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I. szekció: IPAR

1/1. INTEGRÁLT IPARVÁLLALATI ADATFELDOLGOZÓ 2
RENDSZER
/dr.Papp György-Stemler Gyula)

1/2. SZÁMÍTÓGÉPEK, ROBOTOK, ELEKTRONIKA,INFORMATIKA 11
KOMPLEX ALKALMAZÁSA A GÉPGYÁRTÓ VÁLLALATOKNÁL 
(dr.Mátay András)

1/3. ELÖREPROGRAMOZOTT INTELLIGENS BERENDEZÉSEK 23
(INTELLICON ÉS INTELLICON'XT) ALKALMAZÁSA AZ 
IPARI FOLYAMATIRÁNYÍTÁSBAN 
(dr.Rózsa Lajos)

1/4. VONALKÓD A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN 28
(Benkőné Tóth Edit-Erdélyi László Attila- 
Sonkoly László)

1/5. A DÉL-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLT.ATÓ VÁLLALAT 32
KÖRZETI DISZPÉCSER SZOLGÁLAT SZÁMÍTÓGÉPES 
IRÁNYÍTÁSÁNAK SZOFTVER RENDSZERE 
(Demjén Csaba-Galbavy Márta-Sipos Ferenc- 
Vaskövi István)

1/6. SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMRENDSZER LEMEZSZABÁS 38
OPTIMALIZÁLÁSÁRA
{Halmi László-Mosánszky Anna-Zsigmond Ildikó)

1/7. A BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉG ÉS HATÁRIDŐ FIGYELÉSÉRE 42
KIFEJLESZTETT SZÁMÍTÓGÉPES MODELL ISMERTETÉSE 
(Valkai László)

1/8. VILLAMOS ENERGIARENDSZEREK OZEMELÖKÉSZITÉSÉT 43.
TÁMOGATÓ HÁLÓZATSZÁMITÁSI PROGRAMRENDSZER 
(Major Pál-Szurdoki Ferenc)

1/9. ÉPÜLETTERVEK VÁROSKÉPBE SZERKESZTÉSE 54
(dr.Benkhard Dénes)

I/IO. A TERMELÉSI BÁZISÚ KOMPLEX INFORMÁCIÓRENDSZER 58
működése a betonútépítő vállalatnál 
(Bakonyi Ferenc-dr.Tavaszy Ferenc)

I/ll. MIKROGÉPES TERMELÉSIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 66
ALKALMAZÁSA 
(Bank Lajos)

1/12. építési RENDSZEREK SZÁMÍTÓGÉPES RAJZOLTATÁSA 74
(dr.Kulcsár György)



1/13. A SZÁRAZ ELJÁRÁSÚ CEMENTGYÁRTÁS FOLYAMAT
IRÁNYÍTÁSI PROBLÉMÁI, A MIKROELEKTRONIKAI 
BÁZISÚ folyamatirányítás LEHETŐSÉGEI 
(Fehér Antal)

82

II.

Old.

1/14. OSZTOTT, TÁVFELDOLGOZÓ, PÁRBESZÉDES REND
SZERFEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÉS GYAKORLATI 
TAPASZTALATAI 
(Görög Sándor)

106

1/15. A KFKI MIKROELEKTRONIKAI KUTATÓ INTÉZET
MŰSZAKI OSZTÁLYÁN FOLYÓ Z80-as FEJLESZTÉSEK 
ÉS AZOK ALKALMAZÁSAI 
(Daróczi Dezsö-Sző)ce Péter)

116

II. szelcció: ÉLELMISZER-GAZDASÁG

II/l. A SZAKMAI INFORMÁCIÓK TERJESZTÉSÉRE VIDEOTEX 
ALKALMAZÁSA AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN 
(Mllnarics József)

118

II/2. SZÜV-ös SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTÉSEK A MEZŐ
GAZDASÁGBAN 
(Dér Len)ce)

128

II/3. EREDMÉNYEK, KUDARCOK, TENDENCIÁK A SZÁMÍTÓGÉPEK 
MEZŐGAZDASÁGI ALKALMAZÁSÁBAN 
(dr.Kaszap László)

132

II/4. A MEZŐGAZDASÁGBAN MŰKÖDŐ SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZE
REINK EREDMÉNYEI ÉS A FEJLESZTÉS IRÁNYAI 
(dr.Kassay László-Lu)cács Péter)

140

II/5. KOMPLEX, SZÁMÍTÓGÉPES MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALAT
IRÁNYÍTÁSI RENDSZER A BÉKÉSCSABA ÉS KÖRNYÉKE 
AGRÁRIPARI EGYESÜLÉSNÉL 
(Veres András)

144

II/6. számítógépes rendszerek integritásra való
TÖREKVÉSE ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR 
MEZŐGAZDASÁGBAN 
(Almás Károly

156

II/7.

II/8.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALKALMAZÁSOK BÓLYBAN 
(Nádasdi István)

AZ ANDORNAKTÁLYAI "EGERVÖLGYE" MGTSZ SZÁMÍTÓ
GÉPES TERMELÉSIRÁNYÍTÁSRA ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA 
ÉPÜLŐ PREVENTÍV KÖLTSÉGINFORMÁCIÓS RENDSZERE 
(Kanyó János)

161

163

II/9. INTEGRÁLT MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALATI INFORMÁCIÓS 
RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK KEZDETI TAPASZTALATAI 
EGY TERMELŐSZÖVETKEZETI TÁRSULÁSBAN 
(dr.Nattán István-Lantos István)

165
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III.

ii/io. számítógépes irányítási rendszer a m e z ő- 172
GAZDASÁGI TERMELÉSBEN 
(Wéber Jenó)

II/ll. A SYSGRÁPH GRAFIKUS RENDSZERREL KAPCSOLATOS 180 
SZOFTVER FEJLESZTÉSEK '
(Pogány Gábor)

11/12. TÁBLATÖRZSKONYV SZÁMÍTÓGÉPEN 185
(Németh Sándor-dr.Kassay László- 
Cziffery Eri)ca)

11/13. TÁBLATÖRZSKONYVI ADATOK BANKJA - A NÖVÉNY- 191
TERMESZTÉS SZÉLESKÖRŰ INFORMÁCIÓS RENDSZERE 
(Fejlete Attila-dr.Tihanyi Ferenc)

11/14. ÖKOLÓGIAI BÁZISÚ TERMELÉSSZERVEZÉSI RENDSZER 198 
(dr.Péter Béla)

11/15. számítógépes MÜTRÁGYÁZÁSI SZAKTANÁCSADÁS ÉS 206 
ÁTFOGÓ ELEMZÉS KÉSZÍTÉSE NÖVÉNYVIZSGÁLATI 
EREDMÉNYEK ALAPJÁN
(dr.Horváth József-dr.Mártonné Király Éva- 
Molnár György)

11/16. VT 20/A ÜGYVITELI KISSZÁMITÓGÉP-RENDSZER 209
ALKALMAZÁSA A SZOLNOK MEGYEI NÖVÉNYVÉDELMI 
ÉS AGROKÉMIAI ÁLLOMÁS TÁBLÁSZINTÜ MŰTRÁGYÁ
ZÁS! SZAKTANÁCSADÁSI RENDSZERÉBEN 
(Bártfai József-Jánvári József-dr.Lesznyált 
Mátyás)

11/17. számítógéppel támogatott NÖVÉNYVÉDELMI 211
SZAKTANÁCSADÁSI RENDSZER 
(Bácsi Zsuzsanna-Zeman)covics Ferenc- 
dr.Kárpáti László)

11/18. TEHENÉSZETI TELEPEK ADATAINAK FELDOLGOZÁSA 213
SZEMÉLYI számítógépen 
(dr.Ké)cesi Béla)

11/19. KORSZERŰ VEZETÉSI, SZERVEZÉSI MÓDSZEREK A 216
"NYÍRSÉG" KONZERVIPARI VÁLLALAT GYAKORLATÁBAN 
(Rudi Béla)

11/20. számítógépes folyamatirányítási alkalmazások 221
A "NYÍRSÉG" KONZERVIPARI VÁLLALATNÁL 
(Dienes Barna)

11/21. HÚSIPARI INFORMÁCIÓS RENDSZER 227
(Gyűrű Géza)

11/22. KOMPLEX HÚSIPARI VÁLLALATI INFORMÁCIÓRENDSZER 232 
(Burai István)

11/23. TERMELÉSPROGRAMOZÁS A HÚSIPARBAN 241
(Szendröl Etel)ca)

11/24. A VESZPRÉM MEGYEI TEJIPARI VÁLLALAT ÉRTÉKE- 248 
SITÉSI RENDSZERE
(Bartha János-Meleghné Czlba Anna)

Old.



IV.

Ill/a. szekció: EGÉSZSÉGÜGY Old.

III/l. KÓRHÁZI INFORMÁCIÓSRENDSZER LOKÁLIS MIKRO- 
GÉPHÁLÓZATON
(dr.Bordás István-dr.Jávor András)

III/2. CARDEXP - KARDIOLÓGIAI SZAKÉRTŐI RENDSZER
(dr.Kékes Ede-Kakas Károlyné-Aszalős János- 
dr.Préda István-dr.Barcsák János-dr.Antalóczi 
Zoltán)

III/3. VÉRELLÁTÁS ON-LINE SZÁMÍTÓGÉPES IRÁNYÍTÁSA 
(Ölti Ferenc-Kardos István)

III/4. ON-LINE ORVOSI DOKUMENTÁLÓ RENDSZER EGY 
ÉVES TAPASZTALATAI SEBÉSZETI OSZTÁLYON 
(dr.Markovics Gabriella-dr.Galgóczi Ernő- 
Kováts Aurél-dr.Jávor András)

III/5. BETEGFELVÉTELI ÉS VEZETŐI MIKROSZÁMITÓGÉPES 
INFORMÁCIÓRENDSZER ÜZEMELÉSÉNEK EGY ÉVES 
TAPASZTALATAI
(dr.Csák Endre-dr.Galgóczi Ernó-Grénus Géza- 
Timár László)

III/6. KÖRZETI ORVOSI DOKUMENTÁLÓ ÉS INFORMÁCIÓ
RENDSZER (KODIR) MIKROSZÁMITÓGÉPES MODELLJE 
(dr.Simon Pál-dr.Szatmáry Marianna-dr.Klimkó 
Péter-Kontra Márta-Papp Anna)

"SANINFORM" EGYÉNI ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN 
ALAPULÓ INFORMÁCIÓRENDSZER
(dr.Simon Pál-Kontra Márta-dr.Naszlady Attila)
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AZ ELŐADÁSOK SZERZŐI

VIII.

A szerző neve munkahelye Az előadás 
sorszáma__

Kötet
száma

Alföldi István KSH Számítóközpont V/8 2.

dr.Alló Géza Számítástechnikai Kutató 
Intézet és Innovációs Központ V/5 2.

Almás Károly Mezőgazdasági ügyvitelszerve
zési és Számítástechnikai 
Közös Vállalat II/6 1.

dr.Antalóczy Zoltán Orvostovábbképző Intézet III/2 1.

dr.Amold Csaba SOTE Általános Orvostani Okta
tási Csoport III/8 1.

Aszalós János

fi.

Bácsi Zsuzsanna

Szárnitástechnika-alkalmazási 
Vállalat III/2,V/1 1,2

Agrártudományi Egyetem 
Keszthely 11/17 1.

Bagonyi László Építőipari Gazdaságszervező 
Iroda IV/6 2.

dri.Bakonyi Ferenc Betonútépítő Vállalat I/IO 1.

Balaton Károly Marx Károly Közgazdaságtudo
mányi Egyetem V/21 2,

Bánáti Gábor Legfőbb ügyészség,Titkárság IV/15 2.

Bank Lajos ÉGSZI INNOVA I/ll 1,

dr.Barcsák János Orvostovábbképző Intézet III/2 1.

Bártfai József Szolnok megyei Növényvédelmi 
és Agrokémiai Állomás 11/16 1.

Bartha János Veszprémi Tejipari Vállalat 11/24 1,

Berta Sándorné Posta Kísérleti Intézet V/18 2.

Bencslk Sándor Skála Metró IV/4 2.

dr.Benkhard Dénes Bp. Főv.Tanács VB.
Városrendezési és Építészeti 
Főosztály

1/9 1.

Benkőné Tóth Edit TANORG 1/4 1.

dr.Bordás István Tolna megyei Tanács Kórház- 
Rendelőintézet III/l 1.

Bori Gábor KSH—SZÜV Szolnoki Számitőközpont V/11 2,

Burai István Fejér megyei Allatforgalmi és 
Húsipari Vállalat 11/22 1.



IX.

A szerző neve munkahelye Az előadás Kötet
sorszáma száma

Burucs M.Judit Élelmiszeripari Gépiadatfeldol
gozó Vállalat IV/2 2.

Cziffery Etelka Mezőgazdasági és Élelmiszeripa
ri Szervező Vállalat 11/12 1.

dr.Csák Endre Dunaújvárosi Tanács Kórház- 
Rendelointézete Számítóközpont III/5 1.

Csákány Antal MTA KFKI 111/12 1.

Csáki Béla Számitástechnika-alkalmazási
Vállalat V/15 2.

Csicsman József KSH Számítóközpont V/6 2.

Csillag Tamás NOVORG, a KERSZI Munkaszervező

D.
Leányvállalata IV/3 2.

Darőczi Dezső MTA KFKI 1/15 1.

Demjén Csaba MTA S2TAKI 1/5 1.

Dér Lenke KSH-SZÜV COMPUTER-M II/2 1.

Diebel Dietrich ENTA-TAT Gazdasági Társaság iv/7 2.

Dienes Barna "Nyírség" Konzervipari Vállalat 11/20 1.

E.
Erdélyi László Attila FŐFOTO 1/4 1.

F.
dr.Fabók Julianna MTA SZTAKI IV/1 2.

Fehér Antal Szilikátipari Kutató Intézet 1/13 1.

Fekete Attila MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai 
Központ 11/13 1.

Feró László Számítástechnikai Kutató Inté
zet és Innovációs Központ V/5 2.

Füle Károly Számítástechnika -alkalmazási 
Vállalat V/9 2.

Füzesi László

G.
Galbavy Márta

Pénzügyi Számítástechnikai 
Intézet IV/11 2,

MTA SZTAKI 1/5 1.

dr.Galgóczy Ernő Dunaújvárosi Tanács Kórház- 
Rendelőintézete,Számi tóközpont 111/4,111/5

III/8

Gerdái Gábor Posta Kisérleti Intézet V/19 2.

Görög Sándor KSH-SZOV Szolnoki Számítóközpont 1/14 1.

Grénus Géza Dunaújvárosi Tanács Kórház-Ren
delőintézete, Számítóközpont III/5 1.



X.

A szerző neve ir;Unkahelye Az előadás 
sorszáma

kötet
szarna

6Y.
Györki Ildikó KSH Számítóközpont V/7 2 .

Gyűrű Géza

H.

Halmi László

EMALOG Elektronlkai Műszaki 
Fejlesztő Kisszövetkezet 11/21 1.

IKARUS Karosszéria és Jármű
gyár 1/6 1.

dr.Hanák Péter BME Műszer és Méréstechnika 
Tanszék V/20 2 .

Harangozó Csabáné Legfőbb ügyészség Titkársága IV/14 2.

Hegyi István KSH-SZÜV Szolnoki SzámitiScözpcnt V/11 2 .

dr.Horváth József

I.

Inczefi István

J.

Jánvári József

Somogy megyei Növényvédelmi 
és Agrokémiai Állomás 11/15 1.

CHINOIN Gyógyszerárugyár V/4 2.

Szolnok megyei Növényvédelmi 
és Agrokémiai Állomás 11/16 1.

dr.Jávor András
K.

Tolna megyei Tanács Kórház- 
Rendelőintézet 111/1,111/4 1.

Kakas Károlyné Számitástechnika-alkalmazási 
Vállalat III/2 1.

Kanyó János "Egervölgye" MGTSZ II/8 1.

Kardos István Országos Haeraatológiai és 
Vértranszfuziós Intézet III/3 1.

dr.Kárpáti László Agrártudományi Egyetem 
Keszthely 11/17 1,

dr.Kassay László Mezőgazdasági és Élelmiszer- 
ipari Szervező Vállalat 11/4,11/12 1.

dr.Kas2 ap László Mezőgazdasági ügyvitelszer
vezés! és Szcunitástechn 
Közös Vállalat II/3 1.

dr.Kékes Endre Orvostovábbképző Intézet III/2 1.

dr.Kékesi Béla Mezőgazdasági és Élelmiszer- 
ipari Szervező Vállalat 11/18 1.

Kisdl Dávid Hámán Kató Közgazdasági 
Szakközépiskola III/14 1.

Koncz Gabriella Pénzügyi Számítástechnikai 
Intézet V/13 2.

Koncz Károly Számitástechnlka-alkalma- 
zásl Vállalat V/15 2.



XI.

A szerző neve lí unkahelye Az előadás
sorszáma

Kötet
száma

Kontra Márta Et).Minisztérium Szervezési 
és Informatikai Intézete

III/6
III/7, 1.

Ko6s Árpád Posta Kísérleti Intézet V/18 2.

Kovács András Államigazgatási Számítógépes 
Szolgálat IV/13 2.

Kovács Aurél Dunaújvárosi Tanács Kórház- 
Rendelőintézete, Számítóközpont III/4 1.

dr.Kovács Gizella Posta Kísérleti Intézet V/17 2.

Kovács Györgyné Számítástechnikai Kutató 
Intézet és Innovációs Központ V/4 2.

Kovács Győző Számitástechnikai Kutató Inté
zet és Innovációs Központ III/13 1.

dr.Kovács László Ipari Informatikai Központ V/10 2.

dr.Kovács Magda LSI Alkalmazástechnikai 
Tanácsadó Szolgálat III/IO 1.

Kovács Zoltán Dunaújvárosi Tanács Kórház- 
Rendelőintézete , Számítóközpont III/9 1.

dr.Kulcsár György 

1

Északmagyarörszági Tervező 
Vállalat 1/12 1.

L<

Laczay István Számítástechnika-alkalma
zási Vállalat V/2. 2.

Lantos István AGROORG II/9 1.

Lovas Péter Számítástechnika-alkalma
zási Vállalat V/15 2.

dr.Lesznyák Mátyás Szolnok megyei Növényvédelmi 
és Agrokémiai Állomás 11/16 1,

Losonczy Zoltán Építőipari Gazdaságszervező 
Iroda IV/6 2.

Lukács Péter

íi.

Magda László

Mezőgazdasági és Élelmiszer- 
ipar Szervező Vállalat II/4 1.

Építőipari Gazdaságszer
vező Iroda IV/6 2.

Major Pál Vlllamosenergiaipari 
Kutató Intézet 1/8 1.

dr.Markovics Gabriella Dunaújvárosi Tanács Kórház- 
Rendelőintézete ,Számitdközpont III/4 1.

dr.Mártonné Király Éva Somogy megyei Növény-
védelmi és Agrokémiai Állomás 11/15 1.

dr.Mátay András LAMPART Vegyipari Gépgyár 1/2 1.



XII.

A szerző neve m'inkahelye Az előadás
sorszáma

Kötet
száma

Meleghné Cziba Anna 

Mlinarics József 

Molnár György

Veszprémi Te j ipari vállalat 11/24

MÉM AGROINFORM II/I

Somogy megyei Növényvé
delmi és Agrokémiai Állomás 11/15

1.
1.

1 .
Mosánszky Anna ELTE Számítóközpont 1/6 1.

dr.Müller László

N.
Pollac]t Mihály Műszaki Fő
iskola

III/IO 1.

Nádasdy István Mezőgazdasági Kombinát, 
Bóly II/7 1.

dr.Naszlady Attila Országos Korányi TBC Kórház Pul- 
monologiai Intézet,Kardiológia

III/7 1.
dr.Nattán István Gödöllői Agrártudományi 

Egyetem II/9 1.
Németh Sándor

ó.

Ölti Ferenc

p.
Pál Barnabás

Mezőgazdasági és Élelmi- 
szeripari Szervező Wllalat 11/12 1.

Országos Haematológiai és 
Vértranszfuziós Intézet III/3 1.

Legfőbb ügyészség Titkár
sága IV/14 2.

Papp Anna III/6 1.

dr. Papp György VIDEOTON I/l 1.

Paris György Tudományszervezési és 
Informatikai Intézet III/ll 1.

dr.Péter Béla Mezőgazdasági és Élelmi- 
szeripari Szervező Vállalat 11/14 1.

Pogány Gábor Pollack Mihály Műszaki 
Főiskola Matematika és Szá
mítástechnika Intézet II/ll 1.

dr.Préda István Orvostovábbképző Intézet III/2 1.

R.
Rácz Zsuzsa MTA SZTAKI IV/1 2.

dr. Rózsa Lajos MTA SZTAKI 1/3 1.

Román Ferenc Államigazgatási Számító
gépes Szolgálat IV/5 2.

Román László Volán 5.SZ. Vállalat V/16 2.



XIII •

A szerző neve munkahelye Az előadás Kötet
sorszáma száma

dr. Rudas jános SCITEL Számítástechnikai 
Fejlesztő LeasingLeárqrvállalat V/ 3 2.

Rudi Béla "Nyírség"Konzervipari Vállalat 11/19 1.

Ruttkay György 

c

Építőipari Gazdaságszervező 
Iroda IV/6 2.

o •

Sásdi Gábor Számítástechnika-alkalma
zási Vállalat V/15 2.

Selymes Ödön Fehérvár Szövetkezeti Áruhá
zi Közös Vállalat IV/8 2.

dr.Simon Pál EU.Minisztérium Szervezési 
és Informatikai Intézete III/7 1.

Sípos Ferenc MTA SZTAKI 1/5 1.

Sonkoly LAszló TANURG 1/4 1.

Strakné Vörös Eleonóra SCITEL Számítástechnikai
Leasing Leányvállalat V/3 2.

Stemler Gyula VIDEOTON I/l 1.

sz.
Székely Sándor Posta Kísérleti Intézet V/19 2,

Szendroi Etelka Pollack Mihály Műszaki Főiskola 
Matematika és Számítástechni
kai Intézet

11/23 1.

Szenn Ottó BME Mérés- és Műszertechnika 
Tanszék V/20 2.

dr.Szilasi Anna városi Tanács, Pécs III/IO 1,

Szily Márta Számitástechnika-alkalmazá- 
si Vállalat V/2 2.

Szőke Péter MTA KFKI 1/15 1,

Szörényi Gáborné Államigazgatási Számitógépes 
Szolgálat IV/5 2,

Sztanev Ivánné Számitástechnika-alkalmazási 
Vállalat V/2 2.

Szurdoki Ferenc Villamosenergiaipari Kutató 
Intézet 1/8 1.



XIV.

A szerző neve munkahelye Az előadás
sorszáma

Kötet
száma

T.
Tárnái János Pénzügyi Számítástechnikai 

Intézet IV/12 2.

dr.Tavaszi Ferenc Betonutepito Vállalat I/IO 1.

Tibor Éva Eötvös Loránd Tudományegye
tem Számítóközpont III/15 2 .

dr.Tihanyi Ferenc MÉM Növényvédelmi és Agro
kémiai Központ 11/13 1.

Timár László Dunaújvárosi Tanács Kórház- 
Rendelőintézete ,Számítóközpont

III/5
III/9

1.

dr. Tóth Tamásné Számítástechnikai Kutató Inté
zet és Innovációs Központ V/4 2.

Török Péter Pénzügyi Számítástechnikai 
Intézet IV/11 2 ,

dr. Traply Endre

u.
Unyi Gébor

V.
Valkai László

Számi tástechnika-alkalmazási 
Vállalat V/15 2,

Számítástechnika-alkalmazási
Vállalat V/14 2

Villamosenergiaipari Kutató 
Intézet 1/7 1

Várady József Pénzügyi 'Számítástechnikai 
Intézet IV/10 2

Varga István SCITEL Számitásteghny^,Fej
lesztő Leasing Leanyvallálat V/3 2

Vásárhelyi Péter Élelmiszeripari Gépiadatfel
dolgozó Vállalat JV/2 2

Vaskövi István MTA SZTAKI 1/5 1

Veres András Békéscsaba és Környéke Agrár
ipari Egyesülés II/5 1

Véts István Számítástechnika-alkalmazási
Vállalat V/12 2

Vid Ödön Villamosenergiaipari Kutató 
Intézet V/22 2

Völker Müllner Ildikó Számitástechnika-alkalmazási 
Vállalat V/2 2



XV.

A szerző neve ®>unkahelye Az előadás Kötet
sorszáma száma

Wéber Jenő Mezőgazdasági és Élelmiszer- 
ipari Szervező Vállalat 11110 1.

Wittmann György Magyar Nemzeti Bank IV/9 2.

Z.
Zemankovlcs Ferenc Agrártudományi Egyetem

Keszthely

IKARUS Karosszéria és

11/17 1

Járműgyár 1/6 1
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IV. SZEKCIÓ

KERESKEDELEM.PENZUGYJOS

Szekcióelnök: dr.KOVACS Péter főosztályvezető 
Magyar ^7emzeti Bank



IV/1

AZ AUTOMATIKUS KERESKEDELEM FELÉ

dr. Fabók Julianna 

MTA SZTAKI

Rácz Zsuzsa 

MTA SZTAKI

Az előadás a kongresszus felhívását egy kicsit 

megszegve nem egy huzamosabb ideje Üzemszerűen hasz

nált rendszert mutat be, hanem ennek egy elvi tovább

fejlesztését. Ezzel egy űrt igyekszik betölteni. A 

kereskedelem automatizálásáról van szó. Hazánkban a 

kereskedő cégek életében az automatizálás foka jóval 

kisebb, mint lehetne.

Előadásunkban tárgyalni kívánjuk:

1/ A számítástechnika feladatait, szerepét egy keres

kedő cég életében.

2/ Az áruforgalmazási tevékenység elméleti vizsgála

tát az automatizálás szempontjából.

3/ Ezután részletesen bemutatjuk egy általános keres

kedelmi információs rendszer operatív alrendszeré

nek egy olyan felépítését, ami az áruforgalmazási 

folyamat automatizálását lehetővé teszi.

4/ Végül a gyakorlati bevezetés módjáról, hasznáról, 

terjeszthetőségéről lesz sző. Hangsúlyozni kíván

juk a szabványosítás fontosságát.

1/ A kereskedelmi információs rendszer fő feladatai

a számolásigényes elszámolási feladatok elvégzé

se,

az áruforgalomhoz szükséges nagymennyiségű adat 

visszakereshető rögzítése,

az áruforgalommal járó nagymennyiségű papírmunka 

/diszponálás, a vevőkkel, szállítókkal való leve

lezés, stb./ elvégzése.



- származtatott információ nyújtás az áruforgalmi 

előadóknak,

- az áruforgalom problémamentes részének önálló, 

automatizált elvégzése.

A feladatok sorrendje nagyjából a rendszer fejlett

ségi szintjét mutatja.

2 / Az áruforgalmi tevékenység elméleti vizsgálatánál 

meg kell különböztetni a készletezett áruk és a 

hiánycikkek kezelését. A készletezett áruknál egy 

optimális készletérték kialakítása a cél. Ezeknél 

az utánpótlási idő, a naponkénti átlagos halmozott 

vevőrendelési igény és a készlettároló kapacitás 

függvényében meg lehet állapítani egy optimális 

ütemezést /ütemhossz és rendelendő mennyiség párok/.

Statikus esetben ezeket az adatokat egyszerű 

Átlagolással kapjuk. Dinamikus esetben valamilyen 

modell alapján előre becsüljük ezek várható értéke

it és annak alapján történik a készletezés. Az ed

digi gyakorlatban szokásos dolog volt, hogy a vevő

rendelés igényt az értékesítési forgalommal becsül

ték. Ez azonban sok esetben félrevezethető eredmény

re vezet /pl. hiánycikkek esetében/. Ezért feltétle

nül szükséges nemcsak a készletek, hanem a vevőren

delések és szállitórendelések nyilvántartása - is .

A hiánykereskedelemben, és nálunk ez a gyako

ribb, a foglalásoknak van nagy szerepe. A foglalást 

következetesen végig lehet vinni a vevőrendelés élet

tartama alatt. Már a szállitórendelés feladásakor 

meg kell jegyezni, hogy az melyik vevőrendelés ki

elégítésére szolgál. Ez az információ áru "beérkezés

kor átöröklődik a szállltórendelésröl a készletre, 

majd a kiszállításra. A kiszállítás teljesítés iga

zolásakor pedig bejegyződlk a vevőrendelés teljesí

tése .



Az áruforgalomnak ezt a típusát is lehet automati

zálni. Az automatikus kereskedelem alatt azt ért

jük, hogy a vevorendelésrol annak beérkezésétől 

az áru kiszállításáig a rendszer gondoskodik az ese

tek kb. 80 %-ában. A maradék kb. 20 %-ban az árufor

galmi előadó döntése szükséges.

Nézzük először magát az áruforgalmi folyamatot. 

A külvilággal való kapcsolat:

vevo-
rendelés

teljesítés 
igazolás 
--------->•

áru
forgalom

szállító 
rendelés 
-------V
áru 
^ —

szállító

Az áruforgalom belső lépései:

- vevőrendelés beérkezése /!/

- szállitórendelés feladás /2/

- áru’>eérkezés /3/

- foglalás vevőrendelés számára szállitórendelésen /4/ 

vagy készleten /5/

- diszponálás /6/ és kiszállítás

- foglalás átminősítés "foglalás szállitórendelésen"- 

ből, "foglalás készleten"-be /7/, vagy *!foglalás 

készleten"-ből diszponálássá /8/

- teljesítés igazolás /9/

Ezeknek a lépéseknek egy része a külvilágból 

jött input következménye /l, 3, 9/. Más lépések pe

dig bizonyos belső feltételek fennállásakor válnak 

esedékessé. Azt az algoritmust, ami eldönti, hogy mi

kor melyik lépés következik, fedezetvizsgálati al

goritmusnak hívjuk. Ez az algoritmus tulajdonképpen

4.



azt vizsgálja, hogy egy vevorendelést hogyan lehet 

kielégíteni. Ha van készlet és itt van a vevorende- 

lés szállítási határideje, akkor rögtön lehet disz

ponálni /6/. Ha van készlet, de a szállítási határ

idő egy későbbi időpont, akkor "foglalás készleten"

/5/ történik. Ha nincs készlet, de van érvényes szál- 

litórendelés, akkor "foglalás szállitőrendelésen" 

fAf kell legyen. Ha ilyen sincs, akkor uj szállitóren- 

delés feladás /2/ esedékes. Az átminősítés "foglalás 

szállitőrendelésen"-bői "foglalás készlétén"-be /7/ 

a beérkezés hatására történik, az "foglalás készle- 

ten"-ből diszponálássá /8/ pedig a szállítási határ

idő elérésekor.

A fedezetvizsgálat algoritmusa az 1. ábrán lát

ható . Ezt az algoritmust alkalmazza az áruforgalmi 

előadó, de ezt meg tudja valósítani a számitógép is, 

hiszen a belső feltételek teljesülését képes megál

lapítani.

Az automatikus kereskedelem számitógépes megva

lósítása közelíthető oly módon, hogy az áruforgalom 

egyes lépéseit automatizáljuk, kivéve azokat a lépé

seket, ahol a külvilágból jön az input. Itt az auto

matizálás azt jelenti, hogy az adott feltételeknek 

eleget tevő objektumok /pl. vevőrendelések/ nagy kö

rére automatikusan megtörténik a kért művelet. Az ob

jektumok körét az előadó befolyásolni tudja. Ilyen 

pl. az automatikus diszponálás, foglalás és átminő

sítés. Ennek a módszernek előnye az, hogy az árufor

galmi előadók jól kézben tudják tartani a folyamatot.

Magát a fedezetvizsgálati algoritmust is beépít

hetjük a rendszerbe. Az algoritmus eredménye valami

lyen javaslat, mégpedig diszponálás, foglalás, átmi

nősítés vagy szállitórendelés feladás javaslat. Az 

algoritmus meghívása kapcsolódhat a külvilágból érke

zett inputokhoz, pl. vevőrendelés, vagy áru beérkezé

se vagy időütemekhez, pl. naponként.

5.



A folyamat automatizálásában a nehézségek fo 

forrása az, ha a megvalósulás eltér a tervezettől.

3/ A javasolt általános kereskedelmi információs rend

szer felépítése a következő: elszámolási alrendszer

ből és operatív alrendszerből áll. Az elszámolási al

rendszer végzi az árképzést, a számlák és pénzügyi 

levelek képzését és az analitika, a forgalom és a 

folyószámla nyilvántartását. Az operatív alrendszer 

végzi az áruforgalom közvetlen kiszolgálását. Az ope

ratív alrendszer részei a készletgazdálkodási rend

szer és a raktári adminisztrációs rendszer. A raktári 

adminisztrációs rendszer végzi a raktári készletek 

nyilvántartását. A diszpozíciók alapján szállítóleve

leket készít és kezeli a kiszállításokat és beérkezé

seket. A készletgazdálkodási rendszer törzsállomány 

nyilvántartó, vevőrendelés állomány nyilvántartó, kész

letnyilvántartó és szállitórendelés állomány nyilván

tartó modulokból áll. A rendszer felépítését a 2. ábra 

mutatja. A készleten értelmezett műveletek: a diszpo

nálás /kiutalás/, foglalás és zárolás. A készleten 

értelmezett mozgások pedig a beérkezés és kiszállítás.

Az alap tranzakciók lehetőséget adnak az adatbá

zisban levő adatok vonatkozásában felvételre, módosí

tásra, törlésre és lekérdezésre, valamint a partner 

cégeknek, vagy a raktárnak küldendő levelek, bizony

latok kiadására. Tehát az alap tranzakciók biztosít

ják a teljes áruforgalmazási tevékenység végrehajtá

sát az áruforgalmi előadó aktív közreműködésével. Er

re a szintre épülnek rá az automatizmusok, amik segít

ségével a számitógép önállóan végzi el az áruforgalma

zás jelentős részét.



A készletgazdálkodási rendszerben értelmezett auto

matizmusok:

3.1 Automatikus diszponálás szabad készletből a nyilván

tartott vevSrendelésekre. Az érintett vevőrendelések kö

rét a szállítási határidő felső korlátjának megadásával 

lehet befolyásolni.

3.2 Automatikus foglalás készleten.Vevőrendelések adott 

körére foglalást hoz létre a készleten. Hasonlóan műkö

dik, mint az automatikus diszponálás, csak nem diszponá

lást, hanem foglalást hoz létre. Az automatikus diszpo

nálás után célszerű meghívni azokra a vevörendelésekre, 

amelyeknek még nincs itt a szállítási határideje.

3.3 Foglalások automatikus átminősítése "készleten fog- 

lalt"-ból diszponálássá. Ezt a tranzakciót kétféleképpen 

lehet meghívni. Automatikusan meghlvódik, ha egy olyan 

vevőrendelésre akarnak diszponálni, amire "készleten fog

lalás" van. Meghívható azonban vevörendelések nagyobb 

körére, amelyeknek elérkezett a szállítási határidejük.

3.4 Automatikus foglalás szállitórendelésen. Szállító- 

rendelés képzés után vagy később bármikor a kielégítet

len vevőrendelések számára foglalást hoz létre a szál

litórendelésen. A vevőrendeléseket a tranzakció maga ke

resi ki és jeleníti meg, esetleg az előadónak döntési 

lehetőséget ad.

3.5 Foglalás átminősítés beérkezéskor "szállitórendelé- 

sen foglalt"-ból "készleten foglalt"-ba. A beérkezés va

lamelyik szállitórendelésre érkezik. Ilyenkor a szállító- 

rendelés teljesítetté válik és ugyanakkor készletnöveke

dés lép fel. Tehát azokat a foglalásokat, amelyek eddig

a szállitórendelésen voltak át kell ruházni arra a kész

letre, amely a szállitórendelést teljesítetté tette. Ez 

az átminősítés automatikusan történhet, ha a beérkezett 

mennyiség elég a foglalások kielégítésére. Egyébként az 

előadónak be kell avatkozni.



3.6 Automatikus 3 zállltórendelés képzés. A tranzakció 

egy árura, vagy az előadóhoz tartozó összes árura és 

adott szállitóra segiti a szállitórendelés összeálli- 

tását. összegzi az árura vonatkozó kielégitetlen vevő

rendeléseket gyártó szerinti bontásban és az előadó 

által megadott ütemezés szerint. Az igy kapott mennyi

séghez az előadó hozzáadhatja a készletezésre rendelt 

mennyiséget, amit vagy saját intuiciója, vagy a számi

tógép becslése alapján határoz meg.

3.7 Automatikus fedezetvizsgálat. Az automatikus fe

dezetvizsgáló algoritmus megvalósitása a vevőrendelések 

előirt körére. Egyszerre végez diszponálást, foglalást, 

átminősítést és szállitórendelés feladás javaslatot is.

4/ Gyakorlati megvalósítás

Mint már a bevezetőben elmondtuk az ismertetett automa

tikus kereskedelmi rendszer nem egy huzamosatbb ideje 

Üzemszerűen működő rendszer, hanem fejlesztés alatt áll. 

Ráépül egy működő információs rendszerre, az ELEKTROMODUL 

Vállalat TEKER/TEK vállalatok Ellátási Rendszere/ integ

rált információs rendszerére. Felhasználói tapasztalat 

éppen ezért ezzel kapcsolatban még nagyon kevés van.

A TEKER rendszerről a II. Neumann Kongresszuson 19S3- 

ban Székesfehérváron több előadás is elhangzott jjsJ / •

A készletgazdálkodási alrendszert [3] ismertette. A tervek 

szerint 1985-re kellett volna befejezni a készletgazdál

kodási alrendszer munkálatait R-11 gépen DMS-600 adatbá

zis kezelő rendszerrel. A gyakorlatban azonban ez áttoló

dott 1986-ra. Az elkészült rendszer az áruforgalmazásnak 

csak az alaptevékenységét támogatja, az automatizmusok 

megvalósitása a közeljövő feladata.

így tulajdonképpen csak arról tudunk beszámolni, hogy 

hogyan fogadja a szakterület az automatizálás gondolatát. 

Idegenkednek tőle. Attól tartanak, hogy csökken az áru

forgalmi előadók beavatkozási, döntési lehetősége. Tehát

8.
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a rendszer megtervezésénél nagyon kell ügyelni arra, 

hogy minden olyan pontban ahol döntés történik az áru

forgalmi előadónak legyen beavatkozási lehetősége. Egy 

másik előfeltétele az automatizálás bevezetésének, 

hogy az adatbázis pontos legyen. Pl. ne legyenek benne 

sztornózott vevörendelések, nem létező vagy nem helyes 

árral bejegyzett készletek, stb. De ez a követelmény 

az alaptevékenységnek is csak javára válik. Az automa

tizmusok bevezetése terminálidöt takarit meg. Ez jó az 

áruforgalmi előadónak is, mert a felszabadult időben ér

demi áruforgalmazási feladatokkal foglalkozhat, de jó 

a számítástechnikai rendszernek is, mert ugyanannyi ter

minállal több áruforgalmi előadót tud kiszolgálni.

Az ismertetett automatizmusok ráépülhetnek bármely 

már működő, de az automatizáltság alacsonyabb fokán ál

ló kereskedelmi információs rendszerre, amely tartal

mazza a szükséges adatokat /készlet, vevörendelések, 

szállitórendelések/.

A terjeszthetőséget nagymértékben fokozza, ha a le

írás rendszerfügqetlen, magasszintü specifikációs nyelven van 

megírva /pl. SDLA-bán/. Minél egységesebbek azok a rendsze

rek, amelyek az alaptevékenységet végzik, annál könnyebb 

specifikálni egy általános modult, amely az automatikus 

kereskedelem elemeit realizálja. Ez a probléma tulajdon

képpen átvezet a szabványosítás kérdéséhez. A mai hely

zet az, hogy a kereskedő cégek nagy részének van valami

lyen információs rendszere, ezek azonban nagymértékben 

eltérnek egymástól. Azonban ezek a vállalatok kapcsolat

ban állnak egymással, az egyik outputja a másiknak input

ként szolgál /vevörendelések, számlák, pénzügyi levelek/. 

Jó lenne, ha az egyik vállalat információs rendszere azt 

az adatot tudná szolgáltatni, amit a másik vár. Ehhez 

azonban szabványosítani kellene mind az információs rend

szer belső tartalmát, mind az interface formáját. Pl. 

milyen adatok kellenek a vevörendeléshez és milyen bi

zonylaton történik a rendelés. A szabványosítást nem tud-

9.
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ja eqy cég megoldani, állami támogatás és közös erő

feszítés szükséges.

A kereskedelmi információs rendszerek szabványosí

tása nemcsak az egymással való kommunikációt könnyí

tené meg, hanem egy országos készletinformációs rendszer 

kialakítását is. Tlhhez elengedhetetlen az egységes ter

mékkód rendszer /ETK/ bevezetése. Ilyen irányban történ

tek már kezdeményezések ["s] . Azonban ez szükséges, de 

nem elégséges feltétel. Az áruforgalomnak nemcsak a tár

gyát, hanem a formáját is egységesíteni kellene.
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IV/?

ALGA
Állóeszköz gazdAlkodási rendszer

Burucs M. Judit Vásárhelyi Péter

ÉLGAV

K.

Minden vállalat törekedik arra, hogy az állóeszközök analitikus nyilván
tartását gépesítse.
Egyrészt azért, mert az állóeszközök a vállalat vagyonának döntő hánya
dát képviselik, ezért értékük Ismeretére mindig nagy gondot fordít a vál
lalat,
másrészt, mert az állóeszközökkel kapcsolatos számviteli számítások mec
hanikusak, a manuális feldolgozások rengeteg időt követelnek a számvite
li osztályén dolgozótól.

Manapság a magyar gazdasági életben a vállalat önálló gazdálkodása egyre 
inkább előtérbe kerül.
Ezt hivatott elősegíteni a vállalati nyereség állam és vállalat közötti 
felosztásának megváltoztatása is.
Az egységes érdekeltségi alap létrehozása döntő fordulatot jelentett a 
vállalatok életében, ami az amortizáció szerepének megváltoztatását is  ̂
Jelentette. Az amortizáció most az egységes érdekeltségi alapba kerül, 
amely felhasználható pótláson kivül akár beruházásokra, akár a dolgozók 
jövedelmének növelésére, stb.
Azonban a vállalat csak akkor tud elérni több nyereséget a jövőre nézve, 
ha a gépparkja, ami a legtöbb vállalatnál az állóeszközálloraány jelentős 
részét alkotja, modern, ennélfogva egyáltalán nem mindegy mikor és meny
nyi amortizáció kerül az érdekeltségi alapba, hiszen a beruházások nagy
sága függ ettől is.

13.
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\ nu’reséget, ezen belül az egységes érdekeltségi alapot növeli a bérbe
adásból befolyt összeg is, de a lizingelés is egyre nagyobb szerepre 
tesz szert.

- 2 -

Ezekkel a fontos tevékenységekkel összefüggésben egyre nagyobb szerepet 
kap a vállalati gazdálkodásban az állóeszköz gazdálkodás; a leírási kul
csok optimális megválasztása, a leírás típusának megválasztása és az ál
lomány állapotának jövőbeni Ismerete.

r -

A nagygépes feldolgozás nehézségei miatt /válaszidő hosszú, a gép be
szerzése, bérlése drága/ a vállalatok az állóeszköz gazdálkodás gépre 
vitelét általában nem forszírozták.
A személyi számítógépek megjelenésével - mivel könnyen beszerezhetők és 
olcsók - lehetőség nyílt arra, hogy azokon a területeken, ahol idáig nem 
alkalmaztak számi tógépet a feldolgozásokra, - igy az állóeszköz gazdál
kodásra is - most használjanak.

Az ÉLGAV /Élelmiszeripari Ügyvltelszervezésl és Gépi Adatfeldolgozó Vál
lalat/ által I0M-PC kompatibilis gépekre készített állóeszköz gazdálko
dási rendszer neve; ALGA /Ablóeszköz GAzdálkodási rendszer/, ezentúl 
ezen a néven hivatkozom rá.
A rendszer egyik oldalról a számviteli dolgozók munkáját könnyíti meg, 
másik oldalról a vezetőknek nyújt segítséget.

I-.

Az ALGA az állóeszközök központi analitikus nyilvántartásán kívül segít
séget nyújt a korábban említett állóeszközgazdálkodáshoz szükséges dön
tések meghozatalához, azáltal, hogy lehetőséget ad a tárgyidőszaki állo
mány jövőbeni /a felhasználó által kért időpont/ állapotának megtekinté
sére, leírási kulcsok optimális meghatározására, tervezésére. A tartozé
kok külön azonosításával lehetőséget ad a tartózkodási helyük mindenkori 
regisztrálására.
Az idegen tulajdonú állóeszközöket is a vállalati tulajdonú állóeszkö
zökkel egyazon nyilvántartásban lehet számon tartani.
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Az állóeszközök egyedi nyllvántartólapjának megfelelő adatokat tárolja 
a rendszer, Így az állóeszközre jellemző leíró jellegű adatokat, köny
velési bejegyzéseket, tartozékok adatait. Ezenkívül az állóeszköz moz
gásait Is számontartja a rendszer egy un. mozgáskód segítségével, ami 
egyrészt a mozgás Irányát mutatja /növekedés, csökkenés, belső változás. 
Idegen tulajdon/,
másrészt a mozgás okát /növekedés, csökkenés esetén a mérleg 1/a mel
lékletének megfelelő okok lehetnek, belső változás pedig bérbeadás, 
kölcsönadás, stb/.
A kötelező jelleggel megadandó csoportosítást szolgáló kódok a leltáro
záshoz, statisztika készítéshez, stb nyújtanak segítséget, ezenkívül 
ezeknek a kódoknak a nagy előnyük, hogy a vállalat maga alakíthatja ki 
őket. /pl. számítástechnikai vállalatnál egyik csoportosltásl szempont 
lehet a konfiguráció, vagy a típus/.
Az Idegen tulajdonú, valamint nullára leírt állóeszközök adatai Is az 
adattárban találhatók, ugyanúgy viselkednek, mint a többi állóeszköz. 
Minden egyes állóeszközt egyértelműen egy leltári számból származtatott 
azonosító jelöl, ez biztosítja a különböző tulajdonságú állóeszközök 
egyedi nyilvántartását és elkülönítését. Ezt az olyan állóeszköz Is meg
kaphatja, amelynek nem lehetne adni leltári számot.
Az egyszerűség kedvéért ezt az azonosítót "leltári szám"-nak nevezzük.
A leltári számot az állóeszköz gazdálkodásért felelős dolgozó adhatja 
ki.

Mivel az egyes állóeszközök adatai gyakorlatilag az egyedi nyilvántartó- 
lapnak felelnek meg, és az egyedi nyllvántartólapra csak számviteli 
osztály jogosult bejegyezni Így az állóeszköz adattár adatait Is csak ők 
változtathatják meg. Egy védelmi kód biztosítja azt, hogy csak az arra 
jogosult dolgozó férhessen az adattárhoz, tehát csak az Írhat az adattár
ba, aki Ismeri a védelmi kódot.
A védelmi kód a rendszer generáláskor kerül kialakításra.

A rendszer számviteli szempontból
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Az adattárba bejegyzés háromféle módon lehetséges.

1/ Állóeszköz állomány karbantartásakor

Az adattárba egy állóeszköznek az adatai aktiváláskor kerülnek.
A képernyőn az egyedi nyllvántartólapnak megfelelő kép Jelenik meg, 
aminek nem minden rovatát szükséges kitölteni, csak azokat az adato
kat kötelező bevinni az adattárba, amelyek egyedi azonosítást vagy 
bizonyos csoportositásl szempontot szolgálnak, megadják az állóeszköz 
hollétét, bekerülési módját vagy értékadatok, fontosabb időpontok.
/pl: leltári szám, főkönyvi szám, mozgásnem, bruttóérték, üzembehelye- 
zési idő, stb/

- A már az adattárban lévő állóeszköz adatai változhatnak is. A lényeges 
adatok módosításakor mindig meg kell adni a bizonylatszámot, ami alap
ján a változtatásra sor került, s a változás időpontját.

- Állománycsökkenésnél meg kell adni az állományból kikerülés okát, a 
blzonylatszámot, időpontot.
Az állományból való kikerülés a rendszer szempontjából nem Jelent fi
zikai törlést, csak az eszköz kerül törölt állapotba. A törölt álla
potú eszközök a következő év elején törlődnek ki fizikailag is.

- Minden beviendő adat szemantikailag és szintaktikailag is ellenőrzés
re kerül, csak a rendszer számára hibátlan adatok kerülhetnek az adat
tárba.

- Az állóeszközök lényegesebb adatainak változásai egy un. történeti 
file-ban őrződnek meg, tehát nyomon követhető minden egyes állóeszkö
zök adataiban bekövetkezett változtatás.

2/ Értékcsökkenés számításkor

Az értékcsökkenést negyedévenként ki kell számoltatni a rendszerrel. 
Ezt a negyedév első napján kell, mivel a rendszer semmiféle változta
tást nem enged végrehajtani a tárgy negyedévre vonatkozóan, amig a 
tárgy negyedévre az értékcsökkenést nem számolták ki. Az értékcsökke
nésről statisztika kérhető főkönyvi főcsoportok szerint, de tételes 
kimutatást is ad a rendszer akár főkönyvi szám, akár csoportkód akár 
költséghely rendezettségben.

- 4 -
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3/ Év eleji feldolgozás

Minden év elején a mérleg 1/a mellékletének megfelelő tabló lekérése 
után az adattárakat aktualizálni kell.
Ez a munka file-k tárgyévre való átállítását, a törzs adattárok törölt 
állapotú állóeszközeinek fizikai törlését Jelenti.
Mielőtt az aktualizálást végrehajtják, egy floppyra le kell menteni az 
adattárakat.

A rendszer vezetői

Az állomány állapotáról, értékéről, értékcsökkenéséről különféle csopor
tosításban kérhetnek tájékoztatást. A tárgyidőszaki állomány Jövőbeni az
az a felhasználó által kért évbeni állapotáról értékviszonyok szempont
jából informálja a rendszer a felhasználót.
/leírt állóeszközök, bruttóérték, stb/.
Ezenkívül lehetőséget biztosit a rendszer az egyes állóeszközök leírási 
kulcsának meghatározására.
Egyrészt a leírási idő megadása után a rendszer kiírja a leírási kulcsot, 
másrészt a leírási idő megadása után kiírja a leírási időt.

A kimutatások mindegyike kérhető képernyőre is és nyomtatóra is.

Az alábbi kimutatásokat szolgáltatja a rendszer;

Állóeszközökre vonatkozó kimutatások:

- kimutatás az egyes állóeszközökről leltári számonként,
- idegen tulajdonú állóeszközökről,
- idegen helyen tárolt állóeszközökről,
- nullára leirt állóeszközökről,
- műszaki azonosítónként! csoportosításban,
- költséghely csoportosításban,
- bérbe adott állóeszközökről,
- tartozékokról,
- kimutatás leltározáshoz.

17
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Állóeszköz változással kapcsolatos kimutatások:

- állóeszköz forgalom főkönyvi kimutatása adott időszakban,
- állóeszközök forgalmi kimutatása adott időszakban,
- adott évben nullára leirt állóeszközök.

Értékcsökkenéssel kapcsolatos kimutatások:

- főkönyvi csoportok szerinti összesitések,
- csoportkódok szerinti értékcsökkenési összesitések,
- csoportkódok szerinti értékcsökkenési előrebecslések,
- költséghelyenkénti értékcsökkenési összesítések.

Mérleg 1/a melléklete 
Év eleji állományról kimutatás

A kimutatások kérhetők az egész állományra, vagy adott csoportra eset
leg adott állóeszközre.

Az ALGA felépítése

l.ábra

18.
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A rendszer moduláris felépítésű. Az egyes modulok funkcióikban külön
böznek egymástól. Az 1. ábra mutatja az egyes modulok, adattárak és 
felhasználók kapcsolatát.

A felhasználó egy menürendszerrel találkozik.
A 2. ábrán látható a fa struktúrájú menürendszer.
A fa ágain képernyők segítségével lehet alsóbb szintekre jutni.
Az alsó szinten találhatók azok a programok, amelyek a kívánt tevé
kenységet végrehajtják.
A fa alsó ágairól a felső ágakra csak közbülső ágakon keresztül juthat 
fel a felhasználó. Az egyik modulból a másikba való áttérés csak a fő 
menün keresztül lehetséges. Ennek a szelektív védelmi rendszer az oka.

19.
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Az ALGA adatrendszere

3. ábra

A törzsállomány a többi állományhoz a leltári számon keresztül kapcso
lódik, mivel az állóeszközök egyértelmű azonosítója a leltári szám.

Törzsadatok

Gyakorlatilag az állóeszközök egyedi nyllvántartólapjának megfelelő 
adatokat tartalmazza minden egyes állóeszközről, ezek az adatok mindig 
a tárgyidőponti helyzetet mutatják.

Könyvelés, könyvelési események adattára

Minden állóeszközről a könyvelési eseménynek minősülő változást tartal
mazza. /könyvelési esemény: bruttóérték változás, amortizációs kulcs 
változás/

21.



Történet, változások file-ja

Az állóeszközök adatainak változásait tartalmazza.
A régi értékek visszakeresésére ad lehetőséget.

Leltározás

Minden állóeszköznek a leltárözáskori bejegyzéseit tartalmazza.

Kódtárak

Csoportkód, műszaki azonosító, költséghely kód, ki nem adható leltári 
számok kódtárját foglalja magában a kódtárak elnevezés. Ezek biztosít
ják, hogy a törzs adattárba hibátlan adatok kerüljenek.

Az ALGA alkalmazásának tapasztalatai

A rendszer az ÉLGAV /Élelmiszeripari Ügyvltelszervezési és Gépi Adat- 
feldolgozó Vállalatnál/ került bevezetésre.
Az itteni tapasztalatok a következők:

Az ALGA interaktív rendszer, kezelése egyszerű.

A terminálon keresztül megvalósuló kapcsolat jelentős mértékben csökken
ti a papir felhasználást.
A szükséges információk egyaránt kérhetők mind a képernyőre mind a nyom
tatóra.

Javult a nyilvántartási fegyelem. A kódtárak alkalmazásával, az input 
adatok helyességének ellenőrzésével a hibás nyilvántartás esélye csökken.

Gyorsult az információ szolgáltatás a vezetők felé.
A vállalat vezetői bármikor tájékoztatást kaphatnak az állóeszközökről 
akár egy adott állóeszközről, akár egy adott csoportba tartozó állóesz
közökről, akár az egész állományról.

Az értékcsökkenéssel kapcsolatos számítások, a mérleg 1/a mellékletének 
kitöltése napok helyett perceket vesz igénybe.

A tartozékok azonosításával megoldódnak a tartozékok elmozdításának, 
nyilvántartásának problémái.

- 9 -
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A rendszer használata kötelezettségekkel jár.
Az adatokat folyamatosan kell rögzíteni a leltárfelévteli egységek 
világos meghatározásával, értékadatok feljegyzésével, üzembehelyezési 
és amortizáció elszámolási adatok vezetésével.

