, és arra engem is meghívott, mint "elektrotechnikai szakértőt" (Ekkor 
már megkaptam a matematika-fizika szakos középiskolai diplomat, de nem mentem el tanítani 
hanem - mivel még mindig nem mondtam le a nagy almomról, hogy villamosmérnök legyek - a Posta 
Rádióvételtechnikai és Elektröakusztikai Üzemében dolgoztam radiómüszereszként, igy ugyanis, 
mint egy szakvállalat fizikai dolgozója, remélhettem a műegyetemi felvételemet )
A szeminánumon a matematikai logika műszaki alkalmazásaival foglalkoztunk (Ez impozáns 
fedőneve volt annak a törekvésnek, hogy megismerjük az akkori hivatalos politika áltál | 
áltüdománynak tartott, kibernetika elnevezésű irányzatot) Az eredeti cél egy "számológép" I 
kifejlesztése volt, azonban Taiján Rezső javaslatára (1956 tavaszán) a munka egy, logikai feladatok 
megoldására alkalmas gép megvalósítására vett irányt Első feladatom a szeminánumon az volt, hogy 
hozzak egy jelfogót, mert ezt meg kell ismerni, ugyanis - mint (akkor már nekem is igy volt 
szólítható) Laci Bácsi mondta - ez lesz a leendő gépünk "épitököve"
Mindenkit nagyon érdekelt a jelfogó ki lelkesen, ki kisseg borzongva vette kezébe ezt a különös 
izé t. (egy közönséges, 48 V-os, két váltóénntkezös postai jelfogó volt, ám akikkel itt kapcsolatba 
került, azok az elméleti matematika kitűnőségei voltak, így érthető volt borzongásuk es 
tiszteletreméltó az azt legyőző tudásvágyuk) Néhány hónap elteltével Laci Bácsi, a fhssen szerzett 
jelfogós ismeretei birtokában, kidolgozta egy 8 változós, jelfogós logikai gép áramköri terveit. 
(Ezeket később megmutattam egy posta-mérnöknek, aki a relés telefonközpontok specialistája volt 
zseniálisnak, lélegzetelállítóan szellemesnek találta és teljességgel kizártnak tartotta azt, hogy ezt egy 
olyan ember készítette, aki néhány hónappal ezelőtt látott először jelfogót Persze ö nem ismerté még 
Laci Bácsit. )

A logikai gép felépítését és üzem behelyezését követően nagy lendületet vett a szemináriumi munka 
és az érdeklődés egyre inkább a gép automatikus programozási lehetősége, az elektronikus logikai

9 9 4



áramkörök. így - erielem szerint - az elektrönikus "számölögépek" irányába kezdett kiszélesedni 
Laci Bácsi faradhatatlanul dölgözött a szükséges és elérhető számítástechnikai irödalöm, införmácíók 
megszerzését és azoknak a szemináriumokön való feldölgözásán Rengeteget utazött, részt vett 
szinte minden ölyan hazai (és lehetőségektől fiiggóen, külföldi) előadásön, rendezvényen, ahöl 
számítógepekről, prögramözásükról és az alkalmazások lehetőségeiről volt szó Az ő részvétele és 
hozzászólásai, előadásai mindig élményt jelentett a hallgatóságnak: ónási tüdása, remek előadói 
stílusa, közérthetősége, felülmúlhatatlan konstruktivitása lenyűgözött mindenkit Munkássága 
nyomán megszületett az elektronikus logikai gép és az automatikus formulaközlő-mü terve (később, 
az ezek műszaki megvalósítására irányuló munkák is beindultak , elkészült egy nagysebességű, 

•bináris összeadó prototípusa) Erőfeszítéseinek köszönhetően 1959-ben (!) kiegészítő szakként 
megindult a programozó matematikus képzés a szegedi egyetemen így érthető, hogy a hazai 
számítástechnika egyik bölcsöjeként Szegedet kezdték nyilvántartani és ennek híre - talán nem is 
túlzók nagyon - bejárta Európát Gyönyörű évek voltak ezek Laci Bácsi mellett dolgozni egy életre 
szóló és meghatározó élmény volt

1964 tavaszán született meg a döntés, hogy az MTA Számítástechnikai Központjának M-3 gépe 
Szegedre, a Laci Bácsi javaslatára, az Egyetem kereteiben 1963-ban létrehozott Kibernetikai 
Laboratónumba kerül Az előkészületeket azonnal megkezdtük beindult a gépterem kialakítása, a 
Laboratónum létszáma a 0,5 főről (ez - félállású adjunktusként - én voltam) 12 főre emelkedett 
(micsoda harc volt ezekért a státuszokért annak idején a minisztériumban, de Laci Bácsi győzött!) és 
az ÚJ munkatársak közül többen, hosszabb időre a még Budapesten üzemelő M-3 mellé kaptak 
beosztást 1965 április havában történt meg a leszerelés és a Szegedre való szállítás A kívülállók 
nagy tóbbsége erősen kételkedett abban, hogy az M-3 kibírja ezt a megpróbáltatást, és sokan 
felesleges energia-befektetésnek minősítették az M 3 Szegedre történő telepítését Nem volt könnyű 
az áttelepítés megszervezése és végrehajtása mellett e nézetek ellen is harcolni, azonban 
lelkesedésünk egy percre sem lankadt a gép fogadásának előkészületein, összeszerelésén és üzembe 
helyezésén - a szó szoros értelmében - éjt nappá téve dolgoztunk

Szeretnek itt említést tenni ezen időszak néhány jellemző - számomra felejthetetlen - mozzanatáról

Kibontva azokat a ládákat, amelyekben a gondosan csomagolt alegységek voltak, szomorúan 
tapasztaltuk, hogy annak elemei - ellenállások, kondenzátorok, diódák - helyenként nem láthatók a 
rájuk rakódott, vastag korom-rétegtől (Hát, igen' Budapesten már akkor sem volt valami tiszta a 
levegő') Az alegységek kirakása után úgy néztünk ki, mint egy szorgalmas kéményseprő - munka 
után
Erősen töprengtünk, hogy mitévők legyünk, amikor az egyik munkatársunk lelkendezve hívott, hogy 
nézzük meg a "kisérletét" Egy alegységet vett kézbe és a csatlakozójának két pontja között 
ellenállást márt A műszer 20 kOhm-ot mutatott Ekkor erősen belefujt, sötét koromfelhö keletkezett 
és az ellenállás 80 kOmh-ra emelkedett! Elképzelhető, hogy milyen volt a lelkivilágunk ezekben a 
percekben Rövid lelkitusa után meghoztuk a döntés, miszennt "meg kell mosdatni az M-3-at" Az 
akció nagyon gondos, főként a tűzvédelemre kiteijedő előkészítés után, kb 40 liter benzin 
felhasználásával, három nap alatt ment végbe Büszkén és boldogan mutogattuk a gyönyörűen 
kitisztított gépet azoknak a kollégáknak, akik Budapestről a gép felélesztéséhez érkeztek (Kovács 
Győző és kis csapata: Drasny József, az aranyos humorú "Jócska Bácsi" és az örökké mosolygó 
kitűnőség Kardos Kálmán) Büszkék voltunk, mert az M-3 szinte "felismerhetetlenségig" tisztává 
vált és boldogok, mert nem robbantunk fel
(Jyözöék arcán a várt öröm helyett őszinte döbbenet ült: most mi lesz’’
Később ugyanis kiderült, hogy a lerakódott kormot ők már mint a gép áramköreibe "beépült" 
elemnek tekintették és kezelték, a feszültségviszonyokat sok helyen ennek megfelelően állították be.
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Valóban nagyon sok helyen kellett beavatkozni, a feszültségosztókon változtatni, de ami a lényeg at 
M-3 július közepére Ismét üzemkész állapotba került Hatalmas, fáradságos munka volt benne.

Mint minden számítógép beállításánál, igy az M-,3 eseteben is elérkezett az ünnepélyes üzembe 
helyezés napja Előző este ügy 9 óra tájban bejött Laci Bácsi a gépterembe es erdeklódóü, hojv 
minden rendben van-e’’ Teljesen megnyugtató választ tudtunk adni, hiszen a teszt-programol|| es a 
Laboratórium matematikusai áltál mar elkészített programok napok óta hibátlanul ftitottak, Lio 
Bácsi távozása után, mintegy félóra elteltével elementáris erejű zivatar tört ki, óriási villámlások 
kíséretében Néhány perc múlva, egy hatalmas villanás után az áramszolgáltatás megszűnt  ̂ Aki 
valaha is dolgozott elsőgenerációs (azaz elektroncsöves) számítógéppel, annak nem kdl 
különösebben ecsetelni, hogy mit jelentett a gép számára az ilyen körülmények között letrqod 
áramkimaradás Azoknak - és ma már ök vannak a nagytöbbségben - akik csak hallottak az ilyeii 
gépekről, csak annyit: az áramszünet 20 percig tartott: ezután visszakapcsoltunk és reggel 5 orag 
több, mint 40 darab meghibásodott elektroncsövet cseréltünk ki a gép különböző egységeiben 
Reggel 6 órakor a tesztek ismét hibátlanul futottak es délelőtt az ünnepélyes üzembe helyeze 
zavartalanul megtörtént

A "hőskor" e kis epizódjai nemcsak azért érdemelnek említést, mert ekkor alakult ki Laci Bacs 
iskolájának "hardware-számya", hanem azért is, mert ezekkel vette kezdetét az a hatalmas fejlődés 
amely a Kibernetikai Laboratóriumban es azzal együtt a szegedi szamitástecluikabaii 
számitástéchnikai kultürában azóta végbement

Az M-3 gépet 1968 január 2-ig üzemeltettük Ekkor kiselejtezésre került Szétszerelés*, után l 
szekrényeket, alegységeket és alkatrészeket az egyetem olyan intézetei kapták meg, amelyekben 
elektrSnikus fejlesztő, épitö tevékenység folyt Sajnos ezeknek csak csekély töredéke maradt meg. 
mint pl a dobmemória

A kétkedéssel fogadott és a sokak által lenézett "öreg Hardware" rendkívül sok hasznos szolgalmit 
tett Heti 120 órán át, három műszakban, elsősorban oktatási és kutatási célokat szolgált. .Az oktaiii 
felhasználás nemcsak a programozó (későbbi elnevezéssel: programtervező) matematikus hallgsók 
képzésére korlátozódott, hanem - természetszerűen a Laboratóriumban és az egyetem ma 
intézeteiben dolgozó matematikusok "gépközeli" ismeretei fejlesztését is szolgálta A nagyszil^ 
hosszabb-rövidebb - gyakorló program futtatása mellett egy egész sor. az egyetemen folyó kutw 
munka (kémiai, fizikai, antropológiai, pedagógiai és biológiai kutatások) során felmerülő szainitm 
probléma megoldására készületek és futottak le programok Az M-3 mellett sok, nem mateitiatilm 
egyetemi oktató és kutató vált a számítástechnika kedvelőjévé és - ami a legfontosabb 
felhasználójává, matematikusaink pedig igen nagy gyakorlatot szereztek a "Bit-sebészet" területen

izelitőül, egy véletlenül megmaradt, "ceruzás" statisztika a kezdeti időkből:

M-3 gépi idő 1965 szeptember 1 -tői 1965 december 22-ig

Előkészület: 169 óra (11 %)
Program próba: 306 óra (21 %)
Program futás: 435 óra (28 %)
Oktatás: 32 óra ( 2% )
Karbantartás: 90 óra ( 6% )
Gépjavítás: 485 óra (30 %)
Egyéb állásidő: 40 óra ( 2% )
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Az M-3 ezen pozitív hatásai már feledtetik a számtalan program-probaval. gépjavítással eltöltött 
éjszakát, azt a rengeteg gondot, amivel az üzemeltetés járt, a "géphiba-programhiba" vitákat Ma mar 
világosan látható, hogy a Laci Bácsi odaadó, fáradságot nem ismerő munkája mellett, az M-,í geppel 
folytatott "küzdelem" alapozta meg a Kibernetikai Laboratórium gardajaban azokat a készségekét, 
amelyek a későbbiekben sokkal nagyobb feladatok megoldására tették kepesse

A Kibernetikai Laboratórium munkájára felfigyelt az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság akkori 
einóke, Kiss Árpád is Eljött Laci Bácsihoz Szegedre, alaposan megvizsgálta a Laboratórium 
tevékenységét, problémáit és megígérte, bogy segítem fog Erre nem kellett sokáig várnunk 1967 
novemberében kaptuk az értesítést, hogy 1968 első negyedévében kapunk egy új Minszk-22 típusu 
gépet Talán senki számára sem tűnik szentségtörésnek, ha itt, az M-.i történetének méltatása után is 
őszintén megmondjuk: kitörő örömmel vettük a hírt

Ennek ellenére, egy pillanatra mindenkinek elszorult a szive 1968 januar 2-an reggel, amikor 
összegyűltünk a gépteremben és még egyszer bekapcsoltuk az M-.l-at, majd a MOZU-teszt (ez volt a 
femt-tár vizsgáló programja) lefijtása után nem a számolásra való átadas, hanem a kikapcsolás, a 
végleges áramtalanitás következett A számítógépnek a sorsa bizonyos tekintetben ugyanaz, mint az 
emberé; ha megöregszik akkor át kell adja helyet a fiatalabb generációnak

A Minszk-22, amit megkaptunk, az 1967 évi őszi Nemzetközi Vásár szovjet pavilonjában volt 
kiállítva Így alkalmunk nyílt rá, hogy kissé közelebbről szemügyre vegyük, mielőtt a leszállítás 
megtörtént Ennek megfelelően a gépterem kialakítása (kettöspadlő. álmennyezet, üvegfal a 
demonstrációk számára stb.) ügy mehetett végbe, hogy a szállítás után minden egyseg. szekrény 
azonnal a végleges helyére kerülhetett A gép hivatalos behozatalát intéző METRIMPEX 
Külkereskedelmi Vállalat bonyolításában 1968 március elejen - matematikusok es műszakiak - 
egyhónapos gyán kiképzésre utaztunk Minszkbe Onnan hazaterve, a közben leszállított es pompás 
urali-fenyöfa ládákba csomagolt gépet kibontottunk es a helyere állítottuk Minthogy a beigert 
szovjet "beüzemelő szakembercsoport" nem érkezett meg, a szekrényeket, egységeket 
összekábeleztük, azután - mivel még mindig nem jöttek a "specialisz"-ek - 1968 május elején, egy 
szép reggelen a gépet bekapcsoltuk Kitűnő kollégáimmal (Sara Attila, Varga Tibor, Csorba Béla, 
Varga Palya, Kopasz Pisti, Hegyes András társasagában) szinte hangosan dobogó szívvel vártuk, 
hogy mi történik?
Se halk dörej, se füst, se korom' A gép "élni" kezdett és délután 5 óra körül már futottak a teszt- 
programok Június közepén már a második műszak szervezése is szükségessé vált es amikor julius 
második felében megérkeztek a minszki üzembe helyezők, már semmi dolguk nem akadt 
(Természetesen - az akkoii szokásoknak megfelelően, mivel ez benne volt a gép arában - itt 
maradtak hat héten keresztül Kaptak naponta a délelőtti időszakban három óra gépi időt Ezen kívül 
remekül érezték magukat )