Az eszköz igény IBM-PC kompatibilis gép, floppy, terminál, klaviatúra. 
A rendszer DBASE II adatbázis kezelónyelv segítségével készült, bár
mikor bővíthető.
Az alkalmazó vállalat /ÉLGAV/ is tervezi a rendszer további bővítését, 
/tartozékokkal kapcsolatos problémák részletes kidolgozását/. A válla
latnál kialakítandó komplett vállalati információs rendszerbe való be
illesztését, amely helyi lokális hálózaton keresztül valósulna meg.

Itt szeretnék köszönetét mondani Tóth Béla műszaki Igazgatóhelyettes 
et-nak és Nagy Tamás főkönyvelő elvtársaknak a fontos információkért, 
amit a rendszer kifejlesztésekor részünkre szolgáltattak.

- 10 -
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IV/3

Csillag Tanas főmunkatárs
NÜVORG, KERbZl Munkaszervező Leányvállalata

A KISKERESKEDELEMBEN ALKALMAZHATÓ 

AÜAFELDOLGOZÚ RENDSZEREK

1. A kereskecjelmi vállalatok információs rendszere

A fogyasztási cikk kereskedelemben ma használatos infor
máció rendszerek alapjai az 50-es években alakultak ki.
Ezek a rendszerek mindenek fölött a társadalmi tulajdon védel
mét, az elszámoltatásokat biztositö számviteli jellegű, regiszt- 
rativ funkciókat látnak el.

Az áruforgalmi információk keletkezésükkor még tartalmazzák a 
mennyiségre vonatkozó adatokat is a beszerzés és az un. egyéb 
készletváltozások /pl. leltáreltérés, árváltozás/ esetén, de 
az értékesítés területén már akkor sem.
Ezek a mennyiségi adatok már a készletrevétel fázisában eltűn
nék és csupán a mennyiségek és az egységárak szorzataként kép
zett értékmutatőkká válnak.
Így a kiskereskedelmi értékesítés a folyőáras értéken nyilván
tartott készletek értékben! csökkenését mutatja a vonatkozó 
információkon keresztül. Ennek következtében a kiskereskedel
mi mérlegsorok csak értékben! adatokat tartalmaznak.

A cikkelem mélységű információ elvesztése miatt az értékben! 
információ /adatok/ marad mind a számviteli /könyvvvitel és 
statisztika/, mind az ezekből képzett tervezési és piaci infor
mációs rendszerben, továbbá ez jellemzi a vállalatok belső in
formációs rendszerét és külső adatszolgáltatási kötelezettsége
it is.

A kiskereskedelmi vállalatok információs rendszerére ma jellem
ző, hogy az értékben! elszámoltatás miatt elvileg is csak a 
kereslet nagyságát képes tükrözni, dokumentáltan a tényleges 
fogyasztói igényeket /az adott ponton, adott időben jelentkező 
igényeket, áruhiányokat, a kinálat megfelelőségét vagy deszor- 
tálődását, stb./ nem, illetve csak szubjektív Ítéletalkotással.

24.
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2. A pénztár/pénztártermlnál szerepe az információs 
rendszerben.

A kiskereskedelemben az értékesítés nyilvántartása a 
pénztárgépeken keresztül történik, igy az áruforgalmi mér
legsor egyik meghatározó elemére és a kiskereskedelmi mun
ka teljesítményének mérésére szinte kizárólag a pénztárak
nál rögzített adatokon keresztül van mód.

A pénztárban rögzített adatok az információs rendszer alap- 
információi, illetve alapbizonylatai.

A hagyományos elven működő pénztárgépek megfelelnek a létre
hozásukkor meghatározott célnak, azaz hogy egyértelmű elszá
moltatást tegyen lehetővé az áru értékesítési folyamatánál. 
Ennek a követelménynek tesz eleget az elszámoltatás érték- 
beni regisztrálása, mely technológiának egyik eszköze a 
pénztárgép.

A pénztárgép gyártók kialakították a.

mechanikus, majd az 
elektromechanikus és az 
elektronikus

pénztárgépeket, amelyek egyre magasabb színvonalon elégítet
ték ki a kezdetben meghatározott célt, de a kereskedelem
ben elfoglalt szerepük, az egysíkú értékbeni elszámoltatás, 
változatlan maradt.

A technika fejlődésével lehetőség nyílt a kiskereskedelmi 
adatfeldolgozásban minőségi változást hozó pénítárterminá- 
lok /rendszerek/ alkalmazására.
Alapvető funkciójuk emellett, hogy a pénztárosi elszámolás 
adatait biztosítják, alkalmasak cikkelem, cikkcsoport 
mélységű adatkezelésre és rögzítésre. Ezzel biztosítható 
az egysíkú értékbeni nyilvántartás mellett a cikkelem, cikk
csoport mélységű nyilvántartáson alapuló kereskedelmi rend
szer kifejlesztése.
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A pénztárterminál az értékesítéssel egyidúben, tehát az adat
keletkezés pillanatában, és az értékesítési ponton, vagyis az 
adatkeletkezés helyén, az értékesítési művelet eredményeként, 
tehát külön munka nélkül rögzíti a pénztárállumáson keresztül 
végrehajtott tranzakciökat.

3. Pénztárterminál rendszer típusai

3.1 Stand alone rendszer

Az önálló terminál és a hozzá csatlakoztatható berendezések 
rendszertechnikailag egy POS /értékesítési pontrendszer/ 
rendszernek a legalacsonyabb épitó elemei. Alkalmasak a 
pénztáron bonyolított forgalom értékben! elszámoltatásá
ra. A forgalmi adatokat, memóriába, mágneses adathordozóra 
rögzítik, kialakításuktól függően néhány száz, ezer, cikk
elem, vagy cikkcsoport törzs és készletadatainak az azonna
li elérését, aktualizálását is elvégezhetik.

Korszerű, moduláris felépítésű pénztártermináloknál a 
cikktörzs, a terminálhoz csatlakoztatható tárak, memóriák 
alkalmazásával a felhasználó igénye szerint bővíthető.

A terminálok benemeti eszközei lehetnek a beépített billen
tyűk, de csatlakoztathatók hozzá optikai, mágneses tikett
olvasók is.

Optikai kijelzéseivel vizuális információkat közöl a pénztá
rosnak és a vevőnek. Néhány tipus a kijelzéseivel vezeti a 
pénztárost a tranzakció lebonyolításában, a terminál működ
tetésében. Ez lehetőséget biztosit gyors betanulásra.

Beépített nyomtató egységei elkészítik a vevő blokkját, 
valamint az ellenőrzés részére a terminálban maradó zsur- 
nálszalagot.

26.
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korszerű berendezések alfanumerikus blokknyomtatást tesznek 
lehetSvé, ahol megjeleníthető az áru megnevezése is, amelyet 
a törzsadattárból keres ki az árlehivásos /PLU/ rendszerben mű
ködő terminál.

Az adatrögzítésre használt mágneses adathordozók közül, a 
mágneskazetta és a hajlékony mágneslemez /diskette/ alkalmazá
sa a legáltalánosabb.

A pénztárterminálok lehetővé teszik, hogy egy egységen felvált
va több pénztáros dolgozzon anélkül, hogy tényleges pénztáros 
váltást /leszámolást/ kellene végrehajtani.
Az önálló pénztárterminálok mindegyike rendelkezik valamilyen 
szintű programozási lehetőséggel. Ez vonatkozhat a blokknyom
tatás formátumának, tartalmának meghatározásától a terminál 
önálló feldolgozási eljárásainak programozásáig. A típusonként 
változó több-kevesebb programozási eljárás alkalmazásával az 
önálló pénztárterminál szolgáltatása a felhasználó igényei sze
rint alakítható ki.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az önálló pénztárterminál 
egy olyan "intelligens " programozott eszköz, amely a pénztáro
si feladatok ellátása mellett alkalmas:

- a terminálon végzett műveletek /forgalmi adatok/ mágneses 
adathordozóra történő rögzítésére egy későbbi adatfeldol
gozás számára.

- cikkelemes készletvezetésre /típustól függően/
- árlehivásos rendszer szerinti működésre /típustól függően/ 

alfanumerikus blokk nyomtatására /típustól függően/
- több pénztáros által bonyolított forgalmi adatok elkülönített

nyilvántartására

automatikus árukód azonosító egységek csatlakoztatására
- nyomtatók alkalmazására
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vizuális vevő-pénztáros kijelző működtetésére 
alkalmazói szintű programozásra
néhány tipushoz csatlakoztatható pénzvisszaadő, hitel
kártya olvasó, mérlegberendezés, is.

3.2 Master-slave rendszer

A master-slave rendszerben alkalmazott terminálok általá
ban a stand-alore berendezések paramétereivel rendelkez
nek, kiegészítve azokat a helyi üsszeköttetést biztositó 
interface-etemekkel.
A master és slave terminálok egymással láncszerű összekötte
tésben állnak.
A master terminál lehetőséget biztosit összesített infor
mációk kimutatására azáltal, hogy kiolvassa és feldolgoz
za a slave terminálokon végrehajtott forgalmi tranzakciók 
adatait.

3.3 A számítógépes pénztárterminál rendszer

A számítógép a megoldandó feladattól, a hálózatban működó 
pénztárgépek számától függően eltérő nagyságrendű lehet.
Így alkalmazásra kerülnek a mini számitógépektól egészen 
a nagyszámitógépekig terjedő berendezések.

A számitógép a pénztárterminálhoz kapcsolódhat kö.’'vetle- 
nül, vagy a master terminálon keresztül. A rendszer on
line üzemmódban teljeskörü azonnali kereskedelmi informá
ció feldolgozást biztosit, mig off-line üzcmmóoban köte
gelt /utólagos/ feldolgozást tesz lehetővé.

A "stand-alone" és "Master-slave" pénztárterminál eljárá
sokkal szembeni lényeges eltérés abban mutatkozik, hogy mig 
ezeknél a rendszereknél a nagyobb jellegű adatfeldolgozás 
a bemeneti információk adathordozása utján valósul meg, 
addig a számitógépes irányítású PUS rendszer pillanatké
szen képes elvégezni az adatfeldolgozást.
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BEIICSIK Sándor /Skála Metró/

optikailag üLVaOHATO AhUMiiGJ£LOLO K()T)OK AT,k/UJtiAZAáA 

A aKaLA MEIROBAíl

A VI. ötéves terv egyik legnagyobb kiskereskedelmi be

ruházásaként elkészült és 1984. május 2-án megnyitott a 

Skála Metró Aruház. Technikai szinvonalában, szervezésében, 

Bzámitásteohnikai rendszerében olyan megoldások kerültek meg

valósításra, melyek hosszú távon előre mutatóak és mintaként 

szerepelhet a hazai áruházak fejlesztését illetően. A jelen

tős közlekedési csomópontban történő elhelyezkedésből eredően 

napi 25-30 ezer vásárlót kell itt kiszolgálni, ami napló,5-7 

millió forint forgalmat jelent. Mindehhez rendelkezésre áll 

i .349 m eladótér és 767 m kéziraktár. A szűkös hely és a 

'5-15 9i’-os eladótér-kéziraktár arány mindenképpen szükséges

sé tett egy korszerű számítástechnikai rendszer üzemeltetést, 

a teljes áruforgalmi folyamat gépen történő nyomonkövetését.

A nyugati, AD3 pénztárterminál-rendszer és Honeywell Bull 6/38 

központi gép programrendszere hazai fejlesztés és ma már mond

hatjuk, hogy két éve megbizhatóah üzemel, hatékonyan segíti 

az áruház munkáját.

Hogy ez a rendszer hogyan valósult meg, egyes egységei 

milyen funkciókat látnak el, hogyan oldottuk meg a vonalkódos 

árumegjelölést és ez alapján történő értékesítést, m-'r több 

előadáson elhangzott, publikációkban megjelent. Jelen anyag

ban inkább arra szeretnék kitérni - az egyes modulok rövid 

ismertetésén túlmenően -, hogy mik a két éves Üzemszerű műkö

dés tapasztalatai, problémái.

A teljes áruforgalmi nyomonkövetés egy moduláris felépí

tésű programrendszerben elég jól elhatárolható feladatokra 

osztható. Ilyen formában beszélhetünk:

megrendelés és nyilvántartás,

- áruérkeztetés, áruátvétel,

- árképzés, tikettezés,

- belső diszpozíció /árumozgatás/,

- Készletnyilvántartás,

értékesítés és elszámolás feladatait elvégző modulokról. 
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Rendelés

t i szé.llitó és a vevő között valamilyen Írásos, vagy 

szerződéses formában megjelenő dokumentumről van szó, me

lyek típusai elég sokrétűek:

szállítási szerződés,

- megrendelés,

- keretszerződés,

- kapaoitáslekötés,

- bizományosi szerződés,

- áruházi csereszerződés,

- tárolási szerződés,

- ügynöki megállapodások,

- import szerződések, stb.

wég ma is vitatott, hogy bizonyos területeken jelentkező 

hiányok vagy késedelmes teljesítések miatt van-e értelme ilyen 

n;''ilvántartást megkövetelni.

V‘

Egy áruház, amely '500 milliós készlettel dolgozik, sze

retné a likviditását biztosítani, meggyőződésem, hogy e nél

kül lehetetlen. A kereskedelmi hitel bevezetésével egyidőben 

az áru kifizetésének időpontja tetszőleges, azonban minden 

szállító arra törekszik, hogy teljesítés után minél előbb 

pénzéhez jusson,- és azt a vevő ki i tudja fizetni. A napi for

galomból adódó bevételek és egy vállalatnál jelentkező nagyobb 

kifizetési kötelezettségek /bér, köz-üzemi dijak stb./ elég 

jól prognontizálhatók, egyedüli nagy problémát az jelenti, 

hogy előre kell tudni - akár hónapokkal is - a vásárlásból 

adódó kifizetési kötelezettségeket. Ezért fektetünk nagy 

súlyt a rendelések és ezen belül is a kifizetési kötelezett

ségek pontos figyelésére, hiszen ha ezek egyes időszakokra 

összegezve csúcsokat jeleznek még van idő átütemezésre, vagy 

megállapodások módosítására.

liásik fontos funkció továbbra is, hogy az áruátvétel felé elő

re jelezzük, mely szállitótóktól milyen időszakra milyen áru

féleség várható, és erről az áruátvétel tételesen bizonylatot, 

listát kap.
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A gondot ezen a területen a promt rendelések feladása 

és az azonnali áruérkeztetés okozza, ezek azonban az össz- 

megrendelés 15-20 %-ánál nem nagyobbak,értékük pedig még 

ennél is kevesebb.

Aruátvétel. árképzés, tikettezés

A három funkcióről együtt érdemes beszélni, hiszen tel

jesen összekapcsolt feladatok olyan folyamatáról van szó, 

amire a legkevesebb idő áll rendelkezésre. Egy rendeléssel 

alátámasztott és árban, mennyiségben elég jól specifikált 

esetben a feladat eléggé leegyszerűsödik. A teljes ársor ki

alakítására és a fogyasztói ár megállapítására már korábbi fá

zisban volt mód, Így egy tételes kontroll után a tikettek is 

legyárthatók, az árura felhelyezhetők és értékesítésre kész 

állapotra hozhatók.

Ha a mennyiségben, minőségben, árban vagy egyéb kondíciókban 

eltérés mutatjcozik, vagy ha a beérkezett árura nincs feladott 

rendelés, végsősoron áruforgalmi vezetői döntés, hogy az áiru- 

val mi történjen. Amennyiben átvesszük, úgy a korábban ismer

tetett módon kell eljárni. Promt rendelést kell képernyőről 

bevinni 4gaz, hogy ezt már nem kell módosítani/, ki kell alakí

tani a teljes ársort és le kell gyártani a tikettet. Mai gya

korlat szerint ilyen esetben is elérhető, hogy az áru még az

nap, kikerüljön az eladótérbe.

Ezeknél a funkcióknál a jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, 

hogy precíz árkialakltásra jut kevés idő, igy előfordulhat, 

hogy a fogyasztói ár 1-2 nap után módosul, póttiketteket kell 

legyártani és a meglevőekkel lecserélni.

A magyar nyelvnek az a sajátossága, hogy egĵ es dolgokra 

akár 8-10 megfelelő szavunk i van, itt igen nagy problémát 

jelent. Még tapasztalt áruforgalmi szemmel nézve is keveredést 

okozhat, hogy az átvett áru tréningruha, szabadidő.ruha, 

sportruházat, vagy esetleg valami más kategóriába tartozik 

/pl. MÉTA cikk/.
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Ha ezek után valaki megkérdezi, hogy hány darab tréningruha 

van az áruházban, legtisztább dolog ezeket a cikkféleségeket 

összegezve lekérdezni. Itt azt az elvet valósítjuk meg, hogy 

a rendelésen specifikált oikkszám és megnevezés a mérvadó és 

az átvétel során is azt kell alkalmazni.

Belső diszpozíció

Diszpozíciós tevékenység alatt értjük az osztályok kö

zötti vagy a raktár és áruház közötti árumozgatást, jóváírást, 

terhelést.

A rendszeren belül mód van ilyen diszpozíciós javaslat kiíra

tására, készletszintek figyelésére a napi fogyás alapján, de 

készülhet manuális formában is.

Az áruházi készletfigyelés alapvetően az áruházi, a raktári 

és az összes készletet együtt nézi, de minden esetben fel

tétel, hogy eladás csak áruházi készletből történhet. Ezért 

kötelezően előirt, hogy a belső diszpozíciós bizonylat még 

aznap bekerüljön a gépterembe, ahol a terhelés-jóváírás meg

történik. Ha ez elmarad, és ez sajnos előfordul, akkor az 

eladás olyan áruházi készletből történik, ami nincs ott. Ne

gatív készlet keletkezik. A készletkimutatás output tábláin 

ez megjelenik és felhívja 'a figj^elmet a pontatlanságra, a hi

ba azonban már megtörtént, utólag kell korrigálni.

A rendszer úgy kezeli a beterheléseket, hogy az áruátvétel 

helyén növeli a készletet. Ez lehet áruház is és raktár is. 

Előfordulnak olyan szállítások egy rendelésen belül, hogy az 

árut megosztva veszik át, tehát a beterheléseket is meg kel

lene osztani, vagy belső diszpozícióval lekezelni.

Még nagyobb gond, ha az áruátvétel helyén nincs tárolásra hely 

és azonnal átteszik más területre, aminek a bizonylata csak 

késve, vagy egyáltalán nem jelenik meg a gépteremben.

Ehhez hasonló pontatlanságok kiküszöbölése ilyen árutömeg mel

lett valóban nyomozási munkát igényel és sokszor a felelőst 

sem lehet egyértelműen azonosítani.
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J^rtékesltée és elszámolás

Áruházunkban a hafjom'nyos, önkiszolgáló, önkiválasztó 

és minta utáni értékesitési formák egyaránt előfordulnak. A 

már feltikettezett áruk ADö-46 tipusu pénztárgépeken, vonal- 

kódolvasó-ceruzés megoldással kerülnek eladásra. Ez tűnik a 

legérdekesebb és talán legproblémásabb területnek, holott a 

két éves tapasztalat itt mutatja a legkevesebb hibát, pontat

lanságot. Valószínű oka, ”ogy a pénztáros van legjobban rá- 

kenyszeritve a precíz munkára, his zen a hiány, vagy többlet 

nála azo- nal jelentkezik a zárásnál.

Az áruház számítástechnikai osztályától igy a pénztárosok kap

ják a legtöbb segítséget, itt tanulnak és itt vizsgáznak, nap

közben pedig állandó felügyelet van.

Tikettek leesése miatti kézibevitel esetén előfordulhat rossz 

oikkszám bevitel, cikkelemesen figyelt áru cikkcsoportos ela

dása. A pénztáros elszámolása ettől még fillérre pontos lehet, 

de a készleteknél utólagos korrekció szükséges, 

ha már elég vagy tapasztalat van arra vonatkozólag, hogj'- milyen 

árura milyen tipusu tikett és hová kerüljön elhelyezésre annak 

érdekében, hogy a legkevesebb ilyen gondunk legj'en. 35-40 ezer 
fele cikk esetén azonban ezek a hibalehetőségek teljes mérték

ben nem szűrhetők ki csak a körülmények javitiiatók.

Pénztárosaink munkáját neheziti, hogy mintegy 12 féle 

fizetési módot kell megkülönböztetve lekezelni. Könnyít :.sként 

jelentkezik, hogy fogyasztói árat nem kell beütni, ebben nem 

tévedhet, a visszajárü pénzt pedig a gép minden esetben jelzi.

Kódszámrendszer

Az áruházi kódszámrendszer kialakitásánól figyelembe vet

tük, hogj’ ííagyarország 1984-től EAH tag és folyamatban van a 

hazai ETK kidolgozása, elterjesztése.
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Ezektől függetlenül még hosszú ideig használatban marad az 

ITJ, ami a legelterjedtebb ma is alkalmazott vállalati termék- 

azonositó. A kormány a Gazdasági Bizottság álláspontja szerint 

a gazdálkodó szervezetek továbbra is használhatnak saját belső 

kódszámrendszert termékeik azonositására. 1982. márciusában 

az 0;lH és a KSH koncepciót készitett az egységes terraékazono- 

sitó rendszer módszerbeli alapjairól, működési elveiről és azok 

fokozatos bevezetése mellett foglalt állást.

Mindezeket figyelembe véve a Skála Metró olyan termékazonosító 

cikkszámrendszert dolgozott ki, amelyek az ITJ-n alapulva el

sősorban a kiskereskedelmi céloknak megfelelő tartalmat takar. 

Ugyanakkor biztosítjuk EAB, vagy ETK címkével ellátott áruk le

kezelését ujratikettezés nélkül.

r-j
i-'t

Jelenlegi oikkszámunk a fogyasztói árat is tartalmazza, de 

mód van mintegy 2.3ÜO cikkre vonatkozóan árlehivás alkalmazására 

is. A későbbiek folyamán programmódosítással ez a szám akár 

lO.DOO-re is növelhető.

A jelenleg alkalmazott oikkszámok felépítése a következő:
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TIKETTEK ADATTARTALMA: 

Cikkelemes

Cikkcsoportos /felfüzhetős/

157535

I 2 24 13 02 748.0 6

ijio Uí

cn

ellerió'rzc' s

fogyasztói ón ,'max

--  cikkcsoport kod
cikkfőcsoport kód

osztályig., obztálykód

tikettipus kod
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Az áruházi szémitástechnikai rendszer üzemeltetési ta

pasztalatairól beszélve ne feledkezzünk meg arról, hogy egy 

ilyen mintarendszer használata, az ezzel való együttélés 

áruforgalmi szakemberek feladata, ilzek a dolgozók többnyire 

nem műszaki beállitottságuak, tanuló éveikre nem volt jellem

ző, hogy személyi számitógépekkel játszottak, vagy azon gya

koroltak. közép- és felsőfokú tanulmányaik során is nagyon 

kevés ilyen irányú oktatásban részesültek. Részükre megtaní

tani és megszerettetni a legkorszerűbb technikai eszközöket 

nem könnyű feladat. A Skálára jellemző nagyfokú önállóság és 

teljeskörü felelősség a gyakorlati munkában ma is többnyire 

azt jelenti számukra, hogy jó és eladható árut kell szerezni, 

minimálisan a kiadott tervszámokat kell hozni és lehetőség 

szerint a legkevesebbet hibázni . Hogy ehhez a munkához kor

szerű eszközök állnak rendelkezésre, ez munkájukat megkönnyi- 

heti, de az országban jelentkező kereskedelmi feltételek ettől 

nem lettek jobbak.

A számítástechnika bármilyen területen történő alkalma

zása akkor lehet hatékony, ha kellően előkészítve kerül be

vezetésre és az adott terület már kényszerítve van annak al

kalmazására .

A Skála Metró 1985 óta önálló kereskedelmi leánjrvállalat, 

költségeinek mlnimálizálása elsődleges feladat. Felmerül a 

kérdés, hogy ilyen költségek mellett érdemes-e a rendszert 

üzemeltetni, fimkcionálna-e az áruház manuális ügyvitele.

Hagy valószínűséggel igen.

Hogy mégis létrehoztunk egy mintarendszert és azt folyamato

san üzemeltetjük az egyértelműen a Skála Metró érdeme.
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rtorír. Ferenc - Gzörfinyi
/Államigazgatási Számitógépes Szolgálat/

nendszcreccrvrcÓE c '-écsi l'c ;:̂'1só '.'éc.Cr.

Az Áila;.;igazga{;':oi ózí.::itógépoc Czolg^’ĉ; ozollori c,';porttcvé- 
!;ur:ycégo !;crotó!Jcn I'.özel egy évig részt vottOn!', c !''éooi ilonoyívcll 
3ull cég fiitel !;ifcj locztotfc élclr.ÍGZor-r:cgy!'.crcc!'.Gc;cltni prograr.:- 
csOi.;ag rcnjszerezorvezési r.ain';:':iccn.

A pronrar.csoi.iag a ilwS gép Jyster:. 6 gépcsa Ifi.l’' re I'észü't. A gép 
2 13 l-.özponti iiicmóriíva 1 éo "5 I.3-on 1 or.',ezegyoéggel rendelkezi!'., 
de még a r.iinigépcl; Iratogérií j fiba tcrtozilr, /', gép szoftvere szé
les I'.örűcn támogatja a tranzakciés jcllogö folüolgozfisolrct és 
fejlett l'.épornyí) kezelő rendszerrel rcndellrozi!;,

A prograncEomag l-.idolgoz'ofinfi 1 alco!'."'.'ctcli..6r.y volt, hogy a nagy- 
kercskcdclr.ii cég minden részlege on-lino csntlal'.ozzon a rendszer
hez és értolcr.iEzoröcn r.'.indcnlror ektufilis inforr.ifici61'.!:al renJol- 
kezzen,

Mielőtt belciiicnnénk a szalrciai részlatclrbe, sz'orotnénlr előrebo- 
ccítani, hogy az előadísunlrnal; a célja nor.r ennek a rcndszcrnclr 
ez fitfogé isi.'.ertatéoc, hanon olyan szakmai "i;azoolC';at’ szeret
nél'!; közreadni, oi..elyo!; a min!;fin!; sorén elnyerté!; a tetszésünket, 
kőnéljfi!;, ozo!; közül néhányat i.iíool; is hasznosítani tudna!; i.iun- 
kfijul; során.

A nunka folyeriata lár.'/ogéken ugyanaz volt, nint lifirnolyik hason
ló itthoni proiol'.tnél.
Amiben azért mégis ;;.fs volt, az

- a lényogoaen jobb munl'.ai'.or'ölnényck
- eröt'ljoscbb bolsö szervezettség és
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- az ottani gazdaságra jelletizo "folliasználó-contritus" 
szcnléletriöd.

A rendszer alapvotSon a hagyományos modulokból épült föl, 
úgymint
- törzsadatkarbantartfs
- beszerzés
- értékosités
- raktárgazdálkodás
- forgalonstatisztika
de kiegészült még a nagykereskedelmi cég
- diszkont jellegű /cash and carry/ ral;tárainal; és
- a saját kislíoreskodoImi hálózatának 
kezelésével.

Nagy előny volt a szervezési munl.a során, hogy a háttérben 
volt egy olyan potenciális fclhasználójelölt, aki a rendszer
rel szemben támasztott követelményeket megfogóli.iazta és 
egyedi folyamatszervezésnél tanácsadóként rendelkezésre állt.

A rendszer a szokásos fa-strul;térájvt ncr.ü-kivúlasztásos mó
don készült.
Érdok.os és tipü'.us szemlélet volt, hogy a l'.épernyűk kidolgo
zásánál olv!;ént kellett követni, hogy

- a m.inél nagyobb feldolgozási gyorsaság elérése érdol'.éhor. 
a lehető legkevesebb l'.iválasztási szint képződjön,

- a képernyőre a le'iető legtöbb inform'oiót rá l'.ellett vinni, 
még akkor is, ha ezzel a l'.épcrnyő zsúfoltnál; tűnt,

- a rerdozor használója ;.;agfclcl'̂  szellori '•.épesoégsk.l'.el rsn- 
dclk.oz" ember, ak.it nem !;oll minrksr,"éle trivi'iio inforr;á- 
cióval "mogvezetni”.
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Itt cnlitjCk í:cg , IiO"y r. :;t!n!'o r.;cc!'-cz:'éco!-.or liézhez l-.apt’Jn!' !;ît 
“hízi szctvínyf. Az a"yi!-. nontooan 'cf inif Itr c Uvv3 cég 
prograr:c6 o:.;ag3 ftnn alkalr.iazancó tcclinikai o l ö i r ö / d 1. fank- 
ci6s billentyűi; haoznílata, otort-, onl- és !iibcratinoi;. l-űlön- 
l : " z5 prograr.::coi..cgok közötti intcerzeo-e!;, ot'?./, a r-"''--''- -'̂ .ür- 
ogy CC30L prograr;ozói olőiráo volt, anoly !;oriátozta. 
szabta az egyes atasitásol; opcióit és pontosan űo;-'’"iálta a ;!o- 
|-.;ji.icntélils r.'.éűját, ázoknt a szobvér.ycl-.at r.'.r a poirJozcrtervazés 
fáziséban szigorúan bo kellett tartani.
A törzsűdat-karbantarté i..od'jlní;l több Jolgot tartur.l; ci.;lit6src 
laéltőna!;.
Az egyes cikke!; árait külön filo-ban kellett tárolni, a cil;!-.- 
törzot'l gya!;orlatilag függetlenül, ür.nek az ok.a az volt, bogy 
Gz árl'.épzéci algoriti.ius ronökivül bonyolult. Csak pél'!a!;Spp cn- 
litvc, az ár függ a vavA bonitásától, ozé!;belyétC'l, a i.;egrendolt 
ncr.nyioégtol, az cgyijejülcg rendelt tüb''i cikk fajtájitél és 
mennyiségétől, a szállítás iüó'pontj ától, a megrendülés idCpontjá- 
tél, valamint, hogy a ei!;l; idCszal'.os vagy állanűé "al;ci6"-ban 
fut.

Cinden terzsadatk-arbontartó ágon r.cg Ivellott oldani, bogy a 
vissza!;orcs5s l'.űlönfélc másodlagos, nor. cgyértcii.iü kulaso!; sze
rint is végral'.ajtliaté legyen.
A cil;ktr)rza adatai között szerepelt egy olyan poi.nter is, ai,;cly 
sűgitsűgévol az al;tuClio ár;'l;atalégus nyorda!;ész romában !;i- 
nyontatliató. Ez ugyan rond!;ivül ogyszarüne!; tűni!;, de hozzátesz- 
szü!;, hogy az árál'.atcléguo egyben reklán! ia az abb-ar. szoroplA 
szí 111 técégek számára /a!;ik ezért fizetne!; is/ és oz a pointer 
azt is vezérli, Iiogy az írúfajtfit mennyire kell !;iof.ia’ni a kato- 
lóbusban és r.iilyun re!;lárszövog tartozüc !iozzá.

f.lésutt is pegfontolandónak taretju!; anr.al; oz clvna!; az érvénye
sítését, Iiogy a szervezés és oS-lcnCrzés szintje nem a naninílis, 
hanem csa!; a szü!;ségcs legyen /. ..nicht so gut ivic cöglích, nnr 
30 v/io nötig!/.

41.
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Ez abban nutatkozott nog, hogy a rendszer installúciőjöhoz 
szükséges, Sltalöban egyszer felvitt adatok felvitelére költ- 
ségkienelés cimszőval csak. egy gonorélis felvivö progran ké
szült, ami az összes ilyen adatot ömlesztve !;ezolto. A fel- 
hasznÉló feladata és felelőssége volt, hogy ezeket az adatokat 
vizuSlisan és manuálisan ellenőrizze.

A beszerzési éo értél'.esitési modulok szervezésében alapvető 
súlyponti eltolódás van az itthoni viszcnyoldioz l;épest. Az 
itthoni szemlélőt azt tükrözi, hogy 'rét kell szorozni és azt 
cl kell osztani, addig ennél a rendszernél természetesen abból 
kellett kiindulni, hogy áré van és azt cl l'.oll adni.

*. ..esi folyamat vezérlése a szállitéval m..gállapodott
ütemezés vagy pedig a ral;túri készlet olal'.ulfoína!'. figyelésével 
törtért cikktől függően. Lényeges megingyezni, hogy a szállité- 
si ütemezés betartüs'^t ferntartóo néK'.ül .'el lohet.tt tit-'l'̂ z- 
..i. Ez azért volt fenteo, mivel az '.ré''evéte'’ .zéni !iizony'’.ctok 
kinyoí..tat''sát ezen l.erosztül lehetett vezérelni.

Az £nté''.esités modul czTvezésénél oz';.:os érd;.!; js tapasztal.'';- 
ra tettén!; szart.

n lés'd' .  f e l v i t e l e l ; o n  a r e n d e l é s  t i g u s a  f rggvíaayé ' ' ' n n ^ r : ' ’ 

a ' c t ; ' " g z i t ő i  s z o f t v e r t  ! ; e l l o t t  b e é p i t ; n i  a ;’ e;:-'cz ■, r i g  a

töVi ' i ,  i ' gynov eze t t  "l ' .or ' . főr t -fo I v i t e l " - ; , é  1 ;..éd v o l t  a té'j.;;l.d-, 

egyedi  negvizcTgá l é s r a , mó . lo s i t áo ; ' r a .  A ' ; r o ' ! f ; cn  f e l v i t t  nen ! ; -  

l é s e k  a o z . ' . l l l t f s i  h a t á r i : ! '  n a p ' á n  ar . tor ;a t i ! ;usan a ! ; t i v i z - ' l í  !- 

ta!; ,  'le a j e l l e m z ő  az v o l t ,  hogy r e n d e l é s  ' jeSr!' ,ezéE i d ' tur ;  v o l t  

a E z f l l i t f ’s i  ! i a t ér i dé ' .

A rer.deléso!;r;Sl nagy Ed::ttör.;eg gyors felvitelét i'.ellett meg
oldani. érre a képernyő !;czelő szoftv:;n te' !; le!;etőséget nyúj
tott. Az optimális módszer :..ogtalúlúac 6rde!'.é''t;; v y  kis-;':'-

42.



- 5 -

azir.iulációs prograu készült, amely a több terninölon egyidejű
leg képzett, egyre növc!;v5 terhelés nollctt a rendszer rookcié 
idejét mérte és clomczto. Ennek az clcmzésnok a mcgtorv'czéoc 
és végrehajtása is a rcndszorfcj lesztek feladata volt.

r.'éhány példa, hogy a vcv5 r.ic!;kora ér az ottani gazdaségban. 
Ternészetes igény volt, hogy a vévé a széllitólevolot és a szám
iét az általa specifikált gyakorisággal, tétel vagy öoszeg- 
csoportositásban a saját cik'.száménak feltüntetésével kapja.
A vevő a saját forgalmát hé végén üiszkett-rc leválogatva is 
megkaphatja.
A forgalmi bizonylatok megtervezésekor kiemelt szempont volt, 
hogy minden papir ahln!;os horitékban külön címzés nélkül elküld
hető legyen. A papírokra a reklémszövogot is meghatározott mó
don rá kellett nyomtatni.
A rendszer figyeli a be nem érl;ezctt vevőmegrendeléseket is és 
szükség esetén figyelmezteti az értékesitési ügyintézőt, hogy 
vegye fel a kapcsolatot a vevővel.

SzSniitástcchnikai szempontból a legérdck.esobb feladat a rende
lések Éllcpotánsk folyamatos nyomon követése volt. A rendelések 
azonnali felvitele és néhány órás útfutéso ellenére előfordul 
rondelés-otorno vagy módositás. A rondelés-file mellett fclépi- 
tottfink még egy én. "otftúsz"-file-t, ami gyal-orlatilag csal; a 
rendelés azonooitóját és feldolgozottsági állapotát /státuszát/ 
tartolr:azta. Egy ."eldolgozás !-.özbcr.i bcavat!'.oz'-ot először itt 
regisztráltunk. A l;on!-.rét feldolgozási folyamatban minden egyes 
rendolés-Iiozziáférésl'.or le l;ollott ’;érdózni az a'-tuádio státuszt 
és a további aktivitást ennek függvényében lehatott csak indí
tani. Szélső esetben ez azt jelontctto, hogy egy kiozállitásra 
váré szállitmány sztornéjánál automotil'.usr.n ::i;idant vissza !;el- 
Ictt k.cnyvolni írtéld;an és l,■.e,'.r.y is égben az ezt megelőz’̂ állapot
ra. Ennek bonyolá’tságát azt hiszen nem érdemes I-,ülün részletez
ni.
A rendelése!; feldolgozási sorrendjét az optimalizált szállítási
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útvonalon lev3 vev5!; aorrondjo határozta meg.

A rahtúrgazdÉlUodSsnúl eny, illetve kétszintes úrúelhelyezést 
kellett figyelembe vonni. A !;ét3zintos alatt azt értjük, hogy 
a raktér egyedi raletúrhnlyo!;re van felosztva. Minden terméknek 
egy konkrét közvetlen hozzáférésű hely van kijelölve, mig a 
raktér többi része háttér tárolási funkciót lát cl. Automatikus 
készlctfigyelésscl meg kell oldani, hogy a közvetlen raktárhely 
gyakorlatilag sohase ürüljön ki. A rakodók munkájának optima
lizálására a beérkező árút mindig a közvetlen raktárhelyhez 
legközelebb es5 szabad raktárhelyre kellett irányítani, a köz
vetlen raktárhely készletének csökkenésekor pedig a feltöltést 
a legkorábbi szavatossági dátumú cikket tartalmazó raktárhely
ről .'-.ellett átdiszponálni.
A raktárgazdáIkodás másik domináns része a rakodómunkások tel- 
jesitriényprémiumának számítása volt, amihez nyilván kellett 
tartani a rakodók által megmozgatott összes darab és súlyegysé- 
get, a vovőrckla;.;ációkat, stb.

\ statisztikai modul tartalmát nem érdemes részletezni, ez 
ilig tér cl az itthon merszol'.ottakétől.
izek a kiértékolésch már kötegelt üzemmódban készültek, csak 
jgyes listák kiválasztása történt képernyőn keresztül.

 ̂prograr.!Csoi,.ag file rondszorénol: .megtervezésekor nagyon érde- 
'.csnek találtid; agy olyan általános szövegfilo-na!; az instal
lálását, ar.;ely az összes progra.mbon előforduló szövegsorokat, 
’elhasználói és hitaüzonateket tartalmazta. Ez megoldotta ogy- 
'észt az egységes nyelvezetű l;ommunil;áeiát, másrészt a prog- 
’0r;e3or.;agnű!-. i..áa nyelvterületen történő adaptálása esetén elc- 
jcndő a file tartalo.-.;nni; a le.’’orditása és editorral való nó- 
lositása és nem ozüI-.GÓges a progrőRo!;ba való belenyúlás.

. GZ.''rvozési ..ank.a do!;um.'nt'':l-'3''t -’gy nagyo:'. l-.u lt-'r^ lt szöveg
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is r,z-nl:oc:pro^rri.iror.rlsznr tiro^attn. !izo!;
'las'nÍIctinc!'. i.?.CfcTt6tzlc viszont oz volt, hogy ncgliatirozott 
fort:clizruoo!'- szigor!'- hotartisival a nunha r.;ogl;ozJésótől fo- 
lyccatooar. ."ol ’-.allctt Spitzni cry in. fo-clori'.ztaliguot,
ar;.o 1-y 0 -.-oga-c icri-ri jiiv'-t :.:n-!ronila;o nrv'ét 6s ''hr-'̂ zolisi
zidjit tartalznztc.
Iry c cztrvrzis ’’'rr-r'y o t' .-'irzor. rr.gycr rövid idC alott 
létre lohrtott I'.ozni c "ozjrvozéoi ’-.ézü'.ör.yvof, a "folhaozni- 
ICi !;ézil'.önyvot", sCt  ̂6g az ogyes filr— ok CCCOL-torzinológia 
szerinti Iciréoót is.

progrciücsonag rondszcrozorvczéoi r.iunkíja gyakorlatilag hc?o- 
jczíclött, az addigi i;ülts6grfrrorditís tö!;b r;illi6 schillingro 
rég, nég oar.i loliot igazi sil'.orr-Jl bőszói.-.olni.
/. befejezés előtt hb. 1,C hónappal egy nésik vilégcég negjolent 
a piacon egy Iiaoonló élolziozcr-nagyl'.orcskodclr.i prograr.iosoDag- 
gal, azely zfr egy sor olyan tölj'jlotfind-.aiót is tud, azi a r.i 
esetünkben a tovébbfejlesztés célja lett volna /pl. raktári 
oérlog vagy nobilis adatrögzitő terzinfl, cint rendozerinput/. 
Ezért a progracozísi ziinkí!; csak a!;!;or folytatódnak ennél a 
rendszernél, ha a Il'.v3 cég nogfolelG potenciális vevőket táléi.

Végül is ez is egy olyan tapasztalat, aziro érdenos odafigyel
ni.
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BAGONYI LÁS5!T,0 - LOSONCZY ZOLTÁN - MAGDA LÁSZLÓ. - RUTTKAY GYÖRGY 

/Építőipari Gazdaságszervező Iroda/

LOKÁLIS HÁLÓZAT MEGVALÓSÍTÁSA A KELET-MAGYARORSZÁGI ÉPÍTŐIPARI 

ÉS-TERMELŐESZKÖZ KERESKEDELMI KÖZÖS VÁLLALAT /ÉPÍTEK/ TERÜLETÉN

B e v e z e t é s

A VI. ötéves tervidőszak végén és a VII. ötéves tervben a Kor

mányzat folytatja, illetve kiszélesíti az elektronizációs /e- 

zen belül a számítástechnikai/ programját. Az ország egészét 

érintő társadalmivá szélesített akció uj minőséget, magasabb 

követelményeket határoz meg.

E cél elérését kívánta megalapozni az OMFB által kiirt pályá

zat, amely lokális hálózat /LAN/ létrehozására és alkalmazásuk 

kiszélesítésére szólított fel.

Miután úgy éreztük, hogy hazai feltételeink között is előre- 

mujiató, nagy hatékonyságú és főleg reálisan kitűzhető fejlesz

tési feladat egy LAN létrehozása részvételünket jeleztük az 

említett pályázaton, amelyet a Bíráló Bizottság elfogadott. 

A'végfelhasználő a nyíregyházi székhelyű ÉPÍTEK Vállalat - a 

pályázati kiírás értelmében a pályázó is az ÉPÍTEK, a Szabolos- 

megyei Építőipari Vállalat és a KELET_MAGYARORSZÁGI Épitő Vállalat 

voltak - a fejlesztők pedig az ÉGSZI és ÉGSZI-TISZA Leányválla

lat felhasználva és bevonva a SZTAKI e területen elért eredmé

nyeit.

MI INDOKOLTA 

1

A K+F MUNKA MEGINDÍTÁSÁT?

A gazdasági elszámolásban elkülönült termelőegységek a 

termelés anyagellátását és a készletezést szervezetileg 

elkülönült ellátó szervezettől szolgáltatásként veszik i- 

génybe.

A kétségkívül meglévő előnyök /alacsonyabb készletszint, 

kisebb beszerző szervezet, lekötött forgóalap csökkenése/ 

mellett uj tipusu problémák jelentkeztek, ezek:

- információ ellátás jelenlegi rendszere lassú

- nem jelzi előre az ellátási problémákat

- szervezeti egységek érdekei ütköznek
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A szervezeti elhatárolásból adódóan a naturális 

mozgásokat értékbeni elszámolások követik és ez a 

jelenlegi rendszerben időben elszakad a gazdasági 

eseménytől.

A folyamatos termelés legfőbb akadálya a munkahe

lyek anyagellátásában jelentkező akadozás, melynek 

egyik oka pedig az információs rendszer fent felso

rolt hiányossága.

Az anyagellátás folyamatát és a szervezetek együtt

működését segítő számitógép hálózat az alábbi célo

kat valósítja meg:

Az ellátó szervezet pillanatnyi készletének lekérde

zése az ellátó és a termelő szervezetnél telepitett 

gépeken egyaránt lehetséges.

Nyilvántartj a :

- a szállítók felé feladott megrendeléseket

- a szállítók által visszaigazolt megrendeléseket

- átvezeti a szállítói teljesítést, kimutatja a nem 

teljesített megrendeléseket.

Egy-egy termelő szervezet relációjában:

- módot ad a készletlefoglalásra

- nyilvántartja az igény bejelentéseket, a beérkező 

anyagokat annak sorrendjében diszponálja

- jelzi az előreláthatóan nem teljesülő rendeléseket

- a teljesített szállítás alapján számlát állít ki.

Elemzési-gazdálkodási célok:

- minimum készletek figyelése, kényszer- rendelések 

feladása

- elfekvő anyagok figyelése
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y

a különféle szállítók által alkalmazott beszerzései 

árak, illetve' árváltozásból adódó többlet-költségek 

elemzése

a különféle szállítóknál kialakult utánpótlási idők 

kimutatása.

A termelésszervezés támogatása:

- a rendelkezésre álló anyagok lekérdezhetősége segíti 

. a vállalkozás határidő, költség döntéseit 

. a termelés műszaki-technikai előkészítését 

. a termelés programozásban az anyagellátás okozta 

fennakadások időben áthidalhatók

- a belső rendelésállomány és a lefoglalt készlet haszná

lata az anyagellátással összefüggő biztonságérzetet növeli.

MILYEN A kialakított LOKÁLIS HÁLÓZAT?

a hardver:

Miután a rendelkezésre álló hardver /CP/M operációs rendszerrel 

működő átalakltottTÁP-34/ 8 bites mikrószámltógépek 64 Kb köz

ponti memóriával, kétszer 512 Kb floppy háttértá rolóval és 

mozaik-nyomtatóval adott volt, ehhez választottuk az MTA SZTAKI 

által kialakított COBUS hálózatot LANPBOX hálózati csatoló fel- 

használásával .

Az alkalmazott COBUS hálózat alapvető jellemzői:

- CSMA/CD közegelérési eljárás, gyors ütközésfeloldással 

— 1 M bit/sec adatátviteli sebesség a fizikai közegen

- hurok nélküli busz tapológla

- általában 6oo méteres kábelszakaszok /max. 1000 m/

- a fizikai közeg 75 ohmos koaxiális kábel

- bekapcsolható állomások elvi felső határa 255
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A hálózati csatoló kiépítése és jellemzői

- nyolc V. 24 soros asszinkron és két párhuzéimos port

- az asszinkron portok karakterkészlete és sebessége 

portonként változtatható

- kétszintű hálózatelérési eljárás lekezelése

- helyi illetve távoli hálózat felügyeleti, konfigurá

lási és vizsgálati eljárás alkalmazhatósága

- 4 -
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a szoftver:

A hálózati szoftver az ISO/OSI elSirások alsó négy 

szintjének funkcióit testesiti meg. Ezen túlmenően 

a hálózati protokol egy igen hatékony interfész eljá

rást biztosit a felhasználói szállítási szolgáltatások 

biztosítására.

A helyi hálózati állomáson CP/M kompatibilis /MSYS/ ope

rációs rendszer módosított változata fut. A módosítás se

gítségével a felhasználói program Írója LAKPBOX szol

gáltatásait közvetlenül igénybe veheti. Ez a módosítás 

először a SZTAKI által fejlesztett SYSTER tip. gépekre 

készült el és e projekt keretében megtörtént az adaptá

ció az átalakito,tt TAP-34 típusra is.

A felhasználói programok ASSEMBLER és PASCAL nyelveken 

Íródtak.

MILYENEK A BEVEZETÉS EDDIGI TAPASZTALATAI?

A projekt az előre elhatározott ütemben került megvaló

sításra. Miután hosszabb távúJüzemeltetésl tapasztalat 

még nem áll rendelkezésre ezért csak első benyomásainkat 

tudjuk közreadni, amelyek a következők:

- nagymértékben növelte a rendszer használhatóságát és 

üzembiztonságát a FILE SERBRT-ként beállított WINCHESTER 

lemezegység

- a munkaállomások legsebezhetőbb .pontjai a floppy-k, 

ahol tartalék egység szerepeltetése ajánlott

- gondosan megválasztott kábelvezetés és installálás nagy

mértékben hozzájárul a biztonságos működéshez

- a kezelő személyzet fejlesztésbe való bekapcsolása, fo

lyamatos és gondos oktatása nagymértékben megkönnyíti

a bevezetést

- az egyes alrendszerek üzembevétele, az adattárak fel

töltése fokozatosan történjen
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Diebel Dietrich 

ENTA-TAT
Helyi hálózat problémákkal

Az ENTA-TAT olyan 30 fős Gazdasági Társaság, amely közel 
100 tagvállalatot lát el tüzeléstechnikai és klímatechni
kai berendezésekkel és alkatrészekkkel, többnyire import
ból.

Mivel a nagy forgalmat már nem lehet hagyományos eszközök
kel lebonyolítani, szükségessé vált olyan számítástechnikai 
háttér biztosítása, amely nagymértékben könnyíti elsősorban 
az adatok áramlását házon belül és biztosítsa a bizonylatok 
automatikus előállítását.

1. A folyamat számitőgépes megoldása

Az értékesítési folyamatnak megfelelően egészen a tágválla
lati megrendeléstől kezdve az áru értékesítéséig olyan ada
tok áramlanak az egyik egységről a másikba, amely szükséges
sé tette a lokális hálózat alkalmazását.
A hálózatba 5 állomás van bekötve a következő funkcióval:

Az üzletkötők feladják az ujabb megrendeléseket és lekérhe
tik a rendelésállományt.

Az árcsoport két alkalommal készít árat egy cikkről:
Amikor a vevő megrendelését kell visszaigazolni, hozzávető
leges árat kell képezni, és amikor az áru beérkezik a szál
lítólevelek alapján a tényleges árat.

A raktár végleges áron vételezi be az árut. Mivel a raktár 
felel meg minden árumozgásért, a készlet módosítása kizáró
lag a raktári gépről történhet.
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Az árufornalmi csoport készíti a bevételezések alapján a meg
rendelések aktualizálásával a vevői kiértesítést.

A kiértesített állomány egyben átmegy egy előzetes diszpozici- 
öba.
Amikor a vevő megjelenik az áruforgalmi csoportnál, lehívják 
az előzetes diszpozíciót. A véglegesített diszpozícióval megy 
a vevő a raktárba, ahol ezalapján állítják össze a szállít
mányt .
Ezután a raktári adminisztráció dolgozói hívják le képernyő
jükre a diszpozíciót és - esetleges módosítása után - elfo
gadják ezt.
Az elfogadással egyideőben történik a készlet módosítása, va
lamint a szállítólevél és a számla kinyomtatása.

A rendszerkonzolon keresztül történik a felügyelet és a prog
ramok továbbfejlesztése, valamint az adatmentés és a floppyk 
előállítása a főkönyvi rendszer számára.

2. A helyi hálózat hard- és szoftverelemei

A helyi hálózat a CORVUS cég 20 MB-s winchester disk-hez kap
csolt disk server-rel valósult meg. Hálózatkezelő szovtver a 
CORVUS OMNINET-hez kifejlesztett CONSTALLATION programcsomag. 
Hátrányai ellenére esett a választás az operációs rendszert 
illetően a CP/M-re mivel csak ezalatt fut a dBASElI adatbázis 
kezelő rendszer. Hasonló adatbáziskezelő rendszer sajnos az 
egyéb operációs rendszer alatt nem állt rendelkezésre a fej
lesztés elindításakor.

A munkahelyek APPLE Ile-vel valósultak meg. E géptípus rendel
kezik az ilyen rendszerben szükséges megbízhatósággal.
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és gyorsasággal, valamint bővítési lehetőségekkel.
További szempont volt a gép ára. Az APPLE II konfiguráció 
ára; 350.000.-Ft a közel IMio Ft-al szemben egy IBM rend
szerű gép esetén (1985 elején). A gép inteULgenciája vi
szont teljesen elegendő a feladat megoldásához.
Sebességi problémák nincsenek, mivel a hálózaton történő 
adatátvitel sebessége IMbit/s (független az alkalmazott 
munkahelyi géptípustól). A floppyforgalom sebessége vi
szont az APPLE esetén az IBM kétszerese.
A gépen belüli számítási sebesség elhanyagolhatóan cse
kélyebb a 16-bites géppel szemben. így tehát egy munka
hellyel szemben hármat tudtunk üzembeállitani azonos 
áron. Az együttes számítástechnikai teljesítmény igy az 
egy lé-bites géppel szemben több mint a duplája.
Hátrány csupán a dBASEII-ben jelentkező korlátokban je
lentkezett a dBASEIII-mal szemben.

A hálózat üzemeltetési biztonságát biztosítja a video
magnó a winchester lemezen lévő adatok mentésére és a 
minden gép mellett installált szünetmentes tápáramfor
rás .

3. Kapcsolat a régebbi keletű főkönyvi rendszerrel

A társaság főkönyvi elszámolása a SZINORG-ban történik 
SIEMENS számitógépen batch-üzemmódban.
Az adatok átvitele érdekében a forgalmi és törzsadatok 
kivonatait a keletkezés helyén külön állományba is ke
rülnek rögzítésre.
Az átvitel szintén mikrógép segítségével történik (hor
dozható APPLE IIc). Erre a gépre került fejlesztésre 
olyan terminálprogram, mely a SZINORG-ban helyettesit! 
az ott alkalmazott RC terminálok egyikét. Ezen keresz
tül billentyűzet helyett floppyról lehet a rögzítendő
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adatokat beolvasni és mágnesszalagon rögzíteni, amely képezi 
most már az input-ot a SIEMENS gép számára.
Főleg ez a módszer tette lehetővé, hogy az adatok a keletke
zés helyétől egészen a végeredmény kiszámításáig (főkönyvi 
táblák) közbenső újbóli rögzítés nélkül áramoljanak.
Ez a program TURBO-Pascal segítségével készült CP/M alatt.

4. Problémák a rendszer indításakor

A legnagyobb problémát jelentette a törzsadatok feltöltése. 
Ennek több lehetősége kínálkozott;

- Kézi feltöltés az adatok teljes mértékben való bebillen- 
tyüzésével,

- leltár készítése számítógéppel és a leltári készletadatok 
átvétele a rendszerbe,

- feltöltés a SIEMENS gépen lévő készletállomány felöl.

Az első megoldást a hosszadalmas bebillentyüzés és ellenőr
zés miatt kiesett.
A második megoldás volt az első próbálkozás. Sajnos annak 
idején a rendszerben még nem voltak meg a szünetmentes táp
egységek. így - a raktárban uralkodó alacsony hőmérséklet 
miatt - hozzákapcsolták az elektromos hálózathoz egy hősu
gárzót is, melynek teljesitmény-felvétele miatt égett szét 
az egyik elosztódobozban a vezeték.
Az áramkimaradás miatt kellett az eddig felvett adatokat 
megmenteni (file lezárás). Ebben a folyamatban történt a 
két felvevő csoport által eddig felvett adatainak vélet
len felcserélése (iker-leltár). A két csoport közötti dif
ferencia olyan volt, hogy egyes cikkek egyáltalán nem sze
repeltek a leltár listán, mások viszont az egyik csoportnál 
duplán.
Olyan esetre viszont a két csoport által felvett adatot 
összehasonlító program nem volt felkészítve.
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Ennek felismerése után gondoskodni kellett a karakterek 
fogadásáról akkor, amikor ez megérkezett a vonalon keresz
tül. Ehhez használtuk ki az APPLE interrupt rendszerét, 
amelyhez a Z80-as ikerprocessorra is hathat.
Viszont az interruptos karakterfogadás ellenére is vesz
tek el még karakterek. Most derült ki, hogy az egyébként 
előnyös kétprocessoros APPLE-megoldás hátránnyá vált.
Ugyanis az implementált CP/M rendszer BIOS része támaszko
dik a ROM-ban lévő é502-es rendszer funkciókra. Tehát pl. 
képernyőtörlés esetén a Z80 átadja a vezérlést a 6502-nek, 
amely elvégzi a képernyőtörlést, és utána visszaadja a 
vezérlést a ZBQ-nak. Közben viszont a ZBO HALT üzemmódban 
van, és nem tud fogadni egyetlen interrupt-ot sem. 
így tehát szükség volt arra, hogy a legtöbb rendszer-funk
ciót Z80-as kódban ujrairjuk és a programba felvegyük.
A terminálprogram Írását az is nehezítette, hogy a SZINORG 
szakemberei ismerik ugyan az RC terminálokon lezajló művele
teket, de hogy ezeket az RC hogy oldotta meg, ennek részle
teit ők sem ismerték olyan mélységben, ahogyan ez a program 
Írásához szükséges lett volna. így aprólékos "felderítő 
munkát" kellett végezni a tényleges vezérlőszekvenciák kide
rítésére és az emuláló program megfelelő átalakítására.
Ezen a helyen szeretném megköszönni Krizsán László a SZINORG 
dolgozójának az önzetlen segítségét a terminálprogram elő
állításában.

Amikor elkészült a terminálprogram, kiderült, hogy a SIEMENS 
gépen lévő készletfile rengeteg a kis gépes rendszer számára 
redundáns adatot tartalmaz. Szükséges lett tehát olyan prog
ram Írása, mely a készletből csak a szükséges adatokat válo
gatja le. Viszont a készlet negatív is lehet.
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A főkönyvi rendszer ugyanis eredetileg kiskereskedelmi egy
ségek elszámolására készült és csak három árat tart nyilván: 
beszerzési, nagykereskedelmi, és fogyasztói árat.
Mivel az ENTA-TAT viszont forgalmiadós és fogalmiadómentes 
értékesitést is végez, két féle nagykerárat kellett felvenni. 
Hogy az egész főkönyvi rendszert struktúrájában ne kelljen 
megváltoztatni, minden cikk két-két kódot kapott és az egyik
hez tartozik a forgalmiadós nagykerár, a másikhoz a forgalmi
adómentes nagykerár. Az áru bevételezése csak egy kódon törté
nik, de az értékesités kétféle nagykeráron. Tehát az egyik 
árukód esetén a készlet negatív lehet.
Hogy a hálózatban a valós készletet lehessen előállítani,ehhez 
tehát a két kőd alatt lévő készletet összegezni kellett. 
Igenám, de a készlet nyilvántartása a SIEMENS gépen packolt 
formátumban történik. Mivel ennek szétpakolásakor a szám 
legmagasabb helyértékü jegye tartalmazza az előjelbitet is, 
ezt az RC a 7 bites karakterkészletével nem vette észre.
Emiatt módosítani kellett a leválogató programot olymódon,hogy 
minden szám elé kerüljön egy külön előjelkarakter a nyomtatási 
formátumhoz hasonlóan.

Más probléma volt a lemez felosztása és a dBASE használata há
lózatban .
Az első változatban ugyanis lett volna egy programvolume az 
összes programmal és olyan óriási adatvolume-mal, amely tar
talmazza az összes adatfile-t. De rá kellett jönni, hogy a 
file-ok tartalma időnként összekeveredett. Az ok a CP/M rend
szer és az alkalmazott szoftverben volt keresendő.

A dBASE-t ugyanis alapvetően nem lehet multiuser környezetben 
használni, mert maga a program csomagot nem készitették fel 
erre. Emiatt kellett olyan utat keresni, hogy az egyes munka
helyek single-user-ként üzemelhessenek. Ezt úgy értük el, hogy 
minden munkahely külön-külön program- és adatterUletet kapott.
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A hálózati alapszoftver segítségével ezeket más user számára 
hozzáférhetővé tettük ugyan, de Írásvédetté nyilvánítottuk 
ezeket. Olyan kis méretű volumeneket definiáltunk, mellyel a 
piperendszert utánoztuk. Ezzel lehetett a dBASE számára is 
biztosítani, hogy csakis az kezelje a file-okat, aki felel is 
érte.
Ezzel viszont egy másik probléma keletkezett. Ugyanis azokat 
az adatokat, melyet más felhasználónak kellett átadni, ezeket 
az uj felhasználó feldolgozásuk után nem törölhette automati
kusan, mivel számára az átvevő adattterület Írásvédett. A Prob
lémát kisebb szervizprogramokkal oldottuk meg, melyet az átadó 
és az átvevő felhasználónak kell időnként lefuttatnia.
Ezek a programok jelenleg csak a rendszert felügyelő konzolról 
indithatóak , de tervezzük ennek automatikus lefuttatását,vagy 
a rendszer indításakor, vagy ennek lekapcsolása előtt.
Eent említett problémák miatt a rendszer beindítása több mint 
fél éve húzódott el.

Óriási problémát jelentett a kezelő személyzet számára az a 
tény, hogy a munka befejezése csakis úgy történhet, hogy a 
dBASE használatát bekellett fejeznie, hisz egy transzakció 
befejezésekor egyáltalán nem biztos, hogy az éppen kezelt 
file-t a dBASE le is zárta. Itt segítségül hívtuk a dBASE-nek 
azt a lehetőségét, hogy kiszálláskor az utasítás kiterjeszté
sével más programnak lehet átadni a vezérlést. Ez a program 
kiirla o Képernyőre azt a szöveget, hogy " Most már ki-lehet 
kapcsolni a gépet!".
Ez a szöveg megmaradt a fejekben, és azóta nem fordult elő 
ilyen probléma.

57.



SELYMES Ödön /Fehérvári Szövetkezeti Aruház Közös Vállalat/

A fehérvár Áruház elszámolási rendszere

Kiskereskedelmi alrendszer

Előzmények

A Fehérvár Aruház, mint sok más kis- és nagykereskedelemmel 
foglalkozó vállalat, régóta küszködik a kereskedelemmel 
együttjáró színes és sokféle bizonylat nagy tömegével. így 
szükségessé vált, hogy a könyvelőautomatákon, illetve manuá
lisan végzett analitikus könyvelési és ellenőrzési feladato
kon könnyitsünk, azokat nagyobb hatékonysággal és rövidebb 
ciklusidővel láthassuk el. Ezért a VIDEOTON Software Gyártó 
Laboratóriumával közösen kifejlesztettük a kis- és nagyke
reskedelmi alYendszerünket.

Az alrendszerek jelenleg VT 20/A és VT 20/IV. tipusu számí
tógépeken működnek, de elkészült a rendszer VT 16 tipusu 
- számitógépen futtatható változata is.

A Fehérvár Áruházban a feldolgozandó adatok nagy mennyisége 
miatt - a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi alrendszer is 
működik -, valamint itt történik újabb alrendszerek fejlesz
tése is, két VT 20/A tipusu számitógépet használnak. Az egyik 
gépen az adatrögzítés történik, a másikon a lerögzített ada
tok feldolgozása.

A rögzítésre használt gép hardware konfigurációja;
VT 20/A központi egység 
1 db ISOT diszkegység /2 x 2,5 Mbyte/
4 db VSD adatrögzítő munkahely

A feldolgozásra használt gép konfigurációja:
VT 20/A központi egység 
1 db ISOT diszkegység /2 x 2,5 Mbyte/
1 db Winchester diszkegység /20 Mbyte /
B 300-as nyomtató /132 karakter/sor /

IV/8
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Software környezet

A rendszer ASSEMBLER programnyelv és OABAS indexszekvenciá
lis file-kezel6 felhasználásával készült

A Ounaujvárosi Munkásszövetkezetnél VT 20/IV. tipusu számító
gépen működik a kiskereskedelmi alrendszer.

Hardware környezet

VT 20/IV. központi egység 
1 db Wincehester diszkegység /20 Mbyte/
1 db ISOT diszkegység /2x2,5 Mbyte/
4 db VON adatrögzítő munkahely
B 300-as nyomtató /132 karakter/sor /

Software környezet

A rendszer FORTH programnyelven készült, DAMAN indexszek
venciális file-kezeló felhasználásával.
A programok használatához UPM /CP/M 2.2 kompattibilis/ ope
rációs rendszer szükséges.

A bemutató termünkben VT 16 tipusu számitógépen tekinthe
tő meg a kiskereskedelmi áruforgalmi alrendszer.

Hardware konfiguráció

VT 16 központi egység
2 db minifloppy /2xl Mbyte/
Winchester diszkegység /20 Mbyte/
4 db VSD adatrögzítő munkahely
B 300-as nyomtató /132 karakter/sor /
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Software környezet

A rendszer FORTH programnyelven készült, DAMAN indexszekven
ciális file-kezelő felhasználásával.

A rendszer használatához UPM /CP/M. 2.2 kompattibilis/ ope
rációs rendszer szükséges, ami lehetSvé tesz más tipusu 
/pl. IBM/ számítógépeken történő felhasználást is.

A VT 20/A tipusu számitógépen 1984. Január l-től folyik a 
feldolgozás, azóta a számitógép szolgáltatja a mérlegkészí
téshez az adatokat a Fehérvár Áruháznál.
A számitógépes feldolgozásra történő teljeskörü áttérést 
fél évig tartó párhuzamos feldolgozás előzte meg.

A VT 20/IV. tipusu számítógépen 1986. Január 1-én kezdődött 
a párhuzamos feldolgozás. Az éles feldolgozásra az áttérés 
két lépésben történt: április l-től a részleges, majd Juli
us l-től a teljeskörü feldolgozás indult, a Dunaújvárosi 
Munkásszövetkezetnél.

A rendszerek megbízhatósága, használhatósága Jelentősen meg
nőtt a Winchester diszkegység üzembehelyezésével.

A rendszer

Alapelvként érvényesül, hogy a manuális munka a lehető leg
jobban csökkenjen és az eredeti alapbizonylatokról egyszeri 
adatbevitellel minél több feladatot végezzen el. Lehetőséget 
ad a bolti adminisztráció megszüntetésére /tablókészités/ 
és feleslegessé teszi tablóellenőrök által végzett kétáras 
/fogyasztói és beszerzési áras/ számla szorzásokat.
A számítógéppel megoldott feladatok közé tartozik az árukész
let és a bevétel egységenkénti kimutatása, a bolti készlet
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kimutatása, a boltközi átadások, illetve átvételek egyezteté
se, a szállítói számlák likvidálása a bolti beszerzésekkel 
és a pénzügyi teljesítésekkel, a vevöszámlák nyilvántartása 
és a banki megtérülések figyelése, a készletek és a költségek 
főkönyvi számlák szerinti bontásban történő kimutatása, vala
mint havi és éves statisztikai adatok szolgáltatása. Ezeken 
az alapfeladatokon kivül a rendszer jelentős számú ellenőr
zési lehetőséget, illetve egyéb információt szolgáltat a 
feldolgozásra kerülő adatokból.

A felhasználói software öt modulból áll;
- áruelszámolás,
- bevételelszámolás,
- szállító folyószámla,
- vevő folyószámla
- pénzügyi teljesítések feldolgozása.

Arukönyvelési modul

Jelenleg 120 egység adatait dolgozza fel, de az egységek szá
ma növelhető.
Az egység részére áruforgalmi jelentést készít.
Szolgáltatja az árukönyvelés adatait egységenként és az ösz- 
szes egységre halmozottan.
Az áruterhelés és jóváírás, a göngyblegterhelés és jóváírás 
a fogyasztói áron elszámoló egységeknél fogyasztói áron, a 
beszerzési áron elszámoló egységekben beszerzési áron kerül 
elszámolásra.
A statisztika készítéshez a beszerzési áron elszámoló egysé
geknél a beszerzési árból fiktiv fogyasztói árat számol a 
megadott százalék értékek segítségével.
Megvalósítja a beérkezett és a visszáruzott áruk cikkcsopor
tos gyűjtését, a boltsoros statisztikához, valamint egyéb 
áruforgalmi információkhoz.
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A szállítókkal kapcsolatos bizonylatokat alapvetően kétféle
képpen lehet rögzíteni: tételsoronként, illetve áruíócso- 
portonkénti bontásban, fogyasztói és beszerzési áron /gépi 
számla/.
Tételes listákat szolgáltat a rendszerbe bevont és a rendsze
ren kívüli egységek közötti forgalmi bizonylatok ellenőrzésé
hez. Pl. tagszövetkezeti értékesítés, gondnoksági átadás, 
vendéglátó egységnek átadás. A listázások köre rugalmasan 
kiterjeszthető.
A rendszerbe bevont hálózati kiskereskedelmi egységek közötti 
boltközi forgalmat átadás-átvétel páronként likvidálja.

Bevételelszámolás

A bevételköny\;elés a pénztárjelentésekről történik. Az adato
kat egységenként és az összes egységre halmozottan szolgál
tatja.
A pénztárjelentésekhez csatolt készpénzen kívüli Összesítő
ről történik a nem készpénzes vásárlások kódokra megbontott 
összegeinek a rögzítése.
Pénztárzsák kódonként és pénztáros azonosítóként a modul nyil
vántartja a hiánybefizetéseket, pénztárhiány, pénztártöbblet 
év elejétől halmozott adatait, valamint a pénztár záró kész- 
pénzkészletét .
Egységenként, dátum és napi sorszám szerint tartja nyilván 
az MNB postautalványokat és tetszőleges időpontban tételes 
listát készít az adatokról.

Szállitói számla feldolgozása

Az előzetes értesítés, pénzügyi levél mellett érkező számlá
kat bizonylatszám alapján párosítja a szállítási bizonyla
tokkal .
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Az előzetes értékesítés, pénzügyi levél, illetve egyéb szám
lákat összefogó bizonylatokat, passzív nyilvántartásba ve
szi fel.
Havonta tételes listákat szolgáltat a likvidált, illetve 
nem likvidálandó számlákról - szállító - passzív nyilvántar
tás sorszám - számlaszám rendezettséggel és szállítónként 
összegfokozatokkal, aminek alapján a főkönyvi feladás elvé
gezhető .

Vevőszámla feldolgozás

A pénzügyi levelekről aktív nyilvántartást vezet.
A havonta tételes listát szolgáltat az egységek áruszámláiról 
vevőkód, aktív nyilvántartásbeli sorszám - számlaszám rende
zettséggel, vevőnként összegfokozatokkal, ami alapján a fő
könyvi feladás elvégezhető.
Tetszőleges időpontban listát készít az aktív nyilvántartás
ról, ezzel segítve a bank teljesítések kódolását.

Pénzügyi teljesítések feldolgozása

A banki kísérőjegyzékben szereplő szállítói, illetve vevőhöz 
rendelhető terhelési és jóváírási bizonylatokat aktiv, illet
ve passzív nyilvántartásbeli sorszámonként megbontva dolgoz
za f el.
Autőmatikusan végzi az aktiv, illetve passzív nyilvántartás
beli tétel- banki teljesítés párosítását, illetve bizonyos 
feltételek teljesülése esetén a likvidáciőját.
Autőmatikus likvidációt végez az MNB postautalvány feladások 
és a banki beérkezések között.

A havonta feldolgozandó adatmennyiség modulonként átlagosan 
5000 - 7000 tételt jelent.
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Használat

A rendszerben a közismert "többmunkahelyes adatelökészitö" 
végzi az eredeti bizonylatokról az input adatok forgalmi 
és tartalmi helyességének ellenőrzését, egyszerre max. négy 
munkaállomáson.

Az eredményül létrejövő batch-ek /rögzített csomagok/ lesz
nek a feldolgozó rész input adatai.

A rendszer feldolgozó és kiértékelő programjai menürendszer
ben indíthatók, melynek előnyei ismertek.
A zárási feladatokat havonta kell lejátszani, igy hónapról 
hónapra teljes és tiszta kép alakulhat ki a rendszer haszon- 
élvezői számáta az üzemág és egyes önelszámoló egységek ál
lapotáról .
Az alapfeladatokon kivül a rendszer egyéb szolgáltatása is 
kedvező alapot nyújtanak a tökéletes ember-gép kapcsolat 
kialakításához.

- a szöveges adatokkal járó többletrögzitési igényt minimá
lisra csökkentve, a rendszeren belül valamennyi szövegnek 
létezik kódpárja. Egészen a listázásig a rendszer, illet
ve az adatrögzítés a kódokkal dolgozik /2-3 karakteresek/, 
valamennyi listán viszont, hogy az output értelmezését meg
könnyítse, a kód mellett a kód szöveges értelmezése is 
megjelenik .
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a listák készülhetnek egyenesen háttértárolóra is, majd 
a program lefuttatása és a listázandó példányszám megha
tározása utján automatikusan nyomtatásra kerülnek. A 
nyomtatás bármely fázisban megszakítható, újraindítható. 
Folytatás is kérhető, de tetszőleges számú oldal ujra- 
nyomtatása is lehetséges.

talán legfontosabb, hogy a létező tarka és sokféle uizony- 
lat adatait előzetes előkészítés után azonnal a gépbe lehet 
juttatni, messze kikerülve a másodlagos bizonylatok kitöl
tésével járó monoton és tévedési lehetőséget is magába hor
dozó manuális tevékenységeket.
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Nagykereskedelmi alrendszer 

Előzmények

A Fehéryár Aruház - mint sok más - kiskereskedelemmel fog
lalkozó vállalat nagykereskedelmi tevékenységre is jogot 
kapott. Ez a tevékenység olyan szerteágazó nyilvántartást 
tesz szükségessé, aminek megoldása számitógépen látszik cél
szerűnek. Ezért a már meglévő VT 20/A típusú mikrószámitó- 
gépen működő kiskereskedelmi alrendszer mellé megszerveztük 
a nagykereskedelmi alrendszert is.

A rendszer

Alapelvként érvényesül, hogy az eredeti alapbizonylatokről 
egyszeri adatbevitellel valamennyi nyilvántartási és adat
szolgáltatási igényeknek eleget tegyünk, mindezzel a manuá
lis munkát a lehető legjobban csökkentve.

Számítógéppel megoldott feladatok közé tartozik a nagykeres
kedelmi készlet cikkelemes nyilvántartása, a készletválto
zások átvezetése, a számlázás, a forgalmi és fogyasztói adó 
alapok gyűjtése és számítása, a statisztikai adatszolgálta
tás, valamint a leltár értékelés és készletegyeztetés.

A felhasználói software öt modulból áll.
- cikkelemes készletnyilvántartás,
- számlázás,
- adószámítás,
- statisztika,
- leltárértékelés.

A cikkelemes készletnyilvántartási modul:

Lehetővé teszi 13 ezer féle áru és göngyöleg együttes cikk
elemes nyilvántartását.
A készlet cikkelemenként mennyiségben és értékben szerepel 
a nyilvántartásban.

65.



fi. ,

- 2

Ötpoziciós vállalati kőd segítségével bármilyen 12 poziciös 
alfanumerikus kóddal ellátott cikk nyilvántartása lehetséges. 
35 pozíción tárolja a cikkelem megnevezését.
Mennyiségben 4 féle készletmozgást tart nyilván. /Beérkező, 
kimenő mennyiség, valamint szállító és vevő visszáru meny- 
nyiség./

A számlázási modul:

A vevőtörzs segítségével elkészíti a számla fejrészét. A 
cikktörzs adatainak alkalmazásával kitölti a számlasorokat, 
a cikk pontos megnevezésével, a mennyiségi egység és a cent
rum ár közlésével, valamint az érték kiszámításával. 
Lehetőséget nyújt a számlában adott engedmény elszámolására, 
négy féle variációban.
A számlán az áru és göngyöleg értékét külön összesíti és 
számla végösszeget biztosit.
Csoportosítja az egy vevőnek kiküldendő számlákat.
A számlákban külön költségek felszámítását lehetővé teszi.

Az adószámitási modul:

Gyűjti a kiszámlázott cikkek árbevételéből a forgalmi adó 
és fogyasztói adó alapokat, adókulcsonként.
Az adókulcsokra gyűjtött adóalapok alapján kiszámolja az 
adók összegét.

Statisztikai modul:

A KSH előírásai szerint gyűjti a nagykereskedelmi tevékeny
ség forgalmát a vevőtörzs támogatásával.

Leltárértékelési modul:

A felvett leltárivek adatai alapján a cikktörzs adatainak 
felhasználásával kiszámítja a leltár szerinti értéket és 
ezt összehasonlítja a nyilvántartásban levő értékkel és az 
eltérést jelzi.
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A havonta feldolgozásra kerülő adatmennyiség átlag 1000 
tétel.

Használat

A rendszerben a közismert "többmunkahelyes adatrögzítő" vég
zi az eredeti bizonylatokról az input adatok forgalmi és 
tartalmi helyességének ellenőrzését, egyszerre maximálisan 
négy munkaállomáson.
Az eredményről létrejövő batch-ek /rögzített csomagok/ lesz
nek a feldolgozó rész input adatai.
A rendszer feldolgozó és kiértékelő programjai menürend
szerben indíthatók, melynek előnyei valószínűleg ismertek.
A zárási feladatokat havonta kell lejátszani, igy kaphatók 
meg a havi főkönyvi feladáshoz és statisztikai jelentéshez 
szükséges adatok. A cikkelemes készletnyilvántartás folya
matos, illetve évesszintü.

Az alapfeladatokon kivül a rendszer egyéb szolgáltatásai is 
kedvező alapot nyújtanak a tökéletes ember-gép kapcsolat ki
alakításához .
- A szükséges adatokkal járó többletrögzitési igény minimá
lisra csökkentve a rendszeren belül valamennyi szövegnek 
létezik kódpárja. Egészen a listázásig a rendszer, illet
ve az adatrögzítés a kódokkal dolgozik, valamennyi lis
tán viszont, hogy az output értelmezését megkönnyítse a 
kód mellett a kód szöveges értelmezése is megjelenik.

- A listán készülhetnek egyenesen a háttértárolóra is, majd 
a program lefutása és a listázandó tételek nyomtatásra 
kerülhetnek. A nyomtatás a meghatározott kódtól, vagy szám
laszámtól újraindítható.

- Talán a legfontosabb, hogy a létező sokféle bizonylat ada
tait előkészítés után azonnal a gépbe lehet juttatni, mesz- 
sze elkerülve a másodlagos bizonylatok kitöltésével járó 
monoton és tévedési lehetőséget is magába hordozó manuá
lis tevékenységeket.
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Wittmann György

A Magyar Nemzeti Bank részvétele a Nemzetközi Bankközi 

számítógépes hálózatban /S.W.I.F.T./

A 60-as évek végére az információáramlást tekintve a nemzetközi 

bankvilág kritikus helyzetbe jutott. Az évtized folyamán olyan 

mértékben nStt a pénzügyi tranzakciók száma, hogy a hagyományos 

módszerekkel - telex, levél - egyre nehezebben lehetett a köve

telményeknek megfelelni. Ezért a bankok folyamatosan kezdték a 

saját automatizált hálózatuk fejlesztését.

Ezek azonban semmiképpen nem oldották meg a bankközi Információ- 

csere/levelezés problémáját. A bankközi kapcsolatokat egyszerűsí

tendő, 1971-ben 60 bank elkezdett foglalkozni egy bankközi szer

vezet létrehozásával, melynek fő feladata a bankközi információ- 

csere gyors, biztonságos és olcsó alternatív módjának kidolgozása, 

üzemeltetése és továbbfejlesztése volt.

Ennek eredményeként 1973-ban megalakult a S.W.I.F.T. /Sociaty for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Nemzetközi Bank

közi Pénzügyi Távközlési Társaság/. 1973-ban 15 ország 239 bank 

volt a társaság alapító tagja.

1977-ig folytak az előkészítő munkák /szabványok, belső üzemelési 

rend, számítógépek, terminálok kiválasztása, programozási munkák 

stb./. Az éles üzem első napja 1977. május 9-e volt. Az akkori 

mérések szerint a 21 tagország 518 bankja naponta mintegy 30.000 

üzenetet küldött egymásnak a társaságon keresztül a legmodernebb 

számitógépes utón. A fejlődés azóta is igen gyors és mind a mai 

napig tovább folytatódik a társaság expanziója.

Jelenleg 60 tagország 1298 bankja naponta átlag 770.000 üzenetet 

küld egymásnak ezen az utón, ami az eltelt kilenc év alatt mintegy 

26-szoros fejlődést jelent. Az első tiz év fejlődését illusztrálja 

az l.sz. melléklet.

Jelenleg a S.W.I.F.T. hálózatot 5 számítóközpont irányítja Európá

ban, és az USA-rban. Ezekhez csatlakoznak országonként az u.n. regi

onális Feldolgozó Központok. A bankokban elhelyezett számitógépes 

végpontok ezekhez a regionális központokhoz csatlakoznak. Az üzenet-
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áramlás folyamatosan biztosított a hét minden napján 24 órás 

üzemben. Ezt a társaság bérelt postai vonalcikon bonyolítja háttér 

adatutakkal szükség esetére. A Regionális Központ kiesése, vagy 

vonalhiba esetén az érintett bankok normál kapcsolt telefonvo

nalon keresztül is rákapcsolódhatunk a S.W.I.F.T. hálózatra.

Az eltelt időszakban a társaság az extenziv fejlesztéssel pár

huzamosan a szolgáltatásai körét is folyamatosan bővíti. Indu

lásnál 9 fő üzenetkategóriát határoztak meg a bankközi levdezé- 

sek lebonyolítására. Az egyes kategóriák bekapcsolását folyama

tosan végezték, 1983-ra bekapcsolták az utolsó üzenetkategóri

át is.

A 80-as évek elejére a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi pénzügyi 

kapcsolatai is elérték azt a szintet, ahol az információáramlás 

hagyományos /telex, levél/ módjai már nem jelentettek kielégítő 

megoldást. A levelek utján való információközlés rendkívül lassú, 

nem felel meg a kor követelményeinek. Másik komoly hátrány az, hogy 

a tranzakciókat teljes egészében fel kell vételezni, a helyi 

számítógépes feldolgozás számára. Hosszú tárgyalások és egyez

tetések után végül a Magyar Nemzeti Bank /és vele egyidőben az 

MKB és az OTP/ 1983 szeptember 19-én kapcsolódott be a S.W.I.F.T. 

üzenetközvetítő hálózatába.

A csatlakozás számítógépes rendszerének kidolgozásakor a lehet

séges üzenettípusok egy része /az átutalások/ már számitógépesitve 

volt. Ugyancsak adva volt a S.W.I.F.T. kapcsolatot megvalósító 

kisszámitógép, itt csak a konfiguráció bizonyos módosítására volt 

lehetőség. A rendszer kidolgozásánál alapelvnek tekintettük, hogy 

a bejövő információk gyorsan eljussanak rendeltetési helyükre a 

bankon belül és, hogy a már mágneses adathordozón levő információ 

teljes egészében rendelkezésre álljon a számitógépes továbbfel- 

dolgozás számára. Ezt úgy értük el, hogy a beérkező üzeneteket 

azonnal kinyomtatjuk a távirda helyiségében elhelyezett nyomtatón, 

ezenkívül mágnesszalagra is kimentjük. Az átutalások gépi adat- 

felvételezől rendszerét pedig kiegészítettük egy olyan alrend

szerrel, amely ezt a mágnesszalagot közvetlenül olvassa és az
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kiegészítés céljából megjeleníti az üzeneteket az adatfelvéte- 

lezSl terminálok képernyőin.

A kimenő üzenetek nagy része ugyancsak számitógépes utón készül.

Itt arra is van mód, hogy az üzeneteket telefonvonalon juttassuk 

el a S.W.I.F.T. kapcsolatot biztositó géphez. Mivel csak egy 

ilyen kapcsolat létesítése volt lehetséges, ezt a legtöbb üzene

tet produkáló terület gépéhez rendeltük. A többi üzenetet a csat

lakozó rendszerek mágnesszalagra Írják, ezt olvassuk be a

S.W.I.F.T. gépen. Két helyen lehetőséget biztosítottunk még arra, 

hogy közvetlenül terminálról lehessen üzenetet küldeni. A megvaló

sított rendszert a 2.sz. Melléklet mutatja.

Az 1 983 szeptember 19-i indulás zökkenőmentesen sikerült, a 

hardware/software,együttes hibamentesen funkcionált. A csatla

kozás beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Lényegesen csökkent 

az adatfelvételezési munka és a begépeléskor keletkezett hibák 

mennyisége. Csökkent a telexgépekre jutó leterhelés is, a ki

menő üzenetek nagy része ma a S.W.I.F.T. hálózaton keresztül 

jut a címzetthez. Pénzügyi szempontból két nagy előnyhöz jutott 

a bank: 1., csökkent az "utón levő" pénz mennyisége, azoké az át

utalásoké, amelyeket a partnerbankok már portára adtak, de az 

MNB még nem kapta meg, 2., lehetővé vált a partnerbankoknál ve

zetett számlák gépi kivonategyeztetése a partnerek S.W.I.F.T. 

utján küldött kivonatai által. így az üzemelés első másfél évé

ben lényegi változtatások nélkül az induló rendszer futott.Volt 

egy dolog azonban, ami problémaként jelentkezett 1985 elejétől.

Ez az üzenetek mennyisége volt. Induláskor mintegy 300 bejövő 

és 300 kimenő üzenettel, azaz 600 üzenet/nap értékkel számoltunk.

A S.W.I.F.T. gép teljesítménye kb. 1500-2000 üzenet/nap, igy 

hosszú távra biztosítottnak látszott a kapcsolat. Ezt az értéket 

a napi forgalmunk 1985-ben elérte és folyamatosai'Ovább nőtt.

A felhasználói területekkel állandóan egyeztetve kisebb módo

sításokkal még életben lehetett tartani a rendszert, de 1985 

végére nyilvánvalóvá vált, hogy komoly változtatásokra van szükség.
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Radikálisan csökkenteni kellett a S.W.I.F.T. számítógépre nehe

zedő nyomást. A működő rendszert ekkor alapos vizsgálatnak ve

tettük alá. Egyenként vizsgáltuk a gép összes funkcióját abból 

a szempontból, hogy áttehető-e másik számítógépre. Vizsgáltuk 

az üzenetek növekedési trendjét is, az elmúlt 2 év statisztikai 

adataira támaszkodva.

Az első meglepő eredmény itt következett. A napi üzenetforgalom 

az első felfutást követően mintegy 600 üzenettel nő évente, és 

csúcsnapokon ezt kb. 30 %-kal túl is lépi. Ez annyit jelent, hogy 

kb.4700-5000 üzenet/nap lesz a bank forgalma 1988-ban. Meghatá

roztuk az installált S.W.I.F.T. gép terhelhetőségének elméleti 

felső határát is.

Ez volt a második'meglepetés. A napi tapasztalatok alapján tiszta 

üzemet szimulálva a felső határ közel 6000 üzenet/nap volt.

Azaz a gép optimális szervezés mellett a névleges terhelés 300 

%-át is átviszi. Természetesen ha ezen értékhez gyakorlatilag 

is közeliteni akarunk,más számitógépi kapacitást is be kell vonni. 

Erre a célra az MNB központi konfigurációja rendelkezésre állt 

A terv elkészült, és előirányozta, hogy a S.W.I.F.T. gépen csak 

a feltétlenül szükséges funkciók maradjanak, lényegében csak az 

üzenetek kétirányú átbocsájtása.

A tervet 3 fázisban tervezzük megvalósitani 1986 folyamán. Az 

első fázist április 10-én adtuk át, ekkor a kimenő üzenetek 

naplózási funkcióját tettük át a központi gépre. A második fázist 

augusztus 26-án indítottuk, itt összevontuk a naplót és a bejövő 

üzeneteket egy mágnesszalagra. A 3-ik fázist az év végén tervezzük 

indítani. Ebben a fázisban a kimenő üzenetek javításának funkcióját 

áttesszük a S.W.I.F.T. gépről az üzenetet készítő miniszámitógépre.

Az említett módosítások lehetővé teszik, hogy megközelítsük a név

leges terhelés kb.250 %-át, ha a rendszer nyújtott műszakban üze

mel /12 óra naponta/.

Az MNB S.W.I.F.T. rendszere tipikus példája a tartósan extenziven 

növekvő rendszereknek. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 

rendszert időről időre át kell tekinteni, és meg kell találni 

azokat a szervezési megoldásokat vagy készíteni kell olyan kiegé-
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szitő software elemeket, mellyel a teljesítmény fokozható.

/A S.W.I.F.T. gép üzemeltetési utasítása jelenleg 10 db mellék

lettel rendelkezik./

Rendkívül fontos a felhasználókkal való szoros kapcsolat. A 

tervezett módosításokról /belső vagy külső/ időben és részletes 

tájékoztatást kell nyújtani. A felhasználókat érvekkel kell meg

győzni, hogy bizonyos esetekben a szükebb csoportérdeket alá

rendeljék a teljes rendszer érdekelnek. Szükséges az azonnali 

segítségnyújtás hiba esetén. Az észrevételeket folyamatosan 

regisztrálni kell, ha az ötlet jó, meg kell valósítani, ha nem 

lehet, el kell magyarázni az okát. Röviden fogalmazva, a rend

szert meg kell "kedveltetnl" az összes felhasználójával. Nagyon 

jó módja ennek a rendszeresen tartott felhasználói értekezlet.

Ez az egyik leghasznosabb fóruma a továbbfejlesztési elképzelések 

ismertetésének, a tapasztalatcserének, a problémák feltárásának.

Az előzőekből látható, hogy az MNB S.W.I.F.T. /.gényeita jelen

legi kisgép még sokáig biztosíthatja. Mégis már most komolyan 

kell foglalkozni a gép kicserélésével. Ennek oka a következő:

A S.W.I.F.T. cég a hálózatát 1973-ban kezdte tervezni, és 1977- 

ben állította üzembe. Az elképzelés hasznosságát az eltelt 9 év 

folyamatos fejlődése bizonyltja. Azonban a forgalom olyan mérték

ben nő, hogy az akkori terv extenziv fejlesztése már csak egyre 

rosszabbodó ár/teljesitmény viszony mellett tartható fenn. Je

lenleg 5 összekapcsolt központi gép vezérli a hálózatot. Újabbak 

bekapcsolása az adatutcik további hosszabbodásához, a rezsiinfor

mációk növekedéséhez vezetne. Az elmúlt időszakban a cég jelen

tős tapasztalatokat szerzett a tagbankok információigényével kap

csolatosan is. Ezeket a módosításokat a jelenlegi rendszerben 

átvezetni szintén problémát jelent. További ösztönzést jelentett 

az, hogy időközben a számítógépen hálózatok szervezésére nemzet

közi ajánlás született.

Mindezek figyelembevételével a S.W.I.F.T. úgy döntött, hogy a 

teljes hálózatot újjászervezi és ujraprogramozza az uj mennyi

ségi és minőségi követelmények, valamint az uj rétegszerkezet 

figyelembevételével. Az uj hálózat neve S.W.I.F.T. II., és a
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végpontjain nem kompatibilis a jelenlegi hálózattal. A hálózat 

tesztelési munkái jól haladnak, tervek szerint 1987 márciusától 

Ausztria - és vele együtt Magyarország is - már az uj elvek 

alapján forgalmaz. Ez tehát az a legkorábbi időpont, amikor az 

MNB a gépet kicserélheti.

Ettől az időtől kezdve egy átmeneti korszak kezdődik. Bizonyos 

nem lényegi változtatásokkal a hálózat még hajlandó elfogadni 

az üzeneteket a jelenlegi formában. Ekkor a hálózat végpontja 

és a központ közé egy software illesztőegység kerül, arai a be

jövő és kimenő üzeneteket S.W.I.F.T. I-ről S.W.I.F.T. II. for

mátumra fordítja. így tehát különösebb teendő ebben az időszak

ban az átállással kapcsolatban nem lesz.

Ez a kellemes állapot azonban nem tart a végtelenségig. A 

S.W.I.F.T. tájékoztatása szerint 1989. májusától csak az uj 

- S.W.I.F.T. II.- formátumú üzeneteket fogadja el. Ez tehát az 

elméletileg végső Időpont, amikor a gépet le kell cserélni. A 

gyakorlatban ezt megvárni azonban életveszé^es.

A gép kicserélésére a tervezési munkákat elkezdtük. A követel

ményrendszer elkészült, jelenleg a lehetséges változatok vizs

gálata folyik.
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VARADY József /Pénzügyi Számítástechnikai Intézet/

A MAGYAR KÜLKERESKEDEL.MI BAIJK P£NZTARF0RGALMAVAL , LORO
számlavezetésével és csekkforgalmAval kapcsolatos ü g y
viteli FELADATAINAK SZAMITÖGÉPES FELDOLGOZÍSA^

A Magyar Külkereskedelmi Bank /MKB/ külkereskedelmi bankári 
feladatokat lát el. A pénzintézet felettes és irányitó ható
ságain kivül szoros kapcsolatban együttműködik a devizagaz
dálkodás irányitójával a Magyar Nemzeti Bankkal, üzleti 
kapcsolatban áll a hazai külkereskedelmi vállalatokkal, a 
Magyarországra akkreditált külképviseleti szervekkel, vala
mint a hivatalos külföldi utazások tekintetében az állami 
szervekkel és a gazdálkodó egységekkel. Bankári feladata ellá
tása során egyrészt folyószámla összeköttetést tart fenn 
külföldi bankokkal, másrészt magán ügyfelekkel is kapcsolat
ba kerül.

A gépesítendő üzleti tevékenységek a következők voltak:

- hivatalos külföldi utazás forgalom adminisztrációja,
- a magán és vegyes pénztári forgalom elvégzése,
- a lóró számlatulajdonosok számláinak vezetése,
- a csekkforgaloramal kapcsolatos ügyviteli feladatok 
ellátása.

A feladatok részletes elemzése során egyértelművé vált, hogy 
kialakítható egy olyan interaktív adatbevitelü számítógépes 
rendszer, amely segítségével

- az ügyintézés az ügyfél számára gyorsabbá válik,
- az ügyfélforgalmi munka színvonala javul,
- a társadalmi tulajdon védelme fokozódik,
- a terminálos lekérdezés segítségével a vezetők operatív 
munkájának hatékonysága növelhető,

- manuális munkavégzés takarítható meg.

A rendszert két ütemben valósítottuk meg.

Az első ütemben készült el a pénztárforgalmi munkák 80-90 %-át 
kitevő hivatalos külföldi utazás számitógépes rendszere, ezt 
a második ütemben beővitettük teljeskörüvé.

1/ A hivatalos külföldi utazások számitógépes rendszere

^_§5áí!iÉ°2É2_!$9D£i2UEá9i2ÍS

A kialakított adatfeldolgozási megoldás alapja egy TPA 
11-48 tipusu számitógép. Ez a hazai gyártású "mega-mini"

X A Pénzügyi Számítástechnikai Intézet /PSZTI/ munkatársai 
együttműködve az MKB szakembereivel 1981-ben kezdték el 
a rendszer koncepció kialakítását és helyezték üzembe a 
rendszert.
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kategóriájú számitógép rendelkezik a "mini"-k előnye
ivel, ugyanakkor központi egysége több MB-ig növelhető.
Az alkalmazott RSX IIM operációs rendszer jól támogat
ja a sok terminálos interaktív felhasználásokat.

A számitógép konfigurációja:

- központi egység /512 KB/,
- 4 db PERTEC mágneslemez egység,

/lemezenként 10 MB kapacitású/
- 2 db PERTEC mágnesszalag egység,
- 10 db VDT terminál és
- 1 db VIDEOTON sornyomtató.

A rendszer programjai DIBOL nyelven készültek, a file-ok 
jelentős része ISAM szervezésű.

A hivatalos külföldi utazásokhoz szükséges devizát a 
hatóságok vagy vállalatok az MKB-tól kapják meg és az 
utazás során fel nem használt külföldi fizetőeszközöket 
ugyancsak az MKB veszi vissza.
Ezeket a feladatokat megoldó on-line rendszert úgy ala
kítottuk ki, hogy az adatbevitel, a bevitel ellenőrzése 
és az utazási keretek lekérdezése terminálon, interaktív 
módon történik.

Az adatfeldolgozási rendszer kialakításakor arra töre
kedtünk,hogy a munkafolyamatban résztvevő szervezeti egy
ségek már az eddig megszokott és jól bevált munkakapcso
latait - amennyiben azok a számítógéppel támogatott 
megoldás számára is célszerűnek mutatkoztak - ne kelljen 
megbontani. Törekedtünk arra is, hogy az ügyintézői 
munka logikája sem változzék alapvetően, az volt a célunk, 
hogy a számítástechnikai eszközöket illesszük a banki — 
ügyintézői - gyakorlathoz. Sikerült elérni, hogy az 
ügyintézésbe szinte teljesen beépüljön a számitógép.

A napi pénztári forgalom alapján - az ügyfélforgalml 
idő letelte után - a számitógép tételes pénztárnaplót 
készít. A pénztárnapló utolsó sorai a bank devizánként! 
záró állományait tartalmazzák, melyeket a pénztárosok 
leltár adataival kell egyeztetni.

A pénztárnaplók egyezősége után - az árfolyam adattár
ban tárolt és karbantartott napi árfolyamok alapján el
végzik a tételek forintosítását, aktualizálják az ügy
felek devlzakeret felhasználásait, számos belső hasz
nálatú statisztikát készítenek.
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Hetente minden ügyfél /költségviselő/ számára a kiadott 
és visszavett devizák forint értékeiről tételes elszámo
lás és a szaldótól függően azonnali beszédési megbizás 
vagy átutalási megbizás készül.

A számítógépen havonta minden deviza kerettel rendelkező 
hatóság vagy vállalat számára napi bontású listát készí
tenek a devizakeretek felhasználásáról, továbbá forgalmi 
statisztikák készülnek a felügyeleti szervek részére.

d/ íi5 ®t!®itetésl_tagasztalatok

Az 1983. jullus 1. óta üzemelő rendszerről megállapítható, 
hogy:

- a TPA 11-48 számitógép az ügyfélforgalmi feladatok folya
matos ellátására műszakilag megfelelőnek bizonyult, 
jelentős gépállás nem fordult elő;

- a rendszer 8 db munkafolyamatba épített terminálja 
igen jő válaszidőkkel szolgálja ki az ügyfélforgalmat;

- a terminált használó ügyintézők a számítógéptől való 
kezdeti idegenkedésük után igen gyorsan és jól elsajá
tították az általuk eddig ismeretlen feldolgozási rend
szer kezelését, a terminál munkaeszközükké vált;

- a gépi pénztárnapló segítségével a pénztárak napi zárása 
felgyorsult, a korábban gyakori túlórázás megszűnt;

- az inkasszók és a statisztikák számítógépen történő 
elkészítése jelentős munkaerő megtakarítást jelent.

2/ A teljes rendszer

A rendszerben működő 25 terminálos hálózatot a "hagyomá
nyos" üzemmódban a TPA 11-48 már nem tudta volna megfelelő 
válaszidőkkel kiszolgálni, igy a teljes rendszer kialakí
tásánál a "TRACCS-11 Adatbázis és tranzakciőkezelő rend
szer"-! alkalmaztuk.

A TRCCS-11 nagyméretű on-line rendszerek hatékony támoga
tására készült. Három fő funkcionális részre osztható:

- kommunikációs alrendszer /COM/,
- adatbáziskezelö alrendszer /DSMS/ és
- képernyőkezelő alrendszer /TSM/.

A kommunikációs alrendszer vezérli a terminál hálózatot 
és vezérli, ütemezi az alkalmazási programokat. Az adat-

- 3 -
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bázis-kezelő alrendszer on-line lekérdezésre optimali
zált fa- és hálóstrukturáju adatbázis kezelését végzi.

A képernyőkezelő alrendszer hatékony és kényelmes 
formátumkezelést tesz lehetővé.

Az adatbázis kialakításánál arra törekedtünk, hogy a bank 
rendkívül bonyolult üzleteseményeinek terminálos ügy
intézését az adatbázis a lehető legjobb válaszidőkkel 
szolgálja ki. Ennek megfelelően lehetőleg kerültük az 
egyes rekordtipusok bonyolult láncolását, a rekord- 
tipusok jelentős része önálló "realm"-et /egységet/ alkot 
az adatbázisban. Ez az egyszerű struktúra bizonyos 
értelemben modularitást biztosit, azaz lehetővé teszi, 
hogy a rendszer egy későbbi továbbfejlesztése során kü
lönösebb nehézségek nélkül uj rekordtipusokkal bővítsük 
az adatbázist.

A biztonság növelése érdekében az adatbázisról a TRACCS-11 
egy másik mágneslemez egységre folyamatosan másolatot ké
szít. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges lemezhiba miatt 
nem kell leállítani az on-line üzemet,hanem a rendszer 
automatikusan helyreállítja az adatbázist.

Ugyancsak használjuk az un. "TRF funkciót" /TRACE/ROLLBACK 
FACILITY/, mely egy esetleges géphibából bekövetkező le
állás esetén a futásukat be nem fejezett taszkokat újra 
tudja indítani.

A rendszer programjait RSX IIM PLUS operációs rendszerben 
a TRACCS-ll-nek leginkább megfelelő COBOL nyelven készí
tettük el.

A_®5Í5!i£23ÉE_!S°!Jli2HEá£i9Í§

- TPA 11-48 központi egység /1,5 MB/,
- 2 db CDC mágneslemez egység /160 és 80 MB/,
- 2 db PERTEC mágnesszalag egység,
- 1 db 32 csatornás szinkron multiplexer,
- 25 db VDT terminál,
- 10 db TMT 120-as kisméretű nyomtató,
- 2 db VIDEOTON sornyomtató.

Ezen kivül rendelkezésre áll egy másik TPA 11-48 szá
mítógép, mely az MKB más feladatainak megoldását végzi.
A hálózatot kiszolgáló gép meghibásodása esetén rövid 
idő alatt át tudja venni a másik gép a rendszer futta
tását .

^-E£DÉS£®E_S22iaáltatásai 

A rendszer elvégzi;

- a hivatalos külföldi utazások teljes feldolgozását,
- a pénztárforgalom adminisztrációját, pénztárbizonyla
tok es kiviteli engedélyek elkészítését.
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- a lórő számlák nyilvántartását, vezetését és a 
forgalommal kapcsolatos levelek elkészítését és a 
kamatok számítását,

- a csekkforgalommal kapcsolatos nyilvántartás vezeté
sét és a külföldi bankoknak küldendő levelek elké
szítését,

forgalmi statisztikák készítését. 

ál Mérési_eretoények

Az elkészített programrendszerrel 10 perces mérést végez
tünk. A mérés során 14 terminálon dolgoztak ügyintézők, 
mert a bevezetendő rendszerben is várhatóan ez lesz az 
egy időben működő terminálok maximális száma.
A mérést a TRACCS-11 statisztikai programcsomagja regiszt
rálta és értékelte.

A mérés eredménye a mellékleten látható.
Az egy-egy kitöltött képernyő elküldésére adott "átlagos 
válaszidő" 6,28 sec volt, eutil a hazai eszközökből álló, 
"banki biztonságú" rendszernél jónak mondható.

8o.
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A 14 TERMINÁLOS MÉRÉS TERMINÁLONKÉNT! EREDEMÉNYEI

Terminál
száma

TASZK
száma
(SBC)

Válaszidő
átlaga
(SEC)

Terminálo
zási idő 
átlaga 
(SEC)

Feldolgozott bizonylatok 
száma

Közvetlen Két tranzakció- 
rögzitéses val történő 

rögzitéses

1 AO vagy A1 6,05 16,02 13

2 AO vagy A1 6,60 15,96 13

3 AO vagy A1 6,12 24,32 10

4 BO 8,15 28,99 15

5 BO 11,23 47,38 10

6 co 5,16 18,57 12

7 co 4,93 29,83 9

8 DO vagy Dl 5,81 15,84 14

9 DO vagy Dl 5,41 14,35 14

10 DO vagy Dl 6,95 46,74 5

11 DO vagy Dl 6,71 18,67 12

12 EO 7,98 17,50 10

13 EO 5,57 26,70 9

14 FO 3,74 55,31 10

Átlagok 6,28 22,63

ahol:

- válaszidő: egy terminálról érkező üzenet sikeres vétele és az erre adott 

válaszüzenet utolsó blokkjának sikeres elküldése között eltelt idő;

- terminálozási idő; a terminálra küldött üzenet utolsó blokkjának sikeres 

átvitele és az ezt követően beküldött üzenet sikeres vétele között eltelt 

idő

- feldolgozott bizonylatok száma:

= közvetlen rögzitéses; a képemy&i rögzített adatokkal a gép elvégzi a 

szükséges ellenőrzéseket és ha mindent rendben talál, akkor elvégzi az 

adatbázis módosítását. Ez azt jelenti, hogy - optimális esetben - egy 

bizonylatot egy tranzakcióval el lehet intézni.

= Két tranzakcióval történő rögzitéses: a képernyőn rögzített adatokkal a 

gép elvégzi a szükséges ellenőrzésiét és az adatbázisból kiir mezőket 

a képernyőre. Ezután a terminálkezelő vizuálisan ellenőrzi a képernyőre 

kiírtakat, ha szükséges, akkor javításokat eszközöl, majd újra elküldi az 

üzenetet. Eziet a bizonylatokat minimálisan két tranzakcióval lehet el

intézni.
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IV/11

Török Péter - Füzesi László 

PÉNZÜGYI számítástechnikái INTÉZET

A HUNGÁRIA biztosító NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁGA (NIG)

számítógépes INFORMÁCIÓ RENDSZERE

A biztosítás világszerte a külgazdasági, nemzetközi kulturális 

és turisztikai kapcsolatoknak is kísérője és az anyagi bizton

ság megteremtésével ezek közvetett, de hatékony segítője.

A Biztositó kockázatvállalása a külkapcsolatok területén li

ter jed mind a tevékenységgel kapcsolatos, mind pedig a pénz

ügyi kockázatokra. A biztosítható veszélynemek között egyaránt 

megtalálhatók a természeti és a társadalmi okokra visszavezet

hetők, valamint a gazdasági veszélynemek. A biztosítás föld

rajzi határát tekintve akár az egész világra is érvényes lehet.

A nemzetközi biztosítások egy elfogadott csoportosítása a követ

kező:

1. Kereskedelmi biztosítások

1.1. Tevékenységi kockázatok biztosítása

- szállitmánybiztositás

- fuvarozóvállalatok biztosításai

- építés- és szerelésbiztositás

- géptörés-biztositás

- termékfelelŐsség-biztositás

- tervezői felelősség biztosítás

- tárolás biztosítás

- szerelési szerszámok, gépek biztosítása

- üzemszünet-biztosítás

- elkobzás,államosítás elleni biztosítás

- harmadik személyekkel szemben felelősség biztosítás

- garanciális időszakra szóló biztosítás.
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1,2. Pénzügyi kockázatok biztosítása (hitelbiztosítás)

- gazdasági kockázatok biztosítása

- politikai kockázatok biztosítása

- árfolyamkockázatok biztosítása.

2. Nem kereskedelmi (lakossági) biztosítások

2.1. Gépjármü-biztositás

2.2. Élet- és balesetbiztosítás

3. Viszontbiztosítás

3.1. Nostro tevékenység (saját tevékenység viszontbiztosítása)

3.2. Loro tevékenység (külföldről vállalt kockázatok).

A következőkben bemutatásra kerülő számitógépes rendszer a keres

kedelmi és a viszontbiztosítási tevékenységet támogatja.

A nemzetközi biztosítási tevékenységet a Hungária Biztositó kö

vetkező szervezeti egységei végzik;

- Nemzetközi Üzleti és Kárrendezési főosztály (ÜKFO)

* Nemzetközi üzleti osztály

- Nemzetközi Kárrendezési osztály I 

= Nemzetközi Kárrendezési osztály II

- Nemzetközi Viszontbiztosítási főosztály 

= Viszontbiztosítási osztály (VBO)

= Nemzetközi Elszámolási osztály (ELŐ)

- Nemzetközi Hitelbiztosítási osztály (MBO)

A környezet és az egyes szervezeti egységek közötti alapvető 

információs kapcsolatokat a következők jellemzik:

- az Ügyfelek(majdnem kizárólag közületek) biztosítási igényeik

kel, illetve kárbejelentéseikkel az ÜKFO-nál, illetve a HBO-nál 

jelentkeznek,

- a direkbiztositások állománybavételét, díjszámítását, illetve 

a kárigények elbírálását és a kár Összegének megállapítását az 

ÜKFO és a HBO végzi, de a megbízóval való pénzügyi elszámolás, 

valamint a díjbevételek és kárkifizetések számviteli átvezetése 

az ELŐ feladata,
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- az ÜKFO-nál, illetve HBO-nál lévő biztosítások viszontbizto

sítási tevékenységét a VBO végzi. A VBO tevékenységéhez az 

ELŐ szolgáltatja a kárkifizetési adatokat. A VBO külső kap

csolatai az un. Viszontbiztosítási társaságok.

- a környezeti kapcsolatok között feltétlenül ki kell emelni a 

HBO és PM kapcsolatát, ami eseti jellegű ugyan,de igen gyakori 

és eltérő adattartalmú információs igények kielégítését jelenti.

A leírtak alapján érzékelhető, hogy a NIC össztevékenysége szem

pontjából az OKFO és a HBO alapvetően primér információkat elő

állító, a VBO és az ELŐ továbbfeldolgozó szervezet.

A nemzetközi biztosítási tevékenység számitógépes feldolgozások

kal való támogatása már 1972-ben megindult a legnagyobb tömegű 

szállítmánybiztosítás területén Practicop tipusu fólia-memóriás, 

lyukszalagos, irógépes, számítógéppel; az éves statisztikák 

lyukszalagról EMG-888-as számítógéppel készültek.

A következő lépés a hitelbiztosítás éves dijstatisztikai rend

szere volt, amely már Siemens nagyszámítógépre készült 1978-ban.

A jelenlegi rendszerek kidolgozása 1981-ben kezdődött el.

A szállitmánybiztositási ajánlatok Practicompon való feldolgozá

sa - a berendezés kapacitás korlátái, valamint rossz műszaki 

állapota miatt - egyre súlyosabb gondokat okozott. Ezért a leg

fontosabb és igen sürgős feladat volt a Practicompos rendszer 

kiváltása. Ezt követte a hitelbiztosítás árfolyam kockázatokra 

vonatkozó módozatainak, majd a viszontbiztosítás statisztikai 

rendszerének gépesítése.

Ezek az alrendszerek bizonyos kapcsolatban vannak egymással, de 

alapvetően osztály igényeket elégítenek ki; ezért is nevezzük 

ezeket "mozaik rendszerek"-nek. Az elkészült és a kidolgozás 

alatt álló mozaik rendszerek azonos hardver-szoftver környe

zetben működnek és hasonló megoldási módszereket alkalmaztunk 

megvalósításuk során.