A Minszk-22 gép szegedi szereplése sikertörténet Megbízható hardware, nagytapasztalatű es igen 
jólképzett műszakiak, tehetséges és ambiciózus fiatal matematikusok együttese, amelynek Laci Bácsi 
volt az irányitója - nem is lehetett volna másképp

Az oktatásra és kutatásra fordítható gépi-idö ónási mértékben megnövekedett és mivel a javítás, 
karbantartás időigénye minimális volt, lehetőség nyilott arra is, hogy az egyetemen kivül álló 
intézmények, vállalatok is "gépközeibe" kerüljenek Bár igy a számítógép - az u n KK munkák, azaz 
a külső megbízók számára végzett számítástechnikai szolgáltatások révén - gazdasági erőforrássá vált 
és a Laboratónum munkatársai jövedelmét számottevően növelte, számomra mégis a legfontosabb, 
legnagyobb jelentőségű külső partnerek, bármiféle "pénzezés" nélkül is a Szegedi Orvostudományi
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Egyetemről azok a lelkes klinikai orvosok, kutatók voltak, akik nálunk meglátták - megláthatták - a 
szamitastechnika szakterületükön való alkalmazásának végtelen lehetőségeit Ezek számára minda 
segítséget megadtunk és még ma is jóleső érzés arra gondolni, hogy a számítástechnika orvosi ts 
biológiai alkalmazása szegedi sikereinek mdulópontjánál jelen lehettünk 1973 őszén az egyetem 
rektora felkért, hogy képviseljem öt egy, az akkon egyik legnagyobb hatalmasság, a Központi Népi 
Ellenőrzési Bizottság által összehívott értekezleten, amely a költségvetési intézményeknél működé 
számítógepek kihasználtságára irányuló vizsgálat eredményeit taglalja Emlékezetem szenrt 
tizenegynehány számitóközpontot vizsgáltak Igen nagy öröm volt számomra ott hallani, hogy az 
összes pozitív mutató tekintetében a mi Mmszk-22-önk volt kimagaslóan a legjobb Példaként a 
fennmaradt grafikonok adataiból 1973 évben az össz-bekapcsolt idö 6376 óra volt, ebből javítás 81 
öra, a többi hasznos felhasználás

Bármennyire is örültünk a gép kihasználtságát illető eredményeinknek, egyre jobban érezhetévé 
valtak - különösen az oktatásban - azok a problémák, amelyek a Minszk-22-vel már nem voltak 
megoldhatók Pl igen kívánatos lett volna, hogy egyszerre, egyidejűleg több hallgató is "gépen" 
legyen, azaz megjelent a nagyteljesítményű, időosztásos üzemű, több terminálos számitógép igénye 
Laci Bácsi IBM rendszert szeretett volna Az erre vonatkozó árajánlatot Mr Bratteby, az IBM becs 
képviseletének akkon munkatársa dolgozta ki számunkra Pompás volt az ajánlott rendszer, de az ára 
is ehhez méltó Már elkezdtük a "dollár-vadászatot", amikor az SZKl akkori igazgatója az ajánlotta, 
hogy vegyük át az NDK-nak - egy államközi egyezmény alapján - Magyarországra szállitandé, R-40 
tipusű ESZR gépet és - mivel az eredeti állapotában nem alkalmas a több terminálos üzem 
megvalósítására - a szükséges kiegészítéseket majd ő rendelkezésünkre bocsátja Laci Bácsi ebbe 
- rövid lelkitusa után - beleegyezett így elkezdődött egy újabb, lázas készülődés a "nagy" hardware 
fogadására az egyetem egy másik épületében indult meg a gépterem és a csatlakozó létesítmények 
(kiima, adat-elökészitö, terminálos-tanterem stb ) kialakítása 1975 nyarán megtörtént az R-40 
installálása, miközben a Minszk-22 folyamatosan működött így az átállás minden különösebi) 
zökkenő nélkül mehetett végbe A Mmszk-22 végleges kikapcsolása 1976 májusában történt 
Átadtuk egy budapesti ipari szövetkezetnek (munkatársaink végezték a szét- és összeszerelési 'SY 
Igen rövid idő után ismét hibátlanul dolgozott - még több éven keresztül )
A beígért kiegészítést nem kaptuk meg, azonban az OMFB - ez alkalommal, az általunk "zseniális 
látnok"-nak keresztel Kurucz Gyun Bácsi révén - ismét a segítségünkre.sietett így egy R-IO és 12 
terminál beállitá^val megvalósult a nagy álom: az akkon idők egyik leghatékonyabb rendszere- 
legalábbis mi ilyennek láttuk a hazai viszonyok között

Ismét egy üj, igen sikeresnek Ígérkező fejezet kezdődött: a nagy anyagi gyarapodással együtt i 
szellemi gyarapodás is új lendületet vett, és az R-40 kihasználtsága tekintetében a Minszk-22-s idők 
rekordjait kezdtük döntögetni és ekkor, váratlanul pótolhatatlan veszteség ért bennünket: 1976 
augusztus 2-án Laci Bácsi örökre eltávozott közülünk

Ma már jól látható - legalábbis számomra- hogy ha azt mondjuk, hogy az M-3 kikapcsoUiivil 
(1968 január 2 ) véget ért a szegedi számítástechnika történetének hőskora, akkor nyugodtál 
állíthatjuk, hogy 1976 augusztus 2-án végétért annak aranykora Ennek minden mozzanata szorojia 
kapcsolódott Laci Bácsi hatalmas alkotó munkájához és idézi a kőbevésettnél is maradanddbk 
emlékét

(A kedves olvasó elnézését kén a krónikás a szubjektív hangvételért, azonban mint az események 
egyik szereplője, a saját élményeire kellett támaszkodnia és ezek felidézésében egyre inkább 
elmosódnak a numerikus adatok )
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Dr Muszka Dániel önéletrajza (1995)

1930-ban születtem Nagykőrösön, itt érettségiztem a Ref Arany János Gimnáziumban. 1951-ba 
vettek fel a (az akkör még) Szegedi Tudományegyetem TTK matematika-fizika szakára és 1955-ba 
kaptam diplomát Rövid kitérő (Pösta Rádióvételtechnikai és Elektroakusztikai Üzeme) után Kalinii 
László professzor mellé kerültem a MTA Matematikai Kutató Intézet "Matematikai Logika a 
Alkalmazásai" Osztály Gépkutató Laboratóriumába, melynek fejlesztése 1957-ben kezdódSIt á 
amelyből később a JATE Kibernetikai Laboratóriuma jött létre Kalmár professzor tervei alapjiii 
felépitettem a Szegedi Logikai Gépet és ezzel párhuzamosan az egyetem Lélektani Intézelftfi 
(Király József adjunktus) eredő ötletet felhasználva megterveztem és megépítettem egy mozgó, 
feltétele-reflex modellt, a szegedi elektronikus katicabogarat, 1958 és 1965 között hét szolgibÉ 
szabadalmamat jegyeztek be; ezek közül egyet, mint Kalmár Lászlóval közös szellemi tulajdoit 
1965-ben telepítettük az M-3 gépet Szegedre, majd ezt követte a Minszk-22, az R-40 A 
Kibernetikai Laboratórium műszaki vezetőjeként részt vettem minden gép telepitéséwÉ 
előkészületeiben, lebonyolításában Az OMFB megbízásából - KK munkaként - a Szegei 
Orvostudományi Egyetemen helyeztük üzembe a C ili 0010 gépet és - szintén KK munkaként - azt i 
Minszk 22 gépet helyeztük üzembe Budapesten egy szövetkezetnél, amelyet Szegeden az R-AO 
váltott fel Speciális érdeklődési köröm - kutatási területem - a matematikai logikai és kibemetiai 
módszerek alkalmazási lehetőségei a közúti közlekedésben E témával foglalkozott az 1967-beiiirt 
egyetemi doktori dolgozatom A Kibernetikai Laboratórium fejlődését - legalábbis számomn-licl 
tragédia szakította félbe: 1976-ban Kalmár László professzor, a Laboratórium alapitóji ó 
tudományos vezetője meghalt, 1977-ben pedig tűz ütött ki a számítógépteremben és jelenti! kin 
okozott az R-40 gépben A helyreállítás műszakilag viszonylag hamar megtörtént, a lelki séniléstk 
nehezebben gyógyultak. . 1981-ben a szegedi Új Élet MgTSz kertészetében, az új 6,5 hektinn 1 
üvegház számitógépes klimaszabályozásával kezdtem foglalkozni, majd ezt befejezve, mint músziia ^  
vezető, az üzemeltetésben vettem részt. 1986 májusában kaptam felkérést a * l'~npiilllió| ‘ 
Üzemszenvezési, Számítástechnikai és Informatikai RT területi igazgatói munkaköre betöltésén; b  

itt dolgozom most is, persze már egészen más struktúrában: az RT megszűnt, a területi igazgititi| 
átalakult gazdasági társasággá - és mint résztulajdonos tevékenykedem Két fékezett leányom, két&i 
unokám van és ők nagyon vonzódnak a számítástechnika felé Ezek az almák nem estek messze i 
fától Remélem, hogy nem is gurulnak el .
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A Központi Statisztikai Hivatal és a számítástechnika. 

1960-196,‘i.

Dr. Pintér László

A magyar számítástechnika fejlődésének egy olyan őskorát szeretném felidézni, amely egyúttal 

!*■ bizonyos szempontból - hőskor is volt.Ez a hőskor magába foglalta nemcsak fiatalságunk 

lelkesedését, új iránti olthatatlan szomjúságát, hanem azt az elkötelezettséget is, amely lénye

gében megvetette a számítástechnikai eszközök széleskörű használatának az alapjait is.

Az idők távlata mindig szebbé teszi az ott történteket. Ugyanakkor le is tisztultak a dolgok, és 

csak azok a momentumok maradtak meg. melyek maradandóvá váltak. Kezdjük hát a vissza- 

Ibmlékezést.

Az ötvenes évek vége felé serény munka kezdődött a Tudományos Akadémia házatáján. Szov

jet dokumentáció alapján, több magyar továbbfejlesztéssel kezdték építeni az M-3-as számító

gépet. Erről az ott bábáskodó Kovács Győző részletesebben be fog számolni.

A számítógépek használatáról. - az akkor erősen megszűrt híradások ellenére is - egyre több 

információval rendelkeztünk. A szakemberek bővebb ismeretekkel rendelkezhettek, a nagykö- 

línség azonban elég szűkös híranyaghoz férhetett hozzá. Az ötvenes évek közepén kezdett a 

•yugati világ gazdasági, üzleti életében is egyre nagyobb teret hódítani a számítógépek haszná

lna. A tudomány, a kutatás, a hadászati alkalmazást nem is említve, már nagymértékben uralta 

ezt az új technikai eszközt. Az új technika nemcsak a számítógépek építésében jelentett új 

kihívásokat és lehetőségeket, hanem az eszközök alkalmazásában is új utakat, gondolkodásmó

dot követelt meg. Végeredményében egy merőben új. mondhatjuk, forradalmi változás csíráit 

kintette el a számítógép használat.

Hogyan is.kezdődött el ez nálunk?

Mim említettem, az Akadémia építette, próbálgatta az M-.A-at. Úgy vélem, elsődleges céljuk az 

eszköz felépítésének, technikai működésének, lehetőségeinek, bizonyos technológiák, alkalma

zási elemek megismerése volt. Törekvéseikben kisebb hangsúllyal szerepelt magának a számí

tógép programozásának a széleskörű elterjesztése.

Nem tudni, milyen megfontolásból, lehetséges, hogy talán a puszta véletlen alakította ki azt, 

hogy a KSH keretén belül működött az Országos Ügyvitelgépesítési Felügyelet. Abban az 

időben ez a szervezet osztotta szét a lyukkártya-rendszerű adatfeldolgozó gépeket. Ebből a
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helyzetből alakult ki, hogy a számítógépek beszerzésének engedélyezé.se, illetve beszerzése is 

erre a szervezetre hárult. Az akkori írásos emlékek alapján egy, a felügyelet részére beszerzeK 

számítógép azt a célt szolgálta, hogy így mód nyílik széleskörű tapasztalatok megszerzé.séHy 

ami a későbbiek során lehetővé fogja tenni a különböző beszerzési igények elbírálá.sát. Az is 

megfogalmazódott, hogy ezeket a gépeket központi helyen kell üzemeltetni, mert így biztosít

ható a legszélesebb körű használati lehetőség. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez a centralizáci

ós magatartás és törekvés, - melynek létjogosultsága és eredményessége vita tárgyát képezheti, 

a szakmában igen hosszú ideig dominált.

Ilyen körülmények között 1960-ban vásárolt a KSH egy Ural-1 típusú .számítógépet, melyet 

ugyan ezen év november 7-én helyeztek üzembe. A szállítás jóval előbb megtörtént, hi.szaz 

üzembehelyezés több hónapot vett igénybe. Milyen is volt ez a berendezés? /lásd: I. I. kép/

A hivatalos meghatá

rozás szerint, belső 

programozású, digitá

lis, üniverzális, auto

matikus vezérlé

sű.Egycímű, fix-pontos 

berendezés. Egynél ki- 

.sebb abszolút értékű 

számokkal dolgozott.

Öt funkciót betöltő alapegységgel rendelkezett. Felépítése rádiócsöves volt, helyigénye kb. 60 J 

m^, és a nagy hőtermelés miatt jelentős hűtést igényelt.Szekrényes szerkezetű volt, melyeket 

sok ezer forrasztásos kapcsolat kötött össze. Ebből is adódóan rengeteg kontakthiba lépett 

fel.Az akkori műszaki vezetőnek, Zsombok Zolinak ezért a legfontosabb és legmegbizhalétkl 

műszere egy gumikalapács volt. A szekrények vázának Utögetése volt a legmegbízhatékKi 

profilaktikai viz.sgálat.

Az imput egység a végtelenített, exponált filmszalagra lyukasztott információkat érzékelte. 

Őskor volt ez! Mindig különös gondot kellett fordítani a filmszalag ellenőrzésére, mert az 

azokon előforduló legkisebb hiba, az átláthatóság, már hamis adatbevitelt eredményezett Az 

output papírszalagra - valamivel szélesebbre, mint amiket ma az összeadógépeknél használtuk 

-, történt. Sebessége 100 sor/perc volt. A megjelenítés vagy nyolcas számrendszerben vagy 

tízesben /fix-pontos megjelenítés/ történt.

Az aritmetikai egység tartalmazta a műveletvégző egységet, amit szummátomak hívtunk. A 

szummátornak 37 alap és 6 kiegészjtő helyértéke volt. Mivel a gép egycímű volt, a műveletek
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nagy része itt került végrehajtásra és az eredmény is itt jelent meg. A vezérlőegység az utasítá

sok végrehajtását vezérelte. Erre külön nem térek ki.