A hardver konfigurációt az l.sz. ábra szemlélteti.
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Az alkalmazott szoftver környezet a Siemens BS2000 operációs 

rendszer, a SESAM adatbáziskezeló, a SEDI99 lekérdező rend

szer. Az alkalmazói programokat főleg COBOL nyelven irtuk. 

Feldolgozási rendszereink tehát egy adatbázison alapuló, pár

beszédes on-line rendszerek, amelyeknek egyszerűsített sémá

ját a 2.SZ. ábra mutatja be.

A szállitmánybiztositási munkát segítő számitógépes rendszer 

kiterjed:

- az ajánlatok feldolgozására (állománybavétel, díjszámítás, 

számlanyomtatás, VB-lista készítés, hajókarton előállítás, 

inkasszó készítés)

- kárfeldolgozás (kár és regressz adatok nyilvántartása, kár- 

statisztika készítés)

- ezenkívül az alkalmazott számítástechnikai módszerek segít

ségével lehetőség van eseti információs igények gyors kielé

gítésére is.

A rendszer 1981. augusztus I.- óta folyamatosan üzemel.

Az adatbankban több mint 100 ezer tétel van, havi 2,5-3 ezer 

uj díjtétel és 2-300 kártétel a forgalom. Egy adatbank rekord 

38 mezőből áll és max. 186 karakter hosszú. A szállitmánybizto- 

sitások feldolgozását 1985-ben átlagosan napi 11,4 óra terminál 

használattal oldották meg (2-3 terminálon).

A hitelbiztosítás területén működő számitógépes rendszer meg

oldja a munka nagy részét kitevő árfolyambiztositási módoza

toknál :

- a biztosítási állomány nyilvántartását (egyedi, keretbiztosi- 

tási ajánlat feldolgozás és közvetlen mágnesszalagos külker 

kapcsolat)

- előállítja az ügyfél részére készülő számlákat,

- szolgáltatja a havi inkasszót,

- alkalmas a bekövetkező árfolyamváltozások követésére,

- rendszeres és eseti statisztikák készítése.

-  4  -
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A feldolgozás 1981. októberében indult és 1981. február 15-ig 

visszamenőleg tartalmazza az adatokat. Az adatbankban 66 ezer 

tétel szerepelje havi állománymozgás 4-450 díjtétel, 5-550 

kártétel. Egy adatbank rekord 98 mezőből áll és max. 726 karak

ter hosszú. A hitelbiztosítások feldolgozását 1985-ben átlagosan 

napi 8 óra terminálhasználattal oldották meg (1-2 terminálon).

1984. március 15-re a feltételek és a díjtételek változása miatt 

uj dijszámitási alrendszert kellett kidolgozni.

1985-ben egy befolyásfeldolgozó alrendszerrel bővült az árfolyam- 

biztositási rendszer, amely nemcsak a kár, hanem az árfolyamvál

tozásból adódó nyereség együttes feldolgozását végzi.

A közelmúltban a biztosítási lehetőségek bővülése miatt (nyereség

befizetési kényszer megszüntetése, magasabb díjtétel) újabb mó

dosításra volt szükség.

A Viszontbiztosítási osztály részére 1983. első félévében elké

szült a statisztikai adatbank, amely az aktuális adatokkal folya

matosan bővíthető. Adott üzletek megkötéséhez és a tárgyalásokhoz 

több szempont szerint azonnal lekérdezhető, nagyobb tárgyalásokhoz 

statisztikai füzetek készíthetők. Az adatbank 33 ezer rekordot tar

talmaz az elmúlt 15 év pénzügyi adataiból tételesen az azt meg

előzők összesítve. Egy adatbank rekord 31 mezőből áll és max.

225 karakter hosszú. A viszontbiztosítási rendszert 1985-ben 

átlagosan napi 3,1 órát használták.

A tesztelés és a bevezetés stádiumában van három uj mozaik rend

szerünk :

- a vagyon és a felelősségbiztosítások állománynyilvántartását, 

díjszámítását és az ezekhez kapcsolódó számlázási és inkasszó, 

valamint statisztikai feladatokat megoldó;

- a szállítmány, a vagyon és a felelősségi biztosítások uj kár

feldolgozó rendszere, amely a bejelentéstől a pénzügyi lezá

rásig és a statisztikai kiértékelésig támogatja az ügyviteli 

feladatok megoldását;
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- a politikai kockázatok biztositásának komplett számitógépes 

rendszere, amely az állománynyilvántartás, a díjszámítás 

és számlázás, a kárfeldolgozás, valamint a szükséges statisz

tikai értékeléseket teljeskörUen támogatja.

A gazdasági kockázatok biztositásának számitógépes rendszere 

kidolgozásába is belekezdtünk.

Ezzel az Elszámolási osztály munkáját kivéve a nemzetközi biz

tosítási tevékenységet 90 %-ban számitógép alkalmazásával oldja 

meg a Hungária Biztositó.

Terveink között szerepel, hogy a Siemens uj hardver-szoftver 

lehetőségeit kihasználva a jelenleg működő és a bevezetés előtt 

álló mozaik rendszereinket egy egységes nemzetközi biztosítási 

információ rendszerré fejlesztjük tovább. Ebbe már az Elszámolási 

osztály feladatait, külső pénzügyi kapcsolatait is gépesítenénk.

Az uj egységes nemzetközi biztosítási információ rendszer Meg

valósításának jelentős beruházási feltételei is vannak, hiszen a 

Siemens nagyszámítógép kapacitás bővítésére, uj kisszámltőgép 

displayek és nyomtatók beszerzése szükséges ennek megoldásához.
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IV/12

PÉNZÜGYI számítástechnikái INTÉZET

Tárnái János 
főosztályvezető

A_TMACSI_PÉNZÜGYI_INFQR^CIÖRENDSZER

1. A pénzügyi információrendszer

A szocialista társadalmi rendszerben a gazdaság irányítá

sát a termelőeszközök társadalmi tulajdona és a gazdasági 

fejlődés előrehaladásának fő irányvonalait tartalmazó köz

ponti tervek határozzák meg. A tervek megvalósulásának nyo- 

monkövetése és ellenőrzése szükségessé teszi, hogy a gazda

sági folyamatokból származó információk megfelelő struktú

rában rendelkezésre álljanak. Ezt van hivatva szolgálni az 

egész népgazdaságot átfogó népgazdasági információrendszer, 

mely nem más, mint az ágazati és funkcionális információ- 

rendszerek összessége.

A népgazdasági fejlődés irányát és fő vonásait tartalmazó 

tervek megvalósítását - a vállalatok és szövetkezetek vo

natkozásában - gazdasági szabályozók, illetve - a tanácsok 

és- a költségvetési intézmények tekintetében - gazdasági elő

írások segítik elő.

A gazdasági szabályozók által megszabott keretek között mű

ködő vállalati- és szövetkezeti kör tevékenysége, illetve az 

ebből származó eredmény teszi lehetővé, hogy a gazdasági elő

írások keretében a tanácsok és a költségvetési intézmények 

kifejthessék tevékenységüket, megvalósíthassák a népgaz

dasági jövedelem újraelosztását.

A gazdasági folyamatokat - mind a vállalati-szövetkezeti, 

mind a költségvetési területen - pénzügyi folyamatok kisé

rik, Így a pénzügyi folyamatokból származó információk al

kalmasak arra, hogy a gazdasági folyamatok alakulását ezek 

segítségével figyelemmel lehessen kisérni. Ez a körülmény 

adja meg a pénzügyi információrendszer különös jelentőségét. 

Azonnal le kell szögezni azonban, hogy ezt a feladatot a
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pénzügyi Információrendszer a népgazdasági információrend

szer részeként, mint annak egyik funkcionális alrendszere 

látja el.

A pénzügyi információrendszer legfontosabb feladata tehát 

a gazdaság egészére vonatkozóan a gazdasági folyamatok leí

rása, és az előállított információk révén a gazdasági sza

bályozók és előírások hatásának elemzéséhez a lehetőség meg

teremtése.

A pénzügyi információrendszernek

- ki kell elégítenie a kormány által támasztott infor

mációigényeket,

- alapot kell teremtenie a tervek és szabályozók ki

dolgozásához ,

- lehetőséget kell adnia az előrejelzésekhez és dön

tésekhez ,

- bizonyos területeken elő kell segítenie a mikro- 

ökonomiai szinteken jelentkező adatfeldolgozási 

feladatok megvalósítását.

A pénzügyi információrendszer számos, jól elhatárolható, 

önálló körre osztható, melyek - értelemszerűen - felölelik 

az egész népgazdaságot. Az egyes körökből származó infor

mációk alkalmasak arra, hogy az állami költségvetés bevéte

li és kiadási oldalával kapcsolatos információkat kellő rész

letességgel és több szintű aggregátumokban egyaránt biztosít

sák.

2. A tanácsi pénzügyi információrendszer

A népgazdasági feladatok végrehajtásában jelentős szerep há

rul a tanácsokra és az irányításuk alatt álló költségvetési

intézményekre. Ezek nagy száma és szerteágazó tevékenysége 

/mintegy 15000 önálló illetve nem önálló intézmény/ szük

ségessé és indokolttá <-eszi az egységes koncepció szerinti 

adatfeldolgozás és Információ-előállitás megvalósítását.
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Milyen tevékenységekről, milyen feladatokról van szó?

A tanácsok és költségvetési intézményeik gazdálkodásuk so

rán felhasználják a központi és helyi forrásokból származó 

bevételeket feladataik teljesitéséhez. A bevételek között 

jelentős helyet foglal el a lakossági körből származó adó

bevétel. Az e körből származó adatok feldolgozása és a szük

séges információk előállitása egyrészt segiti az ügyviteli 

munkát, másrészt alátámasztja az adópolitika terén megho

zandó dötéseket.

A bevételek felhasználásának nyomonkisérése a költségveté

si beszámolókból lehetséges. Ezek egységes elvek szerinti 

elkészitéséhez - és egyben a tömeg-adatfeldolgozási igények 

kielégitéséhez - nyújt segitséget az a program, mely az ada

tok elsődleges feldolgozását tanácsi illetve intézményi 

szinten valósitja meg, biztositva ezzel a folyamatos adat

feldolgozást és információelőállitást, valamint a pénzügyi 

igazgatás hierarchiájának különböző szintjeire történő agg- 

regálást.

Ez utóbbi feladathoz szorosan kapcsolódik egy olyan analiti

kus tevékenység, mely - az előzőekhez hasonlóan - részben 

tömeg-adatfeldolgozási igényeket elégit ki, részben hasznos 

információkat jelent bizonyos gazdaságpolitikai döntésekhez. 

Ez a tevékenység a tanácsok és intézményeik mintegy fél mil

lió alkalmazottjával kapcsolatos munka és bérügyi adatfeldol

gozás.

Egyébiránt ez a tevékenységi kör volt az, amely az indítást 

adta a tanácsi pénzügyi információrendszer kialakitásához.

A Pénzügyminisztérium a 60-as évek közepén - felismerve az 

ügyviteli munka centralizálásából, és igy a gépesítésből 

származó előnyöket - megszervezte az egyes megyékben és me

gyei városokban az Illetményhivatalokat. Ezek a hivatalok 

voltak hivatva ellátni az imént említett feladatokat Ascota 

könyvelő automaták segítségével. Létrejött tehát egy olyan 

szervezeti keret és hálózat, mely - megfelelő technikai bá

zissal - alkalmasnak bizonyult az igényes, a modern kor szel

lemének megfelelő feladatok ellátására.
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A pénzügyi információrendszer 1971-ben kidolgozott koncepci

ója jelentős szerepkört határozott meg az Illetményhivatalok 

számára. A körvonalazott feladatok végrehajtásához azonban 

az adott szervezeti kereteket ki kellett bővíteni. Indokol

ta ezt az is, hogy a tanácsok megnövekedett feladata, hatás

köre és gazdasági lehetőségei uj vezetési feltételeket kö

veteltek meg, ehhez pedig megfelelő információkra van szük

ség .

A tanácsi gazdálkodás feltételeiben bekövetkezett változá

sok megnövelték a pénzügyi területekről származó információk 

szerepét és jelentőségét. Megnövekedett az igény az informá

ciók iránt mennyiségi, minőségi és idő-dimenzió szempont

jából egyaránt. Ezzel egyidejűleg a különböző ágazati és funk

cionális szervek részéről is emelkedett az információ igény 

szintje.

A ténylegesen felmerült igények kielégitésére uj szervezeti 

kereteket, és uj eszközöket kellett rendelkezésre bocsátani. 

Ezt a feladatot kell betölteni - az Illetményhivatal átszer

vezésével, feladatainak kibővitésével megalakitott - Tanácsi 

Költségvetési Elszámoló Hivatalnak /TAKEH/. A megyénként 

szervezett TAKEH - korszerű számítástechnikai eszközök biro- 

kában - képes arra, hogy adatfeldolgozási és információellá

tási feladatokat oldjon meg - támaszkodva arra az eszközbá

zisra, amely a Pénzügyi Számítástechnikai Intézetben rendel

kezésre áll.
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3. A TAKEH eszközrendszere, az adatfeldolgozás számítástech

nikai koncepciója

A vázolt feladatok - mikroszintü adatfeldolgozás, információ 

előállítás, aggregálási lehetőség biztosítása - speciális 

technikai követelményeket igényeltek. Miután rendszeresen 

több millió alapadat feldolgozásáról és az ezekhez kapcsoló

dó outputok kibocsátásáról van szó, egy olyan hálózat kiépí

tését kellett biztosítani, amely képes volt megfelelni a kö

ve telményeknek.
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A hálózat központjában - a Pénzügyi Számítástechnikai Inté

zetben - nagy kapacitású számitógépek állnak, melyek lehető

vé teszik a kapcsolat létrehozását a TAKEH-okban telepitett 

több funkciós számítógépekkel. Ezek ellátják a helyi adat

rögzítést a csoportos adatrögzítési elv alkalmazásával, az 

elő- és utófeldolgozást, az input illetve output feladato

kat, és a központi számítógéppel történő kommunikációt. A 

tanácsi pénzügyi információk előállítása igy - a szervezés 

első fázisában - a megosztott feldolgozási modell szerint 

valósult meg a helyi és központi eszközök együttműködése ré

vén.

A feladatok megoldása a KFKI által gyártott TPA tipusu szá

mítógéppel történik.

A megosztott feldolgozási modell szerinti működés azonban 

csak az első lépést jelentette. Több megye vonatkozásában 

megvalósult már a koncepció második fázisa is, mely lehe

tővé teszi az adatfeldolgozás autonóm, - a központi számí

tástechnikai bázis igénybevétele nélküli - lebonyolítását.

Ez a megoldás is TPA tipusu számítógépekkel történik.

A népgazdaság teherbíró képességének függvényében az auto

nóm adatfeldolgozási és információ-eloállitási lehetőség meg

teremtése valamennyi megyében várhatóan 1987 végére befeje

ződik. Ez annál is inkább fontos, mert - túllépve a pénzügyi 

információk keretén - ez adja meg a lehetőséget a megyénként 

kialakítandó tanácsi információrendszer technikai bázisának 

megteremtéséhez, és a különböző decentralizálás! lépések meg

tételéhez .

A későbbiekben ismertetésre kerülő feldolgozási rendszerek 

közül a könyvelési és az adófeldolgozási rendszer az, amely 

igényli a decentralizálást. Ehhez ma már megfelelő személyi 

számítógépek rendelkezésre állnak, igy létrejöhet a három

lépcsős feldolgozási modell; tanács, illetve intézmény 

- TAKEH - központi számítástechnikai bázis.
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4. A tanácsi pénzügyi információrendszer alrendszerei

Lakossági adó feldolgozási rendszer

A lakossági adóadatok nyilvántartásának megtervezésénél és a 

hozzá kapcsolódó adatfeldolgozási feladatok meghatározásakor 

abból kellett kiindulni, hogy a nyilvántartott adatok a jog

szabálynak megfelelő tartalmat takarjanak, az állampolgárokat 

könnyen lehessen tájékoztatni adófizetési kötelezettségeikről, 

illetve mindezek mellett az egyes nyilvántartott adatokból a

felső szintű vezetés részére jól hasznositható információ

kat lehessen szolgáltatni anélkül, hogy az információk ös' 

szeállitása az ezzel foglalkozó tanácsi munkatársak részé

re külön munkát jelentsen.

A fent meghatározott célkitűzéseket sikeresen oldja meg a 

személyi adatgyűjtő lap, amelyet a nyilvántartási rendszer 

alapjának kell tekinteni.

A személyi adatgyűjtő lap egy olyan nyilvántartás, amelyet 

a számitógép minden adózóról évente két alkalommal készít 

el, és egy-egy féléves időtartamra vonatkozóan az I. fokú 

adóhatóság /községi tanács, kerületi tanács/ alapnyilvántar

tását képezi. A személyi adatgyűjtő lapon minden adózónak 

szerepelnek az azonosító adatai /a személyi nyilvántartó 

szám, a név és a lakcím/, továbbá megtalálható rajta az 

adózó minden lehetséges adótartozása. Ugyancsak szerepel 

az adatlapon az adózó valamennyi befizetése.

A személyi adatgyűjtő lapról tehát egyértelműen megállapít

ható, hogy az adózót milyen adóelőírásokkal terhelték, azt 

esetenként hogyan módosították, illetve milyen mértékben 

teljesítette befizetési kötelezettségeit. Egyenlegszerüen 

is látható, hogy a megelőző Időszak adóügyi eseményei követ

keztében milyen mértékű adóhátralék, vagy túlfizetés áll 

fenn az adózóval szemben.

A fent leírtak természetesen csak az adatok kiírásának idő

pontjára /junius 30-ra, illetve december 31-re/ vonatkoznak, 

hiszen azt követően különböző események változtathatják az
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adókötelezettséget /például folyamatos befizetések történ

nek, hivatalból vagy kérelemre módosítják az előírást, stb/.

Éppen ezért a személyi adatgyűjtő lap középső részén loho- 

tőség van az uj adóügyi események feljegyzésére. így tolu'it 

a számitógép által nyilvántartott és kiirt aktuális adíitok 

a félév folyamán mindig kiegészülnek az adott időszak esemé

nyeiből fakadó adóterhelésekkel, törlésekkel és befizetések

kel. Ezeket a feljegyzéseket a bizonylatok alapján az adóü

gyi feladatokat ellátó tanácsi munkatársak látják el. Ez egy

ben megteremti annak lehetőségét, hogy naprakész nyilvántar

tás jöjjön létre, amelynek alapján bármikor felvilágositás 

nyutjható az állampolgárok részére.

Az adózók tájékoztatásához szükséges adatok tehát rendelke

zésre állnak a személyi adatgyűjtő lapon, és ugyanez a lap 

képezi a számitógépes adatfeldolgozás bizonylatát is.

A TAKEH-nál feldolgozott adatok lehetőséget nyújtanak arra, 

hogy a megyei vezetők és a Pénzügyminisztérium részére szük

séges információk is elkészüljenek.

Költségvetési intézmények könyvelési feldolgozási rend£zere

A költségvetési intézmények ügyviteli feladatai között te

kintélyes részt képez a gazdasági események számviteli nyo- 

monkövetése, a kiadások és bevételek, a költségek és bevé

teli előirások elszámolása és nyilvántartása.

A pénzügyi törvény, a költségvetési gazdálkodás uj rendjét 

szabályozó rendelet, továbbá az ezekre a jogszabályokra tá

maszkodó és a gyakorlati részletkérdésekben iránytadó Útmu

tató, a könyvviteli elszámolások rendjét szabályozó Számla

rend, valamint a költségvetés tervezési- és beszámolási rend

je Írja elő azokat a szabályokat, amelyek szerint a költség- 

vetési intézményeknek könyvviteli nyilvántartásaikat vezet

niük kell. Az ezek figyelembevételével kidolgozott számitó

gépes rendszer lényege, hogy egységes feldolgozási feltéte

leket teremtve a kontírozás! munkán kivül minden manuális 

tennivalót átvállal.
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A feldolgozási eredmények közlése úgy került megszervezés

re, hogy az elsősorban információt nyújtson és jelentősen 

növelje és megkönnyítse a vezetők áttekintését. A feldolgo

zási rendszer alapelve, hogy egyszerre oldja meg az intéz

ményi szintű és az irányítási szintű információ igények kie

légítését, felfelé irányuló adatáramlás nélkül.

A számitógépes rendszer szervezése során - figyelemmel a költ

ségvetési intézményi rendszerre, a különféle intézmények sa

játosságaira, az ágazati és funkconális, valamint a tanácsi 

irányítás igényeire, - a következő célkitűzések kerültek meg

határozásra:

a/ A kialakított rendszer

- legyen alkalmas a teljeskörü kettős könyvviteli nyil

vántartás megvalósítására;

- a kisebb intézményeknél, ahol a kettős könyvvitel va

gyonnyilvántartás! részét nem ésszerű működtetni, a 

könyvvitel egyszerűsített változatát a kettős könyv

vitel elvei szerint tudja kezei-'i;

- integrálja magában a finanszírozási tevékenység könyv

viteli nyilvántartását;

- legyen alkalmas a fejlesztési, beruházási, felújítá

si tevékenységgel kapcsolatos számviteli feladatok 

megoldására;

- tekintet nélkül az elszámolási körökre, legyen bizto

sítható az egységes adatszerkezet.

b/ A rendszer adjon lehetőséget arra, hogy a számviteli 

nyilvántartások elveivel megegyező módon a pénzérték

ben nem kifejezhető naturális jellegű mutatók kezelhe

tők legyenek. Ez azért szükséges, hogy lehetőség szerint 

a beszámoló-készítéshez szükséges valamennyi adat egy

séges adatszerkezetben számítógéppel kezelt formában 

álljon rendelkezésre.

c/ Tegye lehetővé az önállóan gazdálkodó intézmények elszá

molásainak keretében a részben önálló, vagy nem önálló

an gazdálkodó szervek költség-adatainak megfelelő struk

túrában történő kimutatását.
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d/ Biztosítsa az elszámolások integrált megoldását a rovat

renddel egyező pénzforgalmi szemléletben, az üzemgazda

sági szemlélet érdekében a közvetett költségeknél könyv

viteli költséghelyek szerint, és az intézményi feladatok 

költségelemzése érdekében a feladatrend előírásainak meg

felelően.

f/

A rendszer biztosítson hatékony ellenőrzési megoldásokat, 

amelyek minimálisra csökkentik az input-adatok formai és 

tartalmi hibáit, lehetővé teszik a triviális hibák input

fázisban történő javítását, a feltételezhetően logikai

lag hibás tételeknél pedig azok megjelölését.

Támogatnia kell a rendszernek a felügyeleti ellenőrzést, 

szükség esetén biztosítania kell a könyvviteli adatoknak 

az ellenőrzés speciális szempontjai szerinti átcsoporto

sítását .

g/ A rendszer szolgáltassa automatizált módon az intézmény 

számviteli adatokra épülő számszerű beszámolóját.

h/ Olyan output-rendszer alakuljon ki, amely a számvitoll 

szakemberek és különféle vezetési-irányítási feladato

kat ellátók számára egyaránt könnyen kezelhetőén bizto

sítja az adatok áttekintését, illetve az információt.

i/ Tegye lehetővé a rendszer a különböző tanácsi, illetve 

irányítási szintek információ-igényeinek kielégítését 

úgy, hogy az az intézmény közreműködése nélkül a rendel

kezésre álló adatállományokból valósuljon meg.

j/ A rendszer biztosítsa a kívánt csoportosításban a Pénz

ügyminisztérium, az ágazatok és fejezetek, a funkcioná

lis irányitó szervek információ-igényeinek kielégítését. 

Ezt lehetőleg úgy valósítsa meg, hogy a ma kialakult be

számolási időpontoktól /félév, év vége/ függetlenül is, 

bármikor automatikusan legyenek előállithatók a kívánt 

információk.

k/ A rendszerre építve legyen megszüntethető a számszerű 

beszámolók összesítése és a makró-szintekre aggregált 

- oít értelmezhető - intézményi adatokat a rendszer auto

matikusan állítsa elő. 98.
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1/ A rendszer legyen kellő mértékben rugalmas és a standard 

output igények kielégítésén túl tegye lehetővé a speciá

lis információ-igények kiszolgálását is.

m/ Az intézményi adatok megyei és országos szinten legyenek 

adatbázisban kezelhetők és igy az irányituA. számára a 

vezetés információ szükségletei on-line módon is. elöál- 

lithatók legyenek.

A felsorolt célokat az elkészített rendszer megvalósítja. 

Ennek érdekében egy olyan egységes könyvvelési bizonylat

került kialakításra, amely egyrészt alkalmas a gazdasági ese

mények idősoros rögzítésére, és ezáltal az intézményi gazdál

kodók számára folyamatos tájékoztatást ad, másrészt ez a bi

zonylat képezi a számitógépes feldolgozás alapbizonylatát.

A feldolgozott adatok szükségtelenné teszik, hogy az intéz

mények ezen adatokból bármilyen jelentést, kimutatást készít

senek, mert mindezeket - ugyancsak egységes szerkezetben - 

elkészíti a számitógépes adatfeldolgozási rendszer.

Munka- és bérügyi adatfeldolgozási rendszer

A tanácsi költségvetési intézményeknél a munkabérek számfej

tése a 60-as évektől ASCOTA könyvelő automaták, ADREMA cim- 

iró berendezések és SOEMTRON számlázó automaták alkalmazásá

val történt. Ezt váltotta ki egy olyan feldolgozási rendszer, 

amely modulárisan felépített, és több dimenzióban bővíthető.

A számítógépes rendszer a számfejtett és az Illetményszám- 

fejtő kartonra felirt adatok alapján készíti el havonként a 

fizetési jegyzéket, a szükséges ellenőrzési, valamint a ha

vonkénti bérfelhasználás kimutatását biztositó könyvelési 

adatokat tartalmazó táblázatokat. így az Illetményszámfejtő 

karton képezi a rendszer alapbizonylatát, amely egyben két 

év adatainak nyilvántartására is szolgál. Alkalmas a feldol

gozáshoz szükséges személyi és statisztikai törzsadatok, a 

számfejtési adatok tárolására, a számfejtés elvégzéséhez és 

a különböző ellenőrzésekhez szükséges adatok, valamint a ha

vonként számfejtett járandóságok tételes nyilvántartására.

A számfejtési rész a tárgyhóban számfejtett bérek, egyéb jog

címek alapján járó járandóságok és a dolgozót terhelő külön

böző levonások összegeit oszloponként tartalmazza.
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A számfejtő előadók a karton megfelelő oszlopába beírják a 

havi számfejtési adatokat, valamint néhány ellenőrzőszámot

képeznek. Abban az esetben, ha a számfejtendő bér az előző 

hónaphoz képest nem tér el, a rendszer automatikusan az elő

ző hónap adatai alapján végzi el a számfejtést.

Mindazon események közlésére, melyek a számfejtéssel kapcso

latosak, de nem tartoznak a számfejtés rendszeres folyamatá

ba, bizonylatok kerültek kialakításra.

A feldolgozási rendszer az alapbizonylatokra és az egyéb bi

zonylatokra vonatkozóan ciklikus ellenőrzést végez. A javí

tást - a bizonylatok alapján - a számfejtő előadók végzik.

A feldolgozási rendszer elkészíti a bérjegyzéket, mely a mun

kabér kifizetések alapbizonylata. A bérjegyzék személyenként 

és kifizetőhelyenként cimlet-számitást is tartalmaz, ennek 

segítségével a bankban a pénzfelvétel igen leegyszerűsödik.

A számfejtett összegek átutalással, kiutalással vagy kész

pénzcsekken kerülnek el a kifizetőhelyekre. Az illetmények 

utalásához a postautalványt, illetve az átutalási megbízást 

és az ezekhez tartozó feladójegyzéket, főösszesítőt is a 

rendszer készíti el automatikusan.

A rendszer előállítja azokat a bérfelhasználási táblákat, 

amelyek alapján a költségvetési intézmények elkönyvelhetik 

a bérfizetéssel kapcsolatos gazdasági események adatait.

Azokon a területeken, ahol a tanácsi költségvetési szervek 

számviteli információ rendszere és a bérjegyzékkészitő rend

szer is teljes körű bevezetésre került, ott az intézmények 

csak információs táblákat kapnak a bérfelhasználásról, míg a 

részletes könyvelési tételeket a bérjegyzékkészitő rendszer 

mágneses adathordozón adja át a könyvelési rendszer számára. 

£z a megoldás jelentős élőmunka és papir megtakarítást ered

ményez, egyben biztosított a pontos adatszolgáltatás is.

A bérjegyzékkészitő rendszer statisztikai alrendszere évköz-
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ben folyamatosan gyűjti mindazokat a munkaügyi és béradato

kat, amelyek a statisztikai információk alapját képezik. így 

- a korábban nagy munkaigénnyel készült - statisztikai infor

mációk előállitása az egész rendszer integráns részét képezi.

A rendszer egyik alrendszere megkönnyíti a táppénzszámfejté

si munkát, mig egy másik alrendszer elkészíti azokban az ese

tekben a postautalványokat, amikor a béreket az OTP-nél vagy 

a Takarékszövetkezetnél vezetett átutalási betétszámlára kell 

utalni.

A feldolgozási rendszer minden részében elsősorban a számfej

tési előadók munkáját támogatja, azonban - a számitógép adott

ságait maximálisan kihasználva - automatizálja a számfejté

si feladatot, átfogja az egész feladatkört és előállítja mind

azokat az információkat, melyekre részben a gazdálkodó szer

veknek, részben a felügyeletet ellátó tanácsi szerveknek van 

szüksége.

5. Fejlesztési feladatok

A tanácsi pénzügyek informatikai feladatait az intézményrend

szer felépítésének megfelelően többszintű adat- és eszköz

hierarchiában kell megoldani. Az előkészítő munkák befejez

tével a közeljövőben megindul a hierarchia továbbépítésével 

a számítástechnikai eszközök telepítése a nagyobb gazdálkodó 

egységekhez, valamint az első fokú pénzügyigazgatási szervek

hez. A cél az, hogy a VII. ötéves tervidőszak végére a helyi 

/megyei/ informatikai igényeket a TAKEH hálózat autonóm mó

don elégítse ki, a központi eszközökön csak a központi pénz

ügyi kormányzat igényelnek megfelelő szintű aggregált adatok 

kezelését kelljen elvégezni. A decentralizálás keretében pe-> 

dig minél több intézméoynél, illetve adóhatóságnál kerülje

nek alkalmazásra a személyi számítógépek.
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Az Esnrséges Or3záB;os Jogi Információs Rendszer / J T R /  

programrendszere és nüködése 

/Kovács András - k S Z S Z /

1. Előzmények

A száaiitégépes Egységes Országos Jogi Információs Rendszer 

/ J T R /  fejlesztésének kiinduló pontja a Minisztertanács 

2022/1980./IX.9./ sz. határozata, amely előirja: az igazság

ügyi miniszter szervezze meg az egységes országos, számitó

gépes jogi információs rendszert, mint kiemelt állami alap

nyilvántartást .

A határozat célja ", hogy a jogalkotók és a jogalkalmazók 

részére egyszerűbbé és gyorsabbá tegye a jogszabályokról és 

a jogi iránymutatásokról szóló adatszolgáltatást".

A határozat a JIR jogi szakmai szervező bázisaként az Igaz

ságügyi Minisztériumot, számitástechnikai-szervező és üzemel

tető bázisaként pedig a Központi Statisztikai Hivatalt jelöl

te ki.

A két hatóság a feladat megoldásával az IM Számitásteohnika 

Alkalmazási Központot / T F . SZAK/ valamint a KSH Államigazgatá

si Számitógépes Szolgálatot /ÁSZS3/ bizta meg.

A líét intézmény közötti szerződés értelmében 1982-ben megkez

dődött az információs rendszer megvalósitása.

A megvalósitás egyes fázisai:

193? - részletes rendszerterv;

1934 - Adatfelvételező és Karbantartó alrendszer;

1985 - Interaktív lekérdező és Batch output alrendszer;

1936 - Az alrendszerek inteizrált tesztelése, az éles ada

tok felvételének megkezdése, próbaüzem;

1987 - a működő rendszer bemutatása a Minisztertanácsnak,

a felhasználás kezdete.
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A -TIP adattartalTia

A JIR töllören kife.-'ezve .loüszabályok nyilvántartására készült. 

Adattartalra a tel.ies feltöltés után minte^ 4— 5000 .lot^szabályt 

tartalmaz, az 1932 előtti évekből származó hatályos .iORanyagot, 

1932-től pedif; minden, a Masjrar Közlönyben közzétett Jogszabályt. 

A tartalmazott .iogszabályok szintje az Országgyűlés által hozott 

törvényektől, az országos hatáskörű szervek vezetői - miniszte

rek, államtitkárok - által kibocsátott utasitásokig terjed. Tar

talmaz továbbá ugyanezen szervek által kibocsátott iránymutatá

sokat, valamint a Legfelsőbb Biróság által kibocsátott un. biró- 

sá=ri iránymutatásokat. Ezeken kivül korlátozott számban tartal

mazni fog iogi irodalmi anyagokat, könyvek, cikkek kivonatolt 

ismertetásót.

. A JIIÍ alrendszerei

’i.l, Adatfelvátelező és karbantartó alrendszer

A ,TIR a’datfelvételező és karbantartó alrendszerének célja a 

Jogszabályok, iránymutatások és Jogi irodalmi anyagok aldata- 

inak összegyűjtése, száraitógépes feldolgozás céljára alkal

massá tétele, ellenőrzése és folyamatos aktualizálása.

A JIE adattartalmát az alábbi fő adatkörökbe soroljuk:

- normatív Jogszabályok

- nem normatív Jogszabályok

- nemzetközi szerződések

- 1945 előtti Jogszabályok
- minisztériumi, ill. országos hatáskörű szervek által ki

bocsátott iránymutatások

- bírósági iránymutatások

- Jogi irodalom.

Az adatok összegyűjtése, felvétele az adott Jogterületre ki

terjedő Jogi képzettséget, valamint az adatfelvétel szabálya

inak ismeretét igénylő feladat, ezért az adatfelvételt külön

böző Jogi szakterületeken dolgozó, speciális ismeretekre ki

képzett szakembergárda végzi az IM SZAK vezetésével és koor

dinálásával.
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Az adatok felvétele a felvételre szánt anvarjok alapos elolva

sását, na.id ennek alap.ián speciális adatlapok kitöltését .-e- 

lenti. A kitöltés lényesje az, hogy egy Jogszabály, irányrruta- 

tás vagy irodaion adatfelvételénél csak a sa.ját szövegben 

szereplő infomáoiókat használjuk fel, azaz pl. egy jogsza

bály végigolvasása sorén a szövegben szereplő adatokat .meg

határozott szabályok szerint kiemelve az olvasás sorrend.'!ében 

az adatlapra ir.juk. Ha például az A .jogszabály szövegében az 

szerepel, hogy egy B jo.gszabályt nódosit, akkor ezt az infor

mációt úgy emeljük ki, hogy MDT = B, ahol ’éDT - m.ódositott - 

a kiemelés ne’/e, és B a módosított jogszabály azonosítója. Ha 

egy jogszabály a házasságról szól, akkor a házasság szét fel

írjuk az adatlapra. A tartalomra jellemző szavakat deszkrin- 

tároknak nevezzük.

Az adatfelvétel eredményeképpen a szá.mitógépes rendszerben a 

jogszabályokból és iránymutatásokból és azok szakaszaiból do

kumentumok. a kiemelósekből pedig mezők lesznek. Ez a termi

nológia pusztán szánitástechnikai fogalmakat jelöl. A  dokumen

tum, a tárolás alapegysége, egyértelmű azonosítóval rendelke

zik és meghatározott mezőidből áll. Jogszabályoknál az azonosí

tó eleve adott, mindössze néhány egyszerű szabályt kellett be

vezetni az egységes jelölés érdekében. /Az 197̂ -. évi I. tör

vény jelölése például: 1/197A-. TV:/

A dokumentum mezői ez esetben azok az adatok, amelyeket a 

jogszabályról vagy irén.yriUtatásról tárolni akarunk, pl.: ki

bocsátó neve, hatálybalépés dátuma, kihirdető közlönye, stb.

A. számitógépes rendszerben egy dokumentumtipuson belül min

den dokument'am ugyanazokat a mezőket tartalmazza, természe

tesen egy vagy több mező üres is lehet.

'Ünt említettük, kitöltéskor nem kell azzal törődni, ho'gv 

egy jogszabály összes mezőjét maradéktalanul adattal töltsük 

fel. A mezők egy részének feltöltését programok végzik. A do

kumentumok és azok mezőinek létrehozását generálásnak nevez- 

zülí. Ecy jogszabálynak pl. igen fontos adata a kibocsátó ne

ve. Előbbi példánknál az l/197é-.T\̂  felvételénél sehol sem
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"or.d''X: re~, hony az Orszá-xírjTiléa a kibocsátó, ezt a program 

r -  a-o’-ocit^ból ki tnd'a olvasni.

nzo:'l" B’ eliárás io^i irodalomnál is, csak ott a folyamat 

o-ys'-Br’i’-'b, -̂ ivel a meBlk eleve adottak.

A ’n-szabBlyoknak nagyon sok olyan fontos adata is van, ame

lyet a kihirdet^ közlöny nem tartalmaz. Ha például egy ,iog- 

5'ab"lyt hatályon kivül helyeznek, altkor ez a tény sohasem a 
■o-s-ahályt közzétevő közlöny szövegében, hanem mindig vala- 

cly ’"ás - a hatályon kivül helyező - .-jogszabály szövegében 

-■‘o-’d”! e j " - . A hatályon kivül helyezés dátuma és a hatályon 

-i’ün, helyező .'orszabály mezők tartalma tehát csak egy másik 

-o~r.-abály felvételekor kerülhet a rendszerbe, mint e másik 

-'o-szahályrak az adata.

A - ' : a folyar.atot, amikor ecry .iogszabálynak valamely mező.jebe 

-'s-’--b, e~y másik .'ogssabály felvételéből következőleg adat 

'.érül be, korrekciónak nevezzük. A program segitságével vég- 

reha.-'tott automatikus korrekció a JIR adathalmazai aktuali- 

álé sónak legfontosabb alapelve, mivel az adatfelvétel és 

5'’B,t’;arbantartás folyamatát egyazon emberi tevékenységben 

o'-yesiti.

A ,’ogs-abályok bizonyos mezőinek tartalma csak korrekció út- 

-án töltődhet fel. Ilyen például az előbb említett hatályon 

kivül helyező mellett a változást okozó .jogszabályok mezője, 

’’a A -ogszabály módosit.'̂ a B jogszabályt, akkor ez a tény az 

^ 'o'szabály szövegében szerepel. így B számára A a változást 

okozó, és korrekció ut.ián kerül be a B jogszabály dokumentu

mába.

A dokumentum és mező szemlélet a JIR által felvetett problé

ma szövemes -'ellegü memoldását tükrözi vissza. A szöve.ges 

-ellem mellett azonban, figyelembe kell venni a jogszabályok 

hierarchikus szerkezetét.

A JIR-ben figyelembe vett hierarchia szintek a következőké 

Lemfelső szint maga a jogszabály egésze. Sz paragrafusokból 

áll. A paragrafussal egy szinten levő jogszabály szerkezeti 

rész a pont, cikk, melléklet és függelék. /Ezeket nevezhet-
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,1ük egysóp^esen szakasznak is, de ha csak a paragrafus elneve

zést használiuk, akkor általában a vele e r ^  szinten levő szer

kezeti részekre is gondolunk. A paragrafusok bekezdésekből, a 

bekezdések pedig alpontokból állhatnak.

A ,Tik-ben minden .jogszabályról készül ezy iorszabály törzs do

kumentum. A ,iop?3sabály törzs a .•’’oz-szabály mâ -a. FTezőinok érté

ke a jogszabály minden részére egyaránt érvényes, '‘inden pa

ragrafusról /pont, cikk, melléklet, függelékről/ is készül do

kumentum. Ennek adatai csak az adott paragrafusra érvényesek.

A  .iogszabály törzs adataival szemben ezeket részadatokr.o'n ne

vezzük. A jogszabály törzs adatait takarékossági okokból álta

lában nem tárol.iuk a részadatokban is, kivételt képez néhány 

rövid adat /pl. dátum, kibocsátó/, amelyeket a visszakeresés 

gyorsasába érdekében alckor is tcároliuk a részadatokban, he 

azok a törzsadattal megegyeznek. A .-'ogszabály óimét vagy pél

dául az alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket a paramrafus 

mezőinek kii.ratásakor a program a ,’ogszabály törzsből olvassa 

ki, ha a paragrafus vonatkozó nézői üresek.

Ő.2. Interaktiv alrendszer

A JIH interaktiv alrendszerének célja egyrészt a strukturált 

szöveges adatbázisok felépitáse, másrészt az interaV:tiv lekér

dezés lehetőségének biztosítása.

A továbbiakban adatbázis alatt ért-'ük tágabb értelemben a -‘o~- 

szabály, iránymutatás és jorri irodalom dokumentumainak ez 

adatvisszenyerés szemport"á.ból optimális m."don történő számi- 

tógópes tároliását.

Ezen az adattárolási komplexumon belül elkülönitjük a szükobb 

értelenben vett adatbázist. és a deszkriptorokat hierarchikus 

rendben táróié tezauruszt.

A szöveges adatbázis tárolási alapegysége a dokimentur, amely 

mezőkből áll. A dokumentum - mező szemiléletről az előzőekben 

m,ár volt szó. A dokumentum mezőit a tárolás szempontjából há- 

.ron csoportba soroljuk. Eszerint vannak:
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- ols"dler-e3,

- .'.ásodlasros,

- har"edla=;os nez'k, valanint egy különleges mező a

- 'áilső azonositfi.

A '~-üls~ azonositó /röviden azonosító/ a jogszabályok, irány- 

— itatások, 'Oti irodaion dokurnentunainak negldilönböztetésére 

sr,olnáló alfanunerikus r'elölés.

A külső azonosító ^ellett az adatbázis felépítése során min

den enyes dokunentur.hor. hozzárendelődik egy belső azonosító, 

s belső azonosító vapy dokumentimsorszán azt fejezi ki, hogy 

bot ölt őskor hányadikként került be a dokunentum az adatbázis

ba.

A’ elsődleges nézők azok a mezők, amelyek értékeit invertált 

file-okban tároljuk. Kinden elsődleges mezőről Iriilön invertált 

'■ile készül. Az invertált file a mezőben előforduló összes ér

tőket eryszer tartalnasza, és minden értékhez hozzákapcsol egy 

előfordulási listát, amely azoknak a dokumentumoknak a belső 

a-ionositóit foglalja magában, amelyek az adott értéket az adott 

mntőben tartalnazsáj:.

Az előfordulási lista elemei az előfordulás bejegyzések. Egy 

előfordulás be.-egyzés tartalmazza egy dokunentum sorszámát és 

a dokumentum szekoiókódját. k  szekeiókód az adatbázis logikai 

felosztására szolrál, macában fo~lal-a a dokumentum adatköré

nek kódját, azt homy alap vagy nem alap, valamint azt is, hogy 

hatályos vagy nem hatályos az érintett dokunentum.

Egy invertált file húron al-file-ból áll. Az első kettő az 

invertált érték random módon történő gyors visszakeresését 

teszi lehetővé, a harmadik pedig az előfordulás bejegyzése

ket tartalmazza.

Az elsődleges mezők alapján történő visszakeresést elsődle

ges visszaheeresésnek nevezzük. Ennek célja egy mező egy 'ér

tékét tartalmazó dokumentumok halmazának visszakeresése. Az 

elsődleges visszakei’esés különösen alkalmas az összetett fel

tétel szerinti j'isszakeresésre. Az összetett logikai feltétel
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í’e le l  Te-.

A "ásodla~os "0"~k aaok a t c""’.:, e ’olyck ó.T-TÓksiy 'í.o':" 'G-.y”- 
'oi-'/'í'v;:, e .̂pr ■'iGl'íl ’■G? r-^kírt CEO'po:?toEÍt‘'a tArol ' ;’', -'a p--A_ 

vj-EE"'a’:GrGEÓnt í  ■ .̂EĜ l’a-oE
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-a » ■■■■■-Túrokra]: a kereső kérdéEbsn sza-
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io le'iot tárol-:, e-'ó-'t a Ic-fontor-ot'o r Ie "̂'’Ic-es rezT-.et r:~T- 

" d o ''p-'’adla~cs "'do- is tárol'u’:.

}
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’ -a ’oc 3 0 lat or 1 e ee'.;:
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-- zzizTorir-a

!l'z-enr!elt
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’ 'o ti leirásbar ar Ar;P37._n?l korábban kidolgozott IFP - In- 

vovtált ?ilo ’2-ocesszor szöveges adattároló és visszakereső 

■o'do-oz’ f" vonásait fo-laltuk össze.

- .y Tyri edetbázis nexinálisan 2321^3 dokumentumot tartalmazhat* 

■l"'-ben kb. 100000 dokumentumra szánitunk. 

rio’r.— entumnak 33 mezőie lehet.

A "T -̂nor. 32 mezőt használunk ki.

sls''dle~es vagy másodlagos mező egy értéke 50 karakter ie-

''.et.

a korlátot az elsődleges mezőknél kihasználjuk, a másod- 

-'osa.knál e-j"- érték 10-12 karakternél nem hosszabb.

” ■■larradlaroE -ez" maximálisan 4095 karakter lehet.

a ' - a t ^ v t  a le-tobb dokumentuTnál messze nen használjuk 

, de 'riv'toles esetben merközelithetdük /pl. rr.ellék-

loto': tnl“ss szövege/.

do’:-'-'entu:í hossza kb. 3000 karakter lehet. A legtöbb eset- 

'-O'- ne-: baszni,'u;: ki.

A to-an.rusz 1" szintes mélységű hierarchiát tud kezelni.

A m~'>bor. 7 S'-intet használunk ki.

oo-alo— :ek 20 szinonima.iaxés 10 rokona lehet mexinálisan. 

m-Tr -"otalo-nak maximálisan 33 aiárendeltr'e lehet.

O’-b-'l a .Tim-bor. kb. tizet használunk

,é to-aMruszban szereplő fogainak száma gyakorlatilag korlátlan. 

A TTg teza-i-'.'szában kb. 20000 fogalomra szániturk.

A 712-ben két adatbázist tervezünk -üködtetni. A nagyobbik a 

■orsz8báljo’:at és iránymutatásokat tartalmazza. Ezen belül a 

dokmnentn.,zo’-8t különböző adatkörökbe sorol-'uk szekciókódo- 

’■:at alkal--az:<n’-/. A kisebbik a dogi irodalmi anyaz-okat tar- 

tálma-za,, gz osa’- egyetlen adatkörből áll szekciókódot nen 

alkalziaza-k/.

match output alrer.cszer.

A .'IP batch output alrendszerének alapvető feladata az, hogy 

a tárolt, rexd.szerezett adatokból az aktuális cálnak r.e-föle

lő i.nformáoiólcat szolgáltasson batch feldolgozások segitságé- 

dcal.
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A batch-output elrendscer faledathcróbe

- a tábla-enerátorral r-eíToldható output infoüouációh 

se, illetve

- a statisztikái ki”utatá.sok kószitése tartozik. 

?áblaz-ererátoros outputok

A  táblaTererátor epy nlyar általáros célú listát, illetve v''-- 

vesszalarot kószitő oroTrar, avelynok rnködését - az â '.tuális 

cálrek z’.e'~felelően - para~áterkártyákkal lehet ve"0relr.i. á’_ 

rek nezfelelöer. parar.étsrezhetőer ■■.e'̂ adhatók

- az á.ltalr.ros kereső /l:iz/álasz,tó/ teltételek, velyek se-it- 

sé'--ével az adatbó.zisbnl leválaszhat'^ a do!a’"ertuzo:- a?.ep- 

halr.az.a,

- a ssükitő /ta~ol'/ feltételek, azelyek se-itsá-é-’e! ez 

elap',ial'’Bz.bél különbőz^ s-ereontok szerirti, toz^ábbi lev»- 

lo~atások v.ó-e:'tetők el. Bizonyos esetekben az alephal-az 

e-TTber. a -.’ ' ^ r G r e d r r j W . r , niután tov?,bbi szükitést ner kell

Vénreka-tani,

- a kiíratandó "ez"nevek,

- a tábla főci"e, aloiro,

- a periféria: sornyo-'tatz.ra, va^y "ávnegszala-ra va^y z-ir.d- 

kettőz-e kell kiiratni az erad^ényt.

A listfik szerkezetüket tekintve ké.ron. részből állnak:

- az outputot általánosan leiró perar.étereket, utasitásokat 

tartalraz.ó rész.ből,

- a tónyler-es tertalo"ból és

- a tartalo ''e-yzéüs"!.

A "á'-neos’alanns output k^tf'le leke:;:

- do’:uiZ.entuz-.okRt eredeti for-átu. iban tertalnazé output, ill.

- a "print i-zane" for:"átu';.-.'i szelei, ancly kcznzotlenül nyo"- 

tatkató foriuábar tertalziazza b z  output adathal-az.t.
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j . ntat:.s:;ti''ai táblák kSszitásável kapcsolatos tevékenységek 

O' o ’tout’.:ár" bizonylat kitöltésétől kezdve a releváns adat- 

kel-a,’o;- lótrehozásái’’ reregyeznek a táblagenerátoros out- , 

outok '■'szitésóvel. üülön utasitáskészlet szolgál a /statisz

tikai/ besorolási értékek r.egadására, para~éterezósére, illet

ve a sviv.itási 'v'dok r^egvélasztására.

' előbbiek alaoiá- a statisztikai táblák készítésének fázi

sa i:

- a relevá.ns do':uventur.ihelr.ez ki'választásá.ból,

- a ststisztikai száritások elvégzéséb'l és

- a." eredmények táblázatos fornában való kilistázásé.ból áll

nak,

1 r o d a 1 b ^

[l] Országos bogi Információs Rendszer /JIH/ részletes rendl- 

szertem^e. ASZS", 19°?.

[o'] lováos A. - Sugár F. - Vig S. - Xorsios K. - Apor Gy.:

A z  I?P •Osöve'zes információkszelő rendszer és alkalnazásai. 

XI. "eumenn Kongresszus, Székesfebór’/ár, 19S?.nov.l'l— 17.

[""1 Dr Seprőd! L.: A Szoftverfürmetlen adatlap 'elentősége az 

Országos logi Információs Rendszerben. II, íieumann :vong- 

resszus, Székesfeh'rvár, 193?. nov,l'‘i— 10.

í';-l Kovács A.: A Tóni Információs Rendszer progranrendszeré- 

"ok i-enópitése, Infomáció Rlektronika 85/'t. szán.
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HARANGOtó CSABÁNÉ rendszerszervező 

PÁL BARNABÁS rendszerszervező

l e g pOb b Ogyészsís titkársága

számítógépes adatfeldolgozás az ügyészi szervezetben

Az ügyészség sajátos szereppel bir az állami szervek egységes 

rendszerében. Hagasszintü Jogi előirások határozzák meg a spe

ciális feladatokat. Jogokat és kötelezettségeket, amelyek ellá

tásához, illetve gyakorlásához megfelelő eszközökkel rendelkezik 

a szervezet.

Az ügyészség zömmel felügyeleti funkciókat lát el, részt vesz 

a bírósági eljárásban, fellép a törvényesség védelmében, segít

séget nyújt a bűnözés elleni küzdelemhez, elősegíti a bűnözés, 

mint deviáns társadalmi Jelenség széleskörű megismerését, okai

nak feltárását, valamint aktiv közreműködője a Jogalkotási fo

lyamatnak.

A feladatok végrehajtásához egységes - centralizált - szervezeti 

rendszer társul, amely azonban funkcionális /szakági, szakterü

leti/ szempontok és területi elv alapján tagolt.

Az egész szervezet működését Jellemzi, hogy az ügyészi feladatok 

teljesítése mellett összetett, sokoldalú törvényességi információ

kat kell gyűjteni, és azokat időben és térben legközelebb kell 

hozni a konkrét döntésekhez.

A Legfőbb Ügyészség információs rendszere olyan szakmai és funk

cionális Jellegű alrendszerekből tevődik össze, amelyek tartal

milag és formailag követik a szakágak specifikumait, egyben meg

teremtik a kapcsolatok szoros rendszerének kiépítését.

A szakmai tevékenységek közül Jelenleg a bűnüldözéssel kapcsola

tos terület az a folyamat, amely közelitő pontossággal modell 

szinten már elemzésre került. Ehhez olyan információs alrendsze

rek kapcsolódnak, amelyek az utólagos regisztrálás módszerével 

a tájékozódás és tájékoztatás kettős követelményét teljesitik.
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A büntető eljárásról - a nyomozás elrendelésétől a jogerős bí

rósági határozat meghozataláig - két alrendszer szolgáltat adatokat. 

Az egyik az "Egységes rendőrségi és ügyészségi statisztika", amely 

a nyomozás folyamatát kiséri figyelemmel, regisztrálva a bűnözés 

társadalmi jelenségét cselekmény! és elkövetői oldalról.

Az egységes bűnügyi statisztikai adatgyűjtés bevezetéséről 196é-. 

január 1-i hatállyal rendelkezett a belügyminiszter és a legfőbb 

ügyész. A közös utasításnak megfelelően a rendőrök, ügyészek és 

a vám- és pénzügyőrök azonos elvek alapján, egyforma adatlapokon 

a büntetőeljárás nyomozási szakaszában gyűjtik össze a bűnözésre 

és a bűnüldözésre vonatkozó információkat.

Az egységes bűnügyi statisztika megfigyelési egységei a bűncse

lekmény, illetve a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított sze

mély,a tettes.

Az elkövetett bűncselekményekről B adatlapot kell kiállítani. A 

B lap rovataiban egyrészt a nyomozással, másrészt magával^a bűn

cselekménnyel kapcsolatos adatokat gyűjti. A kiemelt büncöelekmé- 

nyek esetében az elkövetés helyének és idejének behatárolásán kí

vül az elkövetés helyszínére, módszerére, eszközére, körülményeire, 

az elkövetést lehetővé tévő okokra, valamint a sértettre, káro

sultra is tartalmaz adatokat.

T adatlapot kell kitölteni a bűncselekmény elkövetésével gyanúsí

tott személyekről. A T lap rovataiban a nyomozásnak elsősorban a 

gyanúsítottal kapcsolatos adatait, és ha bűncselekmény megálla

pítható és ezt a gyanúsított követte el, akkor az elkövetőről tar

talmaz szociológiai és kriminalisztikai értékű adatokat.

A bűncselekmények adatai és az elkövetéssel gyanúsított személyek 

adatai egymástól elkülönült adattárat képeznek. Vannak azonban 

olyan azonosítási pontok, amelyek segítségével a B és T adattár 

egymáshoz rendelhető. Ezek az eljáró szerv kódszáma, az ügyszám, 

a személyi szám és a bűncselekmény kód.

Az adatgyűjtés vázolt rendszere lehetőséget teremt arra, hogy az 

elkövetett bűncselekmények és az elkövetéssel gyanúsított személyek
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adathalmazelit önmagukon belül elemezve feltárjuk ezek sajátossá

gait. Ezen túlmenően - mivel egy tettes több bűncselekményt is 

elkövethet, illetve egy bűncselekmény elkövetésénél tettestársak 

is lehetnek - a felsorolt kapcsolódási pontok felhasználásával 

kimutathatók a többrendbeli bűnelkövetések, a csoportos és bűn

szövetkezetben elkövetett bűncselekmények, továbbá az elkövető 

személyéhez ill. csoportjához rendelhető az őt terhelő bűncselek

mények halmaza.

Az adattár kialakításában, az adatbevitelben, adatvizsgálatban és 

adatfeldolgozásban több intézmény számitásteohnikusai vesznek részt. 

Az ügyészségi számítóközpont 1984-ben kapcsolódott be ebbe a mun

kába, elsősorban azzal az igénnyel, hogy speciálisan az ügyészi 

szervezet szemszögéből vizsgálja az, adatállományt, az ügyészi mun

kafeladatok még hatékonyabb ellátását számitógépes információkkal 

támogassa.

A követelményeknek megfelelően az adatszolgáltatás kétirányú:

- egyrészt az összegezett éves adattárakból széleskörű, át

fogó elemzéseket készítünk /igy készül rendszeresen a bű

nözésről, a bűnüldözésről, az ismeretlen tettesek felderí

téséről, a külföldiek magyarországi bűnözéséről, stb... 

kiadvány/

- másrészt az átfogó statisztikák alapján megállapítható 

tendenciák behatóbb elemzésére, vagy országos szintű irány

elveknek megfelelően készülő célvizsgálatok információigé

nyének kielégítésére szolgáltatunk adatokat.

A vizsgálódásoknál a legszélesebbkörü elemzésekre nyílik lehetőség 

az adatállomány gazdagsága miatt. Kimutatjuk mindenekelőtt a bű

nözés terjedelmét, volumenét és ennek évekre visszamenőleg a di

namikus változását. Még pontosabban téjékoztat a bűncselekmények 

strukturális, és a területi eloszlást is figyelembe vevő vizsgá

lata, amellyel az egyes bűncselekménycsoportok előfordulásának 

évről-évre változó vagy éppen stagnáló tendenciája látható.

Sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy a bűnözés az utóbbi évtized

ben egyre növekszik hazánkban.
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Hegemlithető például a vagyon elleni bűncselekmények, azon belül 

is a lopások egyértelmű emelkedő tendenciája. Messzemenő következ

tetések levonására alkalmas ez a felismerés. Országos szintű va

gyonvédelmi előirások meghozatalában, pontosításában tükröződik 

vissza, gazdasági kihatásai sem hanyagolhatok el - gondolva csak 

a biztonsági berendezések kifejlesztésére, gyártására -, de mé'g a 

lakosságtól is szemléletmód változást, nagyobb körültekintést igé

nyel a lopásokkal, mint bűncselekményekkel szembeni harc.'

Másik példaként említve lehetőséget nyújt a rendszer az ismeretlen 

tetteses nyomozások felderítésének vizsgálatára. A számok azt mutat

ják, hogy évről-évre növekszik azon bűncselekmények száma, amelynél 

a nyomozás megkezdésekor a tettes ismeretlen volt, de a nyomozó 

eljárás során felderítették. Mégis az összbünözés nem elhanyagol

ható százalékában a tettes továbbra is ismeretlen marad.

Az egyértelmű tendenciák felismerésével, és ezeh folyamatoknak 

informatikai módszerekkel való megalapozott előrevetítésével olyan 

ismeretek birtokába juthatunk, amelyek kényszerűen konkrét intéz

kedések meghozatalát indikálják. A bűnüldöző szervek munkájuk 

szervezésével, célfeladatok kitűzésével, esetleg létszámot is érin

tő intézkedésekkel reagálnak ezekre a felismerésekre, hiszen a 

bűnözés növekedésével erősen felduzzadt feladataikat cfeak igy 

tudják színvonalasan ellátni.

Az előzőekben érintett elemzések általános áttekintést nyújtanak 

a vizsgált kérdéskörről. Gyakoriak emellett az ügyészi szervezet

ben azok a vizsgálatok is, amelyek a bűnözés egészének szempont

jából talán elhanyagolható kérdést elemeznek - mint pl. az ifjú

ság elleni bűncselekmények közül a kiskorúak veszélyeztetése, ami 

az összbüncselekménynek csupán 5 ezreléke -, mégis megkülönbözte

tett figyelmet igényelnek társadalmi veszélyességüknél fogva.

Ezen vizsgálatok gyakran olyan részletkérdésekre is kiterjednek, 

amelyről a számitógépes adattár nem tartalmaz információkat. 

Ilyenkor a számitógépes feldolgozás feladata az lehet, hogy kivá

lassza azokat a bűncselekményi és elkövetői rekordokat, amelyek 

a megadott paraméterek alapján a vizsgálat tárgyát képezhetik, 

és közölje, hogy ezek részletező adataiért melyik eljáró szervnél, 

milyen ügyszámon archivált aktához kell fordulni. Jelentős segít

séget jelent ez az adatgyűjtéshez.
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Ha az alkalmazás oldaláról felhasználói szemmel tekintünk a rend

szerre, emlitést érdemel az adatállomány kutatási célokra való 

felhasználása is. Elsősorban a kriminológia és kriminalisztika, 

de más tudományok is meritenek információkat a bőséges adathal

mazból, sőt kutatási irányok kitűzésénél sem mellőzhetők az adattá 

alapján készült elemzések megállapításai. A rendszeres kiadványok 

közreadásával, az illetékes szervekhez és személyekhez való eljut

tatásával is törekszenek segíteni a még szélesebb körű felhasználái 

a rendszert üzemeltető szervek.

Megemlíteném itt az egyik legfrissebb vizsgálatunkat, amelyet a 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológiai Tanszékének 

felkérésére végzünk, és amely a munkásszállói bűnözés részletes 

elemzését tartalmazza. Ebben a munkában a komplexitást tartva szem 

előtt, demográfiai adatokat is felhasználva, mutatjuk ki a munkás- 

szálláson lakók kriminalitásának jellemzőit, szociológiai szempon

tokat előtérbe állítva láttatjuk ezen társadalmi réteg helyzetét.

Az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztikai rendszer azt 

vállalja, hogy az ismertté vált bűnözésről, a nyomozó eljárás be

fejezésekor már bizonyítékokkal alátámasztottan valószinüsithető 

bűnözés adatait elemezze. Nem tartalmaz adatokat azonban a magán- 

vádas bűncselekményekről, s természetesen a latens bűnözésről. 

Tudnunk kell azt is, hogy a büntető eljárásban a tettest, elköve

tőt mindaddig gyanúsítottnak ill. vádlottnak kell tekinteni, mig 

a birói Ítélkezés őt bűnösnek nem mondja ki. Bűnössége tehát a 

nyomozó eljárás lezárását követően csak később vélik bizonyossággá,

Nem csökkenti ez a tény az egységes rendőrségi és ügyészségi sta

tisztikai rendszernek és a bűnözésre vonatkozó információinak je

lentőségét, csupán arra ösztönöz, hogy a renszer adatait más ügyéss 

ségi és bírósági rendszerek adataival, és egyéb jogi, szociológiai, 

népességtudományi információkkal együtt elemezve vizsgáljuk, igy 

kaphatunk teljes képet a bűnözésről.

Az ügyészségi információs rendszer másik nagy szakmai alrendszere 

a védképviseleti rendszer hivatott információkat szolgáltatni a 

vádemeléstől a jogerős bírósági határozat meghozataláig. Ezen in

formációk egyrészt olyan területeket jellemeznek, mint az ügyre
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vonatkozó idószerüségi adatok, a bíróság által elrendelt pótnyo- 

mozások, elnapolások, valamint a bizonyitáskiegészitések. Ezen túl

menően a vádlottanként számbavett olyan ügyészi indítványok és 

bírósági határozatok, amelyek az eljárás folyamán a változások 

tükrében mutatjádc a kényszerintézkedések alakulásét, a büntetés, 

kiszabási gyakorlatot, az esetleges fellebbezéseket és azok sor

sét, és adatokat gyűjtünk a vádlott által elkövetett büncselek- 

mány/ek/ minősítésének alakulásáról a vád, illetve a jogerős bí

rósági határozat vonatkozásában.

Az információk keletkezése az eljárás folyamán időben és térben 

elválik. Egy-egy ügyben a vádemelés és a jogerős Ítélet meghoza

tala közben, nem ritkán egy évnél is hosszabb idő telik el. Terü

letileg pedig fellebbezés után változik az illetékesség az ügyészi 

szervezetben, igy az egész büntetőbírósági perszákban a folyamatos 

információnyerés nagyon bonyol Ot.

Az információs rendszer adatszolgáltatásának jelenlegi alapja egy 

olyan adatlap-garnitúra, amely akkor kerül az ügyészségi ház|i- 

iratokhoz és kezdik meg a folyamatos kitöltését, ha egy ügyben az 

eljáró nyomozó hatóság a nyomozást befejezve, azt átadja vádeme

lési javaslattal az ügyészségnek. Ettől kezdve az ügyész a felelős 

az adatszolgáltatás pontosságáért, akinek személye az eljárás fo

lyamán többször is változhat.

Az adatlap akkor kerül a számitógépes feldolgozás rendszerébe, ha 

egy vádlottal szemben jogerősen befejeződött az eljárás.

Az adatszolgáltatások tervezésénél azt az alaptételt vettük fi

gyelembe, hogy az ügyészi szervezetben keletkező információk 

alapvetően két típusúak:

- egyrészt olyanok, amelyek a szervezet különböző szaSonai és 

funkcionális tevékenységéről adnak képet és ezek elemzése 

lehetőséget nyújt olyan következtetések levonásához, ame

lyek az ügyészi munka színvonalának javítását eredményezik,

- másrészt tartalmuknál fogva ezek az információk alkalmasak 

arra, hogy egy adott jogpolitikai kérdésről a párt és ál

lami vezetés részére döntéselőkészitő tájékoztatást adjunk.
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Az adattárak kialakításánál ezért egyik fő szempontunk az volt, 

hogy az információs rendszer alkalmas legyen féléves időszakokatl 

lezárva a védképviseleti tevékenységről információkat szolgál

tatni standard táblák segítségével. Ez az adatszolgáltatás egy

részt országosan veszi számba egy adott időszak Jellemzőit, ugyan- 

akkor a megyei adatok is megjelennek városi ügyészségi bontásban,! 

tehát az ügyészi szervezet elemi egységei is lehetőséget kapnak 

területükön a tendenciák elemzésére, a tevékenységek regisztrálá

sára, más területekkel való összevetésekre.

Ugyanakkor komoly b^g,itséget nyújt az információs rendszer olyan 

elemzésekhez, amelyekhez szükséges adatok a büntetőbírósági tévé- I 

kenységről csak a mi adattárainkban állnak rendelkezésre, és az 

általunk kifejlesztett lekérdező rendszer segítségével rövid vá

laszidő alatt vizsgálhatók különböző kérdések.

Az elmúlt időszakban foglalkoztunk például a vagyonelkobzás al- g 

kalmazására vonatkozó ügyészi indítványok megalapotottságának és I 

eredményességének vizsgálatával, majd az 1985. Január 1-től beve- J 

zetésre került főbüntetési nem, a szigorított Javitó-nevelő munka * 

büntetés kiszabásának gyakorlatával kapcsolatos vizsgálathoz szol

gáltattunk adatokat, és részt vettünk abban a vizsgálatban, amelyng

célja annak elemzése, hogy a büntetőbírósági eljárásban az ügyész á
, , , „ , , , , ^

társadalmi tulajdonért való fokozott felelősség ervenyesitese, a \

társadalmi tulajdonban okozott károk megtérítésének biztosítása és i

megtérülése érdekében a szükséges intézkedéseket és indítványokat J 

megteszi-e.

E néhány példát kiragadva azt mondhatjuk, hogy az információs rend

szer bevezetése óta - 1985. Január 1. - polgárjogot nyert a szer

vezet munkájában, az illetékes vezetők megfelelően támaszkodnak 

az információs szolgáltatásokra, állandó bővülő igények kielégí

tése komoly feladatokat ró Jelenlegi konfigurációnkra.

Az adatok rögzítése 7 adatrögzítő és adatelőkészitő központban 

történik az ország különböző nagyvárosaiban, megfelelő illetékes

ségi területi felosztással.

A 19 megye és Budapest adatait tartalmazó mágneskazetták rendsze-
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resen érkeznek a Budapesten lévő Szémitógép-központba. TPA-llé-8 

tipusu központi egységgel rendelkező gépparkunkon történik az 

adatok feldolgozása.

Természetesen szervezetünk is érzi az off-line hálózatból eredő 

hátrányokat, igy fejlesztési elképzeléseink szerint első lépésben 

az adatrögzítő berendezéseket szeretnénk lecserélni, és helyettük, 

már nem csak a régióközpontokba, hanem valamennyi megyei főügyész

ségre PC-XT kategóriájú mikroszámítógépet tervezünk telepíteni, 

amelyek segítségével minőségében jelentősen változhat a helyi fel- 

dolgc zások színvonala.

Megfelelő anyagi és teohnikai bázis megteremtése után a második 

lépcsőben egy on-line hálózattá való összekapcsolását tervezzük 

ezen berendezéseknek.

Meg kell említenünk, hogy olyan software kifejlesztésére is sor 

került, amelyek segítségével minimálisra csökkentettük a megje

lenő kiadványaink nyomdai előkészítésének idejét, megteremtve a 

számitástechnikai kapcsolatot a TPA-llá8-as központi egységünk 

és a Nyomdaipari Fényszedő Üzem számitógépes és fényszedő beren

dezései között.

Mindkét ismertetett alrendszer vezetS. információs rendszerként 

működik, hasznosságuk nem gazdasági természetű. Áttételesen 

érezhető azonban a hasznuk társadalmi szempontból, mert a bűnözés 

teljeskörü megismerése mellett a bűnmegelőzés hatékony esz

közeinek megtalálásához szükséges intenzív elemző munkát segítik.

E komplex feladat megoldása annál is inkább támogatott, mivel 

a két alrendszer adattárai egymásnak megfeleltethetők. Lehetőség 

van egy adott bűncselekmény tettesével szemben elrendelt nyomo

zás befejezését követő bírósági eljárás nyomkövetésére.

Végül meg kell állapítanunk, hogy az ismertetett két alrendszer 

nem öleli fel az ügyészi szakmai tevékenység valamennyi területét. 

Meg kell teremteni az általános felügyeleti és polgári jogi szak

terület információs alrendszereinek számítógéppel történő támoga- 

tását.
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A fejlesztés másik iránya összetettebb feladat. Mivel az ügyészi 

munka a társadalmi és gazdasági élet különböző jellegzetességeivel,^ 

törvényszerűségeivel foglalkozik, szükséges egy olyan társadalmi 

törvényességi információs rendszer létrehozása, amely tartalmazza 

az ügyészi munkavégzés sorén keletkező valamennyi információt.

így válhat lehetővé az ügyészi szervezet mind magasabb szinten 

való vezetése irányítása.

összegezésül megállapítható, hogy a számítástechnikai fejlesztés 

jelentősége az ügyészi szervezet számára is elsősorban azt jelen

ti, hogy céljai elérése, feladatainak megvalósítása érdekében 

jól használja ki korunk technikai színvonalából adódó lehetőségeket. 

Mivel az ügyészi munkában is az emberi tényező kiemelkedő jelen

tőségű, fontos, hogy annak hatékonyságát növelni lehessen.

Ehhez elengedhetetlen az információk előállítása és hasznosítása.
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IV/15

B á n á t i  Gábor programozó - főelőadó 

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG TITKÁHSÁGA

Az "AKTINFO" általános információ nyilvántartó és lekérdező rendszer

Közismert az a rendkivül fontos törvényszerűség, hogy egy szervezet 

működését alapvetően négy alapfunkció határozza meg;

- a tartalom,

- a struktúra,

- a kommunikációs rendszer és az

- önálló döntéshozatal.

Az egyes tényezők részletes elemzése alapján könnyen beláthatp, hogy 

a felsorolt összetevők közűi, a kommunikációs rendszernek kiemelt sze

repe van. Ennek a jósága ill. a hibás működése nagymértékben befolyá

solja a többi három tényező működési szinvonalát. A szervezet, ill. a 

fogalmat már konkrét tartalommal feltöltve, a közintézmények, vállala

tok, s ezek egyik legnagyobb és legsokrétűbb információs forgalmat le

bonyolító szervezeti egységei - a titkárságok - amelyek a különböző 

szervezeti egységekkel szorosan együttműködve, de a feladatok jellegé 

nél fogva mégis eltérő módszerekkel bonyolítják le;

- az információk begyűjtését,

- az adatok regisztrálását és feldolgozását, majd

- a feldolgozott adatok alapján, az információ szolgáltatást.

Az is eléggé közismert tény, hogy a vállalatok, de főleg a közintéz

mények titkárságainál szinte állandó probléma a megfelelő adminiszt

ratív munkaerővel való ellátottság.
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Ennek főbb okai a következők:

- a nagyfokú szellemi és fizikai munkateher,

- a viszonylag monoton jellegű munka, és

- a nem túlzottan magas fizetési lehetőségek.

Az elmondottakból következik - hogy főleg a minőségi munkaerő szá

méira - ezek a munkakörök nem túl vonzóak, hiszen a kedvezőtlen mun

kakörülmények ellenére, a meglévő munkákat határidőre és gyakorla

tilag hibátlanul kell elvégezni.

A fentiekben röviden vázolt tények mélyrehatóan jellemzik a titkár

ságoknak - a mai társadalmi és gazdasági környezetben meglévő - alap

vető problémáját, hogy az egyre növekvő mennyiségi és minőségi köve

telményeknek, jó esetben stagnáló, de számos esetben egyre inkább 

romló munkaerőhelyzettel kell eleget tenniük. Mivel ezen speciális 

tevékenységű szervezeti egységek munkájának mennyisége a jövőben is 

egyre emelkedő tendenciájú, ill. a munkaerővel való ellátottság te

rületén nem várható döntő változás, ezért a jogosan elvért magas kö

vetelményeknek, méír a jelenben is csak a fejlett technika - s ez a 

jelen ismereteink szerint a számitógép - széleskörű alkalmazásával 

lehet eleget tenni.

Az "AKTINFO" /aktuális információszolgáltatás/, egy számítógéppel 

téimogatott, általános információ nyilvántartó és lekérdező rendszer, 

amely elsősorban a közintézmények adminisztrációs terheit kívánja 

csökkenteni, de alkalmas vállalati adaptációra is.

A rendszer kifejlesztésével kapcsolatosan - a felhasználó részéről - 

az alábbi főbb elvárások voltak:

- A rendelkezésre álló gépi konfiguráció és a rendszerprogramok 

elégségesek legyenek, lehetőség szerint pótlólagos beruházások

ra ne legyen szükség /részben gazdasági okok, részben pedig az
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uj eszközök beszerzésének hosszú átfutási ideje miatt/;

- A dolgozóknak - akiknek továbbra is el kell látniuk a hagyományos 

manuális tevékenységeket - a rendszer kialakitásával ill, üzemel

tetésével kapcsolatosan csak minimális betanulási ill. adatszolgál

tatási feladatai legyének;

- A rendszer - de legalábbis az alapvető moduljai - a jelentősen meg

növekedett munkateher miatt, minél előbb működő képesek legyenek;

- A rendszeren belül, az egyes modulok kifejlesztési sorrendjét - fi

gyelembe véve a feladatra fordítható munkaerő nagyságát - a legne

hezebb problémákkal terhelt munkaterületek határozzák meg.

A fenti szempontok figyelembe vételével, a szakvezetőkkel történő - időn

kénti kölcsönös kompromisszumokhoz vezető - gyakori konzultációkkal ke

rült sor,a rendszer egyes moduljainak kialakítására, figyelembe véVe, azt 

az objektív tényt, hogy mig a "Felső Vezetés" -nek - döntő hányadbkn - 

összefoglaló, szintetizáló jellegű adatszolgáltatásra van szüksége, addig 

a "Funkcionális Főosztályok" és a "Megyei ÍFővárosí) Főügyészségek" /te

rületi egységek/ igényeit - a szintetizálás mellett - a részletes elemző, 

analitikus jellegű adatszolgáltatások elégítik ki a legmegfelelőbben.

Az "AKTIHFO" rendszer működési alapfilozófiája az, hogy a rendszeresen 

jelentkező információs adatokat - általában minimális mennyiségű kódo

lással - az előre meghatározott formátum szerint, az esetek nagy több

ségében már rögtön, az adat keletkezésekor rögzítik. Az igy folyamatosan 

rögzített állományokból lehetőség van időszakos, batch jellegű kimutatá

sok készítésére, ill. az információs adatok, meghatározott kívánság sze

rinti, közvetlen lekérdezésre.

A rendszer,a könnyebb bevezethetőség, a gyorsabb alkalmazhatóság és az 

adott gépi konfigurációhoz való rugalmasabb kezelhetőség végett, modul

szerűen lett felépítve. A modulszerüség biztosítja, hogy az egyes részek
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önállóan is üzemképesek, nincs szükség a teljes rendszer beüzemelé

sére. Ugyancsak nagy előny, hogy az egyes modulok mér az indítás 

pillanatában készek információk fogadására, ill. szolgáltatására, 

nincs szükség a különböző alapadattárak hosszú idejű előállítására, 

a feltöltés és a felhasználás párhuzamosan történik.

Az egyes modulok bevezetésének sorrendje, a működést összehangoló 

és az adott feladatot kiválasztó szerkesztő program kivételével, tet

szőleges. A rendszer kezeléséhez gyakorlatilag semmilyen számitógépes 

előképzettségre nincs szükség, sem az adatszolgáltatásnál, /a "gépi 

bizonylatok" hasonlóak a kézi bizonylatokhoz/, sem a gépi feldolgo

zásoknál, a lekérdezéseknél az általánosan használt kifejezések a 

keresési kulcsok.

A könnyebb és a rugalmasabb alkalmazhatóság végett, a felhasználó 

részére két üzemeltetési módra van lehetőség.

Az egyik módszer a "hagyományos", amikor is a dolgozók kitöltik a 

megfelelő bizonylatokat, ill. különböző adatszolgáltatási igénybeje

lentőket, majd ezeket eljuttatják a számítóközpontba. Itt, a megfe

lelő átfutási idő alatt megtörténik a feldolgozás, az esetleges hiá

nyok, hibák korrigálása, s ezek után a felhasználó megkapja a kész 

eredményeket.

A másik a "korszerű" módszer, amikor a felhasználó sokkal rugal

masabban és gyorsabban jut a kivént eredmények birtokába. A kijelölt 

dolgozó, a közérthetően és könnyen áttekinthető formában összeállí

tott "Felhasználói leírás" alapján, a munkahelyre telepitett termi

nálon végzi el a kijelölt feladatokat. Rögzíti az uj adatokat, el

végzi az adatállományok aktualizálását /a manuálishoz hasonló, képer

nyős "gépi" bizonylatokon/, az esetleges hiányosságokat, hibákat 

rögtön a helyszínen javítja, majd a terminálhoz kapcsolt nyomtató

berendezésen elkészíti a szükséges eredményeket.
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A rendszer részletes összetevőire rátérve, - a kitűzött célnak 

megfelelően - az egyes kidolgozott modulok felölelik a titkársági 

adminisztráció leginkább munkaigényes területeit, ill, azokat a 

munkatevékenységi köröket, ahol a legszűkebb a munkaerő kapacitás.

A dolgozókra igen nagy munkát és felelősséget ró a naponta beérkező 

ill. kimenő levelek megfelelő regisztrálása. Ennek a tevékenységnek 

a könnyebbé tételét segiti az "IKTAT" modul, amely megadott szem

pontok szerint rögziti a levélforgalmat, mind intézményenkénti vo

natkozásokban, mind tematika szerint. A modul lehetőséget biztosit 

az iktatószám automatikus generálására, a tematikus, az iktatószám 

szerinti vagy a dátum alapján történő visszakeresésre, ill. az ikta- 

tókönyvek gépi elkészitésére, megadható idő intervallumra.

Az általában mindig szűkös gépelési kapacitás nehézségein segit a 

"liEVÉL" modul, amelynek segítségével a rendszeresen készítendő azo

nos, vagy hasonló levelek állíthatók elő rövid idő alatt, kevés uj 

gépelési munkával. A modul programjai biztositjéik a "tipus!' levelek 

tárolását, a levelek összevonását, ill. a szükséges példányszámban 

való elkészítését.

Az elkészült levelek, kiadványok, meghívók, stb. nagyszámú boríté

kainak megcimzését segiti a "CIM7iÉS" modul. A programok az etikettek 

nyomtatásán kivül elkészítik a különböző elosztó jegyzékeket, cim- 

katalógusokat, postázási statisztikákat, stb. Automatikusan állítja 

össze azoknak az értesítési jegyzékeit, valamint a hozzátartozó 

etiketteket, akik valamilyen "felhasználói kör"-höz tartoznak. Így 

pl, rendszeresen kapnak valamilyen kiadványt, állandó tagjai vala

milyen tanácskozó testületnek, azonos jellegű kutatási-fejlesztési 

témában dolgoznak, azonos beosztásúak, /pl. megyei tanácselnökök, 

megyei főügyészek/, stb.
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A felsorolt szempontok alapján lehetőség van széleskörű terminálos 

lekérdezésekre is /pl. munkajoggal foglalkozóé jogi egyetemi okta

tók, fővárosi büntetésvégrehajtási parancsnokok, MTA Magyar Krimi

nológiai Társaság budapesti tisztségviselői, stb./

A cimnyilvántartás törzsadattárát több modul is használja, mint a 

teljes rendszer egyik fő alapadattárát. Ez tartalmazza a különböző 

intézmények és személyek neveit, óimét, beosztását, rangját.

Szorosan kapcsolódik az előbbiekhez a "PROTOKOLL" modul. Nagy fe

lelősséget és gyakorlatilag hibátlan munkát kiván a dolgozóktól, a 

különböző rendezvényekre, ünnepségekre történő rendszeres meghívottak 

neveinek az összeállítása. Itt rendkívüli jelentősége van az adatok 

aktualitásának /beosztás, rangfokozat/. Ezen listák összeállításá

nál nem nélkülözhető a modul alkalmazása.

Igen nagy adatmennyiséget és nagyon fontos információkat tárol a 

rendszer "SZERZŐDÉS" nyilvántartó egysége, amely a különböző köz

ponti hatáskörbe vont szerződések tematikus nyilvántartása. 

Tartalmazza az egyes szerződések rövid megnevezését, összegét, a 

végrehajtási hatéiridöket, az eredeti határidőktől és összegektől 

való esetleges eltéréseket és ennek okait, stb. A modul alkalmazása 

lehetőséget nyújt a szerződésekben vállalt feladatok állandó elle

nőrzésére, az esetleges késések, nem kielégítő teljesítések okainak 

feltárására, információt ad az esedékes térítések pontos idejéről 

és nagyságéról.

Szükség esetén, a régebbi szerződések könnyen lekérdezhetők, akár 

eiz egyedi szám, akár tematika alapján.

A felső- és középvezetés ellenőrző és iráinyitó munkáját segíti a 

"FELADAT" modul, amely tartalmazza a rendszeresen ismétlődő hatáir- 

idős mvmkákat. Nyilvántartja a kiadott feladatok rövid leírását.
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az elkészítési határidőket és ennek felelőseit, a feladatok időben 

történő elkészítéséhez szükséges feltételeket /anyagok, eszközök, 

munkaerő, stb./ Lehetőség van - az adott dátumok alapján - az aktuális, 

vagy a közeljövőben aktuális feladatok készenléti fokának felméré

sére, s ennek alapján a felelősök referáltatására, az esetlegesen 

fellépő akadályok időbeni elhárítására. A késések okainak regiszt

rálásával, segítséget nyújt a hibaokok feltárásához ill. fokozatos 

megszüntetéséhez.

A modul további fontos szolgáltatása, hogy az egyes dolgozók munka

teljesítményének objektív mérési mérési lehetőségét biztosítja a 

vezetők számára azáltal, hogy visszamenőlegesen áttekinthető az el

végzett feladatok mennyisége, a kijelölt hatáiridők betartása, a felada

tok megoldásának színvonala; ami részben a differenciált bérezéshez, 

részben a jutalmazáshoz ad - szubjektivitástól mentes - támpontokat.

A dolgozóknak sok munkát és adminisztrációs tevékenységet je^lent a 

nagy mennyiségben beérkező kül- és belföldi sajtótermékek /napilapok 

ill. a különböző folyóiratok/ regisztrálása, az illetékesek részére 

történő elosztása, az esetleges lap elmaradások figyelése és rekla

mációja. Ebben a sokrétű munkában segit a "SAJTÓ" modul, amely tar

talmazza a sajtótermék jellemzőit /neve, megjelenési idő, példány- 

szám, előfizetési dij, tematikád kód/, az elosztó jegyzéket /ki, 

miből, hány példányt kap/, valamint a tényleges beérkezési jegyzéket 

/hogy az adott sajtótermékből, mikor, hány példány érkezett be/.

Ezen adatok alapján, a felhasználó által meghatározott időközönként;

- összeállitás készül az összes rendszeresen beérkező sajtóter

mékről /katalógus/;

- elkészítésre kerülnek a sajtótermékek elosztó jegyzékei, sze

mély ill. szervezeti egységek bontásban;

- reklamációs lista készül a be nem érkezett ill. a hiányos pél

dányszámban beérkezett lapokról;

- éves összeállitás készül a sajtótermékek várható költségeiről.
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A fenti szolgáltatásokon túlmenően, direkt lekérdezésekre is van 

lehetőség, pl. ki, milyen sajtótermékeket kap rendszeresen, milyen 

termékek érkeznek hiányosan vagy késve, stb.

Az intézmények vezetőinek - részint a dolgozók értékelése, részint 

a szakmai fejlődés vizsgálatának szempontjából - rendkívül fontos 

információt ad, hogy milyen a szervezeten belüli szakirodalmi tevé

kenység. Ezt a munkát rögzíti ill. elemzi a "PUBLIKÁCIŐ" modul.

Évekre visszamenőleg tartalmazza a dolgozók szakirodalmi tevékeny

ségét, hogy ki, mikor, milyen formában, hol, milyen szakcikket, 

könyvet, fordítást jelentetett meg. Kimutatások készíthetők, dolgo

zónként a publikációk számáról, sajtótermékenként! bontásban; össze

síthetők hány könyv, cikk, fordítás,jelent meg az adott időszakban; 

hogyan alakult - az idő függvényében - a publikációs tevékenység, stb

Az intézmény bel- és külföldi látogatóit regisztrálja a "VENDÉG" 

modul. Az adatok rögzítése igény szerint történhet egyedileg; név, 

beosztás, munkahely szerint, vagy csoportosan; iskolai csoportoknál, 

tanfolyami hallgatóknál, csak a kisérő neve kerül rögzítésre és a 

csoport létszáma.

A modul információt ad - a látogatók naplózásán túl - a vendégek 

szakmai, intézményi, nemzeti, stb. összetételéről; érdeklődési te

rületük főbb irányairól. A látogatók fontosabb adatainak rögzítése 

kielégíti a különböző biztonsági előírásokat is.

Az "AKTINFO" rendszert a Legfőbb Ügyészség Titkársága fejlesztette kii 

a TPA-11 - ill. az ezzel kompatibilis SZM, DEC - tipusu gépcsaládok

ra, kihasználva ezen gépcsaládok igen modern és széleskörű hardware 

és software lehetőségeit. Az üzemeltetés jelenleg a Legfőbb Ügyészség/ 

Száimitógép-központja TPA-1148 tipusu gépén történik. Már Üzemszerűen 

működnek a CÍMZÉS, a PROTOKOLL, a PUBLIKÁCIÓ és a VENDÉG modulok, a
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SAJTÓ modul tesztelés alatt áll. A többi modul fejlesztése 

- a fokozatosság elvének betartásával ill. a megfelelő bevezet

hetőség! feltételek alapos vizsgálatával - folyamatban van.

A rendszer jelenleg csak "fél" dinamikus. Ez azt jelenti, hogy 

on-line kapcsolat van - telefonvonal segítségével - a Számító

központ és a Legfőbb Ügyészség Titkársága között /ami kielégíti 

a "Funkcionális főosztályok" igényeit is/, de ez a kapcsolat je

lenleg még nincs meg a területi egységekkel, igy ezek részére az 

adatszolgáltatás csak a hagyományos postai utón történhet. Ezért 

ebben a vonatkozásban a rendszer csak "statikus". Mivel az on-line 

kapcsolat ki|pitése még csak a jövőben várható, de a területi egy

ségeknek a meglévő adatállományokhoz való közvetlen hozzáférési le

hetősége nem tűr halasztást, ezért a pénzügyi-gazdasági lehetősége

ket figyelembe véve, a közeljövőben sor kerül a rendszer egyes mo

duljainak IBM PC kompatibilis gépcsaládra történő adaptálására is.

Előzetes kalkulációk alapján egy-egy ilyen berendezés, ki tudja 

elégíteni az adott területi egység információ szolgáltatásainak 

jelentős hányadát.

A rendszer bevezetésével kapcsolatos első tapasztalatok igen ked

vezőek. A kezdeti idegenkedést - amely táléin az újtól, az ismeret

lentől való félelemből adódott - igen erős igény váltotta fel.

Ez jelenleg már abba az irányba fejlődik, hogy a felhasználó dol

gozók fogalmaznak meg újabb és újabb bővítési igényeket a rend

szerrel kapcsolatosan.

örvendetes jelenség, hogy a rendszer üzemeltetése egyre inkább a 

"korszerű" módszer segítségével történik, amikor is a dolgozók 

saját maguknak készítik el az eredményszolgáltatásokat, a terminál 

alkalmazásával.
A már Üzemszerűen működő modulok annyira szervesen beépültek a 

Titkárság kommunikációs rendszerébe ill. az itt dolgozók tudatá

ba, hogy számos tevékenységet - a számítógép segítsége nélkül - 

már gyakorlatilag manuálisan el sem lehetne végezni.

/ ■

A rendszerrel kapcsolatos további feladat, a rendszer szisztema

tikus továbbfejlesztésén ill. adaptáción kivül, hogy az elért 

eredményeket minél szélesebb felhasználói körbe juttassuk el.
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V. SZEKCIÓ
I

/ ( i t a l  A N O S  I N F O R f l A T I K A

A szekció elnöke:



V/1

Aszalós Jónos

A szakértói rendszerek problémaosztályainak és fejlesztési krité

riumok elemzése

Bevezetés

A tanulmány az elmúlt években a szakértői rendszerek /SzR-ek/ fe j- 

lesztése akposán összegyűjtött tapasztalatainkat rögziti,figyelembe 

véve a nemzetközi irodalomban megjelenő eredményeket is.

A SzR-ek olyan feladatok megoldásával foglalkozik, melyek megoldá

sára nincs adekvát vagy hatékony algoritmus. Az ilyen feladatokat 

problémának nevezzük.

Célunk az, hogy a SzR-ek által kezelt probléma-tipusok-

ba betekintést nyújtsunk /l. fejezet/, kifejlesztésük előfeltéte

leit összefoglaljuk /2. fejezet/, tapasztalataink alapján rámijitas- 

sunk a fejlesztés speciális nehézségeire /3. fejezet/.

Ezek a szempontok azért váltak égetően fontossá, mert 1983-84-ig 

nemzetközi viszonylatban is igen kevés gyakorlatban hasznosítható 

SzR született. Szeretnénk, hogy a jelzett fejezetek szerint cso

portosított szempontok átgondolása révén az örvendetesen élénkü

lő hazai SzE fejlesztések a felesleges útvesztőket elkerülnék, s 

már a fejlettebb /ún. "második generációs"/ szinten kapcsolódná

nak be a nemzetközi áramlatokba.

1. Probléma-típusok

A SzR-ek alkalmazása napjainkig - kevés kivétellel - négyféle tí

pusba sorolható problémák megoldására korlátozódott.

a/ Klasszifikációs probléma. Ebbe a típusba tartozó problémák ese

tén egy konkrét jelenséget /dolgot/ megadott ismérvek alapján, 

előre definiált jelenség-csoportok egyikébe koll sorolnunk. 

/Példa; orvosi diagnózis, kőzetmeghatározás, gazdasági jelensé

gek azonosítása./
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b/ Rekonstrukciós probléma. Ha egy térben elhelyezkedő tárgynak, 

időben lejátszódó folyamatnak vagy eszmei konstnjkciónak csak 

egyes elemeit ismerjük, és ezen töredékek alapján - bizonyos 

prinoipiumok segitségével - az egészre kell következtetnünk, 

akkor rekonstrukciós problémáról beszélünk. Ilyen probléma 

például egy óriásmolekula rekonstrukciója fragmentumai alap

ján, egy nyomozási folyamat, egy archeológiái lelet értékelé

se.

c/ Konstrukciós probléma. Adott /vagy szintén kifejlesztendő/ 

alapelemekből, adott szabályok vagy módszerek szerint egy 

meghatározott tulajdonságú objektrunot kell létrehoznunk. Ilyen 

probléma pl. egy építészeti megoldás, VLSI konstrukció létre

hozása.

d/ ütemezési probléma. A feladat ebben az esetben állapotle

írásokból, mint csomópontokból álló hálóval reprezentálható, 

ahol a háló élei az egyes állapotok közötti átmenethez szük

séges spontán eseményeket vagy tevékenységeket reprezentálják, 

esetleg valószínűségi együtthatók, költségsúlyok kisSretében.

A háló bizonyos csomópontjait végállapotnak tekintjük; a fel

adat a koiücrét pillanatnyi állapotnak megfelelő csomópont azo

nosítása, és vagy a valószínű végállapotok predikciója, vagy 

olyan tevékenység-sorozat kijelölése, mely segitségével a pil

lanatnyi állapot valamelyik kiváht végállapotba átvihető, elő

re adott optimalizálási és kényszerfeltételek figyelembevéte

le mellett. Ilyen jellegű feladat merül fel az orvosi terá

piánál. A problémakör az on-line folyamatirányitás körét és 

a két vagy többszemélyes játékok problématikáját is lefedi.
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A jelenlegi SzR-ek általában egyfajta típusú problémát kezelnek, 

s kb. 2/3 részben a klasszifikáció területén mozognak. Viszony

lag jelentős a rekonstrukciós problémák szerepe; a konstrukciós 

problémák azonban gyakran ütemezési problémába torkolnak, /á. ter

vezésnél figyelembe kell venni az előállítás ütemezését is/, s 

ezért szerepük szerényebb. A folyamatirányításhoz kapcsolódó üte

mezési problémák esetén viszont a S^-ek robbanásszerű elterjedé

sét figyelhetjük meg.

2. A fejlesztés előfeltételei

A SzS-ek kifejlesztése előtt néhány előkészületet kell tenni, ill. 

alapfeltételt kell biztosítani. A legfontosabbaknak a következő

ket tekintjük.

a/ A probléma típusának átgondolása. A SsíR-ek többsége egyféle 

problématípust kezel. Minden problématípushoz más tudásszer

kezet, más tudásreprezentádő, más architektúra tartozik. /A 

pontos megfeleltetések a nemzetközi irodalomban sem kidolgo

zottak; átgondolás\ík, elméleti megalapozásuk talán ránk vár!/

b/ A probléma kijelölése és specifikálása. Ezzel kapcsolatban a 

tipikus hibák a következők

- a probléma túl triviális /"miért nem indul az autó?"/

- a probléma túl bonyolult /egyes társadalmi, pszichológiai 

problémák/

- a problémát nehéz leimi, specifikálni /pl. műelemzés/.

Többszintű vagy többszempontú megoldást, többfajta ismeretet kí

vánó, több tipusú problémát kezelő SzH-ek ritka kivételek,' és 

fejlesztésük 50-100 emberév.
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c/ Á probléma elszigetelése. A problémák jelentős része környezet

függő: az egyes részproblémákat nehéz a környező szövevényes 

probléma-hálózattól elszigetelni. Ez az elhatárolás a SzR-ek 

megvalósításának egyik legszükségesebb kritériuma, és sikeré

nek feltétele.

d/ A tapasztalati és elméleti tudás mesfogalmazhatősága. Éppen a 

legjobb szakemberek számára a legnehezebb, hogy tapasztalati 

tudásukat - mely a "vérükben van" - a gép által feldolgozható 

formában megfogalmazzák. Ezt a munkát leggyakrabban az erre a 

célra kiképzett /kettős szakmával biró/ tudásmérnökök 

/knowledge engineer/ végzik a témakör szakemberével együtt. 

Egyszerűbb esetben a tudásmémök szerepét egy fejlesztő keret- 

rendszer veheti át.

e/ Üzemeltetési, hozzáférési feltételek. A S2íl-ek fejlesztésénél 
különböző felhasználói szinteket lehet figyelembe venni /ma- 

gasszintü szakember, kezdő, szakember, tanuló, laikus/. Mindegyik 

szintnek más-más üzemeltetési és hozzáférési feltételei van

nak. /Például egy orvosdiagnosztikai SzE-t egy orvos sohasem 

fog használatba venni, ha a gép egy távoli gépteremben van./ 

Ezen feltételek megválósithatóságáról a fejlesztés előtt meg 

kell győződni.

f/ Személyes érdekeltség biztositása. Minden új jelenség ijesz

tő lehet. Ha nincs megfelelő anyagi vagy szellemi érdekelt

ség, akkor az ijedtség pszichológiai gátlásokat fejleszt ki.

Ez különösen igaz a SzR-re, melyek a szakértők gyakran félve 

őrzött mesterségbeli titkait, varázsát, presztizsét, esetleg 

tévesen értelmezett kreativ képességeit kivánják "társadalma- 

sitani", ill. elvitatni. A pszichológiai gátak kiépülése meg

felelő tapintattal még időben meggátolható.
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g/ Fe.ilesztési hardver és szoftver környezet. A S2íí-ekkel szemben 
támasztott magas humán és hatékonysági igények /természetes 

nyelv, interaktiv problémamegoldás, gyors, szelektiv válasz

adás, Icultúrált képernyőkezelés, stb./ kérdésessé teszik, hogy 

PC szintű mikrogépeken oélszerü-e SzR-eket fejleszteni. Meg

győződésünk az-, hogy ez /korlátozott szinter/ lehetséges ugy

an, őe többszörösen hatékonyabb egy "workstation" szintű labo

ratórium, ahol minden fejlesztő eszköz /nagy sebességű, és kapa

citású hardver, fejlesztő nyelv/ek/, editorok előre elkészített, 

run-time szoftverelemek, melyek csak hangolást igényelnek, stb./ 

rendelkezésre áll. Bonyolultabb, főként nagy adattömegek mozga

tásával kapcsolatos problémák megoldása nagyobb gépet, hálóza

tot kiván.

h/ Kiképzett, fejlesztői szakembergárda. Mivel a SzS-ek fejleszté

se speciális gondolkodásmódot igényel, a fejlesztői gárda elmé

leti és gyakorlati képzése éveket -vehet igénybe.

3. A SzR fejlesztési problémái

A SzR-ek kifejlesztése során előbb-utóbb olyan nehézségek merül

nek fel, melyekkel más jellegű szoftverterméknél ritkán találko

zunk. Ezek közül röviden jellemezzük azokat, melyek a legtöbb gon

dot okozták.

a/ A rendszerterv. A SzR-ek működését lényegileg a szakembertől 

beszerzett tudás, és nem a működtető program határozza meg; ez 

utóbbi csak a gyutacs, mely a tudást - a puskaport - begyújt

ja. Ezért nem lehet szó igazi rendszertervről, mielőtt a tu

dás szemantikáját, szerkezetét, méretét stb. nem ismernénk.

A rendszertervet döntően a tudás megszerzésének, ellenőrzésé

nek, aktiválásának és külső-belső kapcsolatrendszerének igé

nyei határozzák meg.
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b/ A tudás reprezentálása. A tudást a gép és programozási nyelv 

lehetőségeitől függő módon kódolni kell. A tudás kódrendszerét 

tudásreprezentációnak nevezzük. A megfelelő reprezentáció ki

választása a kivitelezés sikerének kulcsa.

c/ A tudás ellenőrzése. A SzR tesztelése jórészt a kódolt tudás 

ellentmondásmentességére, teljességére, érzékenységére és a 

valóságos problémák megoldására vonatkozó adekvátságára vo

natkozik, s csak ezután jönnek számitásba /bár nem kevesebb 

súllyal /a megszokott/?/ szoftverbevizsgálási eljárások.

d/ A tudás partició.la. A reprezentált tudás hamar túl nagyra nő; 

átláthatatlan és feldolgozása hatékonytalan lesz. Ezért szük

séges a teljes tudás viszonylag önálló partioiőkra bontása; 

ennek előfeltétele viszont, hogy a valóságos problémák is de- 

komponálhatók legyenek.

e/ A SzR beágyazása. A SzR-t gyakran már meglévő, integrált in

formációs rendszer elemeként kivánják alkalmazni. Az előzőek

ből is világos, hogy a kétfajta rendszer között adatkezelés, 

felhasználói kapcsolat, stb. területén feszültségek fognak 

fellépni; az új kakukkfióka egyeduralomra tör. Kevés a "sze

rény" Szil; többnyire az egyedüllét /stand-alone/ állapotát 

kedvelik. - Hasonló problémát vet fel az a feladat, hogy pl. 

egy meglévő szoftverrendszert, pl. adatbáziskezelőt kell a SzR 

alá beépiteni. Tapasztalataink ebben a kérdésben nem

általánosithatők.

f/ Automatikus tanulás. A SzR-ek tudásának fejlesztése, növelése 

sohasem befejezett feladat a fejlesztő számára; emellett azon

ban egyre inkább előtérbe kerül a rendszer automatikus tanu

ló- és alkalmazható képességének biztosítása /tipikus helyze
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tek azonositása, fogalmak, tudáselemek kifejlesztése, tipikus 

felhasználói reakciók figyelembevétele, stb./. A korszerű,ún. 

"második generációs" 3zE-eknek ez tanulóképesség az egyik leg

fontosabb kritériuma.

Közös oroblémaTnegoidás. A ma működő SzH-ek szinte kivétel nél

kül egyedül oldják meg a problémát. Nincs tehát szó arról, 

hogy a megoldás a felhasználó és a rendszer kooperációján ala

pulna; az is ritka, hogy a rendszer több SzH együtteseként va,- 

lósul meg /ilyen pl. a HEARSAY-II élő beszédet értő-generáló 

rendszer/. A valóságos, bonyolultabb problémák megoldása azon

ban csak ilyen aroMtektúráktól várható; ennek elméleti kérdé

sei részben már kidolgozottak, de hazai alkalmazásukra még nem 

láttunk példát.

h/ Az ember-gép kapcsolat humanizáltsága. Minden SzR eleve kudarc

ra van Ítélve, ha nem biztosítja a felhasználás természeteSj, 

kényelmes, meglepően jő megoldásokat sugalló, érdekfeszítően 

sokoldalú, de ugyanakkor egyszerű eszközeit, s az /ön/dokumen- 

tálás kulturáltságát. /Ilyen eszközök pl. az élő nyelv, a gra

fika, a magasszintü ablaktechnika, a párbeszéd, eredményközlés 

strukturáltsága, szelektivitása, alkalmazkodó képessége; a prob

léma többszintű és többszempontú megoldása; különféle üzemmódok 

- tanítás, tesztelés, problémamegoldás, információszolgáltatás - 

lehetősége, stb./ Ennek biztosítása az egész munka ötven száza

lékát is meghaladhatja, és nehezen képzelhető el grafikus, 

pszichológus és nyelvész közreműködése nélkül.

í/ A továbbfejlesztés biztosítása. Az információs rendszerek jó ré

szénél tapasztalhattvik, hogy a rendszer tényleges alkalmazását 

nemcsak a kezdeti elképzelések, hanem a tapasztalatból eredő 

továbbfejlesztési igények határozzák meg. Ez a megállapítás 

hangsúlyozottabban igaz a SzR-ekre. Elsősorban a SzR tudása fej
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lődik, s e z  előbb-utóbb felborítja annak strukturálására, rep

rezentációjára és működtetésére vonatkozó elképzeléseinket. 

V7eiss szellemes megjegyzése szerint a SzR fejlesztője "állan

dóan mozgó tárgyra céloz". A^eiss & Kulikowski; A Practical 

Guide to Designing 3xpert Systems, London, 1984./. - Hazánk

ban ez a fajta' "maintenance" feladat szokatlan, s az árkalku

lációkban sem tükröződik.

Befejezés

A fenti problémafelvetés és gondolatmenet nem tart teljességre 

igényt, csak saját tapasztalatainkat kívánta rögzíteni. A SzR-ek 

kifejlesztésének módszertani tapasztalatairól és a bevizsgálás 

kritériumairól más alkalommal szólunk.

Köszönetét mondunk mindazon szerveknek, akik munkánkat anyagi tá

mogatással, ill. közreműködésükkel lehetővé tették; elsősorban a 

KSH-t, az OMIB-t, az OTKI-t, a Tolna megyei Kórház DIK-t, a 

MÁíT-t és-az UPROIOG nyelvvel kapcsolatban - az SzKI-t illeti 

köszenet.
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V/2

LACZAY István - VOlKER Müllner Ildikó - SZILY Márta - 
SZTANEV Ivánná /SZAMALK, Szakértői Rendszerek Osztály/

GENESYS: Szakértői rendszerek létrehozását támogató rendszer 

/GENERATIVE EXPERT SYSTEM SHELL/

Bevezetés

Az egész világon elterjedtek azok az eszközök, amelyek a szak
értői rendszerek létrehozását támogatják. A kifejlesztett esz
közöknek az a célja, hogy segítse a probléma gyors megfogalma
zását, a szakértői rendszer prototípusának elkészítését oly 
módon, hogy sem a tudás felvlvőjének, sem a szakértői rendszer 
felhasználójának ne kelljen különösebb számítástechnikai is
meretekkel rendelkeznie.

A jelenlegi rendszereket két kategóriába sorolhatjuk:

- PC jellegű gépeken működő rendszerek, melyek kevésbé bonyo
lult rendszerek felépítésére alkalmasak;

- nagygépeken, vagy nagy teljesítményű, több Mbyte tárkapaci
tással rendelkező mlkrogépeken működő rendszerek, melyek 
alkalmasak bonyolultabb problémák /modellezés, szimuláció/ 
megoldására is.

A SZAMALK Szakértői Rendszerek osztályán egy olyan, az első 
katagórlába tartozó /IBM-PC-n és kompatibilis gépeken futó/ 
keretrendszer fejlesztését tűztünk ki célul, amelynél felhasz
náltuk az általunk elkészített kísérleti orvosi szakértői 
rendszerek fejlesztése során /GAIA, CARDEXP/ nyert tapasz
talainkat.

A rendszer néhány alapvető tulajdonsága a fejlesztő eszközök 
összehasonlításánál szokásos szempontok szerint:

- elsősorban diagnosztikus problémák megoldására alkalmas,
- szabályalapu, de tudja kezelni a hipotézisek közötti mélyebb 
összefüggéseket is,

- a szabályokon belül többféle feltételtlpus lehet, a feltéte
lekhez sulyok is rendelhetők,

- a tudás strukturálható: hálókat, csoportokat lehet képezni 
az egyszerű tudáselemekből,

- a futtatás során mind az előrehaladó /foward/, mind a hátra
felé haladó /backward/ stratégiát lehet alkalmazni,

- magyarázatot lehet kérni,
- adatbázishoz hozzá tud férni,
- az implementálás nyelve az MPROLOG /igy átvihető minden 
olyan gépre, amelyen az MPROLOG implementálva van/.
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1. A GENESYS rendszer felépítése 

A rendszer három fo részből áll:

- a tudás felvitelét, karbantartását segito alrendszer,
- a problémamegoldó alrendszer /elsősorban diagnosz

tikus jellegű feladatok megoldására/,
- generáló alrendszer: a meglévő eszközök közül az adott 
problémának megfelelő részek összeválogatása egységes 
rendszerbe.

1.1.

ni:

A tudásbázis felvivo és módositó alrendszer

Ez a programrész a következő tudáselemeket tudja kezel-

- hipotézisek /célok, részcélok/,
- objektumok /azokat a jelenségeket Írják le, amelyekre

vonatkozó állítások alapján lehet a hipotézi
sekre következtetni/,

- szabályok /kapcsolatot teremt a hipotézisek és az objek
tumok között a szakember tapasztalatai alap- 
ján/.

A fenti egyszerű struktúrákból különböző összefüggések 
alapján /taxonomikus, oksági/ hálókat, illetve csoportokat 
lehet képezni:

- a hipotézis-háló/k/ a hipotézisek közötti mélyebb össze
függéseket Írja /Írják/ le,

- a kérdés-háló a kérdezés logikus sorrendjét határozza 
meg és általában tükrözi a hipotézis-háló szerkezetét 
illetve ezek egymáshoz való viszonyát. A kérdés-hálót 
a rendszer az előrehaladó /foward/ stratégiánál hasz
nálja fel,

- a szabály-csoport a hatékony és tártakarékos végrehaj
tás szempontjából fontos, az együtt kiértékelendő 
szabályokat fogja össze.

A felvitel logikus sorrendje a következő /ezt a rendszer 
meg is követeli/.

Először meg kell határozni, hogy milyen hipotézisek /célok/ 
azok, amelyekre a rendszernek a fennálló tényék alapján 
majd következtetni kell. Ezek közötti összefüggéseket 
háló vagy több háló formájában lehet definiálni.
Ezután a rendszerben használt objektumokat /fogalmakat, 
tényeket/ kell definiálni. Az objektumok lehetnek kérdez- 
hetők, vagy a szabályok alapján következtethetek. Már 
az objektum definiálásánál meg lehet jelölni, hogy az 
objektum melyik hipotézissel hozható kapcsolatba.

A következő lépésben a szabályokat lehet definiálni. Itt a 
rendszer felhasqnálja azokat az összefüggéseket, amelyeket
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a tudásbázis felvivS az objektumok felvitelénél adott meg, 
de lehet teljesen uj összefüggéseket is definiálni.
Az előfeltételben tehát az objektum szerepel valamilyen 
értékkel. Az előfeltételekhez meg lehet adni egy tipust 
és egy súlyt is.
A tipus megmondja, hogy az előfeltétel milyen módon kapcsoló
dik a hipotézishez. A tipusok a következők:

hipotézist/, 
hipotézist/, 
hipotézis bizonyo-

szükséges feltétel /hiánya kizárja 
kizáró feltétel /jelenléte kizárja 
elégséges feltétel /jelenléte elég 
tására/,
szükséges és elégséges feltétel /teljesen determinisz
tikus döntések támogatására/,
lehetséges feltétel /jelenléte erősíti a hipotézist/.