A tárolóegység a gyorstárolóból /a mágnesdobból/ és a mágne.sszalagos tárolóból állt. A 

mágnesdob percenként 6000 fordulattal működött. Szinkron működésű volt. A műveleti .sebes

sége 100 műv/sec. volt. Abban az időben, ez az óránkénti 360000 műveletvégzés rendkívüli 

eredménynek számított. Az akkori sajtó egymást túllicitálva tárgyalta az ebből adódó lehetősé

geket.

Külön részét jelentette a gépnek a vezérlőpult. /lásd: l . 2. kép/

Ennek része volt a jelzőtábla is. Ez utóbbin vizuálisan is ellenőrizhető volt az egyes egységek 

lirtalma, így többek között a szummátoré, a regiszteré, az utasításszámlálóé, az utasításregisz- 

téré stb. A pult két oldalán helyezkedett el az input egység és a mágnesszalagos egység./ A 

képen az utóbbi látszik./ A mágnesdob 2048,18 bitből álló. úgynevezett félrekeszt tartalmazott. 

Ezek címe 03777 nyolcasrendszerű sorszám volt. A páros című félrekeszek teljes, 36 bitből 

álló teljes rekesszé voltak összevonhatók.

‘ Mágnesszalagos egységgel is rendelkezett az Ural-I. Végtelenített, maximálisan 2 5 0  m hosszú, 

normál méretű, mágnesezett filmszalagra történt a jelrögzítés. Csak 36 bites szavakat lehetett 

I rajta tárolni, maximálisan 40000-ret. A felírás és olvasás sebessége 7 5  szó/sec. volt. Ezek a 

UBŰveletek csak a mágnesdobon keresztül voltak végrehajthatók. Az egyes adatcsoportok 

ynevezett zónákban kerültek tárolásra. Számuk nyolcas rendszerben 177 volt. A zónaszámo

kat mechanikusan kellett a szalagra rögzíteni.
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1.2. kép

Ennyit a technikai részletekről. Röviden szólni kell még a programozásról is. A programozási 

gépi kódban történt. 28 utasítás állt rendelkezésre. Az egyes műveletek két, nyolcas rendszeriJ 

számjegy kombinációjával voltak reprezentálhatók. Aritmetikai, logikai, vezérlésátadísi, adal 

cserére vonatkozó, továbbá módosító műveletek alkották az utasítás-készletet. A gép a számtj 

kát inverz kódban ábrázolta. Az aritmetikai műveletek ilyen formában, a logikaiak egyenesl 

kódban kerültek végrehajtásra.

A gép felépítése, használhatósága elsősorban, sőt mondhatjuk, majdnem kizárólagosan műszaki 

számítások, matematikai eljárások megoldására szolgált. Ezek a gépek fontos szerepet játszot

tak abban az időben a szc  jet katonai jellegű feladatoknak az ellátásában is. /lőelemképzás, 

hajóirányítási rendszer stb./ Bizonyos, inkább az adatfeldolgozás témakörébe sorolható felada

tok megoldását is megkíséreltük. Ilyen volt például bizonyos szállítási feladatok megoldása. 

Ebben az esetben a nagy munkát az adatok /matrix/ nyolcas számrendszerbe történő átszámítá

sa jelentette. Részben ebbe a kategóriába volt sorolható az úgynevezett népgazdasági inpul- 

output analízis invertálási feladatainak az ellátása is. melyet a KSH részére végeztünk el.
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A számítógép megismerésére, használatára, a programozási ismeretek elsajátítására vonatkozó 

igény rendkívül nagy volt. Igen sokan a gyakorlatban kívánták alkalmazni a számítógép nyúj

totta lehetó.ségeket. Jellemző az érdeklődésre, hogy I960, november és 1961. augusztu.sa között 

63 szervezet 188 munkatársát képeztük ki a gép programozására és kezelé.sére, és biztosítottunk 

részükre ingyenes géphasználatot. A kiképzettek 79 V c - a  mérnök, matematikus, fizikus volt. 

Jancsó Ferencné, Bakos Tamás, Kiss György áldozatos munkája nagy .segít.séget jelentett e 

feladat megoldásában. A KSH-nak ez a meghirdetett, ingyenes géphasználatot is biztosító 

tevékenysége mind az Ural-1., majd az Ural-ll., a Bull Gamma 3T, valamint a Gier gép eseté

ben több, mint 1200 fő kiképzését biztosította.

Az oktatás terén túl egy másik tevékenységünket szeretném kiemelni. 1960. szeptemberétől 

1964. októberéig bizonyos rendszerességgel jelentettük meg a "KSH Ügyvitelgépesítési Főosz

tály elektromos számítógép részlegének közleményei"-t. E közlemények első kötete az "Ural 

Jirogramok", második kötete az "Autoprogramok", majd a harmadik kötettől kezdve a "Gépek 

és programok" címet viselte. A négy év alatt 9 kötet jelent meg. Több, mint 40 szerzőnek 

I biztosítottunk publikációs lehető.séget. Egyik kötetünk pedig olyan külföldi publikációkat 

ilvtalmazott magyar nyelven, melyeket így kívántunk széles körben ismertté tenni. Minden 

kötetünkben igyekeztünk az országban fellelhető szakirodalomról, folyóiratokról teljes áttekin

tést adni a bibliográfiai részben.

A közlemények kiadásával kapcsolatban egy momentumra szeretnék rámutatni. Már abban az 

időben is jelentek meg utalások arra, hogy a hazai felhasználók nem nagyon szeretik a saját 

feladataik megoldására más által készített programot alkalmazni. /Megjegyzem, ez a tendencia 

[Itgpregnánsabban a 70-80-as években, a tényleges adatfeldolgozások során mutatkozott meg. 

I Mindenki "saját, testreszabott" programmal kívánta feladatait megoldani./ Már az első kötet 

1 Jbevezető soraiban olvasható: "A tapasztalatszerzést is kívánjuk e kötetünkkel szolgálni. A külső 

i|énybevevők géphasználata következtében szükséges, hogy a felhasználók egymás munkájá

tól, a megoldott feladatokról tudomást szerezzenek. Az egyik helyen már alkalmazott megoldás 

egy másik helyen is alkalmazható. Ha ismerjük ezeket, akkor sok időt és munkát takaríthatunk 

meg, a már kidolgozott megoldások felhasználásával."

Tudomásom szerint e rendszeresen kiadott publikációs sorozat volt az első az országban, amely 

JÚzárólag számítástechnikával foglalkozott. Előfutára volt az Információ-elektronika című 

írfMyóiratnak és minden, e szakmával foglalkozó médiának. Erre, úgy érzem, büszkék lehetünk. 

Az Ural-1. kb. 2 évig üzemelt a KSH épületében. A hivatal statisztikai feldolgozásokra alkal

mas gépparkjának bővítése indokolta, hogy a berendezést máshová telepítettük. Részlegünk 

fvíndorélete ekkor kezdődött. Az Ural-l-et, Hoffmann Tibor lelkes közreműködésével a TÁKl- 

ba telepítettük, és kb. egy évig közösen üzemeltettük. Ezt követően máshová települtünk át.
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1962. folyamán kerUlt üzembeállílásra, ugyancsak a KSH épületében a Buli-Gamma ET. típusú 

berendezés is. Ez egy külső programozású, auto-programozási lehetőséggel rendelkező, mí- 

sodpercenként .6800 műveletet végző, lyukkártyás inputtal és outputtal rendelkező gép volt. A 

külső programozás 64 programsor leírását tette lehetővé, melyet a programtáblán dugaszolásii 

kellett elvégezni. E berendezés inkább nagyobb teljesítményű táblázógépként értékelhető. Az 

akkori idők hazai lehetőségei között azonban az addig alkalmazott megoldásokhoz képest 

jelentős előrelépést jelentett.

Ugyancsak ebben az időszakban került beszerzésre egy lengyel gyártmányú UMC típusú be

rendezés is, melyet elsősorban geológiai számítások elvégzésére konstrüáltak. Nálunk is ilyen 

célokra használták elsősorban, a Zilahy-Sebes házaspár közreműködésével. Ez a SZÜV-nél 

került üzembeállításra. 1961. óta ugyancsak itt üzemelt egy IBM 628-as típusú, 

adatfeldolgozási célokat szolgáló gépcsoport. Külső programozású /kapcsolótábla/ berendezi; 

volt, 40 szavas ferritgyűrűs tárolóval rendelkezett. Összeglyukasztóval és táblázógéppel ö.ssze- 

kapcsolva használták. A berendezés, lehetőségeit tekintve jóval több volt, mint egy táblázőg^ 

A 60-as évek közepe táján, ugyancsak itt került üzembeállításra egy MINSZK-32-es szániílá- 

gép is. Ez már korszerűbb technikai felépítésű volt. Rövid ideig volt a SZÜV-nél. Én nem 

dolgoztam vele, így részletesebben nem is tudok beszámolni róla. ’’út

A számítástechnikai kultúra elterjesztése terén végzett munkája következtében külön kell pár 

szót ejtenünk erről a vállalatról. Az 1949. évi népszámlálás gépi adatfeldolgozó részlegéből 

1951-ben alapította a KSH a Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalatot. Gépi feldolgo

zások bérmunkában történő elvégzésére hozták létre. Későbbi években országos hálózatot 

alakított ki, és mondhatjuk, hogy az egész országban élenjárt az új technika alkalmazási lehető

ségeinek elterjesztésében, demonstrálásában.

Visszatérve a kronológiai sorrendet szem előtt tartó ismertetésre, a KSH következő számítógép 

beszerzése az Ural-II. volt. Főbb jellemzői, konstrukciós megoldásai végeredményftúí iz 

Ural-I. továbbfejlesztett változatai voltak. Egycímű, párhuzamos működésű, rádiócsöves le

rendezés volt. 17 állványból, szekrényből állt, 2500 rádiócsövet tartalmazott, súlya 98<i voll 

100-120 m^-en lehetett felállítani. Lényeges változás a tároló kapacitásnál mutatkozott. Három 

féle tárolót alkalmaztak. Ezek:Ferritgyűrűs tároló 2048, egyenként negyven bitből álló szó 

tárolására szolgált. Mágnesdobos tárolóból, az igényeknek megfelelően 1-8 egység volt hozzá

kapcsolható. Egy-egy dob 8112, negyven bitből álló szó tárolására szolgált. 1500 fordulat/perc' 

működött. Egy-egy dob súlya 200 kg volt. A mágnesszalagos tároló ugyan olyan megoldású 

volt, mint az Ural-I-é. Az írás-olvasás sebessége azonban már nagyságrenddel nagyobb, 2000 

jel/sec. volt.
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Az Input és az output ugyanolyan megoldású volt, mint az Ural-l-nél.

Nagy hőtermeléssel dolgozott a gép. A hűtő-berendezéseknek 25000 kcai/őra teljesítményűnek 

Vllett lennie.

Jral-ll. utasíliisrendszere, az előzőnél már jóval több, 41 utasítást tartalmazott. A művele

tek fix vagy lebegőpontos ábrázolásban kerültek végrehajtásra.

A gép elhelyezése nem volt egyszerű.A KSH épületében erre a célra már nem volt helyiség.

i
'Partnert kellett keresnünk, és az akkori Építésgazdasági és Szervezési Intézet vezetőjében, dr.

Kádár Iván személyében igen jó és segítőkész társra akadtunk. Ők az elsők között éltek a 

('számítástechnikai lehetőségek kihasználásával, és már abban az időben rendszeresen ismétlődő 

! feladatokat oldottak meg ilyen módon.

A gép fogadására egy munkásszállást alakítottak át, és ez lehetővé tette nemcsak az ő, hanem a 

mi apparátusunknak az elhelyezését is. Igen jó társbérletben éltünk. A gépidőn fele-fele arány

ban osztozkodtunk. Mi változatlanul folytattuk az ingyenes programozó-oktatási tevékenysé

günket. A géphasználat elsősorban műszaki jellegű feladatok megoldását szolgálta.

Erre az őskorra vezethető talán vissza az az évtizedekig meghonosodott, s általunk már akkor is 

^revételezett gyakorlat, hogy a számítógép alkalmazása, használata, mély és alapos matema

tikai ismereteken nyugszik, és kellő matematikai jártasság nélkül nem használható eredménye

sen. Ez a szemlélet még pár évvel ezelőtt is kísértett a programozói tanfolyamra jelentkezők 

felvételi vizsgáiban. A direkt programozású, műszaki feladatok megoldásánál, a fix vagy lebe

gőpontos számításoknál ennek a feltételezésnek talán volt némi alapja. De már az autokód 

Urhódításánál, a szimból-nyelvek alkalmazásáról már nem is beszélve, erre egyáltalán nem volt 

lUkség. Egy középiskolai félelem a matektól, gátlást okozott igen sok aspiránsban. Ragyogó 

üségű programozók jelentek meg mélyebb matematikai feladatmegoldó képesség nélkül. 

Az egész adatfeldolgozási célokat szolgáló programozás nem a matematika, hanem az illető 

téma, szakma alapos ismeretén alapul, és csupán egy dolgot, a logikus gondolkodás képességét 

tételezi fel. Ennyit a kezdeti időszak kivetítő hatásáról. A direkt programozású Ural-II. 

mbehelyezésének időszakában állították fel az Elliot 803-al, amely már autokódban volt 

iramozható. 1963. tavaszán, a már említett Gépek és programok című kiadványunkban 

ilentettUk meg Lőcs Gyulának, az Algol-60-ról szóló részletes leírását.

AzÉGSZI-vel való közös gépüzemeltetés és társbérletünk lényegében 1964. második felében 

fellazult, és 1965. június 1-jével szűnt meg. Részlegünk akkor került át szervezetileg is a 

SZÜV-höz. A fellazulás nem az elhidegUlés, hanem egy új gép fogadására való felkészülés 

okán következett be.

'[ Az akkori idők egyik legmodernebb, és számunkra is elérhető számítógép fogadására kezdtük 

meg az előkészületeket. A dán Technikai Tudományok Akadémiája létrehozta a
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Regnecentralen nevezetű vállalkozását, amely a hatvanas évek elején kezdte gyártani Gier 

típusú számítógépét. Programozása Algol-ban történt. Maga a gép belső-programozású, cgycí- 

mű, párhuzamos működésű, tranzisztoros kivitelű volt. Fix és lebegőpontos aritmatikával, 42 

bites szavakkal dolgozott. Operatív tárolója 1024 ferrilgyűrűs volt. Második fokozatként a 

.4000 ford./perc működő, 12800 szó tárolására alkalmas mágnesdob csatlakozott. Érdekessége 

ként jegyzem meg, hogy a dob csak nagyleálláskor került kikapcsolásra. A tárolókapacitás 

további két dob beállítá.sával volt bővíthető. Rendelkezésre állt továbbá egy vagy két 4096 

szavas ferritgyűrűs puffer tároló. Ezeket a lehetőségeket harmadikként mágnesszalagos egysé

gek, legfeljebb 4 darab, egészítették ki.