A feltétel maga összetevődhet több, ÉS és VAGY logikai 
müv-lettel összekötött egyszerű feltételből.
A súly /1-100/ megadásának a lehetséges feltételeknél 
van értelme. Ugyanis, ha az elégséges feltételek közül 
nem mind teljesül, akkor a rendszer a sulyok alapján 
állapítja meg, hogy a szabályban szereplő előfeltételek 
és a konkrét esetben felmerülő tények milyen mértékben 
egyeznek meg.

A fenti három tudáselem definiálása után a tudást felvivő 
definiálhatja a kérdés-hálót. A kérdés-háló definiálására 
azért lehet szükség, mert

- a kikérdezésnek van valamilyen logikus menete,
- az előző válaszok alapján bizonyos kérdéseket nem kell 

feltenni,
- bizonyos válaszok alapján valamilyen hipotézis vagy hipo

tézisek felé terelődik a rendszer figyelme, igy kevesebb 
kérdést kell feltenni,

- a tudást felvlvö megjelölhet a kérdés-hálóban olyan ponto
kat, ahol már lehet /érdemes/ diagnózis készítésével 
próbálkozni.

Mindenképpen ajánljuk a kérdés-háló definiálását, azaz hogy 
az adatok, tények begyűjtése valamilyen logikus sorrendben 
történjen. Az különösen akkor fontos, ha rendszert oktatási 
célokra is fel akarják használni.

A kérdés-hálót alkotó szögpontok /nodusok/ közül vannak 
olyanok, amelyek a kikérdezés végét jelentik. Ha nem egy 
ilyen pont van, akkor értelme van annak, hogy egy-egy ilyen 
ponthoz hozzárendeljünk egy szabály-csoportot. Ebbe a 
szabály-csoportba azokat a hipotéziseket magukba foglaló 
szabályok fognak kerülni, amelyekhez a legtöbb bizonyító’ 
erejű tény érkezett a kikérdezés során. Egy-egy ilyen 
szabály-csoport összeállításához a rendszer segítséget nyújt, 
illetve ellenőrzi a tudást felvivő által definiált csopor
tokat.
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Bár a tudás felhasználásának illetve a szabályok kicrt'" 
lésének módszere a szakértői rendszer futtatásához t'•■ 
a tudás felvitelénél és tárolásánál nem lehet finyc-}: 
kivül hagyni. így a kérdés-háló definiálása az elcr^r 
/forward/ kiértékelési módhoz kapcsolódik. A hátrafel' 
ladó /backward/ kiértékelési módnál néhány alapadat kik - 
dezése után csak az adott hipotézissel kapcsolatban álló 
tényekre vonatkozó kérdéseket teszi fel a rendszer. Ilyer.- 
kor célszerű - hatékonysági szempontból - a felhasználó által 
megkérdezhető egyes hipotézisekhez tartozó kérdéseket és 
szabályokat külön-külön csoprtba összegyűjteni, de ez már 
generáló program feladata.

Minden tudáselemhez lehet magyarázó szöveget felvinni, amely 
a felhasználó kérésére megjelenik.

1.2. A problémamegoldó alrendszer

A GENESYS támogatja a kétféle problémamegoldó stratégiát /elő
re- és hátrafelé haladó/, de a tudás felvitelénél és a gene
rálásnál /lásd 1.3/ gondolni kell már arra, hogy a futó rend
szer melyiket /esetleg mindkettő/ fogja alkalmazni.

1.2.1. Futtatás_előrehaladó stratégiával

A probléma azonosítása után a rendszer behozza a megfe
lelő kérdéshálót és aszerint haladva felteszi sorban a kérdése
ket .

A kérdésfeltevés során a felhasználónak lehetősége van

- diagnózist kérni /az előre megjelölt pontokban/,
- magyarázatot kérni /miért tett fel egy adott kérdést a 

rendszer/.

A kikérdezés végén lehet tárolni a kérdésekre adott választ 
és/vagy kérni a diagnózist.
A tudás tesztelésére valamint a félbeszakított kikérdezések 
folytatására a rendszer lehétöséget ad a mentett válaszok 
újbóli felhasználására, esetleg az előző válaszok megváltoz
tatásával .

A diagnózis végén magyarázatot lehet kérni: hogyan jutott 
el a rendszer az adott következtetéshez?

1.2.2. Eu£t3 tás_hátrafelé_haladó_stratégiáyal

A probléma azonosítása után a felhasználó kiválasztja, 
hogy melyik hipotézist akarja igazolni. A hipotézist, mint 
következményt tartalmazó szabály/ok/ból kiindulva a rendszer 
sorban kiértékeli az előfeltételeket kérdésfeltevés vagy újabb 
szabály alkalmazása utján.

A magyarázatban ebben az esetben az jelenik, meg hogy milyen 
feltételek teljesültek, milyenek nem, illetve milyen követ
keztetési láncon jutott el a rendszer az adott hipotézis igazo
lásához .
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Megjegyzés:

a/ A hipotézis valószínűségének vagy kizárásának megállapí
tása egyformán történik mind az előre- mind a visszafelé 
haladó stratégiánál.

b/ A hipotézis-hálót a rendszer arra használja fel a
diagnózis elkészítésénél, hogy az "apa" hipotézis tulajdon- 
ségait /előfeltételeit/ átörökíti a leszármazottjára. Más
részt egy leszármazott csak akkor tekinthető Igazoltnak, 
ha az őse már valamilyen előre definiált küszöbszámnál 
nagyobb súlyú igazolást nyert. Itt a hipotézisek között 
taxonomikus összefüggést tételeztünk fel.

1.3. A generáló alrendszer

A generálás! folyamatnak az a célja, hogy minél hatékonyabb 
és minél kisebb tárigényű rendszert hozzon létre.

A generálás két szinten történhet:

- mielőtt a rendszert átadnánk a felhasználónak az igényei
hez igazítjuk:

. a keretszövegek nyelvét meghatározhatja /jelenleg magyar 
vagy angol/

. a probléma-elemek típusát /pl. lehet, hogy hálók deflniá-' 
lására nincs szüksége, vagy a szabályoknál csak egyféle 
feltételtipust akar kezelni/

. a futtatásnál csak egyféle stratégiát fog használni,

A generálás másik szintje, amikor a tudásbázis felvivője meg
határozza a szakértőt rendszer néhány paraméterét. Pl,

- mi legyen az a küszöbszám, amelynél egy hipotézist bizonyi- 
tottnak tekintünk,

- milyen képernyő jelenjen meg a rendszer indításakor,
- stb.

2. A GENESYS kapcsolata adatbázissal

Minthogy az MPROLOG^ból közvetlen kapcsolat nem létesíthető 
adatbázissal, igy kísérletileg létrehoztunk MPROLOG alatt egy 
alrendszert, mely képes űrlapok kezelésére. Ez a rendszer azon
ban /bár működik/ nem bizonyult elég hatékonynak. Ezért elhatá
roztuk, hogy a szakértői rendszer számára hozzáférhetővé 
tesszük az IBM-PC-N dBASE Ill-mal létrehozott adatbázis egyes 
adatait, 111. a szakértői rendszer futása előtt egy program egy 
fájlba előkészíti az adatbázisból a szükséges adatokat, illetve 
a futás végén egy fájlból visszaírja az adatbázisba.
A SZAMALK-ban fejlesztés alatt áll egy olyan interfész az MPROLOG 
és a dBASE III között, amely lehetővé teszi a dBASE III közvet
len elérését a szakértői rendszerből.

- 5 -
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Dr.RUDAS János - STARKNÉ Vörös Eleonóra - VARGA István - 
/SCITEL Számitástechnlkai Fejlesztő Leasing Leányvállalat/

A PROPER-16 ÜJTIPUSU ALKALMAZÓI PROGRAMCSOMAGJAI

Előadásunkban a PROPER professzionális személyi számitógép- 
család néhány uj alkalmazási területét szeretnénk bemutatni.
Ezen alkalmazások talán azért is figyelemre méltók, mert 
egyben számítástechnikai eszközök újszerű hazai felhaszná
lását is jelentik.

Mindhárom programcsomagról /PROPINF, PROPREG, MARKETINFO/ 
már alkalmazási tapasztalataink is vannak, és felkészültünk 
forgalmazásra, illetve az egyszeri felhasználók részére 
időszakos szolgáltatás nyújtására is.

A PROPOPINF programcsomag PROPER-16 TELEDATA konfiguráció bá
zisán különböző rendezvények, kiállítások tájékoztató rendszer
ként használható.

A TELEDATA terminálok folyamatosan pergő információt adnak a leg
fontosabb eseményekről. Ha valamelyik érdeklődő mélyebb infor
mációkra kiváncsi, akkor az egyszerű klaviatúrát kezelve áttér
het az őt érdeklő ágrakra, illetve interaktív módon lehetősége 
van adatok bevitelére is /pl. jelentkezés fakultatív progra
mokra, további prospektusokkékérése, stb./. Az egyéni beavat
kozás után a rendszer visszatér a folyamatos ágra. A program- 
csomag több hazai és külföldi /BNV-k, UTAZAS 86' Kulturális 
Fórum, SYCOB, SZUJAZ 86', stb/ rendezvényen is sikerrel 
szerepelt.

A PROPREG programcsomag a kongresszusok rendezőinek tevékeny
ségét támogatja. A PROPER-16 többterminális és/vagy lokális 
hálózati konfigurációban az alábbi feladatok folyamatos, 
interaktív ellátását biztosítja:

- a jelentkezők nyilvántartása,
- regisztráció,
- szállások beosztása,
- befizetések nyilvántartása,
- fakultatív programokra való jelentkezés, 
nyilvántartása,

- előadók és előadásaik nyilvántartása,
- szekciók beosztása,
- érkezési és távozási időpontok nyilvántartása,
- összefoglaló listázások
- stb.

A PROPREG és PROPINF programcsomagok adatkapcsolatát is biz
tosítottuk, Így lehetőség van egy rendszeren belüli futta
tásokra is.

1986 Közepe óta működik az első információkereskedelml egysé
günk a SCITEL és a CENTRUM közös üzemeltetésében a budapesti 
Városkapu Áruházban.
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Az itt üzemelő Marketinfo rendszer az információk gyűj
tésével, feldolgozásával, tárolásával, valamint üzleti 
célú értékesítésével foglalkozik. Ilyen tipusu vállal
kozás - néhány elszórt kezdeményezést leszámítva - pilla
natnyilag még nincs a magyar gazdaságban, egyrészt mivel 
az információs közeg fejletlen, másrészt a legtöbb válla
latnál a hatékonyabb piaci munkához elengedhetetlenül 
szükséges információk megszerzésére nem érvényesül elemi 
érdek.

A kép árnyaltságához az is hozzátartozik, hogy a gazdasás 
egyes területein máris van helye szolgáltatásunknak: a 
szövetkezetek, kisvállalatok és kisvállalkozások esetében 
nagyobb az érdeklődés, mint az állami vállalatoknál. Nem 
hagyható figyelmen kivül a lakossági információs igény sem, 
amely elsősorban a szolgáltatási hiányokból, a gazdaáági 
tájékoztatás alacsony színvonalából táplálkozik.

A Marketinfo rendszer segítségével a legkülönfélébb gazda
sági területekhez kapcsolódó adatok kezelhetők szelektív 
módon, az információk többféle csoportosításban érhetők el, 
egymással összehasonlíthatók. Lehetőséget nyújt az interak
tív foglalásra /előjegyzésre/, igy készletek, kapacitások köz
vetlen módon kezelhetők és alapja lehet a katalógus /minta/ 
szerinti értékesítésnek is.

Szolgáltatásunk jelenleg professzionális személyi számító
gépen üzemeltetett zártkörű TELEDATA rendszer alatt működik.

Ennek legfontosabb előnyei:

- egyidejűleg több felhasználó férhet az 
információhoz,

- látványos, menüvezérelt struktúrára épül, igy 
számítástechnikai ismeretekkel nem rendelkező 
személy is használhatja,

- egymástól távol levő rendszerek összekapcsolhatók, 
igy az adatbázis mérete többszörösére bővíthető,

- lehetővé teszi az adatbázis interaktív módosítását.

A Marketinfo rendszer főbb funkciói:

1. Információ - lekérdezés

A feldolgozni kívánt információ-terlethez tartozik 
/vagy kidolgozandó/ egy osztályozási szerkezet. Ezt a 
struktúrát kell megfogalmazni úgy,hogy többszintű 
menüválasztással kiválasztható legyen az az információs 
kör, melyet az érdeklődő át szeretne tekinteni, /pl. 
operációs rendszerek a 16-bltes gépekre /Ez a szerkezet 
viszonylag állandó, ezért fix választóképeken van tárolva. 
A mennyiségben és tartalomban viszonylag sűrűn változó 
információs egységek /pl. a PROPOS operációs rendszer/
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külön adatbázisban helyezkednek el. Az egy egységhez 
tartozó adatok egységes formátumú keretekben, "űrlapo
kon” jelennek meg a felhasználó előtt.

2.Tranzakciók kezelése

A Marketinfo által tárolt adatok lehetővé teszik az érté- 
kesitési tevékenységet is. Ebben az esetben a rendszer 
képes kezelni valamely készlet változásait, beleértve 
a foglalást is. Előre megszerkesztett szerződés-tervezet
tel gyorsítja az értékesítési folyeunatot.

Ez a tevékenység oly módon is kibövithető, hogy nemcsak a 
felkínált áruk, szabad kapacitások kerülnek a rendszerbe, 
jame, a különféle igények is. így egymáshoz rendelhetők az 
esetleges partnerek, ezenkívül az érdeklődők áttekinthe
tik a felmerült igényeket is.

3. Listázás, kiadvány készítés

A rendszer felkészült az olyan tipusu érdeklődésre is, 
amikor nem a on-line lekérdezésre van szükség, hanem egy 
nagyobb információ-csoport áttekinthető listájára. Ez 
kívánság szerint akár szabályos időszakonként /pl. hetente 
egyszer/ is az ügyfél rendelkezésére bocsátható.

4. Adatkarbantartás, operátori funkciók

A TELEDATA - rendszerbe nem tartozó, csak a központi 
gépen működtethető funkció.

- 3 -

Részei:

az datbázls karbantartása
- felvitel,
- módosítás,
- törlés,

az adatbázis mentése
közvetlen adatlekérdezés, a 3. pontban részletezett 
listák, kiadványok készítése.
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V/4

A képfeldolGOzás gyakorlati alkalaazása a gyógyszeriparban 

/Ilikrobiológiai hatáserósség meghatározása/

Szerzők: Kovács Györgyié 

dr» Tóth Tamásné

Inczefi István

SZKI 2)linéleti Laboratórium 

2SKI Software és Alkalmazás- 

technika:. Laboratórium 

CHUIOIN Minőségellenőrzési Főo.

Sgy TV kamerával CDP-val /Colour Display Processor/ és színes 

monitorral kiegészített PR0P3R 16/lV gépre

lásd FÓLIA-5

kifoolesztettUnk egy - az antibiotikumok mikrobiológiai érték

mérését támogató - rendszert, amelyet BIOIIETRIA-nak neveztünk el. 

A rendszer a CHIIIOIK Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára ré

szére készült és január óta legalább napi 8 órában üzemszerűen 

működik a Minőségellenőrzési Főosztályon /líEPO/#

í
Röviden ismertetjük azt a gyógyszergyári tevékenységet és azokat 

a fogalmakat, amelyek szükségesek a rendszer működésének meg

értéséhez*

Az antibiotikumok egyik fŐ minőségi jellemzője a mikrobiológiai 

aktivitásuk vagyis, hogy milyen mértékben gátolják a baktériumok 

szaporodását* Ebből ered a gyÓQrászati hatásuk*

A gyárban a kutatás és a gyártás során, majd az értékesítés idő

pontjában újra és újra minősíteni kell az alapanyagokat és gyógy

szereket* Antibiotikumoknál egyik fő szempont a mikrobiológiai 

hatáserősség, azaz aktivitás, melynek meghatározását röviden 

értékelésnek nevezzük*

Az értékelési eredmények megszületését hosszú és sokrétű rmnka 

előzi meg. Az eredményt különböző matematikai, statisztilcö.i 

számításokkal határozzák meg. A számítás minden esetben mért 

adatokra támaszkodik*

Az eredmény elfogadásáig, azaz véglegesítéséig sokszor ismételt 

mérésekre és azokat követő számítási menetekre van szükség.

Az egész folyamatot végigkísérik a szakemberek, akik irányítják 

azt, és döntenek a végső érték elfogadásakor.
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i^ z összes mérési tipus alapba, ho^y az antibiotikumok tesztor

ganizmusokra kifejtett hatása optiliailag észlelhető jelenség.

A mérések egyik csoportjánál a baktériumokat tartalmazó ko

csonyás /ágár/ bevonatú lemezre illetve Tctri csészébe csepeg

tetik az antibiotilaua oldatát. A cseppek korul úgynevezett 

gátlás! zónák képződnek, melyek átmérő mérete Jellemző a ha- 

táserősségre. Az értékeléshez szükséges alapadatok meghatáro

zása Így távolságmérési feladatra konvertálható.

A másik módszernél kémcsőben lévő oldatban keveredik a baktérium 

és az antibiotikum, itt a denzitást kell mérni. í'indegyik mód

szernél szükség van a kérdéses antibiotikum ismert aktivitású 

standardját is alkalmazni. Az ezzel történő összevetés szolgál 

az értékelés alapjául.

A továbbiakban az egyszerűség kedvéért csak a lemezekről fogunk 

bcszélni.

\ CHIITOIU-ban már eddig is igen magas szinten folyt az értékelési 

munka. A mérésre tiz évvel ezelőtt bevezettek egy analóg TV tech

nikán rlapuló - akkor korszerű - rendszert. Egy-egy lemezt, amelyen 

a gátlás! zónák helyezkednek el, léptető motor mozgatott egy TV 

kamera alatt, amelynek képe megjelent a monitoron. A közelítőleg 

koralaku zóna átmérőjének kijelölése két-potméterrel mozgatható 

függőleges vonal - beállításával történt. A két egyenes távolsága 

automatikusan rögzítésre került.

lásd i-miA-1

A mércsből nyert átmérők input adatként szolgáltak az ODRA gépen 

futtatható számitó progreraoknak.

Az adatokat az ODF-'l gép mágnesszalagjain tárolták évekig.

-Jrre célra kifejlesztett programokkal vissza lehetett őket nyer

ni, és közöttük különböző szempontok szerint válogatni. Meg tud

ták adni eQ* mintára vagy raintacsoportra vonatkozó eredmények 

r.-.ellett, a dolgozók munkáját Jellemző adatokat is. Ergonómiai 

szcnpcntból is érdekes megfigyelésekre tettek szert.

- 2 -
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Tudták azonban, hogy az emberi közreműködéssel történő mérés 

sok hiba forrása lehet, a pontosság nagymértékben függ az 

értékmérő személyétől és fizikai, pszichikai állapotától#

Az átmérők mért értékét be kellett gépelni, ami további hi- 

bázásra adott lehetőséget# Sok kézi adminisztrációt, ide-oda 

másolást igényelt a minták és eredmények nj^ilvántartása.

^pen a számitógép használatánál szerzett isnei*etek keltették 

fel a még jobb megoldások iránti igényt#

Az uj rendszer kifejlesztésének elsőrendű célja volt, hogy egj'- 

szerUbben és célszerűbben lehessen dolgozni és gyorsabban pon

tosabb eredményeket kapni#

ürömmel mondhatjuk, hogy a BI0I.1ETRIÁ, amelyet a CKIiTüIIT/I.L\0 

munkatársainak mikrobiológiai szaktudására és az értékelési 

módszerek fejlesztése során felhalmozott tapasztalataira rla- 

pozva, velük mindvégig együttműködve fejlesztettük ki, minőségi 

változást hozott az értékelési menet minden fázisába#

A mérés elvét és menetét az alábbiakban ismertetjük#

A számitógéphez kapcsolt TV-kamera képterében egy gátlási zóna 

helyezkedik el, a kép három■lényeges komponensből épül fel:

- az ágár lemezbe vágott lyuk, a legsötétebb, állandó méretű 

kör;

- a lyuk körül helyezkedik el az a zóna, amelyben az antibioti

kumok gátló hatása miatt nem szaporodhattak ol a baktériimiok# 

Ez a gyűrű homogénnak látszik, a lyniknál világosabb szinü;

- az ágár lemez többi része a szaporodó baktériumok miatt 

"szemcsés" szerkezetűnek tűnik# A "szemcsék" világosabbak a 

lemez többi részénél#

Ez a kép a TV-kamera - GDP /Color display processzor/ láncola

tán átalakul a valódi kép elemeinek világosságát leiró szám- 

halmazzá - digitális képpé#

- 3 -
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/a  kepeietek száma 400x300, 64 szLirkeségi szinttel*/

A körgyűrű átmérőjének meghatározására kidolgozott algoritmus 

a kép komponensek szürkeségi szintjeiben megmutatkozó különb

ségekre épül.

Ü3.SÓ lépésként a körgyűrű középpontját becsüljük meg, a legsö

tétebb képpontok elhelyezkedése alapján* 2 z  a becslés bizton

ságos, az ágár lemez sokféle rendellenessége közül /idegen bak

tériumok, buborékok, kettős gyűrűk/ csak a lemez hasadása ve

szélyezteti*

A középpont ismeretében már tudjuk, hogy hol mérjük a keresett 

átmérőt*

lásd FÓLIA-l

A középpont körül kijelölt vízszintes sávot alkotó képsorok át

laga az átmérő-becslés alapja* Az átlapolás a lényegkieraelés 

szerepét tölti be* merosáv szélességét úgy kell megválasztani, 

hogy a sávba eső vízszintes hur-hocszuságok közötti eltérés ne 

lefjí̂ on nagyobb a mérés megengedett hibájánál*

lásd PUjíXA-1

.'.z átmérőt, azaz a körgyűrű külső körének két átellenes P^, 

pontját a fólián látható képpont sorozatból kell meghatározni, 

mégpedig igen nagy^3-4 képpont pontossággal*

Az a következőképpen történik:

- kiválasztjuk a képpont sorozat monoton részsorozatát;

- kiszámítjuk a monoton részsorozat integrál közepét, amely 

megadja a P^ és Fg pontokat.

" , z z e l a módszerrel sikerült gyors/1 gyűrű mérése 1 sec*/ pontos, 

az árár lemez sokféle rendellenességére érzéketlen becslést 

késziteni.

15o.
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Érdekes összehasonlítani az ember és a gép által végzett 

méréseket. Egy Jó minőségű ágár lemez mérési ideje 10-11 perc

ről 3,5 percre csökkent. Érdekes megállapítás továbbá, hogy az 

ember gyakran téved, de nem nagyot, a gép viszont ritkán, de 

akkor esetleg nagyon durván.

Az értékelés fontos részét képezi a matematikai statisztikán a- 

lapuló számítás. A program kiszűri a nyilvánvalóan hibás 

mérési eredményeket, és csak az elfogadottak alapján számol.

A különböző mérési módszerekhez különböző száiiitó eljárások 

tartoznak.

A mérések Jól tervezettek. Egy-egy mintából különböző kon

centrációjú oldatokat vizsgálnak és vetnek össze az előírá

soknak megfelelő standardek oldataival. Latin négyzetes el

rendezéssel igyekeznek a környezeti hibákat kiküszöbölni. 

Eredmény születik minden lemezről és minden mintáról.

/iZ O D R A gépre irt programokat fejlesztőjük, Deutsch Tibor 

/SOTE/ adaptálta. Ezzel egyidejűleg uj módszerekkel történő 

mérések kiértékelésére alkalmas programokat is készített. 

Ezeknek a programoknak ismertetése azonban nem tartozik 

az előadás tárgyához.
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A mérés és a számítás mellett ugyanilyen fontos az igen sok 

és sokféle edat kezelése.

A fentiekből is látszik, hogy funkcióban és Jellegben egymás

tól Jelentősen eltérő feladatokat kellett raejoldanunk, egysé

ges keretbe foglalva azokat.

Biztosítanunk kellett, hogy a

- vizsgálandó minták útja vezérelhető és követhető legyen a 

njpC-ra érkezésüktől az értékelési eredmény kiadásáig,

- a mérés és a számítás egységes szemlélettel fölépített és 

kezelt adatállományokkal dolgozzon,

- az eredményadatok évekig visszakereshetők legyenek#

Bsek ismeretében a dBASB Ill-t választottuk az adatkezelés esz

közéül, és a tapasztalatok birtokában állíthatjuk, hogy ez egy 

Jó döntős volt.

dBAGIi Ill-ra alapozva alakítottuk ki egy sok fájlból álló adat

bázist és az összes tevékenységet összefogó keretrendszert.

Csak a mérés vezérlését és értékelését, valamint a számitásolcat 

végző programok készültek nem dBASS Ill-ban.

adatok táblákba /fájlokba/ sorolása részben az adatok össze

tartozása és szükséges együttkezelése alapján, részben formai 

Jellem: jik alapján történt.

A végleges adatbázis-fájlok és alapadat Jellegű szótárak mellett 

a feldolgozáshoz szükséges ideiglenes tartalmú fájlok szerepel

nek még ü z  adatbázisban.

Károm részrendszert fejlesztettünk ki.

Feladatuk:

.'FJAdilo - mérés előkészítése adatszinten

- tényleges mérés,és a mért adatok kiértékelése

- eredmények tárolása
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SZ.MIIT - a számításhoz szükséges adatok összoí'yüjtése

- számítások elvégzése, eredménylisták kiírása

- eredmények tárolása

I.IIIÍTA - Összes adat begyűjtése, ellenőrzése

- adatok megléte illetve helyessége alapján 

az egyes tevékenységek engedélyezése vagy 

letiltása

- adatok ideiglenes és végleges tárolása

- tájékozódási igények kielégítése#

Az egyes részrendszerek egymást váltogatva bármilyen sorrendben 

használhatok, de egy-egy minta csak a rendszer által meghatáro

zott utón, mintegy kényszerpályán mozoghat#

A részrendszerek között csak adatfájl szintű kapcsolat van.

I A MSRES és a SZ/JtIT csak ideiglenes fájlokkal dolgozik, input 

adatokat részben begépeléssel kapnak, részben a központi adat

bázis-fájlokból veszik ki,és az eredményeket is oda adják át#

lásd PüLIA-2

A mérés egysége fizikailag mindig egy ágár lemez vagy egy darab 

Petri csésze#

Egy ágár lemezen egy vagy több minta szerepelhet.

Sgy minta a módszertől függően két vagy több ágár lemezen for

dulhat elő# Az ágár lemezek és a minták között kétirányú és 

nem egyértelmű kapcsolat van#

lásd PÓLIA-6

Ebből is érzékelhető, hogy milyen nagy gondot kellett foi’ditani 

a megfelelő azonosítók kialakítására#

Egyértelműen meg kell tudni adni egj' mintát, egy ágár lemezt, 

egy minta egy adott mérését#

A következőkben a fólián

lásd PÓLIA-4
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tu0.juk vé,:î tol:inteni értékelési munka oonetét, összevetve 

a re^i módszert a BIOIlkTRIA által bistositott lohctűsé;^el.

•iS ej:’’ minta ícldcirosásárak menetét a következő folyamat- 

ábrán lehet követni

lásd i’f,LIA-3

beszélnünk !:ell mé^ az adatbevitelről* hint láttuk sok c rend

szerrel kivLilről kcslondő, tehát bOî cpolendu adat. A dBAoA 

Ilb-bcn irt programunkkal seGit“‘(ik ezt a nunkát, szem előtt • 

tartva a kényelem és bistonsác szenpontjait, I0I30S képernyő

ről visszük be az adatokat, ahol mód van cllcnőriszLik azok 

helyes sóidét. Lisonyos tcvékenysécclaiél felkínáljuk a default 

e'rtéket, amelyet csal: ritkán kell fclülbirálni.

J.O:ietőséi3ct kellett biztosítani ezeknek az adatolnak a módosi- 

tácár.a is* Javítani /irásned/ és módosita:ii addi^ lehet e{sy- 

cjy adatot, ami,: nem került felhasználásra# .AlapotJelzőkkel 

követ;’ü l :  edLiinisztrációs fájlban a minták állapotát,

annak lekcrdozésévcl tudunk dönteni - pro;:ran)on belül - a módositas 

enAGdélyczéséről#

Ccszcfo,fialva, a tapasztalatainlcat elmondhatjuk, hoey a

AlU'lMbAIA valóban e;:y rendszer*

köretbe fo.’lalja a mérési, szánitási és adatkezelési tevékeny-

sé.';okct, biztosítja

- a rendszer ê i's é c o s  sz emlélctü, párbeszédes, szánitéstechnikai 

izmcrctokot nem iiiénylő kezelési módját,

- z ada.tol: közös kezelésének, átadásának illetve elérésének 

lehetőségiét,

- az értékelendő minták rendszeren belüli kényszerpályájának 

kijelölését és követését*

.olyametos ellenőrzésével vezeti és seciti a kezelőt az adatok 

r'.olyc-s bevitolébcn, a feldolgozáshoz tartozó lépések megfelelő 

r:crrcn 1 Ivt^zÓDé'ocn.
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A tsérés és számítás logyauott, ugyanazon a számítógépen történik 

mint amelyen az alapadatok és az eredmények tárolása, kezelése*

Az adatok bármikor elérhetők, kiírathatok*

líagyon jó látnunk, hogy a MEPO munkatársai szeretik használni 

a BI0M3TRIA rendszert* Tele vannak ötletekkel és továbbfejlesz

tési igényekkel*

A laboratóriumban a mérés kitölti a munkaidó nagyrészét, ezért 

első lépésként az összegyűlt kisebb módosítási igény átvezeté

se után le fogjuk fordítani a programokat, ami növelni fogja 

a sebességet*

A jelenleg üzemelő PROPER 16/V/ gépet egy PROPER l6/m géppel 

összekötve hálózatot alakítunk ki, amelynek legegyszerűbb hasz

nálati módjára lesz csak szükségünk*

A mérés a l6/m gépen fog menni egész nap, igy e V/inchesterrel 

.is rendelkező gép kapecitása fentmarad az adatok adminisztrá

lására, lekérdezésére és a számítások végzésére, valamint más 

feladatok megoldására* A két gép között csak a mérés indítá

sakor és befejezésekor lesz adatforgalom*

További tervünk, hogy egy másik részlegben, illetve a főosztályon 

kialakítandó számítógépes rendszerekhez adatszintü kapcsolatot 

építsünk ki*

A BIOLIETRIA más hasonló tevékenységet folytató laboratóriumban 

is használható* Az itt alkalmazott mérési módszer alkalmas to

vábbá a biotikus anyagok növekedési zónájának megh.atjíi'ozására 

is, igy a rendszer eredeti megvalósításában vagy a helyi igé

nyekhez adaptálva, több helyen üzemeltethető*
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BIOITfRIA rendszerrel
i'HOínr. ló/xi’ ('épen

fdsotbe kézzel beírtál: a 

kisérű adatokat

1. r beérkezett ninta adninisztrálása y.xV.7.\ részrendszer

- becépelik a kisérő adatokat

- ellenőrzések

-- van-e ilyen antibiotikum 

—  létezik-e hozzá standard 

anyac

?oí:öki doi.’ild 

kézi adminisztráció

2. minták mérésre kijelölése püi:oí:i d ó k i l s

I-!IK?A részrendszer

- becépelik a dolgozó nevét a 

minta és a mérés azonosítót

- ellenőrzések

- munkaláp készUl

méréssel, oldással stb. 

antibiotikum oldatok és 

baktériumos ágár bevonatok 

készítése 

esepeotetés

az ágár lemezek előkészítése m u n k a l a p o k  a l a p j á n  

U g y a n ú g y  m i n t  régen

léptető motor és 

mikroszkóp alkalmazásával

4/a gátlás! zónák i reezrendszer

- előkészítés a mérés jogerős- 
sé'ének ellenőrzésére

- mérési egységenként ciklusban

- azonosító begépelése

- ellenőrzés

- mérés
- összes mérési eredmény tároláe:

kézi módszerrel 4/b denzitás mérés ugyanucy cint régen 

részrendszer

- mért eredmények begépelést

mért adatok begépelése és 

ellenőrzése, számitó 

programok paraméterezése

futtatás igénylése az ODIíA 

gépre

számítóközpontban

5* Számítás SS.'l"IT részrendszer

- igények begépelése

- adatok Összeezedése és 

ellenőrzése

- kívánt DÓdszerU számítás 

lefuttatása

- eredmény tárolása ideiglenes 

adotbázisban
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G2;.:riíT'::a P3W.D;.r ó* számítási erednények kiértékelése SZ/JS!BDRI f el ad;.?

S2A1GX3ZRI és 

DC':?i':5

Téí;lcn«sitü/téroló futás 

IC^nyléss a száaitóköspoutban

1. orcdrjónyek végleges elfogadása szvUzr:Biir.i Főrör.i Döiriks 

l'IilTA részrendszer 

- eredmények áttétele 

végleges adatbázisba

kézi utón oásolásokkal e« eredmények közlése l'Ti'.7A részrendszer 

- clntánkénti eredménylap 

nyomtatása a tárolt 

adatokból

fUzetben lapozással 

kartonok közötti kereséssel

9> tájékozódás a feldolgozás alatt 

álló Dintákról

IIIIITA részrendszer 

- különböző minták, mérések, 

erodmények stb« adatok 

szerint

prograciok paraméterezése, 

lekérdező programok futta

tásának igénylése ODRA gépre 

a ssáaitóközpontban 

visszahozatal mAgnesazalacrdl

10* tájékozódás visszamenőleg IIIIITA részrendszer 

- különböző minták, minta 

jellemzőV;, eredmények stb« 

adatok szerint
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A BIOMETHIA hardver és softver eszközei

PSOPEE 16/iV 256 Kbájt

Winchester 27 Hbájt

floppy 2 X 720 Mbájt

BPSOH nyomtató 

streamer 30 Ubájt

/*

kiegészítő eszközök

TV - 23. 0 tipusu TV kamara vidioojmal 

CDP /Colour Display Processor/ 

színes monitor 

speciális illesztő kártya 

kamera léptető

softver eszközök 

PEOPOS 

dDASE III

3.XX

interpreter /»

a BIOilETEIA rendszer működéséhez szükséges 

programok

- adatok kezelése

- képfeldolgozó

- számítás

Megjegyzés:

A közeljövőben esedékes továbbfejlesztéssel egyidejűleg a progra

mokat lefordítjuk, ehhez 256 Kbájt memória bővítésre lesz szükség.
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Ééé

c

"O
a.

V*Vu A. íitlviK

8 z 8 lemez

2 + 2  s z in te s  
m in ta

4 + 4  s z in te s  
m in ta

S2 DA RÍ liA RÍ C4 U SA SÍ <̂1 (M A2 Rt

6 x 6  lem ez

3 + 3  s z in te s  2 + 2  s z in te s
m in ta  m in ta

SA SÍ Si RA fii «3 Â Sl RA fii W 82
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/
Dr.ÁLLÓ Géza - FERÖ László

A VIKING KÉPFELDOLGOZO RENDSZER 

1. Bevezetés

Digitális /számitógépes/ képfeldolgozással hazánkban kb. a 
70-es évtized utolsó éveiben kezdtek foglalkozni, az 
első működő rendszerek 80-81-ben jelentek meg. A kutató- 
fejlesztő munka azóta is két irányban halad: egyrészt 
konkrét /elsősorban ipari és orvosi/ feladatok megoldásá
ra szolgáló célrendszereket, másrészt univerzális képfel
dolgozó rendszereket hoztak létre; az utóbbiakat főleg 
űrfelvételek és természetes képek /fényképek, kamera- és 
mikroszkópi felvételek/ kiértékelésére használják.

Annak ellenére, hogy a hagyományos Neumann-elvű számítógé
pek képfeldolgozási célokra igazán sohasem optimálisa, 
a nálunk kifejlesztett rendszerekben - kevés kivételtől el
tekintve - Ilyeneket használnak. Mivel - mint ismeretes - 
számítógéppel csak digitális képeket lehet feldolgozni, 
legtöbbször szükség van valamilyen képmüre és - a nagy 
számitásigényü feladatok hatékony elvégzése érdekében - 
valamilyen speciális gyors feldolgozóműre /"specprocesszor"/•

A képmü teremti meg a kapcsolatot az analóg képfelvevő 
és megjelenítő eszközök /ezek rendszerint a kereskedelmi 
forgalomban kapható TV-technikai eszközök/ és a számítógép 
között. Fő funkciói:

- az analóg képjel fogadása és digitalizálása;
- a digitális kép tárolása saját frissitőtárában;
- a tárolt kép automatikus megjelenítése.

A frlssitőtár DMA vonalakon kapcsolódik a számitógép főtá- 
rához, tartalmát ide be lehet olvasni, illetve innen fel 
lehet tölteni.

A s;Jecprocesszórók között az utóbbi időben nálunk is 
megjelentek a párhuzamos elvű futószalag /pipe-line/ szer
vezésű eszközök.

Felépítésüket és alkalmazási területüket tekintve a kiala
kult rendszereket 3 csoportba sorolhatjuk, bár éles határo
kat természetesen nem lehet vonni.

- A kisrendszerek személyi, vagy mikroszámítógép köré épül- 
nek jelentősebb háttértárkapacitás nélkül. Ezekben spec- 
processzort nem vagy csak korlátozott utasltáskészlettel 
/célrendszerekben/ használnak. Jellegzetesen egyedi képek 
inte->-aktiv feldolgozására szolgálnak.

- A középkategóriában mini- vagy klsszámitógépes rendsze- 
reket találunk, rendszerint specprocesazorral kiegészítve, 
A háttértárkapacitás néhány 10 vagy néhány 100 kép táro
lására alkalmas és szerepet kapnak a képek között műve
letek /pl. többsávos felvételek esetében/. A feldolgozási 
eljárást interaktívan is össze lehet állítani, de auto
matikusan is lehet futtatni, előre kijelölt képanyagra.
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- A speciális, nagyrendszerekre a nagy számitásl- 
és tárkapacitás jelelmzÖ. Az előbbit nem csak a 
specprocesszor/ok/ valósítják meg, hanem gyakori rend
szertechnikai megoldás az is, hogy képfeldolgozó 
kisrendszereket illesztenek a nagygéphez intelligens 
terminálként, amelyek esetleg önálló üzemmódban is 
működhetnek. A képtárolás problémáját még a 2-30 
MB kapacitású lemeztárak sem oldják meg teljesen; 
jelenleg kezd elterjedni a képlemez 1-2 Gbyte tárka
pacitással; egyenlőre azonban törölni és újraírni nem 
lehet.

Az utóbbi években hazánkban is jelentősen megnőtt az igény 
a digitális képfeldolgozás iránt. A számos ipari és orvosi 
célrendszeren kívül elsősorban a mezőgazdasági, földmérési 
és meteorológiai alkalmazások terjedtek el; de szép ered
mények születtek a tudományos kutatási,illetve robotikai 
célú rendszerek terén is.

2. HARDWARE FELÉPÍTÉS

A VIKING rendszert 1982-85 folyamán fejlesztettük ki a 
SZKI-ban, a VIDEOTON Elektronikái Vállalat Számítógépes 
Gyárának megrendelésére. A rendszer a középkategóriába 
sorolható. Központi egysége Rll számitógép 1 MB főtárral,
50 MB+5MB lemeztárral és 2 mágnesszalagegységgel /l.ábra./.
A központi feldolgozómű 0,2-0,5 Mops sebessége mellett 
a válaszidők egyes esetekben megengedhetetlenül megnőné
nek, Ezért illesztettük az Rll-hez az ELGI-ben kifejlesz
tett, mikroprogramozható gyorsprocesszort /3-5 Mops/, 
amely müveletvégzés során saját 8 Kszavas gyorstárát 
használja. Ebben a számokat előjeles abszolutértékükkel 
ábrázolják. Számolómüve fix- és lebegőpontos müveletvégzésre 
képes; az aboszolutértékrész, illetve a mantissza hossza 
additív műveleteknél 32, szorzásnál 15, osztásnál 24 bit; a 
kitevő 7 bites 16 alapú,
A képmüvet a SZKI-ban fejlesztettük ki; sorozatgyártásá
ra a HTSZ-ben került sor. Mind a bemenetén, mind a kimenetén 
SECAM-szabványos TV videojelekkel dolgozik. Az analóg 
digitális átalakítója /A/D/ a kamera videojelét 288 
sorra, soronként 384 képpontra bontja /=TV félkép/ és az 
amplitúdót 6 bitre kvantálja. Az Így keletkezett digi
tális kép 110542 /=108K/ 6 bites byte-ból áll, amely a 
frlssitőtárba kerül. Képvételkor a digitalizálási határo
kat /vagyis a digitalizált jelamplitudó-tartomány nulla
szintjét és magasságát/ programból lehet beállítani,

A digitális analóg átalakító /D/A/ - egy kimeneti átszinező- 
táblán /LUT/ keresztül - folyamatosan generálja a frlssitö- 
tár mindenkori tartalmának megfelelő fekete-fehér /Y/ és 
- önkényes szinhozzárendelés alapján - színes /GRB/ 
SECAM-szabványos TV-Videojelet. Ezek révén a tárolt 
digitális kép akár fekete-fehérben /ff/ akár álszinesen 
látható. Az átszinezőtáblát ugyancsak programból lehet fel
tölteni, Így a szinhozzárendelés tetszőlegesen megváltoz
tatható ,
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A rendszerhez jelenleg a konzolon kívül még egy terminál, 
sornyomtató és az ugyancsak az ELGI-ben kifejlesztett 
színes, dobos plotter csatlakozik; ez utóbbi mind közvet
len /on-lin/, mind független /off-line/ üzemmódban működ
het.

3. A VIKING PROGRAMRENDSZER FELÉPÍTÉSE 

3.1. Szervezési alapelvek

A VIKING egyes programjai egy-egy képfeldolgozási funk
ciót valósítanak meg, ezeket a továbbiakban aktív funk
cióknak nevezzük. Léteznek passzív funkciók is, ezek a 
rendszer használatát segítik /Id. alább/. A lehetséges 
funkciók modulárisan felépülő, szabad hierarchikus 
fastruktúrát alkotnak /Id. 2. ábra/
Az egyes funkciók végrehajtását kétkarakteres funkció- 
kóddal lehet kérni.
A rendszer alapállapotban funkciókód megadására vár.
A szervezés alapelve az volt, hogy a kezdő felhasználó 
is könnyen tudjon tájékozódni a lehetőségekről; de ne 
kelljen megadnia felesleges adatokat, ha már jól Ismeri 
a rendszert. Ezért a menütáblás módszert fejlesztettük to
vább: a lehetséges funkciókból a felhasználónak kell 
összeállítania a konkrét feladat megoldási algoritmusát.
A végrehajtás interaktív, vagy automatikus üzemmódban 
történhet.

Interaktív üzemmódban 
kell beírni

a funkciókódokat a terminálról
Ha az operátor passzív /a 2. ábrán bekere

tezett/ funkciót hiv meg, akkor ez alfanumerikus képer
nyőn megjelenik az a menütábla, amely a funkciófa meg
felelő gyökérpontjához tartozó, eggyel alacsonyabb szin
tű funkciók kódját és megnevezését tartalmazza.

így a felhasználó fokozatosan eljuthat a kívánt funkció
hoz, anélkül, hogy ismernie kellene minden kódot.
/A funkciófán "felfelé"is lehet haladni,/

Aktiv funkció felhívása esetén elindul a megfelelő funkció- 
vezérlő progréun. Ez - kérdés-felelet formában - beolvassa 
a végrehajtáshoz szükséges paramétereket. /A kérdések 
mindig utalnak a válasz szintaxisára és a határértékeken 
kivül az alapértelmezéseket is tartalmazzák; ez utóbbia
kat "üres" válasszal lehet érvényesíteni./ Szintaktikusán 
hibás válasz a kérdés megismétlését eredményezi. Ha minden 
válasz hibátlan volt, elindul a funkció végrehajtóprogram
ja.

A funkció hibátlan végrehajtása - vagy hiba előfordulása 
esetén hibajelzés - után a képernyőn megjelenik az utoljá-^ 
ra végrehajtott funkciót tartalmazó menütábla és a rendszer 
alapállapotban újabb funkciókód megadására vár.
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A hierarchia betartása nem kötelező. Ha az operátor jól 
ismeri a rendszert, bármelyik funkciót közvetlenül is 
aktiválhatja. Ha eltér a hierarchikus sorrendtől, a 
képernyőn kérdés formájában megjelenik a hivott funkció 
neve. Ha ezt igenlő válasszal, megerősíti, ugyanúgy 
végrehajtódik, mintha a hierarchia betartásával aktiválta 
volna; különben /vagy ha a funkciókód hibás/ ismét meg
jelenik a képernyőn az aktuális menütábla.

Az automatikus üzemmódban parancsvégrehajtási és képvételi 
állapotot különböztetünk meg; a kettő kombinálható. 
Parancsvégrehajtásl állapotban /PV/ a rendszer egy 
parancsprogramot hajt végre, amely formálisan egy makró- 
funkciónak tekinthető. A parancsok egy funkclókódból és 
a végrehajtásához szükséges paraméterekből állnak. A parancs
program parancsok lineáris lánca; tetszőleges néven könyv- 
tárazható, majd ezzel a névvel aktiválható.

I
Képvételi üzemmódban /KV/ a rendszer folyamatosan képet 
vesz kameráról. A felvett képeket az automatikusan gene
rált névazonositóval mágneslemezn tárolja. Ha a képtáro
lásra szánt lemezterület betelt, automatikus archiválás 
indul, mágnesszalagra.

A képvétel háttérfunkcióban folyik, egyidejűleg a rendszer 
bármelyik funkciója aktiválható a fentiek szerint. Elin
díthatunk pl. olyan parancsprogramot, amelyik a felvett 
képeket valamilyen kritérium szerint osztályozza. Ezt 
követően csak a kritériumoknak megfelelő képanyag tárolá
sára, illetve archiválására kerül sor /a "automatikus 
szelekcló"=AS/.

A rendszer nyitott, újabb funkciókat korlátozás nélkül 
hozzá lehet fűzni,

3.2. A funkciófa

A felhasználó számára a rendszer logikai felépítése a 
fontos, hiszen ennek alapján tudja kihasználni a lehető
ségeit. Ezért a funkciókat hierarchikusan rendezett 
csoportokba soroltuk. Az egyes funkciócsoportokat minden 
hlerurchlaszlnten menütáblák segítségével lehet elérni.

A rendszerhez jelenleg 110 funkció, tartozik, ebből 88 
aktív, 22 pedig a menütáblák megjelenítésére szolgáló 
passzív funkció. Ezek teljeskörü ismertetésére nincs mó
dunk; az alábbiakban röviden csak a képfeldolgozás /KF/ 
főcsoportba tartozó funkció csoportokat tekintjük át.
További részlete flj -ben és |22]-ben találhatók.

Képátvitel lisAl

Ennek a csoportnak a funkciót szolgálnak a különböző kép
vételi és képtároló eszközök közötti képforgalom lebonyo
lítására.
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Ide tartozik a képvétel kameráról /KM/r a frissitőtár tar
talmának beolvasása /CM/ vagy feltöltése /MC/ a számitógép 
főtárába/ból; képtárolása lemezen /MD/ vagy mágnesszala
gon /DS/, illetve betöltés a főtárba /DM/ vagy szalagról 
mágneslemezre /SD/ stb.

Képiavitások/KJ/

A jellegzetes képhibák a kontraszt elszegényedése, zajok 
/pontszerű hibák/ megjelenése, a különböző képrészletek 
közötti határátmenetek kiszélesedése /elmosódása/, valamint 
az egyenetlen háttérmegvllágités torzító hatása. Az ide 
sorolt funkciók ennek megfelelően a kontraszt fokozására 
/LK = lokális kontrasztkiemelés/f a zajok kiszűrésére 
/SF=szürés Fourier transzformációval; SK=konvoluciós 
szűrés; SM=mediánszürés/; a határátmenetek kiemelésére 
/LM=lokális meredekségnövelés; ED=élkirajzolás 3 /, illet
ve a háttér kiegyenlítésére /JA=háttérjavítás átlagképzés
sel, JM=háttérjavítás minta alapján/ használhatók.

Atszinezések /SZ/

Az értékes képrészletek kiválasztását jelentős megkönnyíti 
a kép átszinezése, mivel a szem a szinkülönbségeket jobban 
érzékeli, mint a különböző szükeségi fokozatokat. A funkció
csoport tagjaival átszinezőtáblák /LUT=look up table/
/AT/, küszöbök /AK/, hlsztogram /AH/, vagy összefüggőség 
/AO/ szerinti átszinezést végezhetünk.

Ide tartozik még egy automatikus küszöbmeghatározó funkció 
/AA/, valamint a képek közötti műveletek /KK/, Az utóbbiak 
között pl. montirozás /MO/ és pontonkénti műveletek /MP/ 
szerepelnek /összeadás, kivonás szorzás tb./.

Foltelemzés /FE/

Ezekkel a funkciókkal lehet kiértékelni a képen található 
objektumokat. Ehhez először el kell választani az értékes 
objektumokat alkotó képpontokat a háttérpontoktól /ez a kép 
átszinezését jelenti/, majd szét kell választani az esetle
ges érintkező objektumokat /erre szolgál az "erózió /ER/ 
funkció/. Ezután kerülhet sor az összefüggő képponthalmazok 
/"foltok"/ területének /FT/ és legnagyobb átmérőjének /FL/ 
meghatározására; ezek alapján a foltokat különböző osztá
lyokba /"zónákba"/ lehet sorolni. További ^ehetőség az 
alak szerinti osztályozás /FA/ is.

Interaktív beavatkozások /IB/

Gyakori eset, hogy egy feladatra nincs egzakt megoldási al
goritmus, vagy olyan bonyolult, hogy a futtatása nem gazda
ságos. Ezért indokolt, hogy a képfeldolgozó rendszerek le
hetővé teszik az interaktív beavatkozásokat. A VIKING rend
szerben ilyen funkciók pl. a részletklválasztás /RK/, a
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hisztogram készítés /HK/, a geometriai transzformációk 
/GT/.
Ide soroltuk még a feliratozási /FI/, a vonalrajzoló /KR/ 
és az átszinezőtáblákat kezelő /TK/ funkciókat is. Az utób
biak többek között az átszinezőtáblák feltöltésére /QF/ 
és módosítására /QM/, illetve a világosságkódok szerint 
osztályok kialakítására /QD/ szolgálnak,/

Helyszűke miatt sajnos nem tudunk további részletekbe menni; 
a mondottakat az előadásban néhány képpel illusztráljuk. 
További lehetőséget és megoldási algoritmusok leírása pl.
4 - 5 -ben található,

4. ALKALMAZÁSOK

A VIKING rendszer elsődlegesen olyan természetes képek fel
dolgozására készült, amelyeken a kiértékelendő objektumok 
foltokként /összefüggő képponthalmazokként/ jelennek meg és 
többé kevésbé jól elkülöníthetők a háttértől és egymástól. 
Kifejlesztésekor kooperatív felhasználót tételeztünk fel, 
akitől nem várunk el számítástechnikai szakismereteket, de 
aki jól meg tudja fogalmazni saját szakmai feladatait és 
törekszik a rendszer ésszerű használatára. Ennek megfelelő
en a VIKING funkciókészlete univerzális képfeldolgozási 
eszköztárat valósit meg, amelynek segítségével sokféle fe
ladatot lehet kényelmesen és hatékonyan megoldani.

Ilyen szempontból külön is kiemeljük a parancsprograraok létre
hozásának lehetőségét. Mint már említettük, a paranosprogram 
egyes parancsai egy-egy VIKING funkciót valósítanak meg, 
előre megadott paraméterekkel, összeségében tehát egy parancs
program egy képfeldolgozási algoritmust realizál; s ilyenek 
a készletből korlátlanul előálllthatók, a konkrét feladatok 
megoldására. A rendszer a parancsprogramok belövését is 
támogatja: a parancsokat egyenként /lépésenként/ is végre lehet 
hajtani, a paramétereket menet közben meg lehet változtatni, 
a részeredményeket meg lehet jeleníteni stb. A hibátlan 
parancsprogram saját névazonosltóval könyvtárazható,

Első példaként egy orvosi alkalmazást említünk. Állatkísér
letek során a szívinfarktus keletkezést mechanizmusát vizs
gálták, hőkamrával készült szivfelvételek kiértékelésével.
A feladat lényegében a felvételen különböző színű sziv
felvételek kiértékelésével. A feladat lényegében a felvételen 
különböző szinü sziyterületek, majd ennek alapján a beteg, 
illetve az egészséges szivrészek hőmérsékletének meghatározása 
volt. /Ez utóbbi alapján lehet a véráramlási viszonyokra 
következtetni./ A többéves kísérletek során felgyülemlett, 
mintegy 1500 felvételt nem egészen 1 hónap alatt dolgoztuk 
fel; a munkát kézi módszerekkel egyszerűen nem lehetett 
volna elvégezni,
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Egy másik jellegzetes alkalmazás a tengerfenék kutatás.
A kutatóhajón folyamatos üzemben 8-10 s-onként készítenek 
egy felvételt, amelyről első közelítésben azt kell eldön
teni, hogy tartalmaz-e további vizsgálatra érdemes infor
mációt. Az ilyen képeket mágneses háttértáron tároljuk.
A részletes feldolgozás során végeredményben arra a kér
désre kell választ adni, hogy egy adott területen található-e 
annyi értékes objektum, hogy a kitermelést érdemes legyen 
megkezdeni. /Az objektumok nagy tisztaságú ritkafémeket - 
tartalmaznak./ Az előfeldolgozás során a problémát az idő
korlát okozza; a tényleges feldolgozáskor pedig az a gond, 
hogy az egyenetlen háttérmegvilágltás és az árnyékhatások 
miatt nehéz elhatárolni az értékes objektumokat a háttér
től és egymástól. Ennél a feladatnál még fokozottabban 
érvényes, mint az előbbinél, hogy ilyen nagy mennyiségű 
képanyagot kellően rövid válaszidők mellettkézi módszerek
kel lehetetlen volna kiértékelni,

A példákból is látható, hogy a VIKING rendszert csak nagy
mennyiségű képanyag feldolgozására lehet gazdaságosan 
használni. Számszerű eredményeket nehéz lenne mondani, 
hiszen az eddigi alkalmazásokban arról volt szó, hogy a 
feladatot másképpen nem tudták volna megoldani. Megjegyez
zük azonban, hogy léteznek személyi és mikroszámitógépes 
M08X, Proper-16, HT 680X/ általános célú képfeldolgozó 
rendszereink is, a VIKING-éhez hasonló, de lényegesen szü- 
kebb funkciókészlettel. Ezeket kisebb feladatokra is gaz
daságosan lehet alkalmazni.

A VIKING rendszerek üzemszerű használata csak ebben az évben 
kezdődött, máris felmerült a továbbfejlesztésének igénye, 
nagyobb síkbeli és gradáclós képfelbontás irányában. Erre 
- az üzemelési tapasztalatok összegyűjtése után - az el
következő években kerül sor.
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SZKI dokumentáció, MAL-59/84.

G.Alló - G, Staszny: Two algorithms for image 
segmentation;
Megjelentés alatt a Microprocessing and Microprocessors 
c. folyóiratban.

C4'\ Álló - Fögleln - hegedűs - Szabó: Bevezetés s számító
gépes képfeldolgozásba; Mérnöktovábbképző Intézet, 
Budapest, 1985. /Rsz.5260/.

£ . 5 3  Álló - Hegedűs - Kelemen - Szabó: A számítógépes kép- 
feldolgozás alapproblémái, /Megjelenés alatt az 
Akadémiai Kiadónál,/
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Cslcsman József 

KSH S zárnitóközDont

A statisztikusok számitögépalkalmazásának

lehetSségei és az alkalmazások tapasztalatai a 

Központi Statisztikai Hivatalban

A számitógépalkalmazás a statisztikai munkában több évtizedes 

múltra tekint vissza, amely alkalmazásoknak különböző szintjei 

alakultak ki.

Kezdetben, és ez döntő részben napjainkban is Így van a statisz

tikai alkalmazások számítástechnikusok - szervezők, progreunozók, 

diszpécserek - közreműködésével történnek. Ezekben az esetekben 

állandó konfliktus lehetőség van a feladatot meghatározó statisz

tikus felhasználó és a végrehajtó számítástechnikus között, egy

más számítástechnikai ill. statisztikai ismereteinek nem azonos 

szintje miatt. Gyakran igen sok idő telik el egy feladat megfogal

mazásától az eredmények elkészültéig, mely problémán csak ideig- 

órálg segíthet a számítástechnikai kapacitások bővítése, ad-hoc igé

nyeket ellátó gyorsszolgálat létrehozása.

Mivel az alkalmazási igények törvényszerűen nőnek, s ezek kielé

gítésére a hardware kapacitás fejlődése is lehetőséget ad, vi

szont a szervezői, programozói kapacitások nem növelhetők a 

szükségleteknek megfelelően, az ellentmondások feloldására egyet

len ésszerű alternatíva van, hogy a felhasználót közel vinni a 

számítógéphez, azaz lehetőséget adni arra, hogy feladatait sa

ját maga oldja meg a gép segítségével. Ehhez a hardware felté

teleken túl megfelelő adatkezelő-, adatbázisrendszer, kényelmes 

egyre inkább felhasználó barát, interaktív softwarek és megfelelő

en kialakított tanácsadó szolgálat szükséges.

Előadásunkban az utóbbi 4-5 év hardware- és software fejlesztési 

m>mka eredményeként létrejött, a statisztikusok önálló számító

gép alkalmazását lehetővé tevő eszközöket, a használat során 

nyert tapasztalatokat és a jövő elképzeléseit tárgyaljuk.
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A statisztikai számítógép alkalmazás vertikumának megfelelően 

vázoljuk mondandónkat az alábbi ábra szerkezetének megfelelően:

adatelőkészítés, a hibátlan adatállomá

sok létrehozása

adatmanipulációk, adatbázisok létreho

zása, karbantartása

adatelérés a hagyományos táblázás és 

az adatbázis lekérdezés eszközeivel

adatelemzés, kiadványok előkészítésé

nek segítése

teljes körű 

önálló

munkavégzés az

adatbeviteltől az 

elemzésig

Aktív részvétel számítógépes felhasználói 

rendszerek kialakításában és használatában

Az elmondottakhoz szükséges technikai feltételrendszer tárgya

lására nem térünk ki, mivel azt Alföldi István "A statisztikai 

információs rendszer technológiai fejlesztésének időszerű kér

dései" clmU előadásában részletezi.

A statisztikusok részvétele a hibátlan adatállományok létrehozá

sában

Természetesen különösen nagy tömegű adatgyűjtéseknél nem szűnhet 

meg a hagyományos adatrögzítői munka, de egyre inkább terjed a 

KSH-ban, hogy a statisztikusok aktívan részt vesznek az adatelő- 

készltési munkákban.

A megyei apparátusban a TPA számítógépeken az INFORMATICS SERIES IV 

rendszerére almozva kialakult az a gyakorlat, hogy a rendszerhez
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jól érts számítástechnikusok leprogramozzák az adatgyűjtések 

szerkezetét és az ellenőrzési szempontokat, mig az adatbevi

telt a statisztikusok végzik. Azon az előnyön kívül, hogy az 

egész országra egységes adatbevivő és ellenőrző programokat 

használhatunk, a döntő nyereség /időben és ráfordításban/ az, 

hogy az adatgyűjtéshez értő statisztikus az esetleges bevitt 

hibás adatokat, a megfelelő hibaüzenetek alapján, szakmai 

szempontból is helyesen tudja kijavítani. Tapasztalatok sze

rint a hibás adatok nagy része már az adatbevitel során korri

gálható, mig a maradék korrekciói is gyorsan elvégezhetők az 

adatszolgáltatókkal való konzultációk alapján. Ezt a technoló

giát különösen, a gazdaságstatisztikai felvételeknél, s ott 

is inkább az évközi, adatgyűjtéseknél használjuk jó eredmény

nyel, melyeknél gyakran követi az adatélökészitő szakaszt köz

vetlenül az adatszerkesztés és az adatbázisba való betöltés.

A hagyományos adatrögzítési technológiával működő rendszerek 

esetében /pl. népszámlálás, ill. társadalomstatisztikai fel

mérések/ olyan általános editáló /hibafellsmerö és javító/ 

rendszereket alakítottunk ki, ahol a statisztikus saját nyelvi 

eszközeivel definiálhatja az ellenőrzési szempontokat, 111. 

automatikus javítás esetén irányíthatja a javító algoritmusokat.

Kiemelkedik ezek közül a nagygépen működő és nemzetközi sikere

ket is elért AERO rendszer, mely a statisztikusok definíciói 

alapján célprogramokat generál, melyek a megfelelő futási kör

nyezetben készítik el a rögzített adatok kontroli-listáját és 

kívánság szerint automatikusan kijavított változatát. A rend

szert általános szabályelemző egészíti ki, mely kiszűri az eset

leges több száz definíció közötti konzisztenciahibákat. Működé

sét a statisztikus igényei szerinti kontroll- és javitólistákkal 

ellenőrizheti. Kisebb méretű feladatoknál elterjedt, hogy csak 

az AERO ellenőrző funkcióit használják mig a javítást más esz

közzel pl. a következő bekezdésben tárgyalt SAJÖ-val végzik.

Az adatelőkészitésl munka igen jó eszközei a központi számító

gépparkon a házi fejlesztésű SAJÓ és a svéd Statisztikai Hiva-

174.



-  *  -

tál EDIT78 rendszere. ■

A SAJÖ interaktív letiet^íséget ad a statisztikus számára, hogy 

hibás adatállományát a kontroli-listák alapján kijavíthassa.

A rendszer, mely kényelmes adatdefinlálásl eszközökkel ren

delkezik, teljes-képernyős üzemmódban ad lehetőséget az egye

di kulcsokkal azonosított adatrekordok mezőinek módosítására. 

Természetesen kis adatállományok esetén mód van elemi adat

rögzítésre is.

Az EDIT78, mely a táblázási lehetőségeknél tárgyalandó TABS8- 

al rokon rendszer /szintaktikai elemeik nagyrészt azonosak/, az 

adatbeviteltől a kőd és összefüggés ellenőrzésen keresztül az 

éuiatjavításig interaktív lehetőséget szolgáltat. Egyszerűbb 

adatgyűjtéseknél a teljes adatelökészitő folyamat elkészíthető 

segítségével, sőt az ellenőrzési szempontokat definiáló para

méterek felhasználhatók az adatállomány táblázásakor.

A statisztikusok részvétele az aidatszerkesztésben az adatbázi

sok feltöltésével, kcurbanteurtásával

A statisztikai számltőgépalkalmazás ezen területe speciális szá

mítástechnikai technológiát, s ebből következően számítástechni

kusok munkáját követeli meg, viszont a több mint 15 éve működő 

központi adatbázisok tervezésében és metainformációs rendszare- 

Inek fejlesztésében a statisztikusok igen hasznos munkát végez

nek. Közreműködésük eredménye, hogy ma a Hivatalban általánossá 

vált az adatbázisdokumentáciők használata és fokozatosan javul 

a kommunikáció a statisztikus és a számítástechnikus munkatár

sak között. Ma már az adatbázishasználat a Hivatal adatgyűjté

seinek döntő részét érintik a gazdaságstatisztikátől a társada

lomstatisztikai adatbázison keresztül a könyvtári információs 

rendszerig.
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Az adatelérés a hagyoinálivos táblázási feladatoktól az Interaktív 

adatbázislekérdezésig

A hivatali munka legfontosabb része a tájékoztatási tevékenység, 

melyet a számítógép segítségével létrehozott statisztikai táb

lák és az adatbázisok lekérdezései segítik elS. Különösen ezen 

a téren nehéz az egyre fokozódó Igényeket progreunozól kapacitá

sok növelésével kielégíteni, s ezért 111. az átfutási IdS csök

kentése miatt szükségszerűen fejlődtek ki a felhasználó orien

tált általános táblázási és az adatbázisok on-llne lekérdezési 

lehetőségei. Az előadásban csak a statisztikusok által Is haté

konyan használt táblázó rendszereket Ismertetjük, ralg az adat- 

bázlslekérdezést Györki Ildikó "SOLAR Statisztikai adatbázis 

Interaktív lekérdező rendszere" clmü előadása tárgyalja.

Rendszersoftware eszközökkel megteremtettük anncüc lehetőségét, 

hogy a washingtoni Bureau of Labor Statistics TPL és a Svéd 

Statisztikai Hivatal TAB68 rendszerét a statisztikus Interak

tív környezetben használhassa, 111. a tipikusan batch jellegű 

táblázási feladat elvégzésére jobot generálhasson.

Mind a TPL, mind a TAB68 létrehozói olyan softwcire kifejlesztését 

tűzték ki célul, amely alkalmas a kevés számítástechnikai Isme

retekkel rendelkező statisztikusok számára tábláik definiálásá

ra, míg az adatkezelés és a tábla formai megszerkesztésével kapcsola' 

tos igen fáradságos programozási munkát a rendszer automatikusan 

elvégzi. Több éves alkalmazói tapasztalat alapján elmondhatjuk, 

hogy mindkét rendszer teljesíti a kívánt feltételeket.

A mai kialakult alkalmazási gyakorlat két részből áll. Először 

megtörténik a hibátlan adatállományok előkészítése és az adat- '

leírást tartalmazó szótárak létrehozása. A második lépcsőben a 

statisztikus ad-hoc igényeinek megfelelően a terminál segítsé

gével definiálja és teszteli - a képernyőre kiirt teszttáblák {

alapján - táblázatait, majd a megfelelő táblakép kialakítása után ’ 

a külön e célra kifejlesztett TSO paranccsal generálja a valós 

táblázást elvégző batch jobot.
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Szélesebb körű lehetőségei miatt inkább a nagyobb erőforrás- 

igényű TPL használata terjedt el, sőt nem egy adatgyűjtés ese

tén a Számítóközpont csak az adatelőkészítést végzi, míg - akár 

a nyomdakész - táblákat ja statisztikusok önállóan készítik 

el.

Az elmúlt években megfigyelőként részt veszünk az európai sta

tisztikai hivatalok nemzetközi együttműködésével létrejövő 

INTERTAB kifejlesztésében, mely a TPL és a TAB68-hoz hasonló 

általános célkitűzéseken kívül általánosabb adatkezelést /eset

legesen adatbázis file-ok elérését/ és különböző számitógép ka

tegóriák közötti portabilitást kivár, jregvalósiuanl.

A statisztikusok önálló számitógéphasználata az adatelemzésben

Még a számitógépalkalmazás batch korszakában jónéhány statisztikus 

megismerte az általános célú matematikai-statisztikai programcso

magok használatát és a hibátlan adatállományok részletes adatelem

zéseit önállóan hajtották végre Ez a folyamat vált széles körűvé 

mikor a statisztikusok munkaszobáiban megjelentek a terminálok, 

s teljesedik azzal, hogy a viszonylag lassú válaszadásidejü 

nagygépre kapcsolt terminálok mellett fokozatosan terjed a pro

fesszionális személyi számítógépek használata.

Az önálló elemzési munkához megfelelő felhasználó orientált soft- 

warek és az alkalmazásoktól függően egyre bővülő tanácsadószol

gálat működtetése szükséges.

Ma a KSH-ban a központi számitógéppeurkon lehetőség van napjaink 

jelentősebb programcsomagjainak használatára / BMDP,SAS,SPSS, 

OSIRIS,TSP,CLUSTAN,CLUSTERS/, a megyei gépeken önálló fejlesz

tésű, 111. nagyszámítógépről adaptált programcsomagok állnak 

rendelkezésre; mig a személyi számítógépeken működő nagyszámú 

termék közül meglevő anyagi és embargó korlátáink figyelembevé

telével válasszuk ki a legalkalmasabbakat. A több éves gyakorlat 

alapján a SAS az SPSS és a BMDP használata terjedt el leginkább, 

mig a többi lehetőséget speciális feladatok megoldására használják 

a statisztikusok.
177.
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Különösen napjaink Igen széles körű software kínálata veti fel 

az egységes technológia kérdését. Tapasztalataink szerint a SAS 

lehet a jövőben az a központi rendszer, mely segítségével a leg

több a Hivatalban felmerülő probléma megoldható, s ehhez Inter- 

face-szekkel kapcsolhatók az esetlegesen jobb egyedi algoritmu

sokkal rendelkező más programcsomagok. A SAS másik előnye az Is, 

hogy rendelkezik mini és mlkrogépes változatokkal Is, melyek be

szerzése után a KSH teljes eszköztárán azonos lehetőségekkel 

dolgozhatna az elemző statisztikus, és csak a feladat méretétől 

függhetne, hogy a gyors válaszadásldejü mini, vagy mlkrogépeken, 

vagy a nagykapacitású központi gépen oldja meg feladatát.

A statisztikusok teljes körű önálló munkavégzése az adatbevi

teltől az elemzésig

Különösen a kis adatlgényü ad-hoc feladatok elvégzésénél terjedt 

ez a technológia.

Az önálló adatkezeléssel rendelkező SPSS és SAS lehetővé teszi, 

hogy az esetlegesen a központi adatrögzítői kapacitás Igénybe- 

véve, az adatszerkesztéstöl a nyomdakész kladványtáblák elkészí

téséig - a tanácsadástól eltekintve - számítástechnikai közre

működés nélkül végezzék a statisztikusok munkájukat.

A technológia részletezése helyett néhány példát sorolunk fel 

a sikeres alkalmazások közül.

önállóan végzik munkájukat az SPSS segH— 'lével az egyedi társa

dalomstatisztikai felmérések elemzői.

A KSH-ra háruló Input-Output feladatok döntő része a szakfőosz

tályon készül el a SAS felhasználásával.

Egyedi elemzések, Így a legutóbbi nemzetközi Ipari összehasonlí

tás, készült el a korábbi átfutási Idő töredéke alatt SAS-sal.
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A statisztikusok aktív részvétele számítógépes célrendszerek 

kifejlesztésére

A száraitőgépalkalmazás fejlődése újfajta felhasználói igényeket 

is felszínre hozott. Mind a központi gépeken és még inkább a 

raikrogépeken definiálódtak olyan feladatok, ahol a raegrendelő a 

számítógépes keretrendszert kéri a számítástechnikusoktól, mig a 

modellalkotást és a felhasználást önmaga kívánja elvégezni, 

így készült el az előző szakaszban említett Input-Output felada

tok elvégzésére alkalmas szolgáltatói környezet, fejlesztés alatt 

áll az ÁKM és a mérlegszámitások összekapcsolásának automatikus 

rendszere, a vállalati viselkedések elemzésére szolgáló mikro- 

gépes rendszer és a mlkroszimuláclós technológiát kiszolgáló 

keretrendszer.
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Györki Ildikó 

KSH Számitóközpont

S O L A R

Statisztikai adatbázis interaktiv lekérdező 

rendszere

Bevezetes

A magyar statisztikai hivatalban 1974 óta működik statisztikai 

adatbázis és metaadatbázis rendszer. Az adatbázisból eddig csak 

programozó segítségével megfogalmazott batch lekérdezésekkel 

lehetett adatot visszanyerni. A metaadatok pedig elsősorban 

nyomtatott katalógusok formájában álltak a felhasználó rendel

kezésére. A batch adatbázis és katalógusrendszer bár tartalmi

lag összefüggenek, az aktualizálás folyamatában együtt változ

nak, de mégis független rendszerek.

A megnövekedett lekérdezési igények a gyors válaszadási, elemzé

si igény uj lehetőség kidolgozását tették szükségessé, ahol a 

statisztikus közvetlen kapcsolatba kerül az adatokkal terminá

lon keresztül.

Több éves fejlesztési munka eredményeként 1984-től áll a SOLAR 

/Statisztikai on-line adatkérő rendszer/ a statisztikusok rendel

kezésére. Az előadás a SOLAR elvi modelljét az adatbázis felépi- 

tését és a lekérdező rendszer lehetőségeit Ismerteti. A SOLAR 

környezetét Alföldi István /!/ és Csicsman József /2/ előadása 

ismerteti.

Követelmény az interaktiv rendszerrel szemben

Tervezéskor a következő követelményeket támasztottuk a rendszer

rel szemben:

1/ Alföldi István: A statisztikai információs rendszer technológia: 
fejlesztésének időszerű kérdései.

2/ Csicsman József: A statisztikusok önálló számitógépalkalmazásáni 
lehetőségei és az alkalmazások tapasztalatai a 
Központi Statisztikai Hivatalban

18o.
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így döntés született a fenti követelményeknek eleget tevő SOLAR 

rendszer kifejlesztésére. A továbbiakban a SOLAR alapelvét és 

működési jellemzőit ismertetjük.

Információmodell

Az adatbázis és lekérdező rendszer megtervezéséhez alapvető fel

adat volt a rendszermodell elkészítése, a lekérdezések általá

nosítása. A statisztikai információrendszer alapegység-tiousa 

a mutató, valeimely statisztikai sokaság elemeit jelle;nző ismérv.

A mutatót meghatározó tulajdonságok a következők:

a mutató szintje, az az egyedtipus, amire a megfigyelés vo

natkozik. A mutató szintje a szintet jellemző Ismérvekkel 

Írható le. Az Ismérveket az értékkészletükkel együtt 

nomenklatúrának nevezzük.

- a mutató vonatkozási köre az egyedeknek az a halmaza, amely

re a mutatót megfigyelik. Ez határozza meg az azonosító 

nomenklaturá/k/ elemeinek a konkrét halmazát, amire a mu

tató rendelkezésre áll.

- a mutató vonatkozási ideje, amely megmutatja, hogy milyen 

és mely időpontokra, illetve időszakokra, és - ha homogeni

zált, akkor - mely Időszcikokkal összehasonlítható állapot

ban áll rendelkezésre az adat.

- a mutatóismérv /a mértékegységgel együtt/, amellyel a meg

figyelt egyedeket jellemezzük.

Ha az azonosító nomenklatúráknak egy-egy konkrét elemét, valamint 

egy lehetséges időszakát rendeljük a mutatófioz, akkor egy adott 

információt, a mutató egy előfordulását azonoeltcjftűk. Ez a rend

szer alapegysége.

A feldolgozás során ezek között az elemek között kell kapcsola

tot létesíteni. A kapcsolat jellemzői:
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. Statisztikus gondolkodásmódját követS felhasználó barát 

lekérdezési eszközt biztositson, ami lehetővé teszi mind 

az egyszerű adatvi^js^nyerést, mind az adatok statiszti

kai elemzését.
■

. Az aggregált adatok mellett tegye lehetővé az elemi adatok 

elérését, kezelését is, hogy az adatok között tetszés sze

rinti összesitések, csoportositások legyenek elvégezhetők.

. A rendszer integrált része legyen a metaadatok kezelése és 

a felhasználó tájékoztatása az adatbázis tartalmáról.

. Többszintű adatvédelmet biztositson a különböző felhasz

nálói rétegek számára.

. Az adattárolás és elérés elfogadható válaszidőt biztosit

son több felhasználó egyidejű lekérdezése esetén is.

. A korlátozott méretű on-line lemezkapacitás miatt teikaré- 

kos adattárolási módot alkalmazzon.

Döntés saját softwcire mellett

A fenti követelmények tükrében tanulmányoztunk néhány hosszabb 

ideje működő statisztikai interciktiv rendszert, mint a svéd RSDB, 

az osztrák ISIS, az Észak-Rajna Westfália-i /düsseldorfi/ rend

szer és az Európai Gazdasági Közösség CRONOS rendszere. Bár né

hány rendszer célja és működése nagyon megnyerő volt számunkra, 

mégis saját rendszer kifejlesztése mellett döntöttünk.

Általános és alapvető eltérés volt a rendszerek és a mi követel

ményeink között, hogy azok aggregált adatok kezelésére, tárolá

sára, visszanyerésére készültek, ml pedig elsődleges célunknak 

tartottuk az elemi adatok tárolásának, visszanyerésének és az 

azokon végezhető elemző műveleteknek a lehetőségét. Emellett még 

vagy a software-rendszer mérete, a nem elég sűrített tárolási 

módja, vagy a metaadatok igényeinktől eltérő kezelése és más ki

sebb jelentőségű eltérések akadályozták egy már működő rendszer 

alkalmazását.
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- egy lekérdezéshez csak néhány mutatót kell elérni a 

rendszer sokszáz mutatója közül

- a feldolgozott mutatók azonosító nomenklatúráinak közös 

részhalmazát kell kiválasztani /közös vonatkozási kör/

- a mutatókat azonos szintre aggregálva kell feldolgozni 

/közös szint/

- egy adott objektum különböző Időszakra vonatkozó értékel 

között Is kapcsolatot kell teremteni.

A feldolgozásokban a mutatók elemzése a fenti kapcsolatok lét

rehozása után történik.

Az Információrendszerben valamennyi mutatóra kijelölhetők a 

lehetséges kapcsolatok. A statisztikailag együtt feldolgozha

tó mutatók maximális halmazai az Információrendszer egy-egy 

metszetét adják.

Az Információrendszerben számtalan metszet jelölhető ki, de meg

határozhatók a statisztikai feldolgozások alapvető metszetei, 

amelyek a továbbfeldolgozások kiindulópontjai lehetnek.

Adatmodell

Az Informáclómodellnek a SOLAR-ban a következő adatstruktúrát 

feleltetjük meg:

A felesleges mutatóolvasások elkerülése érdekében minden egyes 

mutató minden egyes Időszaka önálló entlty-tlpust képez. A SOLAR- 

ban ezt mutatómodulnak hívjuk. A mutatómodul egy előfordulása az 

azonosltónomenklaturák adott elemét és a mutató értékét tartal

mazza.

Az Információrendszer egy metszetébe tartozó mutatók összekapcso

lását az adatbázismetszet valósítja meg.- ^

A metszet célja

- egyrészt, hogy a felhasználót tájékoztassa az összevethető 

adatokról, 283
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másrészt, hogy » ^ftware a mutatók összekapcsolásával kap

csolatos valamenni^i számítástechnikai műveletet automati

kusan tudjon megoldani. A felhasználóra csak az elemzési 

feladat definiálása marad.

Az adatbázismetszet tisztán logikai fogalom. Egy mutató több 

metszetbe is tartozhat.

Az adatbázismetszeten belül a mutatók összekapcsolása az un. 

vezérmodulon keresztül történik. A vezérmodul tartalmazza az 

egyes objektumokon az azonosító nomenklatúrák, valamint a le

hetséges csoportosító nomenklatúrák megfelelő elemeit /pl. egy 

vállalati szintű metszetben az azonosító törzsszám mellett a 

székhely, ágazat, felügyelet stb. nomenklatúrák megfelelő elemét/.

A SOLAR adatbázis szerkezete, tartalma

A SOLAR adatbázis három részből énül fel

- az adattár

- a modulcimtár

- az adatszótár

Az adattárban tároljuk a mutató- és vezérmodulokat. A mutatómo

duloknál egy mutató egy Időszaka képez egy tárolási egységet /az 

előfordulások egymás mellett/, erőteljes sűrítő algoritmus alap

ján. A vezérmodulok logikailag időszakonként, fizikailag vala

mennyi időszak összevonva van tárolva.

A mutató- és vezérmodulok egyes időszakainak helyét, betöltött- 

ségét, sűrítési jellemzőit a modulcimtár tartalmazza. Az adattár 

elérése, kezelése csak a modulcimtáron keresztül történhet.

A rendszer központi része az adatszótár. Ez tartalmazza a rendszer 

elemeinek leírását mind a felhasználó, mind a software szempontjából 

így az adatszótár a felhasználó számára az adatbáziselemek - adat

bázismetszet, mutató, nomenklatúra, nomenklatura elemek - azonosí

tóit, nevét, jellemzőit, kapcsolatukat, valamint a tárgyszavak 

szerinti visszakeresést segítő információkat tartalmazza az in-

184.
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fonnáciőmodell oldaláról. A software számára a fentiek mellett az 

adatbáziselemek /adatbázismetszet, mutató- vezérmodulok/ kapcso

latát az adatmodell oldaláról, az adatbázismetszet kapcsolatainak 

/hozzárendelő, szelektáló, aggregáló/ automatikus megvalósításá

hoz szükséges információkat, a mutató- és vezérmodulok szerkeze

tét, valamint az adatvédelmi információkat tartalmazza.

A modulcimtár és adattár elérése és aktualizálása csak az adat

szótáron keresztül történhet. így az adatbázisrészek konzisztens 

rendszert alkotnak.

SOLAR adatbázis update

A SOLAR adatbázisnak csak batch aktualizálás! rendszere van. Az 

aktualizálás a működő rendszer mögött a háttérben történik. Az 

aktualizálás az adatbázis mutatókörének megváltoztatását, uj 

adatbázismetszetek kijelölését, uj időszakok, uj mutatók betöl

tését, régiek törlését, adaszótárlnformációk módosítását jelenti.

Az adatszótár aktualizálás az első lépése az adatbázis karbantar

tásának. Az adatszótár uj állapotának megfelelően automatikusan 

alakul át a modulcimtár és az adattár.

A magyar KSH gyakorlatában az online lemezkapacitás korlátái miatt 

nem a teljes batch adatbázis, hanem csak a gyakran használt idő

szakok és mutatók vannak a SOLAR adatbázisban online. A;: uj muta

tók, időszcikok betöltéséhez az adatok leválogatása a batch adat

bázisból és betöltése a SOLAR adattárba, az adatszótár segítsé

gével automatikusan történik.

SOLAR lekérdezés

A SOLAR az online adatbázis lekérdezéséhez interaktív lehetősé

get biztosit a felhasználó számára.

A felhasználó a rendszer által feltett kérdésekre menüből való 

választással, vagy valamely adatbáziselem azonosítójának megadá

sával, az azonosítókkal felirt klfejezéiakkel. válaszol. A kérdé

sek a statisztikai információrendszer kérdéseit használják, ke

rülve a számítástechnikai zsargont.
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A rendszernek két fő funkciója van:

- maga az adatbázisból való adatvisszanyerés és elemzés

- a tulajdonképpM?^lekérdezés'^

- és az adatbázis^tartalmáról való tájékozódás.

A lekérdezéssel szemben a legfőbb követelmény az volt, hogy a fel

használó semmiféle műveletet ne definiáljon az adatok elérése, 

összekapcsolása érdekében, csak a kiválasztott mutatókkal végzen

dő statisztikai műveleteket adja meg. Ezt szolgálja az adatbázis

metszet fogalom. Minden lekérdezés csak egy adatbázismetszethez 

tartozó mutatókat érhet el. A kiválasztott mutatók összekapcsolá

sa az adatbázismetszet szintjére összesítése, az adatbázismetszet

hez tartozó mutatóelőfordulások kiválasztása a software automati

kus feladata az adatszótár alapján.

A felhasználó lekérdezést öt szakaszban fogalmazza meg:

1. az adatbázismetszet azonosítójának megadása

2. a kívánt Időszakok kijelölése

3. a feladat vonatkozási körének meghatározása, ha az szűkebb 

az adatbázismetszeténél

A vonatkozási kör meghatározása lehetséges

- nomenklatúrák elemeire adott feltétel alapján

- mutatóértékre adott feltétel, kategória alapján

- mutatóérték szerinti sorrend alapján, 

vagy ezek kombinációja szerint.

4. a műveletvégzés szintjének, az aggregálási szintnek defini

álása, ha az magasabb az adatbázismetszet szintjénél.

Az aggregálás lehetséges

nomenklatúrák /azonosító, csoportosító nőm./ alapján 

felhasználó által definiált uj nomenklatúrák, nomenkla- 
túra elemek alapján

- mutatóérték nagyságkategóriák alapján, vagy ezek kombi- 
nációjára.

5. a megadott körre és szinten a mutatók elérése, számított 

mutatók képzése és kiírása

A kiírás történhet képernyőre, listába és flle-ba.

- 7 -
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A lekérdezés bármely pontján átléphet a felhasználó a tájékozódó 

részbe, ahol információkat nyerhet az adatbázis tartalmáról.

Három tipusu keresés van

- tárgyszavas keresés, ahol a mutatók témája szerint lehet 

kikeresni a mutatókat

- az egyes adatbázismetszetek mutatókörének ncanenklaturáincik 

megismerése

- konkrét azonositók /nomenklatura, mutató stb./ tartalmának 

lekérdezése azonosító alapján.

A lekérdező rendszer visszalépési és "help" lehetőséggel is támo

gatja a lekérdezőt.

Az interaktív rendszerbe adatvédelmi eljárás épült, ami a különböző 

hozzáférési jogú felhasználók részére csak a megfelelő szintű és 

körű adatot bocsájtja rendelkezésre.

A software-t CDL2, PLl és Assembler nyelven Írták. A jelenlegi le

hetőséggel már 256K-S region-ban is futhat a rendszer.

187.
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Iföldi István 

SH Számítóközpont

A statisztikai Információs rendszer 

technológiai féjlesztésének időszerű kérdései

statisztikai adatfeldolgozás jellegezetességei

Központi Statisztikai Hivatal az ország egyik legnagyobb adat- 

ígyasztő és információ kibocsátó szervezete. Különösen igaz ez 

megállapítás, ha nem csak az adatok összvolumene szempontjából 

rangsorolunk", hanem az adatok által érintett területeket - szin- 

í valamennyi gazdasági és társadalmi folyamat - is figyelembe 

isszük.

tájékoztatási és különböző szintű döntéselőkészitő tevékenység- 

il kapcsolatos elvárások az utóbbi években egyre inkább az ada- 

)k feldolgozásának gyorsaságára, információtartalmának növelő

ire, a változó társadalmi, gazdasági valósághoz való rugalmas 

.kalmazkodására fektetik a Hangsúlyt.

statisztikai adatfeldolgozásban - a nagy adattömeg miatt - meg- 

tározó jelentősége van a továbbfeldolgozásra alkalmas, a való- 

got helyesen tükröző adatelőkészitő szakasznak.

hagyományos értelmezés szerint egyszerűnek tekinthető művelet az 

atszolgáltatásl munka színvonal különbözőségei miatt igen jelen- 

s és összetett feladattá válik a statisztikai rendszerben.

adatelőkészítés mellett az adatfeldolgozás igen fontos szakasza 

adatkezelés /tárolás, visszakeresés, esetenként az adatok pon- 

sitása, stb./ Az adatkezelési feladatok egy részének megoldása 

ak megfelelően kialakított adatbázisrendszer segítségével végez- 

tő el, mind az adatok mennyisége mind a közöttük levő összefüg- 

3ek vizsgálhatósága miatt.

statisztikai információs rendszer technológiai fejlesztése

előzőekben a statisztikai adatfeldolgozás eredményességét meg- 

:ároz6 három kulcsterületként az adatelőkészítést, az adatbázis- 

idszert és az elemzést definiáltuk. Az információs rendszer tech-

188.



-  2

nológlai fejlesztése is elsősorban ezeken a területeken folyik, 

az itt elért eredményektől, nem elszakítva azck tudatos felhasz

nálásától, várható a legnagyobb hatékonyságnövekedés.

Az adatelőkészítés jelenlegi rendszerének kialakítása néhány év

vel ezelőtt kezdődött. Az addig szinte teljes egészében közpon

tosított módon - tehát az adatszolgáltatók többségétől távol - 

adatrögzítési, ellenőrzési és javítási szakaszokból álló munkát 

decentralizáltuk. A KSH - valamennyi megyében és a fővárosban 

működő - igazgatóságait fokozatosan korszerű számítógépekkel 

szereltük fel. 1984. évben vált teljessé a KFKI gyártmányú TPA 1148 

tipusu, részben az egyes megyék adatforgalmától is függően konfi

gurált, számítógépek rendszere és 1985. évben országosan megkezdő

dött az interaktív technikára építő adatelőkészitö rendszerek üze

meltetése. Már az eddigi tapasztalatok alapján is állíthatjuk, hogy 

az eredeti elképzelések valóra váltak, mert felgyorsult az adatá

ramlás, javult a továbbfeldolgozásra kerülő adatok minősége. A köz

vetlen hatásokkal szinte összemérhető az önálló számítástechnikai 

munkatársak számának, a számítástechnikai szemléletnek a térhó

dítása is.

A KSH központi számítástechnikai erőforrásai - két IBM 4361 számí

tógép - magyar viszonylatban ugyan jelentősnek tekinthetők, jól 

tükrözik azonban a világszínvonaltól való kényszerű elszakadás 

növekedését mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. Ennek kö

vetkezményei nagyon erősen éreztetik hatásukat az alkalmazható 

módszerekben is minden olyan esetben, amikor az alkalmazás memória, 

vagy háttér kapacitás, utasitásvégrehajtási sebesség függvénye. A 

korlátozó tényezők ellenére ma már több mint egy évtizedes múltra 

tekint vissza a KSH adatbázisrendszere, amely a gazdaságstatiszti

ka legfontosabb témeikörei mellett napjainkban fokozatosan kiterjed 

a társadalomstatisztika területére is.

Az adatbázisrendszerben tárolt - elsősorban elemi - adatok jól do

kumentáltak mind a felhasználók, mind maguk az adatbázis kezelői 

számára. Az adatbázisrendszerben lehetőség van az elemzésekhez 

nélkülözhetetlen idősorok képzésére. Ezeket a feladatokat, illetve 

az ezekhez szükséges számítástechnikai munkákat kötegelt jellegű 

feldolgozásokkal valósítjuk még. "Néhány azo^an létezik már a 

SOLAR nevű közvetlen lekérdezési lehetőséget biztosító, saját fej

lesztésű rendszer is, amelv már a nem számítástechnikusok számára
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is lehetővé teszi a Közvetlen adatelérést. /A rendszer részletes 

ismertetését Györki Ildiké "SOLAR" cimii előadása tartalmazza. /

A decentralizált 'ádat®l<készltés_ és^a központi adatbázisrendszer 

- számos más elemmel együtt - már külön külön is kedvező hatással 

van a statisztikai'információs rendszerre. Az információ szerepé

nek gyorsuló felértékelődése azonban további, az egyes fejleszté

sek hatásait felerősitő lépések megtételét igényelte. A viszony

lag kicsi, egymástól elszigetelt gépi erőforrások összekapcsolása, 

a lehetőségekhez képest korszerű, többszintű távadatfeldolgozási 

hálózat kialakítása reményeink és elvárásaink szerint minőségileg 

változtatja meg egész adatfeldolgozási rendszerünket. Miközben az 

alapvető követelmények - adatforgalom sebessége, aktualizálás! 

feladatok átfutási ideje, stb. - tekintetében számottevő javulásra 

számítunk, birokába jutunk olyan uj lehetőségeknek is, amelyek a 

nem megoldható feladatok határát az eddigieknél jóval távolabbra 

tolják ki.

3. Hálózati fejlesztések

A hálózati tervek megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy az egyes 

tervezett hálózati szintek megvalósítása egymástól minél függetle- 

nebbül történhessen, mivel egy-egy megvalósult fázis használatba

vétele is sokat lendíthet a helyzeten, az igazi hatás azonban az 

egyes szintek összekapcsolásától várható.

A hálózat szintjei: - országos adatátviteli hálózat

- központi lokális hálózat

- TELEDATA hálózat

Az országos adatátviteli hálózat kialakítása azt a célt szolgálja, 

hogy alapvetően a KSH megyei igazgatóságai és a KSH budapesti köz

pontja között, másodlagosan az egyes megyei igazgatóságok között 

meggyorsuljon az adatfeldolgozással kapcsolatos adatforgalcm, le

hetővé váljon az országosan egységes rendszerek gyors továbbítása, 

megteremtődjön az integrált, országos adatkezelés technikai alapja. 

A felsorolt célokon túlmenően számos további hálózati szolgáltatás 

megvalósítását is tervezzük.

A hálózat csomópontjait a megyei TPA számítógépek és a KSH Számí

tóközpontban telepitett TPA ll/44o tipusu koncentrátor számítógép 

alkotja, az adatátviteli kapcsolatok pedig a Magyar Posta NEDIX 

hálózatára épülnek.
19o.
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A csomópontokban működő homogén számítógéprendszerek biztosítják 

a hálózati szolgáltatások egységes kialakíthatóságát, a választott 

géptípus pedig lehetővé teszi, hogy az igényeinket leginkább ki

elégítő - DECNET-tel kompatibilis - hálózati szoftvert alkalmazhassuk.

A NEDIX hálózat jelenleg egy kapcsoló -központú 24oo, vagy 48oo 

bit/sec sebességű vonalakat biztositó, központi hibafelderitést és 

karbantartást nyújtó vonalkapcsolt rendszer. A mai magyar viszo

nyok között, megítélésűnk szerint nem kínálkozik más alternatíva 

olyan esetben, amikor rendszeres, viszonylag nagy adattömeget érin

tő, határidőérzékeny forgalmat kell lebonyolítani, tehát nagyon 

fontos a műszaki megbízhatóság.

Előzetes adatforgalmi felmérések és három csomópontot érintő, több 

éves gyakorlati kísérletek alapján 24oo bit/sec sebességet válasz

tottunk, amely óránként átlagosan minimum o,5 Mbyte "tiszta” adat- 

mennyiség továbbítását teszi lehetővé. A hálózat teljes kiépítése 

megkezdődött és még 1986. évben várható a kísérleti üzem beindítása.

A központi lokális hálózat a KSH budapesti munkahelyeinek és az 

IBM| 4361 számítógéprendszerének összekapcsolására szolgál. Céljai 

között azonos súllyal szerepel a központi adatbázis on-line elé

rése és a programfejlesztési feladatok kiszolgálása.

A lokális hálózat jelenleg egyszerű terminálhálózatot jelent, a 

korlátozott központi gépkapacitás miatt a kívánatosnál kevesebb 

- mintegy 5o - terminál bekapcsolásával. Ugyanakkor a KSH-ban is 

megkezdődött a személyi számítógépek használatba vétele /IBM PC és 

azzal kompatibilis számítógépek/, de ezek jelenleg nincsenek há

lózatba kapcsolva.

A professzionális személyi számítógépek statisztikai munkában tör

ténő .felhasználása ma még vitatott kérdés. /A nemzetközi gyakorlat 

szerint is nagy eltérések találhatók a statisztikai hivatalok kö- 

^zött, az NSZK-ban pl. kategórikusan megtiltották a személyi szá

mítógépek integrálását a rendszerbe/. A gondot részben a felhasz

nálói célok és az ezek eléréséhez szükséges erőforrások nagysága 

közötti ellentmondások, részben maguknak a fedhassnálói céloknak 

a jogossága okozza. , ,

A személyi számítógépek hálózatba integrálása a KSH-ban ma kísér

leti jelleggel megkezdődött és a szükséges tapasztalatok birtoká-
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ban hozunk majd döntést a folytatásról. /Jelenleg a nagyszámító

gépen lévő adatokhoz való hozzáférés a kulcskérdés, ezek birtoká

ban ugyanis a személyi a)»ágtitógépek már a mai gyakorlat alapján is 

jól alkalmazhatók a statisztikai elemző munkában/,

A hálózat teljesen külön szintjét alkotja a KSH-ban, 1986-ban üzem

behelyezett, kísérleti TELEDATA hálózat. Célja a Magyar Posta

tervezett nyilvános hálózatán megvalósuló felső vezetői informá

ciószolgáltató rendszer modelljének kialakítása.

A rendszer központi számítógépe a KSH Számítóközpontban üzemelő 

IBM Series/l, amelyhez a KSH-ban és a modell kialakításában részt

vevő külső intézményekben /OT, OMFB, PM/ lévő ORION gyártmányú 

VIDEOTEX terminálok csatlakoznak, /Hl. fognak csatlakozni/.

A hálózat vezérlését az IBM SVS/1 nevű szoftvere végzi, a KSH-n kí

vüli adatátvitel postai bérelt vonalakon történik.

Az egyes hálózati szintek - különböző készültségi fokon - már mű

ködnek és ez kedvezően hat a statisztikai informáciÓErendszer egé

szére. A szintek tervezett integrálása a pozitív hatás felerősíté

sét tűzte ki közvetlen céljául.

Az országos hálózat és a központi lokális hálózat összekapcsolása 

fogja lehetővé tenni az országosan egységes adatkezelési-, adattá

rolási rendszer kialakítását, jelentősen megnő az adatbázisok ki

használása, leegyszerűsödnek az adatforgalom utjai és lehetővé vál

hat a rendelkezésre álló erőforrások jelenleginél sokkal hatékonyabb 

kihasználása.

A TELEDATA hálózat és a központi hálózat összekapcsolása a teledata 

rendszerbeli adattartalom KSH által szolgáltatott részének előállí

tását teheti hatékonyabbá.

A tecnnológiai fejlesztések vázlatos áttekintése alapján is felme

rülhet a kérdés; megéri-e a nem kevés anyagi és szellemi ráfordí

tás és ha igen mennyire. A statisztikai információs rendszer szem

pontjából a technológia fejlesztés olyan eszköz, amely az informá

ció termelőerővé válásának mértékével egyenes arányban válik egyre 

fontosabbá és gazdaságilag is egyre inkább rentábilissá. /Szakiro

dalmi állítások szerint az információk nem megfelelő hasznosítása 

vagy hiánya miatt még a fejlett ipari országokban is jelentős 

mértékben - 15-2o % - csökken a nemzeti össztermék/.
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A technikai, technológiai fejlesztés mint cél

A statisztikai információs rendszerrel szemben támasztott, mennyi

ségileg és minőségileg változó igények kielégítésének eszközeként 

vizsgált technológiai fejlesztések más vonatkozásban önálló célként 

értelmezhetők. Különösen igaz ez a mai helyzetben, amikor tágabb ér

telemben is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a hírközlés, az infor

mációáramlás fejlesztése országosan meghatározó tényezővé válik, 

megléte vagy hiánya az egész népgazdaság helyezetét alapvetően be

folyásolja.

Terjedőben van az a felismerés, hogy általános információ-politikára 

az informatikai, távközlési szolgáltatások koordinálására van szük

ség. Lehetővé kell tenni, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a /po

tenciális/ felhasználói beleszólhassanak a fejlesztési döntésekbe, 

egyúttal fel kell oldani azt az ellentmondást is, hogy az informá

ció felhasználok jelenleg sokkal érdekeltebbek az informatikai szol

gáltatásokban, azok fejlesztésében, mint az információ továbbitói.

Ilyen szempontból - tehát célként - lenuitő erőt jelenthet minden 

megvalósított /rész/rendszer, t̂öbb okból is. A megvalósítás során 

szükségszerűen felmerülnek olyan kérdések, melyek megoldása kisebb 

nagyobb mértékben hatással lehet az országos problémák kezelésére. 

Ugyanakkor a kialakított rendszer modellértékű lehet más rendsze

rek létrehozásakor, vagy részét képezheti egy nagyobb rendszernek. 

Példaként említhető az OT, PM, és KSH által kezdeményezett, az ál

lamigazgatási információs rendszerek összekapcsolását célul kitűző 

fejlesztés. A ma még csak tervezés és döntéselőkészltés fázisában 

lévő munka későbbi megvalósulása esetén katalizáló szerepet játsz

hatna az informatikai fejlesztésekre, részben a munkába bakapcso- 

lódó szakértők, részben a megvalósuló rendszer szolgáltatásai alap

ján. A tervezett rendszer ugyanakkor szervesen magába integrálná 

az egyes intézményeknél eddig megvalósított rendszereket.

Más oldalról megközelítve a kérdést a modellértéküség, az ebben 

rejlő húzóerő annál nagyobb minél több - más rendszerekben is fel

használható - tapasztalat nyerhető a fejlesztési munka során. E te- 

kintetben meghatározó jelentősége van az alkalmazott számítástech

nikai és adatátviteli eszközökneIcT Az ESaft.'̂ MSZR kon^atibilitás, a 

hazai forrásokból beszerezhető eszközök minél szélesebb köre ilyen 

szempontból is fontossá teszi a KSH fejlesztést. /Ez teljesen össz

hangban van az EGP célkitűzéseivel is./
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Van egy olyan terület, anox a technikai, technológiai fejlesztés í 

szinte egyszerre eszköz és cél, A számítástechnika igazán hatékony ; 

használata egyre nagyobb számban igényli a nem számítástechnikusok ] 

köevetlen géphasználalí&fc A KSH-ban ̂  statisztikusok, elemző köz- 1 

gazdászok, de a gazdasági ellátás szakemberei is, számitőgéphasz- 

nálók. Vagy csak mint adatfeldolgozás megrendelők, vagy önálló 

munkavégzőkként.

A területi és központi szerveknél dolgozó munkatársaink közül szin

te mindenkit igyekeztünk bevonni a számítástechnika "bűvkörébe". 

Rövid ismertetőktől a több napos tanfolvcimoklg több száz munkatárs 

ismerkedett meg valamilyen szinten a számítástechnikával, a számí

tástechnikának az információs rendszerben betöltött szerepével. Ha 

a szükségesnél kisebb mértékben is de nőtt azoknak a nem számitástec 

nlkus munkatársakneik a száma, akik vagy közvetlenül, vagy legalább . 

az igényeik megfogalmazásaiban hasznosítják a szerzett ismereteket.

/A témával kapcsolatos tapasztalatainkat Cslcsman József "A statisz

tikusok önálló számitógépalkalmazásának lehetőségei..." oimü elő

adása ismerteti./

Általánosabban: néhány év múlva már várhatóan lemérhető lesz az ál' 

talános és középiskolai számítástechnikai oktatás, vagy éppen az 

NJSZT által is felkarolt TV oktatás, mlkroklubok kedvező hatása. 

Továbbra is hiányzik azonban a tágabban értelmezett információtech-^ 

nológial, információ gazdasági oktatás, posztgraduális képzés.

5. A további fejlesztési lehetőségek

A Központi Statisztikai Hivatalban néhány hónapon belül az Üzemszerű 

használatra alkalmas módon megvalósul az előzőekben ismertetett több 

szintű hálózatban integrált számítástechnikai rendszer, amely jelen

tősen javítja majd a statisztikai információs rendszer működési ha

tékonyságát, miközben az egyes hardver elemek* /következő oldalon 

lásd a lábjegyzetet/ jelentős bővítése a közeljövőben nem várható.

A hatékonyság javulást elsősorban a technológiai folyamatok fejlődé 

se ill. átalakulása fogja okozni. Tovább korszerűsödik az adatelő

készítés, felgyorsul és átalakul az adatáramlás, fokozódik az adat

bázishasználat. Hosszabb távon - részben az egyre feszítőbb igények,^ 

részben a kialakuló uj lehetőségek miatt - uj elemekkel bővül az 

adatkezelési rendszer, a központi adatbázisok szerepének felértéke-| 
lődésével együtt megvalósul a decentralizált adattárolási rendszer IH
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Mindezek következtében bővül az ország bármely pontjáról hozzáférhető 

szolgáltatások köre, jelentősen javítva ezzel a meayékben jelentkező 

tájékoztatási Igények kielégítését.

A TPA alapú hálózatok várható elterjedése - hacsak a postai lehető

ségek ezt nem korlátozzák - és egy-egy megyeszékhelyen közös háló

zatba való kapcsolása újabb lehetőségeket rejt magában. /Jelenleg 

folynak a kísérletek a tanácsi és statisztikai információs rendszer 

megyei szintű összekapcsolására, amely már a fent vázolt modell sze

rint készül/.

A felsorolt - és fel nem sorolt - lehetőségek megvalósítása első 

pillantásra talán túlmutat az előadás elmében jelzett statisztikai 

információs rendszeren, de éppen a hálózati szempontok miatt egyre 

inkább ez a megközelítés lesz időszerű, legalábbis technológiai 

szempontból.

Felhasznált irodalom:

Baracza Lajosné: A statisztikai adatbázisok fejlesztésének vissza

hatása a statisztika gyakorlatára /KSH Rendszerfejlesztési 

közlemények 4. 1985./

Heller Krisztina - Nádasdi Ferenc: Távközlés-fejlesztési stratégia 

kidolgozása az információ értékének alapján

/Javaslat egy uj távközlés fejlesztési stratégia kialakításá

ra 1984./

Alföldi István: A területi számítógép-hálózat fejlesztése a Központi 

Statisztikai Hivatalban

/Területi statisztika, XXXII. évfolyam 6. szám/

i

A rendszer működése szempontjából fontos számítógépek:

- 18 TPA 1148 számítógép o,75 Mbyte központi memóriával, egyen

ként 4o-26o Mbyte lemezkapacitássál,

- 3 TPA 114ö számitógép 1 Mbyte központi memóriával, egyenként 

26o Mbyte lemezkapacitássál,

- 1 TPA 11/440 számítógép 2 Mbyte központi memóriával, 48o 

Mbyte lemezkapacltássab, • ™

- 42 IBM 4361 számítógép 2-2 Mbyte valós központi memóriával, 

összesen 3 flbyte lemezkapacitással,

- 1 Series/I számitógép 512 kbyte memóriával, 128 Mbyte lemezka
pacitással.
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FÜLE Károly_̂  /SZî MAJ,K/

A SOFTCÍRG-rendszer ■-

/számitágépes segédeszközök integrál-t rendszere alkalmazási 

rendszerek korszerű fejlesztésére/.

1. Áttekintés

A SOPTORG- /korábbi nevén; SOFTING/ elnevezésű teriaékcsalád

korszerű kísérlet arra, hogy

- egyrészt olyan kész technológiát javasoljon a software-fej- 

lesztő számára, amely kiterjed a software-életciklus vala

mennyi szakaszában szükséges tevékenységekre,

- másrészt olyan kész segédeszközöket is bocsásson a 

software-fejlesztő rendelkezésére, amelyek révén mindennap 

pi munkájában kézenfekvőén hasznosíthatja ezt a technoló

giát.

A SOFTOHG-rendszer összesen 7 alrendszerből áll /l. ábra/,

ezek közül;

- 1 alrendszer a software-fejlesztési manager segédeszközéül 

szolgál, nevezetesen

. a SOFTIvlAII támogatja a projektek tervezését, szervezését, 

irányítását, ellenőrzését, idő- és költségbecslését, az 

elkészült rész- és késztermékek minőségellenőrzését, a 

velük kapcsolatos rendszergazda-funkciókat;

- a további 6 alrendszer a softvíare-fejlesztő segédeszközéül 

szolgál, nevezetesen

. a 30PSPEC támogatja a kívánt alkalmazási rendszer speci

fikálását a célzott rendszerkörnyezettől még független 

szemantikus szinten, automatikus verifikációt is lehető

vé tevő formális eszközökkel;
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1. ábra; A SOPTORG-rendszer

a SOFTCON támogatja a kívánt alkalmazási rendszer tervezé

sét a célzott rendszerkömyezetet is figyelembe vevő sze

mantikus szinten, automatikus tartalmi verifikáciét és 

technikai értékelést is lehetővé tévő formális eszközök

kel;

a 30PIUEH támogatja a kívánt alkalmazási rendszer prog'amo- 

zását PL/1 /Opt/ és COBOL-nyelvre, a megfelelő végrehajtási 

elemek /modulvázak, adatmakrók, adatkommunikációs és adat

bank-leírások, JCl-összeállitások/ automatikus generálása 

révén;

a SOFTEST támogatja a modulszinten /fordítási egységenként/ 

szimulált modulkörnyezetben történő tesztelést és dinamikus 

elemzést;
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a SOPnNT'"támo^'ífa a rendszerszinten valódi rendszerkör

nyezetben történő tesztelést és dinamikus elemzést;

. a SOFTDOC támogatja a háromszintű /modul-, program- és 

rendszerszintű/ utődokumentálást és az egyes szinteken 

végezhető statikus elemzést.

A SOPTORG-rendszer legfontosabb Jellemzői a következők;

- a SOPTORG-rendszer tudatosan a vállalati irányítás és a vál

lalati gazdálkodás software-fejlesztési feladataira, ezen 

belül is főleg a komplex információfeldolgozási feladatokra 

orientálódikj

- A SOPTORG-rendszer tudatosan az IBM-korapatibilis vonalat kö

veti /virtuális memóriával rendelkező nagyszámítógépek, PL/l 

és COBOL programozási nyelvek, IBM-kompatibilis adatbáziske

zelő és adatkommunikációs rendszerek, DOS és OS operációs 

rendszerek/, ESZR-rendszerkömyezetben is Jól alkalmazható;

- a SOPTORG-rendszer egyes alrendszerei önállóan is előnyösen 

alkalmazhatók, de a minőségileg magasabbrendű előnyök csak 

akkor bontakoznak ki, ha több alrendszert együttesen, vagy 

még inkább, amikor az összes alrendszert integráltan alkal

mazzák;

- a SOPTORG-rendszer fejlesztését Jellemzi, hogy az elmúlt 5 

év során több mint 90 emberévnyi fejlesztési munkát fordí

tottunk rá, és Így 1985 végén már mind a hét alrendszer vi

szonylatában piacképes termékekkel /1-5. változat/ rendel

keztünk;

- a SOPTORG-rendszer alkalmazását Jellemzi, hogy alrendszeren

ként 3-21 értékesítés történt a nyugatnémet piacon, és újab

ban már széleskörübb nemzetközi érdeklődés is kibontakozik
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/USA, Ausztria, Anglia, IVanciaország, Dánia, Csehszlovákia, 

Szovjetunió/.

2. Koncepció

2.1. Fáziskoncepció

A SOPTORG-filozőfia alapja az a megfigyelés, hogy a software- 

rendszerek létezésük folyamán egy zárt életciklust járnak be, 

esetenként üjra meg újra. A software-életcikluson belül termé

szetesen elkülönithetók egyes fázisok, és fázisonként a software- 

fejlesztési tevékenység sok tekintetben különbözik is egymástól. 

Ezek a fázisok azonban egymástól mesterségesen nem választhatók 

szét. A software-életcikluson belül ugyanakkor maga a software 

más-más létezési formába megy át. A fázisvégi létezési forma 

mindig kettós: egyrészt papiron lévő, olvasható dokumentációt 

jelent, másrészt adatbázisban tárolt, könnyen hozzáférhető,köny- 

nyen változtatható reprezentációt is. A dolcumentáció jelentősége 

abban áll, hogy bármely fázisban a software megismeréséhez szük

ség van /lehet/ az összes megelőző fázisok dokumentációjára /kü

lönösen például karbantartáskor, továbbfejlesztéskor/. Az adat - 

bázisbeli reprezentáció jelentősége kettős; egyrészt az aktuális 

dokumentáció reprodukálásának alapjául szolgál, másrészt a kö

vetkező fázis célszerű bemenetéül.