Az előzőén tárgyalt berendezé.sekhez képest a gép méretei is jelentő.sen csökkentek. Két szek

rényt vettek igénybe. A mágnesszalagos egy.ségek. valamint a printer, és később a plotter 

természetesen külön egységet képeztek. A plotter alkalmazása, /Benson/ addig nem ismert új 

lehetőséget biztosított. Külön érdemel említést az RC-2000 szalagolvasó, amely abban az 

időben csúcsteljesítménynek számított. Másodpercenként 2000 son olvasott le, ami 5  m/sec. 

szalagtovábbítási sebes.ségnek felelt meg. Csodájára jártak. Anelex printert használtunk, mely

nek kiírási sebessége 1000 sor/perc volt. Egy soÉ 120 pozíciót tartalmazott. Mágnesszalagos 

igységUnk Pacit gyártmányú. Carousel ECM-Ó4 volt. A vázolt összetételű gép elhelyezésére .40 

m^-re volt szükség. Mint már említettem, a programozás Algol-ban történt. A géphasználathoz 

speciális szubrutin-gyűjtemény, a Help tartozott. Ez végezte a gép működésének a koordinálá

sát, a programok és az adatok konvertálását, biztosította a színtaktikai ellenőrzést, és olyan 

támogatást nyújtott a géphasználathoz, ami ezt megelőző időkben elképzelhetetlen volt. Elő

ször találkoztunk a szubrutintár bővítésének automatikus követé.sével. Rend.szeresen kaptuk az 

új verziókat és megoldásokat. Összességében olyan szolgáltatást kaptunk, ami eddig ismerettel 

volt előttünk.

A gép üzemszerű működését 196.6. november 1-jén kezdte meg. Ettől a pillanattól kezdve igen 

hosszú ideig három műszakban dolgoztunk. Ezt a nagyarányú igénybevételt az előkészítő 

munkánk, a széleskörű tanfolyami oktatás biztosította. Emlékszem, hogy Tóth Imre és KFKl-5 

csapata ettől kezdve az éjszakákat a SZÜV-ben töltötte. Szép idők voltak ezek. A lelkesedéi, az 

új eljárások alkalmazásának bűvölete mindnyájunkat rabul ejtett. Természetessé vált az éjsza

kai munkavégzés - természetesen túlóra díjazása nélkül-, és senki sem érezte terhesnek a 

mindig változó időbeosztást. Ez a vállalkozás már üzleti alapon történt. Munkavállalállink 

bérfeldolgozásból, gépidő bérbeadásából, stb. tevődtek össze. A gépek működését, felépítésü

ket, használhatóságukat, stb. figyelembevéve, hatalmas kontraszt volt tapasztalható ezen rövid, 

négy éves időszak alatt, A gépi kódú géphasználat olyan szakembergárdát nevelt ki, akik alap

jaiban sajátították el az elektronikus feldolgozások lényegét, mondhatjuk azt, hogy ftlozófiájál.
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Az ilyen mélységű ismeret jelentősen hozzájárult az olyan szakembergárda felnövéséhez, akik 

igen előkelő helyet foglaltak el nemzetközi viszonylatban is, és alapját képezték külföldi meg

becsülésünknek is.

Az Algol használata már kényelmet, áttekinthetőséget, a feladatmegoldás .széleskörű elterjedé

sét biztosította ügyviteli alkalmazások esetében is.

Az elektronikus számítógépek napi munkák elvégzésére történő igénybevétele divattá, státus

szimbólummá kezdett válni. A rendelkezésre álló olcsó munkaerő ellenére a viszonylag költsé

gesebb gépi feldolgozás egyre inkább teret hódított. Sok olyan munka volt. aminek géppel 

tfirténő feldolgozá.sát nem indokolta pl. határidő. Ennek ellenére így futtatták le. divatbajött a 

számítógép használata és alkalmazása.

Pozitívumként értékelhető hatásról kell még említést tenni. A géphasználat elősegítette a szer

vezési, rendszerszervezési feladatok újragondolását és alkalmazását. A feldolgozási feltételek 

biztosítása elengedhetetlenné tette az ilyen jellegű munkák elvégzését is.

Mint említettem, az őskorról szerettem volna áttekintést adni. 196.‘i-től kezdve már jelentős 

számú, igen .sok fajta számítógép került behozatalra. Csak a SZÜV-nél, a meglévő Oier-en 

kívül a 70-es évek legelején 2 db ICL-l904-es, 1 db IBM .460/40-es. .ő db BULL-GE-I l.ő-ös, 

és 2 db UNIVAC-1004-es berendezés került üzembeállításra. Ez azonban már egy más történet 

volna.

Még igen sok emléket, az ezekből fakadó gondolatot lehetne itt még Önök elé tárni. A lehető

ségek azonban korlátozottak, így megköszönöm figyelmüket.
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Önéletrnj z

dr. Pintér L.-íszlónak h ívnnk. l4PY-bf>n, Szombnth<'1 yen RZÜlettem 

Iskoláimat Székesfehérvárott végeztem el.1945-ben iratkoztam 

be a Közgazdaságtudománvi Kgyetemre.Az egvetem átszervezésekor 

az uj egyetemre nem vettek fel.1956-ban lehetővé vált tanulraá-
s

nyaim folytatása. 1959-ben alla-mvizsgaztam, 197o-ben doktoráltam.

1949-ben a Központi Statisztikai Hivatalba kerültem ideiglenes 

aIkalmazottként.A szamárlétrán előrehaladva végül a számítágéD
í"

részleg vezetője let teltldoközben több, statisztikus! okleveletl 

és képesítést szereztem.

1965-től kezdve tiz éven keresztül <>- SZÜV-nél ,majd ezt követően

az Országos Számítástechnikai Vállalatnál,1979-től kezdve pe-
1

dig a Könnyűipari Szervezési Intézetnél voltán igazgatóhelyettes, 

l981-ben a legelsők között alapítottam meg a Soft-Coop kisszö

vetkezetet,melynek -nyugdíjbavonulásómig -elnöke voltam.1989- 

ig még elláttam ezt a funkciót.A nyugdíjas állapotot nem nekem 

találták ki.l99?-ig a CPST Magyarországi Számítástechnikai Kft 

/német-magyar vegyesvállalat /ügyvezetője voltam.Ezt követően is 

mindég vagy eseti megbízatás,vagy szerződéses formában,megha

tározott feladatok ellátását vállaltam.

A számítást echnikához, valamint a szervezéshez és vezetéshez kap

csolódó témákról széleskörű főiskolai ill.tanfolyami oktatói 

tevékenységet folytattam.

A különböző konferenciákon tartott előadásokon kívül 38 publi

kációra jelent meg.Igen sok eseti megbízás teljesítésében vettem 

rész'^ktiv időmben is.Több külföldi tanfolyamon, szemináriumon 

stb.vettem részt részben hallgatóként,részben előadóként.



POMPERY BELA - UNGVÁRI LÁSZLÓ 

A MAVEMI Számítóközpontja

A kezdet

A MAVEMI (Magyar Vegyipari Egyesülés Mérnöki Iroda) számító
központja két nagy ötlet találkozása nyomán jött létre és élte virágkorát a 
hatvanas évek második felében.

Az egyik gondolat 1963-ban született Dániában Peter Naur, az ALGOL 
szülőatyja az ö compileréhez optimálisan illeszkedő archtektúrájú gépet 
tervezett: a mikroprogramvezérelt, virtuális tárral ellátott, második 
generációs "ékszerdobozt", aGIER-t.

A második ötlet valahöl a magyar vegyipar vezérkarában született kb 1964- 
ben: eldöntötték, hogy a Péti Nitrogénmüvek rekonstrukciója során az 
ammónia-üzemet számítógépes folyamatirányítással kell felszerelni. Az 
érzékelő és a beavatkozó elemek hiányát feledtetni tudta az a felismerés, 
hogy a folyamatirányító algoritmusok és az azokat realizálni képes GlER 
számítógép a nagyberuházás egyik dán szállítójának rendelkezésére álltak.

A korszellemre jellemző, hogy (az akkori) 10 MFt-os beruházás költségter
vébe, mint 0.1 MFt-os vezérlő műszert állították be a 148 eFt-os 
számítógépet Így csúszott át áz állami zsűrin.

Mikor Itthon kiderült, hogy ezt a gépet folyamatirányításon kívül másra is 
fel lehet használni, illetékesek hamar rájöttek, hogy egy intézményi státusz- 
szimbólumként is jelentős berendezést nem szabad Péten eldugni, ezért úgy 
döntöttek, hogy az iparág központjában, Budapesten kell elhelyezni.

A Vegyipari Tröszt (csak később lett Magyar Vegyipari Egyesülés) leendő 
székhelyén, a még be sem fejezett Vegyterv-székházban átterveztetett és 
átépíttetett egy emeletet, bogy a gépeket és a kiszolgáló létesítményeket 
letelepíthesse. Ezen a ponton kapcsolódtunk be a munkába, 1965-ben.

Az irodahelyiségek átalakítása, hő- és hangszigetelés létesítése, a 
számítógép és klímaberendezés elhelyezése izgalmas, de megoldható 
műszaki feladat volt. Most már csak a péti ammónia-üzemet és azt irányitó 
számítógépet egymástól elválasztó, legalább száz kilóméteres távolságot 
kellett volna áthidalni.
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Ezt a célt egy 75 Baud sebességű telex-vonal volt hivatott betölteni. (Az 
már csak ellenőrizhetetlen pletyka, és a végeredményt lényegesen nem 
befolyásolta, hogy ezt az összeköttetést helyenként - főleg a Bakony 
térségében - légvezeték valósította volna meg.)

Kiépült a szervezet

Az installált gép mérete a következő volt:
1 K szó (42 bit/szó = kb 6 KB) központi memória,
1 mágnesszalagegység,
2 dob (á 320 pálya x 40 szó = 25.600 szó = kb 154 KB) virtuálisan 
működő háttértár,
lyukszalag bemenet és kimenet, 
néhány lyukszalaglyukasztó automata.

Nagy kincs volt a gép, csak fehér köpenyben és fehér gumicipöben volt 
szabad belépni.

Hoffman Tibor (a fizikai tudományok doktora) vezette a számitógép- 
központot. Négy osztályt szervezett (az akkori elképzeléseknek 
megfelelően):

- műszaki számitásokra (azt hittük ez lesz menő),
- kvantumkémiai számitásokra (ez volt Hoffman Tibor szakmája),
- gazdasági számitásokra (ezt sokan lenézték, de úgy gondolták ez is 

kell),
- gép üzemeltetésére.

Az olvasó bizonyára érzi, hogy a szerzők a két utóbbi osztályt vezették.

A gép kicsi volt ugyan, de büszkék voltunk rá. Ez volt a 12. hazai 
gépinstallálás. A személyi állomány feltöltése nem okozott gondot, 
válogatni lehetett. A felvételi vizsga - Hoffman Tibor vezetői észjárása 
szerint - gépkezelőtől osztályvezetőig egységes volt:

- másodfokú egyenlet megoldása,
- 0-9-ig terjedő számok kombinációi műveleti jelekkel, zárójelekkel 

tetszés szerint, csak a végösszeg adjon 100-at,
- mondja meg van-e különbség

9 9 9)
9 9) (9

9 illetve (9 és 9

(A két szerzőt nem vizsgáztatta Hoffman Tibor)
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1965 végére kiépült a szervezet, mintegy 50 fő, ennek kétharmada 
diplomás.

Elkezdtünk dolgozni

Előbb gépi kód tanfolyamot tartottunk. Borzalmas volt. A haladásban bízó 
büszke tagok szerényen lázadtak és követelték az ALGOLT. Hamar 
áttértünk erre

Látható volt, hogy a gépre sokan éhesek. Ezért - éppen 29 éve a Balaton 
Széplaki NIM üdülőben - tucatnyi tervező és kutató intézet bevonásával 
mintegy 130 fő részére (ALGOL) programozói és felhasználói tanfolyamot 
szerveztünk. Az ott végzettek lettek később a GIER számítóközpont 
használói

A számítóközpont három feladatorientált osztályán mintegy 25 diplomást 
munkával kellett ellátni. Minthogy ilyen nem volt, eleinte a vezető írt elő 
(pl.: normaparamétereket lefejtő) rutinokat több változatban, egymással 
versenyezve. Az osztályvezetőknek pedig feladatokat kellett keresniök.

A quantumkémiai feladatok megoldása zárt körben folyt, senki sem értett 
hozzá Mire jutottak a szerzők, nem tudjuk, de tény, hogy sokat dolgoztak 
és mindenki csodálta őket.

A műszaki és gazdasági számítások ügyében a két illetékes osztályvezető 
végig látogatta a Vegyipari Tröszt több tucatnyi osztály- és főosztály 
vezetőjét, de konkrétizálható feladatok nagyon nehezen születtek. Egy év is 
eltelt már és nem éreztük magunkat hasznosnak. Az erre beállított kollegák 
ezért maguk találtak ki feladatokat, oldották meg és kínálták fel 
hasznosításra: kevés eredménnyel. Sajnálattal kellett tapasztalni, hogy a 
tröszti irányításnak fantáziája legfeljebb a belső nyilvántartások 
gépreszervezéséig terjedt, de ezeket sem szívesen bízta a steril látszató 
számítóközpontra, meg a GIER gép sem volt kifejezetten ügyviteli 
adatfeldolgozásra szakosodott.

Az első másfél évre az volt a jellemző, hogy a "belsősők” meg a "külsősök" 
tanulták a gépi lehetőségeket és egyre felkészültebben várták a valódi 
feladatokat.
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Sikerélmények mutatkoznak

Az első sikerek a "külsősök" révén mutatkoztak. Vidékről és Budapestről 
számos kutató, fejlesztőközpont érlelt ki hasznos számitásokat Központunk 
sikere abban mutatkozott, hogy a partnerek elégedettek voltak a műszaki 
kiszolgálással, a gép teljesítményével (mert okos és ügyes szakemberek a 
korlátok ellenére is képesek voltak kisebb csodákra).
Az első sikerek megérlelték a gép bővítésének igényét. A kiegészítés nem 
volt óriási:

- buffertároló a központi memória bővítésére 4 K szó méretben (mintegy 
24 KB),

- 7 MB-os diszk,
- további 1 mágnesszalag egység,
- somyomtató.

A megnövekedett kapacitás a külső és belső felhasználókat egyaránt 
lelkesítette és síkerérzetüket növelte.

A gépet igénybevevők között völt az MTA SZTAKl-tól kezdve a 
Meterölógiai Intézeten keresztül a VEGYTERV, az OT, a NIM és sok más 
tervező, kutató intézet. Élmény volt számunkra kávét adni az OT 
elnökhelyettesének valamikor úgy éjfél tájban, amikor a printer mellett várta 
(persze már nem fehér kalucsniban) az eredményeket.

A belsösök első igazi eredményeit, sikerélményeit (66-68 között) a 
gazdasági számításök hözták Ez az időszak volt a lineáris programozásé 
(később a mixtintegeré). Mi is azt hittük, hogy az országot, ezen belül a 
vegyipart a termékválaszték és ezen keresztül a termelésirányítás 
optimalizálása fogja mennybe vinni. Rengeteg energiát öltünk a módszerek 
kidolgozásába. Minden délelőtt kidolgoztunk egy variánst, éjjel futtattuk, 
kora reggel értékeltük és jöttünk rá saját hibáinkra. Gúnyosan azt mondtuk, 
hogy adatbeviteli hibáinkat remekül tudjuk szimplex módszerrel 
megkeresni. 4,

A gúnyolódás ellenére az állapítható meg, hogy valóban sikerült az 
optimalizálási módszereket kikisérletezni, megtanulni és később (az 1968 
utáni fázisban) hasznosítani.

Beruházások optimalizálásával is foglalkoztunk. A MAVEMI-ben készült 
pl.: a NIM (ég tudja hányadik) 5 éves tervének valamelyik része. 
Rengeteget kínlódtunk, de soha nem került a gazdaságos beruházások 
választékába az egyik vegyi gyár bővítése, pedig Szekér elvtárs nagyon 
szerette volna. Kitűnő munkatársaink ezt is megoldották: feltételnek írták 
elő ezt a bővítést és lám a LP megoldás - igaz csak az utolsó harmadban - 
"hozta".
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úgy érezzük, ez az időszak volt a fénykor, amelyben jelentős szakmai erők 
összpontosultak a modellek, programok fejlesztésében. Hála Benedel Pál 
professzornak (ma a MTA tagjának).

Nagy vállalkozás

1968 és 1970 között zajlott a MAVEMl nagy vállalkozása, a DKV projekt. 
A Dunai Kőolajipari Vállalatnál több tízmilliós vállalásban:

- az MTA SZTAKl technológiai folyamatvezérlésre,
- a MAVEMl termelés és karbantartásirányítási,készletgazdálkodási, 

pénzügyi, számviteli komplex rendszerre vállalkozott.

Több mint 25 év elteltével azt állapíthatjuk meg, hogy a termelésirányítás 
(termelés és programozás) módszereit valóban ismertük. Ezek 
felépítmények voltak, az alapjaik pedig hiányoztak, hiszen a GIER-en meg 
se kíséreltünk tömeges adatfeldolgozást.

így azután 3 éven keresztül kínlódtunk, nagyon igyekeztünk, lelkesek 
voltunk, de kevés eredményt értünk el és harag nélkül elváltunk Hálásak 
vagyunk ma is Simon Pál igazgatónak (későbbi tröszt vezérnek, majd 
nehézipari miniszternek), mert az ö pénzükön tanultunk (és ezt később 
hasznosítottuk).

Armyiban vigasztalódtunk, hogy a DKV-ban is működő termelésirányítási 
rendszer tudomásunk szerint mi általunk kiizzadt módszerre épül.

Kis vállalkozások

Az 1970-ben elszenvedett kudarc persze nem érintette a GIER gépet 
használók nagyobb részét, a kiesett gépidők eladhatók voltak. A gazdasági 
adatfeldolgozásra orienált "belsösök" -nek valami újat, mást kellett kezdeni.

Mindenekelőtt körülnéztünk Európában és szoros kapcsolatra léptünk az 
NDK és Szlovákia vegyiparával: KGST-re tekintő együttműködés jött létre. 
A DKV kudarc tapasztalata alapján részrendszerek kialakítását kezdtük 
meg és ilyenekkel kínáltuk meg a vegyipar vállalatait. 1971-1973 között 
sok kis részfeladatot oldottunk meg és ennek során a "belsösök" - anélkül, 
hogy tudatos lett volna - ketté váltak: GlER-esekre és IBM-esekre. 
Utóbbiak az 1970 után érkező IBM 360-as szériát használták bérmunkában.

A kis vállalkozások időszaka alatt a GIER-t egyre inkább a külsősök 
használták, a belsösök viszont külső gépeken kényszerültek ismét tanulásra.
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A bővülő külföldi kapcsolatok és a nemzetközi konferenciákon való 
részvételek erősítették az egyedi rendszerekkel szemben a tipusrendszerek 
fontosságát. Ezekben az években jöttek divatba Európa szerte az iparági 
(Brancheorientierte) egységes rendszerek.

Megkezdődött a MAVEMl-ben az ilyen rendszerek hirdetése. Azt 
göndoltuk, hogy minden kis rendszer amit vállalunk, tapasztalatokat ad a 
tipizáláshoz. A kis rendszerek kudarc veszélye is kisebb volt, itt ott még 
elégedettek is voltak a felhasználók. Önbizalmunk visszatért és már megint 
úgy véltük, hogy képesek vagyunk valami nagy dologra.

Csendesen jegyzem meg még azt is, hogy a szakma iránti szeretet a 70-es 
évek közepén is erős volt. Nem emlékezem anyagiasságra, legalábbis nem 
volt Jellemző. A feladatért lelkesedtek a munkatársak és a szakmai siker 
boldogított (1980 táján és ezt követően már nem így volt).

MAVEMI-ből VSzFT

1974-ben - mindegy, hogy miért - szervezeti változás történt. A MAVEMI 
megszűnt és új vállalat alakult: a Vegyipari Számítástechnikai Fejlesztési 
Társulás. Ez mintegy tíz vegyipari vállalat közös vállalata lett. Célja az volt, 
högy a társult vállalatok számára egységes vállalati információs 
rendszereket (VIR-t) fejlesszen ki, fokozatosan vezessen be. Az 
alkalmazandó gépi bázis IBM 360 típusú, ezzel kompatibilis (ESZR) gépek.

Ezzel a MAVEMI megszűnt, a VSzFT története pedig már nem "a kezdet", 
hanem a folytatás.

A GIER gép azonban MAVEMI. így a VSzFT-ben is tovább használták 
-most már csaknem kizáróan külsősök - a GIER gépet. Sőt a MAVEMI-t 
megelőzően a SZÜV-nél, sorrendben 10.-ként installált másik GIER gépet 
is áthozták a VSzFt-be. Ott a két gép együtt szolgálta még több éven át a 
műszaki számításökat.

1989-ben az egyik GIER gépet kiselejtezték, a másikat 23 év tisztes 
szölgálat ütán a Várpalötai Vegyészeti Múzeumban helyezték el végső 
nyugalomba.

■0 1 8



Dr.Pompéry Béla

Hetvehetedik életévemet taposom. Még a Monarchiában születtem és így máig 
tíz rendszerváltást éltem meg.

Jogot végeztem. Az utolsó két évben - minthogy 20 éves korom óta dolgozom - 
munka mellett. Tíz évet szolgáltam a fővárosnál. A "fordulat évé"-ben (1948) 
kirúgtak, váltanom kellett.

Megtanultam könyvelni és egy-két év alatt kis-, majd középvállalati főkönyvelő 
lettem. Ezt csináltam újabb tíz évig főként a faiparban. A vállalati élet ismerete 
lett a további évtizedek fontos ismeretbázisa. Erre építve váltottam újra.

1960-65-ig a Pénzügyminisztériumban dolgoztam Alapitó tagja lettem a PM 
Szervezési - Ügyvitelgépesítési intézetnek (a SALDO elődjének). Hagyományos 
szervezést, kis és középgépesitést végeztem, de - a 60-as évek elején - 
beleszerettem az elektronikába és megint váltottam.

l96.‘>-ben elszegődtem a Magyar Vegyipari Tröszt akkor alakuló 
számítóközpontjába. Ebből alakult ki a MAVEMI, majd abból a VSZFT (lásd: 
előadás). 17 évig dolgoztam itt és igyekeztem a magyar vegyiparban egységes 
adatfeldolgozó rendszereket kifejleszteni, bevezetni.

1982-ben váltam meg a vegyipartól és a COMPORGAN Rendszerházban voltam 
még 7 évig (számítástechnikai-szervezési) tanácsadó.

Társadalmi munkában is műveltem e szakmát, főként az SZVT-ben Közel két 
évtizeden át oktattam a vállalati információrendszerek (VIR) szervezését a 
Miskolci-, Veszprémi-, Közgazdasági- és a Műegyetemen.

1988-ban nyugdíjba mentem és újból váltottam: könyvvizsgáló - könyvszakértő 
vállalkozó vagyok, de a számítástechnikával való fertözöttségem nem szűnt 
meg.
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Ungvári László

I 9 i f  juiius 20 án születtem Szolnokon. 1955-ben érettségiztem. Egyetemi tanulmányaimat 1 
Budapesti .Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, a Gyengeáramd Szakon 1960-bia 
fejeztem be.

Ebben az évben kezdtem a számitástechnikával foglalkozni. 1962-ben kerültem a Távközlési 
Kutató Intézetbe (TKI), ahol az egyik első, Magyarországon telepített számítógép az Ural I - 
műszaki vezetője lettem. 1964 ben közreműködtem az Építésügyi Minisztérium Ural II 
szánűtóközpontjának beindításában.

1965 ben a Vegyipari Tröszthöz kerültem. Itt megépült és működésbe lépett a ; 
Számítástechnikai Központ, ahol a GIER-gép üzembeállítása után a számítóközpont műszaki 
vezetése mellett a feldolgozások irányítása is feladatom lett,

1963 tói 1970-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Híradástechnika Tanszékén külső előadókéul j 
számítástechnikái oktattam. Az MTA SZTAKI külső munkatársaként lésztvettem az első ] 
hazai gyártmányü grafikus display fejlesztésében.

1970 tői 1973-ig mellékfoglalkozásban továbbra is a Vegyipari Számítóközpontbal 
főállásban ismét a TKI ban dolgoztam, ahol a Számítástechnikai Osztály vezetőjeként egy Q1 f 
10010 telepítésével az intézel saját fejlesztésű orvosdiagnosztikai rendszerének kisélteti f 
üzemét biztosítottuk, továbbá a nyomtatottáramkör-tervezés és -gyártás támogatására itt 
telepítettük az ország első nagyteljesítményű, Ferranti-gyártmányű fotoplonerét, í I

1973-tól a Vegyipari Számítóközpontban résztvetlem az iparág számitástechnikai 
koncepciójának részletes kidolgozásában, és az 1975-ben létrehozott Vegyipari 
Számítástechnikai Fejlesztési Társulás (VSZFT) főosztályvezetőjeként sajál 
számítóközpontunk bővítése és a 14 tagvállalat számítógépesítésének tervezése tett s 
feladatom.

1977 és 1981 között felépült a vállalat líj számítóközpontja, ahol két ESZR-gépet, két TPA-t, a 
GÍF.R -I egy MSZR-berendezést és adatrögzítést üzemeltettünk.

1978-tól igazgatóhelyettesi beosztásban dolgoztam: irányiiottam a számítóközpontot és i 
feldolgozást végzők munkáját.

A vállalat - 1984-től ECONORG néven a vegyiparon kivUl is dolgozott, jó etedménydut éti 
el mikrogépek és hálózatok elterjesztésében,

1988 novemberében létrejött egy magyar-osztrák vegyesvállalat (ECO-DATA KftX amely 
1990 óta 100%-os külföldi tulajdonban mint számitástechnikai fővállalkozás működik. Azéta 
ennek ügyvezetői feladatait látom el.



A hazai programozás hőskora

dr. Szelezsán János 
SZAMALK Rendszerház Rt

Ezen néhány sor rövid visszaemlékezés a 
áttörök egyikének tollából.

"kezdetre", a hazai programozás hőskorszakára az

Még el sem kezdődött az első háxai számitógép, az M-3 gép építése, de már elkészültek az első 
programok. 1957 végén meg is jelent ezen programok "dokumentációja" (a forráskóddal együtt).
A dokumentáció fedőlapját (mint történeti érdekességet) az l.sz Mellékletben mutatjuk meg, ebből 
iz is kiderül, hogy kik itták az első programokat Magyarországon.

A programokat nyolcas számrendszerben felirt gépi kódú utasításokból építettük fel (egy 
programrészletet a 2.sz. Melléklet tartalmaz).

Nem voh könnyű dolog ekkor a programozás. Ennek nem az voh a fő oka, hogy gépi kódban kellett 
a programot írni, hanem az, hogy 1024 szavas (szavanként 31 bit) volt a gép memóriája, és 
fixpontos az aritmetikája (csak abszolútértékben egynél kisebb számokkal tudott a gép műveleteket 
végezni). Ez az utóbbi körülmény külöuösen megnehezítette az életünket (Jelen visszaemlékezés 
nerzőjének ez egyenesen gyomorfekélyt okozott; az Erzsébet híddal kapcsolatban végzett 
izámitásnál ijesztő eredményeket kaptunk, mert az induló mátrix egyetlen, egynél kisebb elemét nem 
Oiztottuk el a normáló tényezővel)

A kis memóriakapacitás "zseniális" programok megírását kényszeritette ki belőlünk. Gyakran 
előfordult ugyanis, hogy néhány memóriarekesz (akkor pozíciónak hívtuk) hiányzott ahhoz, hogy a 
program elférjen; megspórolni ezt a néhány rekeszt mindenféle "fifikás" megoldással igazi alkotói 

I tevékenység voh.

i Az első programok (ezek 1957 végére már elkészültek) az alábbiak voltak. (A címeket a 
I jjngramokról szóló megjelent tájékoztató tartalomjegyzékéből írtam ki)

' Szubmtin az x = Vo a függvény kiszámításához (Révész Pálné)
I • A Newton-féle iterációs módszer konvergenciájának becslése az / ( x )  = x"-a függvény esetében 

(Révész Pálné)
• Az y = e" függvény kiszámításának szubmtinja (Révész Pálné)
• Az y = 1/zxfüggvény kiszámításának szubrutinja az M-3 gépre (Dömölki Bálint)
■Azy = sinx é sy  = cosx kiszámításának szubmtinja (RévészPálné)
Tg X, ctg X kiszámításának szubmtinja (Szelezsán János)

!<• Arcsin X, arccos x, arctg x, arccotg x kiszámításának szubmtinja (Szelezsán János)
• Szubmtin az \ f { x ) d x  kiszámítására monoton korIátos_/(x) függvények esetén (Révész Pálné) 
■Értelmező szubmtin komplex számokkal való számoláshoz (Révész Pálné)
-Értelmező szubmtin lebegő ponttal való számoláshoz (Révész Pálné)
■hqait és o u ^ t  szubmtin (Dömölki Bálint)
■Lineáris egyenletrendszerek megöldása a Gauss-féle eliminációs módszerrel (Veidinger László)
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- Elsőrendű közönséges differenciálegyenlet megoldása Runge-Kutta módszerrel (Szelezsán János)
- Másodrendű közönséges dififerenciálegyenlet megoldása Runge-Kutta módszerrel (Szelezsán János
- Harmadrendű közönséges differenciálegyenlet megoldása Runge-Kutta módszerrel (Szelezsán 

János)
- Negyedrendű közönséges differenciálegyenlet megoldása Runge-Kutta módszerrel (Szelezsán 

János)

"1958-ban "éles" feladatok megoldásába kezdtünk, sok külső megrendelő számára készítettúnk 
programokat Egyébként 1958-ban, 59-ben tartott tanfolyamainkon számos "külső" szakemlw 
sajátította el a programozás tudományát; ők maguk is ittak programokat.
Az alábbiakban illusztrációképpen felsorolunk néhány feladatot a megoldottak közül. A feladstok 
rövid leirását az akkori beszámolójelentések kivonataiból idézzük.

l . ) A z  E r z s é b e t - h i d  m e r e v í t ő  t a r t ó i n a k  s z i l á r d s á g t a n i  v i z s g á l a t a  (Frey Tamás, Szelezsán János)

Függőhidak (lánc- vagy kábelhidak) szilárdságtani ellenőrzésére egy új, a valóságos helyzetet a  régi 
módszernél (amely a fuggesztőrudakat függesztő lepellel helyettesítette) pontosabban figyelembe 
vevő módszert dolgozott ki a magyar mátríxelméleti iskola. Az alábbiakban ezen módszer 
numerikus továbbfejlesztését ismertetjük, továbbá az M-3 elektronikus számítógép segítségével 
végzett konkrét számításokat újuk le. A tapasztalat szerint az új módszert nagy efiektívitássil 
alkalmazhatjuk számos terhelés és tervvariáns összehasonlító értékelésére is.

2 . )  A  s z á l l í t á s i  k ö l t s é g e k  m i n i m a l i z á l á s á r a  v o n a t k o z ó  s z á m í t á s o k  a z  M - 3  g é p e n  ( Krekó Béli • 
Dömölki Báhnt)

Több feladó állomás és különféle rendeltetési helyek közötti optimális szállítási prognn 
meghatározására célszerű a lineáris programozás un. disztribúciós módszerét alkalmazni. A TEFU 
teherautó-fuvarozási programjának és a Vasúti Tudományos Kutatómtézet üres tehervagon száHítáá 
feladatának megoldása milliós nagyságú forint megtakarítást eredményezett. A számítások gépi id^ 
néhány óra volt csupán.

3  ) K e r e t s z e r k e z e t  s z á m í t á s a  C r o s s - m ó d s z e r r e l  ( Á l t a l á n o s  É p ü l e t t e r v e z ő  V á l l a l a t  Buzgó József)

A Cross-féle nyomatékosztó eljárás fokozatosan közelítő módszer keretszerkezetek számításin. £ 
módszer alkalmazása az M-3 gépen egy 5 emeletes 23 sarokpontú keretszerkezet 7 fajta teiheléaMl 
történt végígszámitásánál a huszadrészre csökkentette a kézi számológépekkel azonos pontossággll 
végzett statikai számítások idejét.

4.) A  s a k k t á b l a s z e r ű  t á r s a d a l m i  t e r m é k m é r l e g g e l  k a p c s o l a t o s  s z á m í t á s o k  (Ganczer Sándor - 
Veidmger László)

A sakktáblaszerű társadalmi termékmérleggel (más néven ágazati kapcsolatok ínérlegévelX illetve 
hasonlós szerkezetű ágazati termékmérlegekkel az Országos Tervhivatalban, a Központi Stadszlikii 
Hivatalban, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében folynak kísérleti jellegű kutatások. Az M-3 
gépen az Országos Tervhivatal több 40-ed rendű, a Központi Statisztikai Hivatal 42-ed rendű él i 
vaskohászat 30-ad rendű együtthatómátrixai kerültek mvertálásra. Az eredmmiyek helyeslégén* 
ellenőrzése három különböző módszerrel történt. Az mverzeket öt értékes jegyre Idietett u  M-3 
gép segítségével meghatározni. Egy tervvariáns kiszámítása mindössze 30 percet vesz igénybe.
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5. ) V i l l a m o s  e n e r g i a  h á l ó z a t o k  g a z d a s á g o s  t e h e r e l o s z l á s á n a k  g é p i  s z á m í t á s a  (Lőcs Gyula)

A közös rendszerben dolgozó villamos erőművek közötti optimális terheléselosztás meghatározása 
digitális és analóg megoldási módszerek kooperatív összekapcsolásán alapult. A modellmérésekkel 
nyert kiinduló adatokból az M-3 gép végezte el az un. B állandók számítását. Ebből a mátrixból a 
Villamos Energetikai Kutató Intézet analóg gépen számítja ki az optimális teherelosztást. Egy-egy 
komplett B mátrbc számítása az M-3 gépen 10-IS gépi órát vett igénybe. Hazai viszonylatban az 
erőművek gazdaságos terhelésével évi több miUiós megtakarítás érhető el.

6. ) T r i g o n o m e t r i k u s  s u g á r á t s z á m í t á s  o p t i k a i  r e n d s z e r e k  t e r v e z é s é h e z  (Gamma Optikai Művek 
Balatoni János)

A Gamma Optikai Művek megbízásából sugárátszámítások elvégzésére készített programmal 
rendszeresen végeztetnek számításokat az M-3 elektronikus számítógépen, amely a kiút adatok 
izámától függően SO-200-szor gyorsabban végzi el ezeket, mmtha manuálisan asztali számológépen 
számolnának.

7. ) S t a t i k a i l a g  t ö b b s z ö r ö s e n  h a t á r o z a t l a n  z á r t  k e r e t  s z á m í t á s a  (Frey Tamás)

A feladatot az erőmódszer alkalmazásával célszerű megoldani, itt azonban igen sok együttható 
értékét kell előzőleg integrálással meghatározni és csak azután lehet a hat- ill. négyismeretlenes 
egyenletrendszert megoldani. Az együtthatók számítását és az egyenletrendszer megoldását a gép 
végezte el, az adatok bevitelével és a kíúással együtt kb. 24 ill. 14 perc alatt. Az eredmények 
helyességét utólagos modeUkisérletek teljesen igazolták.

8. ) M e t á n  p a r c i á l i s  o x i d á c i ó j á n á l  k e l e t k e z ő  v e g y ü l e t e k  m e t m y i s é g é n e k  s z á m í t á s a  (Szelezsán János)

A metán parciális oxidációja háromismeretlenes, egy paramétert tartalmazó, transzcendens 
egyenletrendszerrel Írható le. A rendszert egyismeretlenes egyenletre vezettük vissza és ezt a 
’regula-falsi" módszer szerint oldottuk meg a paraméter 130 értékére. A megoldáshoz szükséges 
gépi idő S óra voh. A feladat megoldására a Magyar Ásványolaj és Földgázkisérleti Intézet adott 
megbízást.

9. ) T ö b b v á l t o z ó s  l i n e á r i s  r e g r e s s z i ó s  e g y ü t t h a t ó k  m e g h a t á r o z á s a  (Révész Pálné)

A Magyar Ásványolaj és Földgázkisérleti Intézet áhal megrendeh feladatnak az M-3 elektrotűkus 
Bámítógépre készült általános programjújg^három darab hat váhozós lineáris regresszió számítást 
v^eztek a gépen kb. a kézi feldolgozás fd^tvenedrésze alatt.

10. ) B o r d á s  h ő c s e r é l ő k  s z á m í t á s a  S c h m i d t - f é l e  m ó d s z e r  s z e r i n t  (Gergely József)

A Hőtechnikai Kutatóintézet megbízásából az M-3 gépen végzett konvektor számítás egy 21 
képletből álló és változtatott paraméterű képletsorozattal történt. A gép a számítás eredményét a kézi 
Uiolgozás idegének négyszázadrésze alatt táblázatos formában adta meg.

1 0 2 3



11. ) M é r é s t  a d a t o k  k i é r t é k e l é s e  (Gergely József)

A Központi Fizikai Kutatóintézet elektronok becsapódására végzett kísérletek eredményeáHk 
kiértékelésére adott megbízást. 5000 mérési adat számtani közepét, második, harmadik, negyedft 
momentumát kellett meghatározni. Az adatoknak a számoláshoz viszonyított lassú bevitele és főleg 
az adatok lyukasztására fordított előkészítési idő aránytalanul nagyobb a tényleges szimítág időnél, 
éppen ezért az ehhez hasonló jellegű adatkiértékelő feladatok nem a legkedvezőbbek az M-3 gép 
számára

12. ) E g é s z  h o r o n y s z á m ú  k é t r é t e g e s  t e k e r c s e l é s e k  t e k e r c s e l é s i  t é n y e z ő i n e k  m e g h a t á r o z á s a  (Sándor 
Ferenc)

Az egész horonyszámú kétréteges tekercselések tekercselési tényezőinek meghatározásán négy 
paramétertől függő képlet szolgál. Az M-3 elektronikus számítógép ezt a képletet állította elő 
táblázatos formában a négy paraméter különböző értékrendszerei mellett nagyjából a kéa számítási 
idő ötvenedrésze alatt. A feladatot a Klement Gottwald Villamossági Gyár megbízásából oldottuk
meg.

Mint a fenti felsorolásból látjuk valódi, gyakorlati szempontból is hasznos feladatokat oldottunk meg 
az első hazai számítógépen (akkor még: "gyorsműködésű elektronikus számológépet" mondtunk). 
Egy-egy program elkészítése nagyon komoly szellemi tevékenységnek számított. Nagy örömöt 
okozott, amikor az utolsónak tekintett hihát is megtaláltuk a programban. (A programhibák keresése 
ma sem gyönyör, de akkor a hibakeresés egyetlen "eszköze" az utasítások lépésről, lépésre történő 
végrehajtása, és az eredményeknek a vezérlőpukon kettes számrendszerben történő leolvasása volt).

Felemelő furcsa érzés voh amikor az első programom lefutott. Szinte úgy éreztem, hogy a gép 
valóban gondolkodik. (Egyébként akkoriban a számítógépeket gondolkodó gépeknek is hívták)

Ma, közel 40 évvel az első hazai prögramok megírása után, olyan PC-k korában, amelyek 
"képessége" az M-3-hoz képest százezerszer, milhószor (ki tudja hányszor) nagyobb, az első kis 
feladatok megoldása semmiségnek tűnhet. De nekünk, akik az első programokat megiituk, kész 
csoda volt, hogy egy 30x30-as egyenletrendszer megoldását a gép 40-50 perc alatt megadta 
pontosan végrehajtva azt az eljárást amit beprogramoztunk. Amikor nem pontosan hajtotta végre 
programunkat a gép, akkor Kovács Győző, vagy Podhradszky Sándor, vagy Németh Pál, vagy 
Molnár hnre egy gumikalapács segítségével rendbetette a gépet, (t.L: megütögették hátul az 
elektroncsöveket); mi újrakezdtük a program futtatását (hiszen ez is a programozók feladata volt) él 
izgultunk, hogy a részeredmények lyukszalagra (öt csatornás telex-szalag) történő kimentéséig (30- 
40 percig) kibiija-e az M-3 hiba nélkül. Nagyon sokszor nem bírta ki, de kellő türelemmel 
(éjszakáinkat is a gép mellett töltve) végül célhoz értünk

Irodalom.

I Az M-3 uusításrendszere alapján készített szabványos programok (MTA Kibernetikai Kutató 
Csoportja, 1957)

2. Tájékoztató (MTA Számítástechníkai Központ, I960)
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dr. Szelezsán János:
Végzettség: 1957-ben végeztem az ELTE TTK matematikus szakán. 1969-ben megszereztem 
a matematikai tudomány kandidátusa fokozatot. Angol és orosz nyelvből középfokú 
nyelvvizsgám van. Munkahelyeim: 1957-69. MTA Kibernetikai Kutatócsoport 
(igazgatóhelyettes); 1970-76 OT Számítóközpont (igazgatóhelyettes); 1976-85. 
Államigazgatási Számitógépes Szolgálat (igazgató); 1986- SZAMALK (tudományos 
igazgató), 1992- Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola (főigazgató-helyettes). 
Másodállás: 1959- ELTE TTK Általános Számítástudományi Tanszék (egyetemi docens^ 
Közéleti szerepléseim: a) Neumann János Számítógéptudományí Társaság 1964 f - 
(főtitkárhelyettes, alelnök, jelenleg az Országos Elnökség tagja) b) MTESZ Országos Elnökség 
(1975-80) és több más bizottság, testület tagja c) MTA Számítástudományi Bizottság (1975- 
86) Szakterületeim: numerikus módszerek, optimális folyamatok, programozási nyelvek, 
adatbáziskezelö rendszerek. Publikációk: 55 Kitüntetéseim: Munkaérdemrend Ezüst 
Fokozat; MTESz-díj; Neumann-díj; Fényes Elek dij.
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Egyetemi Számítóközpont (ESZK) az oktatás szolgálatában 
(A technológiai fejlődés tükrében.)

Vágner Gyula

m hatnia ujahh venvcdély'

K. (jy. meghívnia után.

'G.\ akkor meg vivem kigyul 
Mim hoMiZU léli eyelcn 
Monihlanc orok hava. ha lul 
A kikelő nap rnciuekti '

Bevezetés

Azt hittem, hogy a múltat végleg lezártam. 3 éve abbahagytam a "keserédes” szolgálatot. Elér
tem a nyugdíjkorhatárt és hirtelen elhatározással nyugdíjba vonultam. 1957-ben oktatással 
kezdtem a BME-n. 15 évig tanítottam ott. Azután 10 éve újra oktatni kezdtem az ELTE-n 
(akkori új munkahelyemen). A tárgy címe: „Számítógép architektúrák” volt. Később a 
„Számítógépek felépítése” címre változtattam, mivel ez az elnevezés jobban fedte a tematikát 
Az első órákon a számítógépek fejlődését ismertettem. Ügy gondoltam, így jobban érthető a 
technikai haladás az ősgépektől a szuper gépekig. Óriási területet ívelt át a tematika. Prakti
kus szempontok miatt a múlt egyre kisebbre zsugorodott, míg végül teljesen kiszorult az 
anyagból. A programozó hallgatókat praktikus dolgok érdekelték, s ez érthető ebben a rohanó 
világban. Ezért örülök ennek a meghívásnak, mert így mi, emlékezve a kezdetekre, megőrizhe
tünk valamit a jelen számára.

G é p

URAL-2

RAZDAN-3

TPA 1001

RIO  

RC3600  

R40 

IBM43Ó1M5

ELTE SZK

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Az E S Z K  e s z k ö z b á z is á n a k  v á lto zá sa  

1.1 . á b ra
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Hová is jutottunk az URAL-2 korszak óta? Az elmúlt dekádban a CPU sebessége 0,1 MIPS 
(millió ut./s)-ról 5...10 MlPS-re gyorsult az asztali gépek processzoraiban. Ma már nem ritka 
az 50... 100 MIPS sem. Az URAL-2 sebessége 5...6 KJPS volt. A processzorok 32 bites címtar
tománya 4 GB-os tártartom ány kezelését teszi lehetővé. Az URAL-2-nél elég volt a 12 bites 
címmező a 4 K félszavas operatív tárcímzéshez. Napjainkban már a 64 bites címtartományú 
processzorokat tervezik (2.1 irodalom). Ez a 64 bites címmező 16G'-18.5 quintrillió - 16.10‘"-as 
tártartomány kezeléséhez elegendő. Úgy gondolom, hogy a századfordulóig nekünk a 32 bit is 
elegendő lesz.
A RAM fejlődés igazán lenyűgöző:

1970 1 Kbit; 1990 1Mbit: 1992 4 Mbit; 1994 16 Mbit: 1996 64 Mbit.
A mikroprocesszorok területén az Intel 486-osokat követte az Intel 586-os (pentium). Elértük 
a 25...66 MHz-es (100 MHz-es) sebességtartományt. Az URAL-2 mágnesdob-tárolójának ka
pacitása 8 K 40 bites szó volt. Ma a 100 MB-os diszk kapacitás már kezd túlhaladottá válni.

G é p Op. mem. Dob Diszk

URAL-2 2KSZÓ (40] 2x8192 szó —

RAZDAN-3 32KSZÓ [48] 8x7488 szó 3x7.25MB
1977

R40 1MB [8] 
[8MB]

— 6x30MB
6x60MB

IBM 4361-M5 8MB [8] — 8x650MB
10,4GB*

*1988

A  tá ro ló  k a p a c itá s  vá lto zá s a  

1.2. á b ra

A számítástechnika nekem az URAL-2-vel kezdődött (1.1 ábra) és egy IBM 4361-M5 -tel vég
ződött. Ez utóbbinak már 8 MB-os RAM-ja volt. Háttértárolóként 2.x5.2 GB-os diszket alkal
mazunk (1.2 ábra). Ehhez a géphez már 32 db IBM Display terminált kapcsoltunk, s távoli 
helyekről közvetlenül elérhették a központi gépet. Ma a hálózatok világában ez is túlhaladottá 
vált. Földrészek kapcsolódtak össze műholdas hálózatok segítségével.
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Az ESZK-t 1980-ban két részre osztották:
- az egyik része 150 fő és a gépi eszközök az ELTESZK-hoz került;
- a másik részéből egy 100 fős intézetet alakítottak.

Az Egyetemi Számítóközpont küldetése.

Az Egyetemi Számítóközpontot az Oktatási Minisztérium (OM) bázisintézetként 1964-b«n 
alapította. Számítóközpontként feladata volt az OM hatáskörébe tartozó felsőoktatási intéz
mények oktató-kutató munkájának számítástechnikai támogatása. Ezen kívül az OM igényei
nek megfelelően szakmai tanácsadás, tanulmányok kidolgozása is beletartozott a kötelezettsé
gek sorába. Mindezeken felül önálló tudományos kutató munkát végzett a számítástudomány 
területén, az OM által jóváhagyott intézeti munkaterve alapján.
Az ESZK feladata kettős volt:

- szolgáltatás (adatfeldolgozás, gépi bázis biztosítás, szoftverfejlesztés, segítségnyújtás az
oktatási intézmények feladatainak megoldásához)

- kutatás.
.Megalakulásakor az ESZK a budapesti és vidéki felsőoktatási intézmények első számítás
technikai bázisa volt. A számítástechnikai kultúra kialakítása érdekében, a gépi bázis biztosítá
sán túlmenően számítástechnikai szemináriumokat, tanfolyamokat szervezett. Ezeken a tanfo
lyamokon a még ma is aktív oktatók közül sokan először itt kerültek kapcsolatba a számítás- 
technikával. a számítógépekkel.
Az ESZK létszáma a feladatnak megfelelően alakult:

1964 12 fő 1965 32 fő 1970 123 fő
1975 183 fő 1977 230 fő 1980 250 fő

Egyes osztályok OM statisztikai feladatot is végeztek.
Az ESZK szerepe közben változott. Az egyetemeken, főiskolákon és a középiskolákban is el
kezdték a számítástechnikai témák oktatását. Szaktárgyaikban egyre több helyen használták a 
számítástechnika valamilyen formáját. Sok intézmény saját számítógépet helyezett üzembe. 
Ezáltal a kezdeti igen erős szolgáltatási igény relatíve lecsökkent.-A munkamegosztás arányá
ban más minőségű igények jelentkeztek. Bár soha nem a legkorszerűbb eszközökkel rendel
keztünk. mind a hardver-, mind a szoftverszolgáltatásunk meghaladta a hazai átlagszintet.
Az URAL-2 klasszikus felépítésű Neumann-szervezésű számítógép volt. Sok oktató tanulta 
meg nálunk a számítógép működési elvét ill. használatát. Team-ek jártak hozzánk az egyes 
egyetemekről. Csak egy-kettőt említek: Peredy József; Ruff Imre; Nagy Tamás; Tamay Kál
mán; Székely Vladimír; Koltay Mihály stb. Munkatársaink több külső felhasználóval közösen 
dolgoztak ki egy-egy kutatási feladatot. Sok középiskolás gyerek járt a számítóközpontba es
ténként. Itt volt sok este és éjjel az akkor középiskolás ifj. Simonyi Károly, aki a MICRO
SOFT világszerte ismert szoftver fejlesztője lett.
Első gépünk teljesítménye messze elmarad a mai asztali gépek tudása mögött. A gép 30 kW-ot 
disszipált. A gépmonstrum megtöltött egy 150 m’ alapterületű géptermet. A hatalmas szekré
nyekben 2388 alegység volt (ebből 1915 elektroncsöves). A csövek 500 örás élettartamúnk vol
tak. vagyis 21 napot szolgáltak átlagosan. Profilaktíkus vizsgálatnál feszültségváltoztatásni 
szűrtük ki a kifáradt csöveket. Ez minden nap 1-2 órát vett igénybe. A gyártó cég hasznos idő
ként 18 órát garantált a 24 órából.
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Elektroncsöves alegységek (URAL-2) 
a.. Fémcső b.. Adócső c., Oktál-cső d., Novál-cső

b -

Ferritgyűrűs tárolóelemek.
a. , 16x16 -O S  mátrix (URAL-2)
b. . 128x128 -as mátrix (RAZDAN-3) 
c„ 512 Kbites mátrix (R40)
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Tranzisztoros alegységek (RAZDAN-3)
Inverter, kéleltető, teijesílményerősítö. logikai áramklörók

Diszk író-olvasó fejek
a., 7.25 MB-os diszk (bolgár) b., 30 MB (BASF) c., 650 MB-os diszk-4 fej (CDC)

I

Mágnesszalag olvasófejek
, 1/2” -OS mágnesszalag (9 sáv) b., 35 mm-es mágnesszalag (2x10 sáv)
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Kezdetben külső félállású munkatársakkal indultunk. Magó Gyula (BME), Drasny JózsW. 
Kovács Győző (MTA), Sulyok Imre (SZÜV) dolgoztak nálunk. A felvett belső munkatársakat 
nekünk magunknak kellett átképezni erre a feladatra. Az egyetemeken akkor sem volt magas 
a fizetés, s így sok munkatársunk ment el. amikor megtanulta az alapokat. Fejleszteni hosszú 
távon belső munkatársakkal lehet. így több év telt el, amíg ütőképes gárda alakult ki.
A legfőbb gondot az okozta, hogy az ESZK minden gépét akkor kaptuk meg, amikor a gyártá
sát befejezték. Az URAL-2 utolsó 3 gépéből 2 jö tt Magyarországra (az MTA és ESZK gépe) 
és egy Kínába került. Penzában a tanfolyam végén mi már URAL-4-en gyakoroltunk. A 
RAZDAN-3 gyártásával is leálltak, amikor a VEIKI és a mi gépünket leszállították. Az R 40 
gépet az R 50 gyártásának elhúzódása miatt szintén a sor végéről kaptuk. A későbbi IBM 
4361-M5 gépünket 3 évig használták Németországban, amikor hozzánk került. A CDC 5.2 
GB-os diszkeket is használtan vettük. Az erkölcsi elavulás még elviselhető lett volna, de a pót- 
alkatrészek beszerzése egyre nehezebbé válik. Ezen túlmenően drágábban is szerezhetők be 
később az alkatrészek.
Az OM-nek mindig anyagi gondjai vannak. Ezen felül az oktatási tárcának kezdetben csak 
"lágy" deviza jutott, s az sem bőven. Ily módon az oktatási terület gépparkjai mindig korszerűt
lenebbek voltak, mint az ipari tárcákhoz tartozó gépparkok. Az oktatás hatékonyságát nehe
zíti, ha a korszerűtlenebb bázison képzett kezdő szakemberek korszerűbb gépparkhoz kerül
nek.
Az URAL-2 gép filmszalagos adathordozójára csak a számítóközpontban lehetett adatokat 
rögzíteni. Hosszú kilincselés után kaptunk annyi "kemény" devizát, hogy PACIT lyukszalagos 
rendszert kapcsolhassunk a géphez. Ekkor már telex gépeken tudták hozni a programjaikat, 
adataikat a felhasználóink. A RAZDAN-3 géphez is sikerült IBM gömbfejes írógépet sze
rezni. Sőt olyan bőkezű volt a Pénzügy az OM-hez. hogy sikerült IBM kompatibilis mágnes
szalagos egységet és egy nagyteljesítményű off-line gyorsnyomtatót beszerezni. Nagyot lendült 
ezáltal a gép kihasználási lehetősége. Ezek nem öncélú fejlesztések voltak. így lehetett bőví
teni a felhasználók körét, s így kapcsolódhattunk be mi is a hazai számítógépes életbe.
A szaktanácsadást az OM főosztályai igényelték. A beérkező igények elbírálása, a távlati ter
vek kidolgozása, mind gyakrabban kapcsolódtak a számítástechnikához. Dobos Alajos, 
Pomázi Lajos, Páris György sokszor fordult az ESZK-hoz. Polinszky Károly minisz,ter kérésére 
résztvettünk a Beszerzési Albizottság, valamint a Fejlesztési Bizottság munkájában is.
Sok esetben kellett véleményt nyilvánítani olyan kérdésekben, mint az ODRA program volt az 
oktatás területén. Ekkor az az eset fordult elő. hogy a jogos fejlesztési igényekhez meg volt a 
pénzügyi fedezet, csak a választék volt szegényes. A lengyelek ajánlata kedvező volt. csak a 
gépek nem voltak kompatibilisek az akkor már készülő ESZR gépekkel. Két évtizeddel az 
események után is ügy látom, hogy jól döntött az OM, mivel sok intézmény több éves tapasz
talatot szerezhetett addig, amíg a korszerűbb rendszerekhez hozzájutott. Egyébként az opti
mális fejlesztés ma sem könnyebb, amikor válogatni lehet a jobbnál jobb PC rendszerek kö
zött. A döntés igen nagy felelősség marad.

Egy évtized a RAZDAN-3 géppel

Az URAL-2 üzemeltetése egyre nehezebbé vált, mivel az alkatrészek beérkezése 1,5-2 évet 
igényelt. Az ESZK 1967-ben kapott lehetőséget arra, hogy a hirtelen megnövekedett számítás- 
technikai igények megoldásához új számítógépet szerezzen be. Ekkor már pontosan körvona
lazták a feladatokat:
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- gépi bázis biztosítása az ország nagyobb egyetemein (BME, ELTE, MKKE) folytatott 
oktatási és kutatási tevékenységekhez;

- az OM számára statisztikai, elemzési, adatfeldolgozási feladatok előkészítése és elvégzé
se (pl. az egyetemi felvételik feldolgozása);

- az egyetemi oktatók számítástechnikai továbbképzése;
- az egyetemi hallgatók évközi- és diploma munkáinak számítógépen történő feldolgozása;
- az ESZK kutatási feladatainak kidolgozása és gépi feldolgozása;
- konzultációs tevékenység az ESZK-hoz forduló egyetemi oktatók, hallgatók, kutatók 

számára.
Akkor is csak a szocialista piac, a Szovjetunió jöhetett számításba. Egy katonai delegációhoz 
csaptak bennünket, s így módunkban állt végignézni a lehetséges számítógépgyárak kínálatát 
Minszktől Moszkván át Jerevánig. Nekünk a jerevániak gépe tűnt a legjobbnak. (A katonák
nak is az tetszett, de Moszkvában őket meggyőzték arról, ami az orosz katonáknak jó, az nekik 
is jó lesz. így ők Minszk-3-at vettek.)
A fenti feladatok ellátásához a RAZDAN-3 sem volt optimális. Nem volt igazi megszakító 
rendszere. A 15 000 ut./s sebessége alacsony volt ahhoz, hogy egy operációs rendszert dolgoz
zunk ki hozzá. Mások akkor CDC vagy IBM gépet vettek. Az OM-nek erre nem volt lehetősé
ge. A tranzisztoros gép látszott alkalmasnak a továbbfejlesztéshez.
Annyit sikerült elérni, hogy IBM kompatibilissé tehettük a mágnesszalagos háttértárat a 
POTTER s e  1801 illesztésével. Az eredményközlést egy off-line gyorsnyomtatóval sikerült jól 
megoldani. Ez a rendszer szépen nyomtatott, és a mágnesszalagon hozott eredményeket más 
intézménynek is kiírathattuk anélkül, hogy bevittük volna a számítógépbe.
A RAZDAN-3 kártyaolvasója soronként olvasott. Egy sorból azonban csak 48 bitet olvasott 
be. Ez volt az utasítás hossza. A kompatibilitás érdekében a gyárban átalakítottuk a beolvasást 
ügy, hogy a teljes sort beolvasta az olvasó, és első ütemben 48, majd a másodikban 32 bitet töl
tött a tárba. A teljes kártya beolvasása után konverzióval, szoftver úton konvertálták a kártya 
tartalmát a kívánt IBM mintára.
Amikor használni kezdtük a gépet, nehezen értettük, hogy néha elromlik a mágnesszalagra írt 
információ. Figyelve a jelenségeket, rájöttünk, hogy csak akkor van baj, ha az operátorok fent 
hagyják a szalagot az egységen. Akkor is elromlott a szalag, ha meg sem mozdult a szalagmeg
hajtó egység. Méréssel próbáltuk megállapítani a hibát. Ekkor derült ki, hogy hiányzott 3 veze
ték. A rajzok szerint az álló egységnél le volt tiltva az írás, de a valóságban elfelejtették be
kötni a vezetékeket.
Érdekes hiba volt meg egy másik. A "sinus " szubrutin alkalmazásakor az tűnt fel Kömyei Im
rének, hogy némelyik témegyedben nem jó az eredmény. Lépésenként hajtottuk végre a mű
veleteket. Azt találtuk, hogy ahol hiba lépett fel, ott az igen kicsi számok, amit eredményként 
jelzett a gép, nem voltak normalizáltak. Kiderült, hogy itt is hiányzik vezeték, de az a kapcso
lási rajzon sem szerepelt. A gép 8 féle módon tudott összeadni. Ezek közül 2 igen kis számok 
esetében hibás volt. A ciklusszámláló törlése hiányzott.
Azt kérdezhetnék joggal, hogy a tesztek miért nem jelezték a hibákat? Először azt felelhet
nénk, hogy a tesztek csak tört részét tudják vizsgálni a lehetséges eseteknek. Másodszor a 
gyártó cégek csak azt a tesztet adják a géphez, amelyik hibátlanul fut le. Az URAL-2-gép 
mellett az a gyakorlat vált be, hogy amikor minden teszt hibátlanul lefutott, még felraktuk az 
egyik Runge-Kutta módszert alkalmazó feladatot, s ha az is hibátlanul lefutott, akkor adtuk át 
a gépet az üzemeltetőknek.
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A fentieken kívül számos bonyolult hiba, probléma merült fel, amelyikből minden számitógép 
mellett dolgozó tucatnyit sorolhat fel. Ezeket Ízelítőnek szántuk.

Epilógus

A RAZDAN-3 számítógép 1968. jón, 1, - 1979. jün. 9. között 64 288 órát üzemelt. A naptári 
időalap 4007 napot tett ki, ami 96 168 órának felel meg. Ebből kiszámítható, hogy a gép 11 
éves intervallumban az idők 66,85%-ában volt bekapcsolva, A tényleges produktív idő 61 678 
óra volt. A karbantartási, fejlesztési, hibajavítási időket levonva, a hasznos idő 80,38% volt. 
Összehasonlításként a SZOT-ban üzemeltetett IBM 360/20 gépet 10 éven át üzemeltették (2.2 
irodalom) 1968-78 között. A műszakidő náluk 70 325 óra volt. A cikk szerint az állásidők 5492 
órát tettek ki. A produktív idő ilym ódon^,2% -nak adódik.
A RAZDAN-3 számítógéphez szoftvereseink ALGOL és FORTR,AN transzlátort és egy 
ROSE nevű szervező rendszert is kifejlesztettek. Ez utóbbi az operátorral kommunikáló fel
ügyelő program volt.
Végezetül egy áttekintést szeretnék adni arról, hogy mit jelentett az ESZK egyetemközi sze
repe a gyakorlatban; Ehhez az ESZK 4. sz. TÁ JÉK O ZTA TÓ -jának 62-67. oldaláról vettem 
az adatokat. Az itt található adatok azt m utatták be, hogy 1969-ben hány helyről dolgoztak a 
RAZDAN-3 számítógépen. A számítógépet akkor még csak két műszakban üzemeltettük. 
Előző évben helyeztük üzembe. Párhuzamosan még az URAL is működött egy ideig.
A produktív idő 3588 óra volt. Ebből az egyetemek és az OM 1288 órát használt fel. A belső 
munkákra 2300 órát fordítottunk.

A RAZDAN-3 használata összesítve egyetemenként:

MKKE: 3 kar 7 tanszéke és a Rektori Hiv. 126,81 óra
ELTE: TTK 10 tanszéke 350,76
BME: 6 kar 39 tanszéke és Mérnök Tov. K. 528.26
KLTE: Debrecen 12.53
NIM: Miskolc 2.33
KKF: Kandó F. Bp. 0.62
AF: Agrártudományi Főiskola. Keszthely 1.12
FEPEKUK Bp. 4.55
Művelődésügyi Minisztérium 273.87

Tanszékenként! bontásban a mellékletben találhatók adatok.

Irodalom:
2.1 BYTE Trendek. 1990. szept. p. 226-367.
2.2 Számítástechika, 1979. jün. 9. p. 7
2.3 ESZK TÁJÉKOZTATÓK
2.4 Kutatási Beszámolók
2.5 Tudományos Konferenciák
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Melléklet: Gépóra felhasználás 1969-ben a RAZDAN-3 számítógépen.

MKKE
• Általános Közgazdasági Kar

Népgazdasági Tervezés Tsz. 
Politikai Gazdaságtan Tsz.

• Kereskedelmi Kar
Mezögazd. Gazdaságtana Tsz. 
Nyelvi Intézet

• Ipari Kar
Statisztikai Tsz. 
Gazdaságmatematika Tsz. 
Ipari Üzemszervezési Tsz.

• Rektori Hivatal

ELTE-TTK
Elméleti Fizika Tsz. 
Meteorológia Tsz.
Szervetlen és An. Kémiai Tsz. 
Num. és Gépi Mat. Tsz.
Ált. és Szervetlen Kémia Tsz. 
Fiz.-Kém. és Radiológiai Tsz. 
Geofizikai Tsz.
Kísérleti Fizikai Tsz. 
Állatélettani Tsz. 
Valószinűségszámítási Tsz. 

BME
• Építőmérnöki Kar

Matematika Tsz. 
Vasbetonszerkezeti Tsz. 
Vízgazdálkodási Tsz. 
Fotogrammetriai Tsz. 
Mechanika Tsz.
Általános Geodézia Tsz. 
Felsőgeodézia Tsz.
Útépítési Tsz.

•  Gépészmérnöki Kar
Hőenergetikai Tsz. 
Hőerőművek Tsz.
Matematika Tsz. 
Finommechanika Optika Tsz.

Gépelemek Tsz. 0.08
1.32 Építészmérnöki Kar

19.96 Szilárdságtan és Tart. Tsz. 21.46
Középülettervezési Tsz. 0.24

11.77 • Vegyészmérnöki Kar

29.65 Szervetlen Kémia Tsz. 92.55
Vegyipari Műveletek Tsz. 1.31

1.35 Fizikai Kémia Tsz. 4.92
34.86 Szerves Kémia Tsz. 3.50

5.25 Élelmiszerkémia Tsz. 0.19

85.35 Műanyag és Gumiipari Tsz. 
• Villamosmérnöki Kar

0,50

10.40 Vezetékes Híradástechnika Tsz. 6.47

68.21 Elektroncsövek és Félvez. Tsz. 56.65

161.06 Műszer- és Méréstechnika Tsz. 4.83

6.38 Nagyfesz, techn. és Kész. Tsz. 18.52

28.65 Fizika Tsz. 80.63

0.96 Villamosgépek Tsz. 4.90

42.69 Mikrohull. Híradástechn. Tsz. 18.30

15.07 Elméleti Villamosságtan Tsz. 3.46

5.03 Folyamatszabályozási Tsz. 2.10

1.07 Automatizálási Tsz. 24.47
Vezetéknélk. Híradástechn. Tsz. 0.13
Villamosművek Tsz. 0.53

0.17 Műszaki Mechanika Tsz. 2.44

17.62 • Közlekedési Kar

39.32 Vasúti Géptan Tsz. 6.57

9.30 Gépjárművek Tsz. 0.55

52.60 Mechanika Tsz. 4.58

4.96 • Ipari Üzemgazdaságtan Tsz. 13.70

3.50 • Mérnöktovábbképző Intézet 12.91

0.05 KLTE - Debrecen 12.53

N IM  - Miskolc 2.33
0.20 Kandó Kálmán Műszaki Főiskola 0.62

1.50 Agrártudományi Főiskola - Keszthely 1.12

0.26 FEPEKUK - Budapest 4.55
0.25 Művelődésügyi Minisztérium 279.87
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Vágner Gyula
(Nyugdíjas villamosmérnök)

Műegyetemi tanulmányait 1957-ben fejezte be a Műszer Szakon.
Tanársegédként a Műszer- és Méréstechnika Tanszéken kezdte oktató munkáját az Elektro
nikus Műszerek csoportban, 1960-báh Tmpulzustechnikávar kezdett foglalkozni. 1962-ben 
egyetemi jegyzetet írt és önállóan adta elő ezt a tárgyat. 1963-ban a Műegyetem Penzába küld
te az URAL-2 tanfolyamra.
1964-ben docensi kinevezéssel az Egyetemi Számítóközpontba helyezték, ahol a hardver üze
meltetéssel és fejlesztéssel bízták meg. Félállású oktató munkáját főosztályvezetői teendőinek 
növekedése miatt 1975-ben abbahagyta. Főosztályához ekkor a Hardver Üzemeltetési, a 
Szoftver Üzemeltetési és Hardver Fejlesztési osztályok tartoztak.
Műszaki vezetőként irányította az URAL-2, a RAZDAN-3, az R40 és az IBM 4361-M5 gé
pekkel kapcsolatos telepítési, üzemeltetési és fejlesztési munkákat.
1980-ban az ESZK-t kettéosztották. Részlegével az ELTESZK-ba került az összes műszaki 
eszközzel együtt. 1984-től a „Számítógépek architektúrái”, ill. a,Számítógépek felépítése'cünű 
tárgyakat adta elő a programozóknak és a matematika-számítástechnikai szakos hallgatóknak. 
Oktató munkája során 14 egyetemi jegyzetet, tankönyvet írt, ill. azok írásában társszerzőként 
vett részt. - •
A számítástechnika területén több, mint 10 dolgozatot, szakcikket írt. Tudományos főmunka
társként számos fejlesztési, kutatási munkát irányított. Az utóbbi 10 évben analóg, ill. digitális 
képtárolással, orvos-diagnosztikai, radiográfiai képfeldolgozással (érvizsgálat) foglalkozott. 
(Az eredményeket öt tanulmányban írták le.)
1992-ben nyugdíjba vonult.

■Jr:

10.
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Dr. M ezey  G yu la  (O S Z H ):

A kártyaazonosítás új paradigmái
Többszintű azonosító rendszer

Első szint:

A kártyán lévő kép hamisítása, cseréje ellen az ú.n. 
egyedi optikai pecsét véd. Ezt a fénykép sarkára 
lézernyomtatóval nyomtatják. Az optikai pecsétet olyan 
adatokból canerálják, amelyek a kártyaigazolványon 
amúgyis szerepelnek. így lehet pl. az arckép egy 

gellegzetes része, amely puzzle-ként e pecsét 
képpontjaiba szét van szórva, ezért segédeszköz nélkül 
nem olvasható ki. Ha az arcképet kicserélnék^az optikai 
pecsétet megfelelő berendezéssel kiolvasva, ez a 
hamisítás kiderül. Az optikai pecsétben a fénykép helyett 
más adatok is lehetnek, mindez azonban rejtett, 
titkosított formában.

A titkos kód feltörésének előfeltétele az 
olvasóberendezés birtoklása. A kidolgozott eljárás 
szerint minden egyes optikai olvasóberendezés egyedi. A 
kiolvasás szempontjából ez azt jelenti, hogy minden 
kiolvasó berendezés a titkosított ábra más részletét 
teszi láthatóvá. A kód teljes körű hibátlan
megfejtéséhez, ezért sok kiolvasó berendezés 
megszerzésére van szükség

Az optikai pecsét egy másik megvalósítási formája esetén 
a fényképrészlet helyett, vagy e mellett egy karaktersort 
rejtünk el. Ez az igazolvány tulajdonosára jellemző 
titkosított adatsoro-zat. Az igazolvány előállításakor 
generált karaktersorozatot az optikai pecsétre kódolt 
formában rögzítjük. Kiolvasni csak a már említett
speciális berendezéssel lehet. Ekkor minden egyes egyedi 
kiolvasó berendezés a karaktersor egy adott számú elemét 
mutatja csak. Az igazolvány biztosan hamis, ha a
speciális leolvasással nem megfelelő számú karakter 
olvasható ki. További gyanú felmerülése esetén a 
leolvasott karakterek telefonon bediktálhatók a központi 
adatbázisba ahol ellenőrizhető, hogy az adott
igazolványon, az adott leolvasóval milyen karaktersort 
lehet leolvasni. összefoglalva: az optikai
olvasóberendezés egy többszintű azonosító rendszer 
legegyszerűbb, ugyanakkor hatékony eleme, amelyhez sem 
külön kiépített adatátvitelre, sem jelentős összegre 
nincs szükség.
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Az azonosító rendszer második szintjéhez adatátviteli 
rendszerre és egy mobil telefonhoz illesztett 
kártyaolvasóra is szükség van. A második szint lényege az 
ú.n. egyedi maszk alkalmazása. Az egyedi maszk elsősorban 
a kártyán lévő szöveg hamisítása ellen véd, de a fénykép 
vagy aláírás hamisítása ellen is alkalmazható.

Az egyedi maszk olyan adatok alapján készül el, amelyek a 
kártyaigazolványon, vagy az olvasóberendezésben nem is 
szerepelnek, tehát ^em akárhány kártya, sem 
olvasóberendezés(ek) birtokában (de még ?
gyártóberendezés birtokában sem) , az egyedi maszk meg 
nem fejthető.

Az egyedi maszk az OSZH központi nyilvántartásában az 
igazolvány tulajdonosáról nyilvántartott egyéb (a 
kártyára ki sem nyomtatott) adatokból indul ki.

Ehhez természetesen kétirányú adatátvitelre és egy mobil 
telefonnal (GSM) illesztett kártyaolvasó tokra is szükség 
van. Ha az ojtoelektronikai-elem nemcsak a szöveg, hanem 
az arckép fölötti tok oldalát is alkotja, akkor az egyedi 
maszk nem csupán a szöveg hamisítása, hanem az arckép 
cseréje ellen is védhet.

Mivel az egyedi maszk nem a kártyán lévő információból 
indul ki, az akár egy, ' akár több kártya tekintetében 
(akár napi jelszónak megfelelően is) bármikor központilag 
megváltoztatható. Alkalmazásához nélkülözhetetlen az OSZH 
központi személyi számítógép nyilvántartása és annak 
hatékony védelme.

Három s z i n t ű  b iz t o n s á g i  r e n d s z e r :

Sem az egyedi optikai kód, sem az egyedi maszk nem zárja 
ki, hogy a központi kártyagyártó gépsortól kapják a 
decentrumok a sima, üres kártyát (előgyártmány), amelybe 
előzőleg a- kártya adattartalmától független
biztonsági jegyeket vitt be.

Sőt, ha a . . biztosított védelmi elemek a kártya
tekintetében egyediek lennének és valószínűleg a sima 
kártyát gyártó gépsor melletti adatbázisban kártyasorszám 
szerint nyilvántartottak, akkor ez egy háromszintű 
biztonsági rendszert alkotna. Mindez természetesen sokkal 
nagyobb védelmet biztosít, hiszen a hamisitónak nem 
elegendő egyetlen adatbázisba bejutnia, legalább két 

adatbázist kellene feltörnie.

M á s o d ik  s z i n t :
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Gr.Mezey Gyula

Született 1944-ben. A 0ME Villamoskarát 19'S8-ban, a Gépészkar 
Gazdasági Mérnöki Saakát 1973-ban végezte.
Automatikábol doktorált 1977-ben, a közgazdaságtudományok 
kandidátusa lett 1988-ban.

Az ISACA és a HTE tagja.
Dolgozott *az SZKI-ban, a SZÁMALK-ban, az OMIKK-ban, a PKI-nál. 
lelenleg az OSZH fejlesztési főosztály osztály vezetője.
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1

támogatói

Balaton Füszért 

BankSoftKft 

COMFORT Kft 

COMPEXPOKft 

Coopers and Lybrand 

GEOVIEW SYSTEMS Kft 

HUNIXKft 

HUUG

i r  *iCLHingayKft 

Iridium Kft

iq s o f t r F

KOPINTDATORGRt 

KFKI Számítástechnikai Rt

MACRODAKft

MTASZTAKI

Messe München 
International GmbH

OMFB

Pannon Agrártudományi Egyetem 

Polgári Bank Rt 

Siófoki Önkormányzat 

SIÓECKES "i 
SUN Microsystems 

SZÁMALK Rendszerház Rt 

UNISYS Magyarország Kft 

Walton Networking Kft