A fáziskoncepciő azt célozza meg, hogy az egy teljes életciklust 

bejárt software egyszerre rendelkezzék minden egyes fázisnak meg

felelő Írásos dokumentációval és mágneslemezes reprezentációval, 

valamint ezek a külső dokumentációk pontosan feleljenek meg a 

belső reprezentációnak, és legyenek egymással összhangban fázisok 

között is.

A SOPTORG-filozófia a fáziskoncepciőt nemcsak statikusan, hanem 

dinamikusan is értelmezi. A software-életoiklus a mindennapi 

gyakorlatban nemcsak folytonosan előrehaladd folyamat lehet, ha

nem gyakran egy vagy több fázissal vissza is kéll'Tépni. Ugyan

akkor, az életciklus első megtétele után idővel szükség lehet az
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az újbóli bejáráerajp^etleg többször is, A fáziskoncepoió dina- ' 

mikus értelmezésének'tbrmészet^sen oda kell kihatnia,hogy a tech

nológia /eszköz/ íie bizzék a szakember becsületében, hanem kény

szerítse rá a visszalépést és ismétlést, illetve az első fázistól 

való újrakezdést.

2.2. Management

A fáziskoncepció időben, a management-koncepció /mondhatni/ tér

ben terjeszti ki a technológia /eszköz/ iránti követelményeket,

- A software-fejlesztési. szervezetben több projekt működik párhu

zamosan, az erőforrások projektekhez való hozzárendelését dina- 

mikusan kell tervezni, szervezni, ellenőrizni és szükség esetén 

szabályozni is.

- Egy-egy projektre vonatkozólag előzetesen becsülni kell a ráfor 

ditási költséget és az átfutási időt, folyamatosan nyilván kell 

tartani a tényleges ráfordításokat, szükség esetén idejekorán 

be kell avatkozni.

- Egy projekten belül fázisonként gondoskodni kell a félkésztermél 

ill.a késztermék érdemi felülvizsgálatáról /minőségellenőrzés

ről/, stb.

2.3. Minőségellenőrző s

A technolőgiátől újabban már nemcsak azt várjuk el, hogy egyszerű

en támogassa a minőségellenőrzést /quality control/, hanem azt is, 

hogy előre szavatolja a software minőségét /quality assurance/. A 

SOPTOHG-technológia is azt célozza meg, hogy alkalmazása révén el 

is érjük az elvárható software-minőséget.

A SOPTOEG-ideolőgia a minőségellenőrzés alapfogalmait az alábbiak 

szerint értelmezi:

- A minőségellenőrzés legfontosabb feladata, hogy az egyazon 

software-hez tartozó összes különféle fázistermék belső össz

hangját /konzisztenciáját/ ellenőrizze, formális teljességét 

megvizsgálja. A software-fejlesztés folyamatában az előző fázi

sokból a következő fázisokba való átmenetet a minőségellenőr

zésnek kell engedélyeznie vagy megtiltania, a fejlesztői sza-
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badsággal való visszaélést is a minőségellenőrzésnek kell felde

rítenie, és visszacsatold jellegű összevetésekre is kell vállal

koznia.

- A SOFTCEG-technolőgia szerint a megcélozhatd miniség nemcsak szak

mai kérdés, hanem erősen függ több tényezőtől is. Konkrétabban: a 

minőség a "követelmény" oldalon csupán az egyik tényező a mennyi

ség /a software komplettsége/, az idő /a ráfordított emberhdnapok 

száma/ és a költség /a ráfordított pénzösszeg/ további három té

nyezője mellett. Ez a négy tényező együttesen az "erőforrás" ol

dalon nagyjából fix fejlesztői adottságokkal tart egyensúlyt,A 

fejlesztői adottságok közé szintén négy tényezőt sorolunk: a fej

lesztői szervezet hardware-adottságait, software-adottságait, a 

szóbajöhető fejlesztők szakmai orientációját-gyakorlatát és végül 

a szóbajövő feladat bonyolultságát-újszerüségét. A fejlesztői 

adottságok együttesen egy fix pontszámmal kifejezhető termelékeny

séget határoznak meg /a Boehm-féle COCOMO-modell szerint/, és ezt 

a pontszámot kell szétosztani a mennyiség, a minőség, az idő és a 

költség között, súlyozva a megrendelő-vállalkozó érdekeit /az un. 

MECCA-módszer szerint/. A minőségre nyilván csak a maradék pont

szám jut, vállalkozásonként más és más értékben. Ráadásul a négy 

követelmény egymástól is erősen függ: a minőség növelése növeli a 

ráforditandó időt és költséget, és csökkenti a mennyiséget; a 

mennyiség növelése ugyancsak növeli a ráforditandó időt és költsé

get, és csökkenti a minőséget; új munkaerő beállitása csökkentheti 

az átfutási időt, de növeli a költséget, stb. Ez a latolgatás 

nyilván nem a szakember, hanem a vezető feladatkörébe tartozik: a 

SOPTORG-ideolőgia minőségellenőrzésen tehát nemcsak szakmai tevé

kenységet ért, hanem management funkciót is. Ugyanakkor, ez a mód

szer a kivánt minőség erőforrásfedezetét is biztositja, elérését 

garantálja.

2.4. Adaptáció

k  SOPTORG-rendszer /technológia és eszköz/ alapvetően új technoló

giával nem szolgál, csupán magába olvasztotta a szakirodalomból

számunkra is többé-kevésbé ismert technológiákat.
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A SOPTCEG-rendszerben^e>ek a kész tachnológiák egységes technolégle 

rendszerré ötvöződtek, és egységes eszköz rendszerben a felhasználé 

hathatós támogatására neme sülnek. Az adaptáció legtöbbször nem csu

pán a kész technológia egyszerű beépitését jelenti tehát, hanem át- 

lényegitést, ill. kiteljesítést is, különösen azokban az esetekben, 

ami kor az adott technológia csupán egyetemi keretek között,kutatási 

eredményként vált ismertté, vagy kimondottan nem az adatfeldolgozás 

fejlesztési környezet problematikájához igazodott.

3. értékelés

Idén lépett a SOPTORG-fejlesztés a 7. életévébe. 1980 elején kezdő

dött meg a fejlesztési munka a nyugatnémet SES-cég és a két magyar 

intézmény, az SzKI- ill. a 5ZÁIÍALK hármas nemzetközi együttműködésé 

ben, a METRIMPEX külkereskedelmi jogú intézmény ügyintézésén kérész 

tül. A kezdeti munkamegosztás lényegében ma is érvényben van a két 

magyar cég között:

- az SzKI fejleszti a SOFMAN, SOPSPEC és a SOPTCON alrendszereket, 

párbeszédes üzemmódban, COBOL és Assembler nyelven. Siemens BS 

2000 operációs rendszer alatt;

- a SZiÍMALK fejleszti a SOPTDOC, SOFTEST, SOPTINT és SOFTGEN alrend 

szereket, kötegelt /batch/ üzemmódban, PL/l és Assembler nyelven, 

IBM 370/155-ös gépen, BCB/VS operációs rendszer alatt.

A SOPTORG-rendszerrel kapcsolatos igényfelmérési ,koncepció-készités: 

és rendszerspecifikálási fázisokat a nyugatnémet SES-cég /Software 

Engineering Service GmbH, München; cégvezető: Harry M.Sneed/ vál

lalta magára és bizonyos mértékig még a rendszertervezésben is köz

reműködött. A részletes rendszertervezés, programozás, tesztelés, 

karbantartás és továbbfejlesztés a két magyar cég feladata. A fel

használói kézikönyvek /7 vaskos kötet a 7 alrendszerről, 1 pedig a 

SOPTORG-rendszerről, mint egészről/ német nyelven állnak rendelke

zésre. /A SOPTORG-eredménylisták is német nyelvű szövegekkel ké

szülnek./ Az összes SOPTORG-termék a magyar cégek tulajdonában van.

Az elmúlt 6 év alatt a SOPTORG-fejlesztés több mint 90 emberév fej

lesztési munkát emésztett fel. Itt csupán a közérdekű fejlesztési 

tapasztalatokról számoluiüc be.
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- Az egyes alrendszerek fejlesztésére nem egyszerre került sor: elő

ször a SOP3PEC- ill, a SOPIDOC-alrendszerekkel kezdtük, utoljára ké

szült el a SOFMAN ill, a SOPTINT, Ez üzleti szempontbél indokolt 

volt: a már elkészült alrendszerek értékesítéséből részben finanszi- 

rozrá lehetett a további alrendszerek készítését.

- Törekedtünk arra is, hogy már prototipus-formában a piacra erőltes

sük az egyes termékeket. Ez érdemben visszahatott a fejlesztésre: 

igazán csak éles alkalmazás során tisztulnak le az igények és elvárá

sok, teljesül ki a rendszerspeoifikáció.

- Amint idővel egyre bővíilt a vevőkör, úgy az alkalmazók is egyre újabb 

igényeket támasztottak, jogosan. így került sor /és ez a tendencia 

valószínűleg egyelőre nem is tartható vissza/ az egymást követő ter

mékváltozatok kidolgozására, A SOPSPEC és a SOFTDOC az 5. verizónál, 

a SOPTCON és a SOFTEST a 3. verziónál, a SOPaiAlI, SOFTGEIT és a 

SOFTIITT azl. verziónál tart. Uj verziót durván évenként bocsátunk ki, 

Így a verziószámok a termék korát is jelzik.

Az alkalmazás eddig szinte kizárólag nyugat-németországi ügyfeleknél 

realizálódott /l. táblázat/. Mindössze egyetlen további vevőnk van, 

éspedig a TITÁSZ Debrecenben /a komplett SOPTDOC-rendszert vette meg/.

A táblázat az alkalmazás 5 típusát kllönbözteti meg: a bérletet, a vé

telt, a karbantartást, a tanulmányozást és a tudományos-oktatási in

tézményeknél való alkalmazást. Voltaképpen a bérlet, a vétel és a kar

bantartás jelent számunkra üzleti sikert. A tanulmányozási kategória 

potenciális vevőt jelöl, a tudományos-oktatási kategória szakmai hír

nevet, ill. az új szakmai generáció beoltását célozza meg. Ezek a
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cégek üzletpolitilc^i oíofcól minimális térité sért kapják meg termé

keinket. A karbantartási kategória csupán azért szerepel külön, mert 

2 éves használat után az újabb változatokért és a további karbantar
tásért külön éves szerződést kötünk az egyes cégekkel: ezek tehát a 

valóban aktiv régi üzletfeleink, a legsikeresebb alkalmazásaink.

Megkíséreljük végül néhány vezérszóban összegezni a SOPTORG-rendszer 

részletes ismertetését és értékelését. Véleményünk szerint ez a tech

nológiai és eszközrendszer

- világviszonylatban is úttörő kisérletnek számit, és mint ilyen,ma

gas szakmai elismerést szerzett a közreműködő cégeknek,ill.szakem

bereknek;

- üzleti szempontból egyelőre nem túl jövedelmező vállalkozásnak szá

mit,de a közeljövőtől még üzletileg is sokat remélhetünk;

- sok belső problémát és gondot jelentett és jelent ezután is, mivel 

együtt élni csak nagy szakmai hittel és alázattal lehet.

- 9 -
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A SZEMÉLYI KARTYAS, MIKROSZAmITÚGÉPES MUNKAIDÖ-NYILVAnTARTŰ 
ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREK ALKALMAZASI TAPASZTALATAI ÉS

továbbfejlesztési Célkitűzései

ELÖAOÚ; Dr. KOVACS LASZLÚ
tudományos tanácsadó 
Ipari Informatikai Központ

A rendszer létesitésének célkitűzése

Az ipari miniszter megbizása alapján - a rugalmas munkaidő
rendszer iparban történő szélesebb körű elterjesztésének elő
segítésére - egy mikroszámitógépes munkaidő-nyilvántartó rend
szert hoztunk létre az INFQRMATIK-nál. e rendszer bemutató min- 
tarendszeként is szolgálja az iparvállalatok vezető munkatár
sainak tájékoztatását és a rendszer tapasztalatainak felhasz
nálásával készültünk fel hasonló rendszerek más vállalatoknál 
történő telepítését elősegítő tanácsadási, vállalkozási, lí
zing és egyéb szolgáltatások ellátására, együttműködve a kü
lönböző hardver és szoftver egységeket szállító cégekkel (VI
DEOTON, TRT, VERTIKUM Kisszövetkezet, SZKUBT /Számítástechni
kai Kísérleti Üzem Betéti Társulás/, Alkalmazástechnika Szá
mítástechnikai GMK, Tirisztortechnika GMK stb.).

A rendszer ismertetése

A rendszer tetszőleges számú gazdasági egységben dolgozó max. 
1000 személy munkaidő-nyilvántartását teszi lehetővé.

A rendszer által kezelt munkaidőrendek:

^ll^omán^ybaii l_evő^n^lj_

F Egyműszakos kötött (fix , rögzi tett) munkaidőrend,”*
2 Kétmüszakos kötött (f ix , rögzített) munĵ jljJőrend ,
3 Háromműszakos kötött (fix , rögzi tett) munkaidő'rend,
4 Speciális kötött (fix, rögzített) munkaidőrend,
(pl. portások 24 órás műszakjával)
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Egyenlőtlen kötött (fix, rögzített) nunkaidőrend lecsúsz 
tathatö túlóra nyilvántartással,
Rugalmas (csúszó) munkaidórend törzsidövel, v. törzsidő 
nélkül,
Rövidített rugalmas (csúszó) munkaidőrend, (pl. sugárve
szélyes munkakörben dolgozóknak).
Halmozott rugalmas munkaidőrend (pl. nyugdíjas szerződé
ses munkavállalóknak.

Al]^omáriy£n_k^viili^el<n^lj^

S Szülési szabadság,
G GYES, GYED,
N Tartós fizetés nélküli szabadság, (pl. külföldön munkát 
végzők)

8 Tartós betegállományban,
K Katona.
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A rendszer hardver eszközei;

A mikroszámitógépes munkaidő-nyilvántartó is beléptető rend
szer hardver felépítése a következő:

1 db professzionális személyi számitógép, VIOEOTON-VPPC, 2 db 
floppy meghajtóval, monokrom képernyővel, klaviatúrával, 
64 k operatív tárral,

1 db mátrixnyomtató, TELEFONGYAR-TMT 120, 160 karakter/s nyom
tatási sebességgel,

n db kártyaolvasó (személyazonosító) kaputerminál VERTIKUM-AT 
200 (max.32 db),

1 db terminálvezérlő adatgyűjtő (koncentrátor VERTIKOM FP 180,
2 db MODEM
1 db telefon érpár (a távoli terminálhoz).
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A rendszerek felépítése

A kaputcrniinál előlapía, kczelöszorvei

IDŐ 1. 2. 3. A .

olvasásra kész 
smételjen 
billentyűzzön 

huzza ki
terminálhiba

MUNKA
KEZDÉS

HIVATALDS
'tAvdzAs

MAGAN
távdzAs

EBÉDRE
TÁVDZÁS

MUNKA-
BEFEJEZÉS

VISSZA

MÁSNAP Hív 
TÁVOZÁS

TÚLMUNKA
KEZDÉS
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•í terminálorTT^ö 8*^^t)mőgomb felirata igény szerint módo- 
sitható.
A terminálok (<ezelését fény- és hangjelzések könnyítik. A 
terminálok kijelzői egyébként a pontos időt mutatják, a 
dolgozó személyi kártyájának behelyezése után kezeléskor pe
dig az illető személy utolsó elszámolt munkaóra egyenlegét, 
vagy halmozott munkaidörendben dolgozóknál a ledolgozott ösz- 
szes munkaidőt kijelzik.

A rendszer szoftver eszközei

A VPPC számitógép a nemzetközi szabványnak megfelelő, széles
körben elterjedt, 8 bites feldolgozású, CP/M 2.2 operációs 
rendszerrel, vagy az evvel kompatibilis UPM operációs rend
szerrel üzemeltethető.

A felhasználói programok ASSEMBLER és BASIC programnyelven ké
szültek .

A segédprogramok szolgáltatásai:

- az operációs rendszer generálására,
- a floppy diszk lemezek inicializálására,
- adatmentésre, lemezmásolásra,
- a lemezen lévő programok helyfoglalásának ellenőrzésére,
- a VPPC számitógép működésének ellenőrzésére, tesztelésére.

A felhasználói programok szolgáltatásai;

A rendszer feldolgozó programjai lehetővé teszik a követke
zőket :

- az adatgyűjtő koncentrátor tesztelését,
- a pontos idő beállitását,
- az adatgyűjtőben levő mozgásinformációk megjelenitését a 
képernyőn,
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az adatgyűjtőből bármely személy mozgásainak lekérdezését, 
egyenleg javítást, 
vendégkártyák jogosítását;

az adatgyűjtőből a mozgásadatok floppy lemezre átírását, 
a pillanatnyi jelenlevők és távollevők kilistázását az egyes 
gazdasági egységekre, vagy a teljes vállalatra, név szerint 
és szám szerint. A jelenlét, illetve a távollét-okok feltün
tetésre kerülnek (pl: normál munka, visszajött, 1.műszakban, 
hivatalos távozás, magánügyben kilépés, ebédel, munka befe
jezés, kiküldetés, katona, GYES-en van, szülési szabadságon, 
beteg szabadságon, fizetett szabadságon, fizetés nélküli sza
badságon, tanulmányi szabadságon, nem kezdt terminált stb.), 
jelen vannak, eltávoztak, nem kezelték a terminált csoporto
sításban ;

a védett objektumok beléptető termináljainak működés ellen
őrzését (ki, mikor, melyik ajtón lépett be, illetve jogosu
latlanul ki, mikor melyik ajtón próbált belépni), idősorrend
ben, vagy nevek szerint csoportosítva;

a nyers napijelentés kinyomtatását dolgozónként, a törzsada
tokkal és a változó adatokkal: (név, állományszám, gazdasági 
egység kód, milyen munkarendben dolgozik, folyó évi összes 
szabadsága, a már letöltött szabadságnapok száma, előző mun
kaóra egyenleg, napi mozgások: nap, óra, perc, mozgáskőd és 
hibás mozgás feltüntetésével és hibátlan információk esetén 
az új, percre pontos munkaóra-egyenleg feltüntetésével);

a napi jelentés javítását. E programmal lehet a hibás termi
nálkezelések, illetve egyéb okok miatt szükséges javított 
adatokat dolgozónként a rendszerbe beadni;

a kezdeti törzsadat felvitelt;

a törzsadatokban történő változások beírását,
(Módosítás, Felvitel, Törlés ...);

az összes dolgozóra vonatkozó törzsadatok kilistázását,
■A. ■■- .

a gazdasági egységek kilistázását; ^
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- munkaügyi statisztáihoz gazdasági egységenként a napi lét
számjelentés kinyomtatását, (hányán dolgoztak az 1, 2, 3. 
műszakban, illetve kiküldetésben, hányán voltak távol külön
böző okokból, napi összlétszám, férfi és nő létszám, felvé
telek és távozások megfelelő bontásban;

- munkaügyi statisztikához állománycsoportonként napi létszám
jelentés kinyomtatását (olyan szerkezetben, mint az előbbi);

- dekádonként vagy egész hónapra személyenként az egyes napok
ra a jelenlét, illetve távoliét kinyomtatását a bérszámfej
téshez alapdokumentációként, feltüntetve, hogy mikor, melyik 
műszakban, illetve kiküldetésben dolgozott, vagy milyen ok
ból volt távol igazoltan, vagy igazolatlanul, és feltüntetve 
az egész időszakra összesitett adatokat is;

- munkaügyi statisztika céljára állománycsoportokként a havi 
létszámösszesités kinyomtatását, ugyanolyan bontásban, mint
a napi munkaügyi statisztikánál, de havi átlag létszámadato
kat is kinyomtatva a szükséges bontásban.

Tekintettel arra, hogy a munkaidő adatgyűjtését a terminálok 
és az adatgyűjtő koncentrátor (terminálvezérlő) önmagában 
végzi, Így a számitógép csak a feldolgozó programok futtatá
sakor és listák nyomtatásakor van e célra igénybe véve (a de
kád és havi határnapoktól eltekintve általában csak napi 1-2 
órára), ezért a számitógép szabad kapacitásának kihasználásá
ra szövegszerkesztő munkahelyet létesítettünk a VPPC gépnél.
A szövegszerkesztő programot a VIDEOTON-tól kaptuk.

Üzemeltetési tapasztalatok:

A rendszer kísérleti üzemét 1985. januárjában kezdtük meg.
A számitógépes munkaidő-nyilvántartó rendszer bevezetési sza
kaszában több átmeneti gondot kellett leküzdeni:

-  6 -
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- A terminálkezelések kezdeti tévedései jelentésen csökkentek, 
különösen azoknál a gazdasági egységeknél, ahol a vezetők 
kellő szigorral felelősségre vonták az ismételten hibásan 
kezelő dolgozókat;

 ̂A munkaidő-nyilvántartó programcsomag szolgáltatásait a 
felmerült igényeknek megfelelően több lépcsőben bővitettük;

- A legtöbb meghibásodás a kaputerminálok első típusánál volt, 
mivel azonban a központban két kaputerminál használható és 
együttes meghibásodás rendkívül ritka, így ezek miatt szá
mottevő üzemkiesés nem jelentkezett. A terminálhibák javítá
sát a VERTIKUM gyorsan végezte és új típusú termináljainak 
üzembiztosságát lényegesen javította.

- A számitógépes feldolgozásnál előfordult hibák:

-- Az adatállomány egyes rekodjainak sérülése;
-- Az adatállomány mentésekor (lemezmásoláskor) néhány re

kord kihagyása.

Feltételeztük, hogy e hibák egy részét a 220 V-os hálózat 
tranziens feszültségletörése okozta.

A rendszer továbbfejlesztési lehetősége

A gyakorlati alkalmazás további tapasztalatain alapuló reális 
igényeknek megfelelően a számitógépes munkaidő-nyilvántartó 
rendszer feldolgozó programját (szoftverjét) időről-időre to
vábbfejleszteni kivánjuk.

A munkaidő-nyilvántartáson kivül, teljesebb körű munkaügyi és 
személyzeti nyilvántartási rendszer, valamint bérszámfejtési, 
bérgazdálkodási, számviteli és egyéb ügyviteli, iroda-automa
tizálási munkák számitógépes elvégzésére irányuló fejleszté
sek is folyamatban vannak. Az anyagi lehetőségektől függően, 
perspektivikusan kialakithaté lesz maid őav mikroszámitőgépes 
lokális hálózat is.
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-^Felvetődött ̂ nnaj^..^célszerösége és lehetősége is, hogy a 
fenti'nagylétszámú vátriiatok igényeinek kielégitésére a 

bővitett -szolgáltatásokhoz, munkaidő-nyilvántartó rendsze
rünket fejlesszük tovább, egy nagyobb kapacitású, perspek
tivikusabb, IBM PC-XT kompatibilis számitögépre, (amit a 
bemutató mintarendszer jelleg külön is indokol). Ez is fo
lyamatban van.

212.
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Függelék

A rugalmas (csűszá) munkaidő és a számitógépes munkaidS- 
nyilvántartő rendszer bevezetéséből adódé előnyök az 
egyes dolgozókra vonatkozóan .

- 9 -

- A családi feladatokhoz igazodó munkakezdési és befejezési 
időpont rugalmas megválasztási lehetősége megkönnyíti pl.
a gyerekek iskolába, óvodába kisérését, a bevásárlást stb.

- A rugalmas munkakezdés miatt megszűnt a késésekkel kapcso
latos rohanás, idegeskedés, stressz.

- A csak munkaidőben elintézhető magánügyek a törzsidő után 
délután, szabadság kivétele nélkül intézhetők.

- A dolgozó a munkáját Jól megválasztott időszakban, optimá
lisabb feltételek között, gondosabban és rövidebb idő alatt 
végezheti el, a rugalmas munkaidő-beosztás révén.

- Munkacsúcsok idején a többletmunkát és túlórázást szíveseb
ben vállalják a dolgozók, mint korábban, hiszen ezt legális 
csúsztatással, növelt szabadidővel lehet kompenzálni e rend
szerben .

Összefoglalva, rugalmas munkaidőben a dolgozó jobban össze
tudja hangolni magánéletét a hivatali tevékenységével.

A munkaadóra vonatkozóan elsősorban az alábbi előnyöket ta
pasztaltuk :

- Több gazdasági egység munkáinak teljesítése, a nagy számi
tógép leterheltsége, illetve műszaki problémái, valamint a 
gyakran szoros határidők miatt, rögzített mdnkáttiőben gyak
ran elvégezhetetlen lenne „Ugyanakkor ^^ugalmas munkaidő-
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rendszerrel (főleg munkacsúcsok idejére) az Intézet növel
ni tudja a hasznos munkaidő-alapját.

A munkacsúcsok idejére szivesen vállalkoznak a dolgozók a 
"túlórázásra", annak legális csúsztatással történő kompen
zálásával.

Az Intézet és a dolgozók érdekeinek könnyebb osszcuangolá- 
si lehetőségét biztosítja e rendszer a peremidők optimális 
megválasztásával és a munkaidők átviteli lehetőségeinek 
biztosításával is.

E munkaidő-rendszer biztosítja a leszuiisegmentes munkahelyi 
légkör alapfeltételeit;

- a reggeli rohanások idegfeszültségeinek megszüntetésével,

- a napközben intézendő magánügyek legális lebonyolítási 
lehetőségével,

a dolgozók életkörülményeihez alkalmazkodó munkakezdési 
és befejezési idők rugalmas megválasztási lehetőségével.

Középvezetői szinten bizonyos adminisztratív munkacsökke
nés várható:

a munkaidők gépi nyilvántartása miatt, 

a szabadság napok gépi nyilvántartása következtében.

- a kézzel vezetett jelenléti ivek ellenőrzése helyett a 
géppel bizonylatolt listák gyorsabb áttekinthetősége mi
att .
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Sori Gábor - H e ^ i  István:

•'i^ágnesEzalagos nyilvántartó és statisztikai minősitő 

rendszer”

A ASII-SSuT SzáraitőközT-íontok áSZH gépein mintegy 160 mágnes

szalagegység üzemel, és ezeken a gépeken kb. 7 0 . 0 0 0  mágnes

szalagot használunlc. így természetes igényként merülhet 

fel, hogy a műszaki kiszolgálás és az üzemeltetés kellő in

formációkkal rendelkezzen ezekről.

Sgy-egy számitóközpontunkban egy évben átlagosan 1 5 0 - 2 0 0  e- 

zer inágnesszalngos használat regisztrálható.

Célunk az volt, hogy ezeknek a mágnesszalagos adathordozók

nak és egységeknek az aktuális állapotát figyelermnel kisér- 

hesEuk, hogy idejében - lehetőleg megelőző Jelleggel - a 

szükséges intézkedéseket megtehessük.

Ilyen rengeteg adatot manuálisan összegyűjteni, feldolgozni 

képtelenség. Az operációs rendszerek által automatikusan 

gyűjtött feljegyzések adták az alapot a feldolgozáshoz, 

ki alapvetően 0S/i,C?'f és OS/VSl operációs rendszert haszná

lunk és ebben a rendszerben az un. SIJF állományban gyűlnek 

az adatok az egyes szalaghasználatokról, de DOS operációs 

rendszerben is gyűlhetnek hasonló feljegyzések.

Ilit tartalmaznak ezei az SIG? rekordok? Peljegyzik a mágnes

szalagos használatok temporális és permanens Írási és olva

sási hibáinak számát és információt adnak ezeknek a hibák

nak a súlyosságáról és még sok más, a felhasználásra érde

mes adatot is tárolnak.

Permanens hibának nevezzük azt a hibát, amelyet az operáci

ós rendszer már nem tud lekezelni és ezért a JOB futását 

megszakítja.

A temporális hibákat az opeiíáci'ős renda^^'* töbjiszöri .Írási 

vagy olvasási kísérlettel végül is kiküszöböli, ezeket a 

hibákat a gépkezelő rendszerint nem is veszi észre, de ezek 

azok az előrejelzések, amelyek a későbbiekben kialakuló per

manens hibákra utalhatnak. 2 1 5



említett inform4í»^k feldolgozására fejlesztette ki a 

SZüT a "mágnesEzal'’̂ ■'nyilvántartó és statisztikai minősitő 

rendszerét "t'-A kidolgozott rendszer az OS alapú operációs 

rendszerek által gyűjtött információkra alapoz, de kiegé

szítéssel a 303 operációs rendszer'oől származó adatok fel

dolgozására is alkalmassá tehető.

Ij-vel az Sil? rekordok a szalagminó'sitésre használható in

formáción kivül sok más hasznos adatot is tartalBiaznak, e- 

zért ezek egyidejű feldolgozását is elvégezzük.

Az Így kialakított komplex rendszer a következő feladatokat 

képes ellátni:

- mágnesszalagok minősitése,

- mágnesszalagos adatállományok nyilvántartása,

- mágnesszalagok leltári nyilvántartása,

- műszaki információk szolgáltatása a raágnesszalagos a- 

dathordozókről és egységekről.

A_minősités^ Célja a mágnesszalagos adathordozók minősitése. 

Javaslattétel a beavatkozás módszerére.

A minősitéshez ismerni kell a mágnesszalag "előéletét": 

mikor vették használatba, hányszor tisztították és utoljára 

mikor, stb. Ehhez viszont az adathordozót egyértelműen azo

nosítani kell. Ha a számítóközpontban megengedett a köteta- 

zonositó címkék cseréje, akkor a szalagot a kötetazonositón 

kivül a történetiséget megőrző fizikai azonosítóval kell el

látni .

A minősítésnél valószinüsiteni kell, hogy a hibát az egység 

vagy az adathordozó okozta. Ezért elemezni kell az egyes 

mágnesszalagos egységek egy bizonyos időszakban előforduló 

hibáit és a hibás szalaghasználatok szóródását.

Először tehát minősítjük a mágnesszalagegységek napi állapo

tát és ennek ismeretében minősítjük az egyes szalaghasznála

tokat.
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A szalaghasználatok rninősitésénél a matematikai modell 8 fé

le összefüggést, adatkapcsolatot vizsgál meg és a hiba szá

mosságát, súlyosságát és a mágnesszalag egység aktuális ál

lapotát egyszerre figyelembe véve Ítéli az egyes szslaghasz- 

nálatokat hibásnak ill. megfelelőnek. minősitéshez szüksé

ges 17 féle állandót nagy időszakok feldolgozásának megfi

gyelésével statisztikai alapon állítottuk össze. A rendszer 

képes az esetleges szalagegység-kompatibilitás hibát felfe

dezni és az emiatt hibásnak minősített használatot rehabili

tálni.

A szalaghasználatok minősítése után kerül sor az egyes adat- 

hordozók minősítésére. A modell megenged egy bizonyos hiba

küszöböt és éppen ez a statisztikai feldolgozó jellege segít 

abban, hogy az egységhibát az adathordozó hibától végleg el

különítsük. Az adathordozó minősítésnél felhasználja az elő

ző időszakokban és a vizsgált időszakban /pl. hónapban/ ösz- 

szegyült adatokat egyaránt és minősít mind a hibás használa

tok számát, mind pedig a tendenciáját figyelembe véve. 

Feltünteti a hibás minősítés okát, javaslatot tesz a beavat

kozás módjára /levágás, tisztítás, selejtezés/, észreveszi a 

javuló tendenciát és visszakérdez, hogy mikor, milyen beavat

kozás történt, amelyről a rendszert nem értesítettük.

A minősítést manuálisan beadható információk támogatják, a- 

raelyek tájékoztatnak a szalag elejéről történt levágásról, 

a tisztításról ill.- a selejtezésről.

Az időszaki /havi/ minősítésen kívül a rendszer naponta tá

mogatja az adattáros munkáját az 1-2 sürgős beavatkozást i- 

génylő szalag feltüntetésével.

M 2 Í é i i ° ^ h 2 z5 yilvántartáB. Feldolgozásonként /munkaszámon

ként/ elkiilönitve kimutatjá a“ szalagoiltálctuáliaan tárolt a»* 

datállományok nevét, sorszámát, keletkezési dátumát, több

kötetes állományok esetén a kötet sorszámát.
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heti s.lEZ3b:i lia-iba'atartáEt megelőzően OePEZGi-rc vdoenabilc el 

a na.prab'iooást a miiszali inTorE-iáció tátiál cpyldajbi. ellrázsi- 

tézével.

A rendEzer több számitólözpontunlctan sileresen biaemel. 2ein- 

ditásával csőiként a peraienens hibái és az ebb.jl ’röveíkező 
újrafeldolgozások, a hibák kijavításé l'dzben oldforduló e.oet- 

leges halmazati hibák száma, növekedett r.z azei.ieltetés biz

tonsága.

'óágezetül, de neoi utolsó sorban a rendszer' az egyre szigo

rúbb számitóközponti szintű adatvédelem 

lapját képezi. 218.
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VETO ISTVÁN /Számitástechnika-alkalmazásl Vállalat/

SNE - A SHADOW II HÁLÓZATI KITERJESZTÉSE

Az SNE /SHADOW II Network Extension/ rendszer a SZAmalk 
Távfeldolgozási Főosztályán 1984-86-között készült, a MÁV és 
a SZÜV megbízásából. Kifejlesztésével az volt a célunk, hogy 
a fejlett, korszerű számitógép hálózatok magyarországi meg
jelenéséig egyszerű eszközökkel, a rendelkezésre álló TAF 
hardver elemek /EC-8371 stb./ felhasználásával, alapszoftver 
módosítás nélkül teremtsük meg a lehetőségét az ESzR /és 
IBM/ számítógépek adatátviteli utón való összekapcsolásának.

Ez az előadás az SNE alapvető szolgáltatásait, megvalósítá
sának módját és felhasználásának tapasztalatait Ismerteti.

Az SNE szolgáltatásai

Az SNE alapvetően üzenetkapcsoló /store and forward/ háló
zat, amely hosszab-rövidebb összefüggő adatok /küldemények/ 
forgalmazását biztosítja a hálózat önálló címmel rendelkező 
elemei között, függetlenül attól, hogy a küldő és a címzett 
ugyanazon, vagy különböző számítógéphez tartozik. így a követ
kező hálózati elemek között nyílik lehetőség üzenetforgalma
zásra:

terminál <— > terminál
terminál <— ^ alkalmazás
alkalmazás < — > alkalmazás
fájl ^— > terminál, vagy alkalmazás

Egy terminál és a fizikailag hozzá tartozó számitógép egy 
erre a célra megirt alkalmazása között az SNE az üzenetforgal
mazáson kívül interaktív /párbeszédes/ kapcsolat létesítését 
is biztosítja. A felsorolt alapvető funkcókon felül, a háló
zatban sokféle szempont szerint képezhető terminálcsoportokra 
körözvény /broadcast/ üzenetek is küldhetők. Az SNE rendszer 
egy sor, a biztonságos, adatvesztés nélküli működést, a rend
szer operálhatóságát segítő funkciót is megvalósít:

- Illetéktelen hozzáférés elleni vedelem, vagyis annsüc meg
akadályozása, hogy a hálózathoz, annak egyes szolgáltatá
saihoz, vagy bizonyos információkhoz olyan személyek fér
jenek hozzá, akiknek arra nincs joguk;

- Adatvesztés elleni védelem, vagyis annak megakadályozása,
hogy a hálózat által továbbításra átvett küldemények szö
vege részben vagy teljesen elvesszen terminál, vonal vagy 
számítógép hibából kifolyólag.—  -

■ sÉi"
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alkalmazások 

Az SNE rendszer címezhető elemei a következők:

Körzetek, terminálok.

Körzet-nek nevezünk egy olyan számítógépet - körzeti számító
gép - a hozzá közvetlenül csatlakozó terminálokkal és a 
benne futó alkalmazásokkal együtt, amelyben az SNE rendszer 
fut, és a többi körzeti számitógép nyilvántartásában egyedi 
körzetazonositóval szerepel. Az SNE hálózatban valamennyi 
körzeti számitógép azonos jogokkal rendelkezik, tehát a 
hálózatnak nincs központi vezérlő számítógépe, amely a 
teljes hálózat irányításáért, adminisztrációjáért felelős 
lenne.

Terminál-ként az SNE rendszer a következő termináltípuso
kat kezeli:

- IBM 3270 család és az ezzel kompatibilis terminálo 
például a MERA 79XX terminálcsalád lokális és távoli, 
önálló vagy csoportvezérelt valamennyi tagja, a
VDT 52104, továbbá a 3270 emulációval rendelkező mikró- 
számitógépek, mint például a TAP-34, IBM-PC/XT,AT,stb.

- IBM 2780 és a vele compatibilis terminálok, mint a
VTS 56100, valamint a 2780 emulációval rendelkező mlni- 
és mlkrószámitógépek, mint például a VT-20, C-64, 
IBM-PC/XT, AT, TAP-34, M08X, stb.

- Távgépíró készülékek, amelyeket NCP VTAM-on és az 
ugyancsak a SZÁMALK TAF Főosztályán készült SHADOW- 
VTAM interfész bővítésen keresztül képes elérni az 
SNE. Jelenleg csak bérelt vonalon csatlakpzó távgép
író kezelésére van lehetőség, a kapcsolt távgépírók 
illesztése jelenleg folyik.

- Alkalmazás a terminálok és más alkalmazások számára össze
tartozó felhasználói feladatokat megvalósító, a SHADOW II 
monitorban futó programok és tranzakciók összessége, amely 
az SNE nyilvántartásában egyedi azonosítóval szerepel, igy 
számára üzenetek küldhetők. Az SNE néhány alapszolgáltatását 
un. RENDSZERALKALMAZASOK valósítják meg, pl. a távoli JOB 
bevitel /RJE/, fájl töltés, a körözvények kezelése, stb.

- Fájl olyan, a SHADOW II fájl nyilvántartásában szereplő, bi
zonyos szabályoknak megfelelő adatállomány, amely az SNE 
nyilvántartásában saját azonosítóval rendelkezik. Az ilyen 
fájlokba a terminálok és alkalmazások a hálózat alapszolgál
tatásait felhasználva küldhetnek adatokat, felhasználói 
programok közbeiktatása nélkül.
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Az SNE rendszer a különböző tipusu terminálok számára ugyan
azokat a szolgáltatásokat nyújtja. A kapcsolatfelvétel módja, 
az egyes szolgáltatások igénybevétele. Igazodva a terminál 
sajátosságaihoz, terminálonként némileg eltérő, de a 
különböző tipusu terminálokról ugyanazokat a küldeménytipuso- 
kat, azonos paraméterezéssel lehet a rendszerbe juttatni.

A küldemények és továbbításuk

Az SNE hálózatban a továbbításra kerülő információk alapegy
sége a Küldemény, amely olyan egy vagy több logikailag össze
tartozó adatrekordból álló adattömeg, amelyet a rendszer - 
az adatátviteli blokkosltástól eltekintve - egy kötegben 
továbbit. A küldemények kötelezően FEJREKORD-dal kezdődnek, 
amely a küldeményre vonatkozó típus-, irányítási-, és biz
tonsági információkat hordozzák és VÉGREKORD-dal fejeződnek 
be.

Az SNE hálózati szoftver a következő küldeménytlpusok továbbí
tását biztosítja:

- ..TM - ÜZENET: rekordjaiban /a fej és végrekordok kivéte
lével/ tetszőleges alfanumerikus információkat tartalmaz
hat.

- ..TJ - JOB: a címzett körzet RJE rendszerének továbbí
tandó feladat. A fej rekord utáni első rekordja kötelezően 
egy JOB kártya.

- ..TF - KÖZVETETT FÁJL: a címzett fájlba közvetlenül /a 
DISQ rendszer kikerülésével/ továbbítandó adatokat tartal
mazhat .

- .. TI - interaktív SZEKCIÓ: egy, a terminál saját Körzetében 
működő interaktív alkalmazással való párbeszéd kezdeménye
zése.

- .. TB - KÖRÖZVÉNY: az erre kijelölt, vagy valamilyen 
szükebb csoporthoz tartozó terminálokra kiküldendő egy
séges üzenet szövege.

- ..TO - OPERÁTORI ÜZENET: az SNE rendszer operátor termi
náljára küldendő egysoros üzenet.

A küldemények továbbításának iránya az UTKÉPZÉS során alakul 
ki. Az SNE hálózatbem az utképzés ugyan automatikus, de a 
fix, csak rendszer operátor által módosítható nyilvántartás 
alapján történik. Az útvonal meghatározása a több körzeten 
áthaladó küldemények esetében lépésenként valósul meg, 
vagyis minden körzet a küldemény útirányába eső következő, 
szomszédos körzetet keresi ki a nyilvántartásából.
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A hálózat.a telítettségi függő, adaptív átképzést nem alkal
maz, de erre nincs la szükség, mert az SNE a küldeményeket 
mágneslemezen tárolja. Vonali hibák, vagy egy közbenső 
körzeti számítógép-^kiesésekor azonban a küldemények az auto
matikusan képződő kerülőuton jutnak el a címzetthez, ha erre a 
hálózat topológiája lehetőséget ad.

Az SNE hardver-szoftver környezete

A SHADOW II hálózati kiegészítése reális /OS/ és virtuális 
/OS/VSl/ környezetben futtatható változatokban készült el.
Így lehetővé teszi ESzR-I és ESzR-II számítógépek egy, közös 
hálózatba való Integrálását. Az SNE a SHADOW-II monitorral egy 
partícióban fut, programok, taszkok, fájlok és táblázatok al
kotják. A terminálokkal, számítógépekkel folytatott kommuniká
ció a szabványos TAF elérési szoftver eszközök segítségével
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történik. Az SNE működése a SHADOW és az operációs rendszer 
működését nem befolyásolja. A hálózatból elérhető felhasz
nálói rendszerek szabályos SHADOW tranzakciókból állnak és 
Igénybe vehetik a SHADOW Il-ben rendelkezésre álló fájl 
elérés- és adatbáziskezelési /pl. IDMS/ szolgáltatásokat.

Az adatátviteli vonalhálózat vezérlésére - IBM 2701 vagy 
2703 kompatibilis - adatátviteli multiplexer /pl. TMS 1410/ 
vagy - IBM 3705 kompatibilis - adatátviteli processzor /pl. 
EC 8371/ alkalmazható.

Az SNE működése

Az SNE hálózat - lévén űzenetkapcsoló rendszer - valamennyi to
vábbításra váró, vagy a továbbítás valamelyik fázisában lévő 
küldeményét átmenetileg mágneslemezen tárolja. A küldemények 
átmeneti tárolására a SHADOW lemezes sorkezelését, a DISQ 
mechanizmust használja. Ez biztosítja a lemezterűlet dinamikus 
kihasználását, vagyis a már továbbított küldemények területé
nek felszabadítását, amely funkció elengedhetetlen az elvileg 
folyamatos űzemű TAF rendszereknél. Ezenkívül a rendszer biz
tonságát Is növeli, mert a SHADOW Igen jó biztonsági szolgál
tatásokat nyújt a DISQ állományokra.

Az SNE rendszer taszkjai a SHADOW Indulásakor nem Indulnak 
automatikusan. A terminálok és alkalmazások taszkjainak cso
portos vagy szelektív Indítását, leállítását a rendszertermlnál 
tranzakcióból lehet Indítani. A rendszer minden lényeges ese
ményéről bejegyzés készül az SNE külön napló állományába, 
amely a rendszertermlnál tranzakció segítségével bármikor - 
akár párhuzamosan több terminálon Is - megjeleníthető.

A rendszer egyes /termlnálkezelő 111. alkalmazói/ taszkjai a 
DISQ állományokon keresztül kommunikálnak egymással. A termi
nálról vagy szomszédos körzetből beolvasott küldemények 
szövege egy-egy különálló sorba kerül /kOldeméNYSOROK/, az 
eltárolt küldeményre vonatkozó adatok és a szöveget tartalmazó 
sor neve pedig más tlpusu, a címzettekhez rendelt sorokba 
kerül /VEZÉRLÖSOROK/. A terminálok és az alkalmazások munká
ját Irányító taszkok a hozzájuk rendelt vezérlösorból tudhat
ják meg, hogy milyen küldemények várnak továbbításra 111. 
feldolgozásra és azok szövege melyik küldeménysorban található. 
Ez a kétszintű sorokból álló mechanizmus teszi lehetővé, hogy 
azonos címzett részére - különböző forrásokból - egyldőben több 
küldemény Is érkezhet, és azok mindaddig sorbaálljanak, címig 
a címzett terminál vagy alkalmazás a beérkezés sorrendjében 
fel nem dolgozza őket.
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Az SNE rendszerben a felhasználói programok /felhasználói 
alkalmazások/ készítésnek megkönnyítésére Assemly, COBOL 
és PL/1 nyelvi interfész áll rendelkezésre.

Az SNE alkalmazása

A hálózati rendszer egyik megrendelője, a SZfjV, az SNE-re 
építve egy mintaalkalmazást hozott létre. A CPG nyelven. 
Assembly betétekkel megirt alkalmazás az AGROKER Vállalatok 
számára készült. Feladata a megyei AGROKER Vállalatok alkat
részkereskedelmének on-line számitógépes támogatása. A rend
szer üzemi próbáját a SZÜV békéscsabai /R-35/ és debreceni 
/R-22/ számítógépeinek összekapcsolásával 1986 első felében 
tartották.

A MAV, az SNE fejlesztésének másik finanszírozója, Szálli- 
tásirányitási Rendszerének megvalósítását tervezi a SHADOW 
hálózati kiegészítésére alapozva.
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KONCZ Gabriella /PSZTI/

SZÁMITŐKÖZPOHT TERMELÉSIRÁNYÍTÁSÁNAK TAMOGATASA ON-LINE 

RENDSZERREL

A nagykapacitású, nagyiorgalrau, szolgáltatói tevékenységet 

is végző számitóközpontok célszerű üzemeltetésének biztosí

tása nem könnyű feladat. Valójában itt is - éppen úgy, mint 

egy termelő üzemben - termelésről van szó, ahol a termelés- 

szervezési, -ütemezési, -irányítási feladatokat szakszerűen 

el kell látni. Egy számítóközpontban a megrendelői igények 

technológiai folyamatok /adatrögzítés, szervezői-programozói 

munka, számitógéphasználat, nyomtatás/ meghatározott soro

zataivá alakulnak át, melyeket szabott határidőre végre kell 

hajtani a rendelkezésre álló kapacitások megfelelő felhasz

nálásával .

Az előadás célja egy számítóközpont termelésirányításának 

támogatására készült on-line rendszer bemutatása.

1. A RENDSZER FELADATA, CÉLJA ÉS JELLEMZŐI

A termelésirányítási rendszer

- SIEMENS-7000 számitógépen működő

- UTM tranzakciós monitor által vezérelt

- SESAM adatbázist használó

- sok terminálról egyidejűleg elérhető

tranzakciós rendszer.

Feladata; termelésütemezési funkciók ellátása a PSZTI adatrög

zítő és nyomda üzemeire, valamint SIEMENS géptermére 

vonatkozóan. /Utóbbinál csak a batch'jellegü szolgál
tatásokra./
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- a terme’lé^üteniezést és -irányítást végző diszpé- 

CrsiBtiak munkájának támogatása annak érdekében, 

hogy biztosítható legyen a szolgáltatások határi

dőre történő elvégzése és az egyes üzemek /adat

rögzítés, nyomda, SIEMENS gépterem/ kapacitásának 

jobb kihasználása,

- a termelésszervezők termelésütemezéssel kapcsola

tos tevékenységének támogatása,

- a vezetők számára operatív és statisztikai jelle

gű tájékoztató információk nyújtása.

A számítóközpont jellemzői;

- technológiai helyek: adatrögzítő üzem, nyomda üzem, 

SIEMENS számítógép,

- számítógéppark: SIEMENS nagygép és hozzá csatlako

zó terminálhálózat,

- munkák jellege: . programfejlesztések

. interaktív rendszerek használata 

. batch szolgáltatások.

Az on-Ilne ternielésirányitási rendszer jellemzői:

- tranzakciós rendszer; a rendszerrel való konununi- 

kácló eszköze a terminál /lista outputok is kér

hetők/ ,

- az egyes technológiai helyek számára havi, heti, 

napi ütemtervek készülnek,

- mind a terv, mind a tényadatok SESAM adatbázisban 

tárolódnak,

” 3 tervadatok menet közben aktualizálhatok,

- különböző belső szolgáltatások kérhetők a termelés 

állapotáról: napi jelentés, terv- és tényadatok 

összevetése, üteraszerüség ellenőrzése, statiszti

kák.
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2. A RENDSZER STRUKTÚRÁJA

A tranzakciós rendszer struktúráját az 1. ábra szemlélteti. 

Ennek értelmében az on-line termelésirányítási rendszer magja 

egy olyan számitógépes program, mely

- a vezérlési funkciókat végrehajtó UTM főprogramból 

és

- tranzakciókból áll, ahol egy-egy tranzakció az UTM 

foprogramhoz csatlakozó COBOL alprogramok sorozata,

Egy-egy "tranzakció" végrehajtása - rendszerünkben eme szakiro

dalmi kifejezés helyett a gyakorlati szempontból érthetőbbnek 

vélt "funkció" kifejezést használtuk - vagy egy funkciókód ter

minálon való begépelésével vagy egy funkciós billentyű megnyo

másával indítható el.

Az egyes funkciók végrehajtási joga user-függő.

Az alábbi négyféle user-tipust ismeri az ütemezési rendszer 

/egy-egy típuson belül az egyes userek természetesen saját 

névvel és password-del rendelkeznek/:

- ütemezési rendszer adminisztrátor 

. csak egy ilyen user van

. a rendszer-adminisztrátori terminálról ő tölti 

be az ütemezési rendszert /batch jobként/ és ő 

is zárja le adminisztrátori UTM-kommandóval 

. felügyeleti jogokat gyakorol a rendszerben

- 3 -

- diszpécserek: joguk van

az ütemtervek /havi, heti, napi/ elkészítéséhez 

a futtatási lap bejegyzéshez /vagyis bejegyezni 

az adatbázisba, hogy egy adott feldolgozás számi

tógépes futtatása elindítható, mivel a termelés- 

szervező leadta a futtatási lSp#át/ . 

teljesítési adatok beviteléhez

bármilyen lekérdezéshez /ütemtervek, napi jelen

tés, stb./
221.
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- termelésszervezők: saját adataikra vonatkozóan joguk van

. termelésszervezői igények bejelentéséhez 

. termelésszervezői igénymódositáshoz 

. bármilyen lekérdezéshez témaszára-elszámolásl szám 

szerinti rendezettségben

- főnökök: joguk van bármilyen lekérdezés végrehajtására.

A rendszer kommunikációs partnerei

- Terminálok, pontosabban azok a terminálok, melyek használ

hatják a termelésirányítási rendszert. /Jelenlegi rendsze

rünk többféle termináltípust is "ismer"./

- A terminálokon termelésirányítási rendszerhez /nem az ope

rációs rendszerhez!/ bejelentkező userek /a termelésirányí

tási rendszer csak azokat az usereket "ismeri", akiknek 

termelésirányítási rendszerbeli - NEM ÜPERACIÖSRENDSZERBELII 

neve és passwordje számára definiálva van/.

3. A RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB FAZISAI

Az ütemezés inputja havonta érkezik a termelésszervezői igé

nyeket tartalmazó ütemezési lapokon. Egy-egy feldolgozásra 

vonatkozóan az ütemezési lap többek között a következőket 

tartalmazza: feldolgozás azonosító, a feldolgozás sorszáma 

egy feldolgozás-sorozaton belül, az öt megelőző feldolgozás 

sorszáma, technológiai hely kódja, perifériaigény, tervezett 

átfutási idő /vagy mennyiség/, kért befejezési dátum, a fel

dolgozás megindithatóságának dátuma. Az ütemezési lapok ada

tait adatrögzítés után mágnesszalagon kapja meg a rendszer.

/A bejelentett igényeket a későbbiek folyamán a termelésszer

vezők terminálról on-line módon módosíthatják./ A havi üte

mezési inputok - ellenőrzés után - betöltődnek a SESAM adat

bázisba . .. .

A termelési ütemtervek összeállítása tec/ffiaiögl«l helyenként, 

történik két, illetve háromféle léptékben. Az adatrögzítés 

és nyomda számára havi program és heti ütem, a SIEMENS gép

terem számára havi program, heti ütem és géptermi napi ütem 

készül. 229.
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A háromféle ütemterv elkészítése diszpécseri terminálról kez

deményezhető a technológiai lielyek kapacitásának /periféria

készlet, müszdkhossz/ egyidejű megadásával. A havi és a heti 

ütemterv készítés iteratív folyamatként fogható fel, azaz az 

inputok változtatásával /technológiai helyek kapacitásának 

módosításával, illetve termelésszervezővel egyeztetve: igény

módosítással/ addig ismételhető, mig elfogadható ütemterv nem 

születik. Az egyes ütemtervtipusok szerinti végrehajtási ha

táridő beiródik a SESAM adatbázisba minden egyes feldolgozás

ra vonatkozóan. Az ütemtervek listára kinyomtathatók vagy ter

minál képernyőn megjeleníthetők. Az ütemtervek kiíratása/le

kérdezése nemcsak diszpécseri, hanem vezetői és termelésszer

vezői terminálról is kezdeményezhető.

A termel^s^^ényadatqk adatrögzítés után mágnesszalagon jutnak 

el a rendszerhez és betöltődnek a .9ESAM adatbázisba. /A SIEMENS 

gépteremre vonatkozó tényadatok naponta, az adatrögzítési és 

nyomdaüzem! tényadatok hetente vagy havonta./ A SIEMENS gép

terem napi ütemeinek teljesítéséről, a futások sikerességéről 

napi jelentés készül.

A tervteljesülések kiértékelése során az ütemezési terv- és 

a termelési tényadatokat a tételes, illetve az összegző for

mában készülő, üternszerüséget ellenőrző kiértékelések vetik 

össze. A tételes kiértékelések részletes információkat tar

talmaznak az egyes feldolgozásokról, s ezért főként a terme

lésszervezők számára bizonyulhatnak hasznosnak. Az általában 

egy hónapra vagy annál hosszabb időszakra vonatkozó összegző 

kiértékelések a vezetők számára szolgáltatnak összefoglaló, 

kiértékelő jellegű információkat. Ezek a kiértékelések - ugyan

úgy, mint az ütemtervek - vezetői, termelésszervezői és disz

pécseri terminálról egyaránt lekérdezhetők: kinyomtathatók 

vagy terminál képernyőre kiirathatók.
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4. A RENDSZERREL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK

Az on-line termelésirányitási rendszer jelenleg a próbaüzeme

lés stádiumában van és párhuzan\osan működik egy batch jelle

gű, kevesebb funkciójú termelésütemezési rendszerrel,melynek 

kiváltására készült. Ezért eddig szerzett tapasztalataink 

többsége az alkalmazott hardware-rel és software-rel kapcso

latos és kevésbé a rendszer működésével, s inkább a rendszer- 

fejlesztés fázisára vonatkozik, mint a rendszer működtetésére. 

Az alábbiakban felsorolok néhány olyan problémakört, melynek 

részletesebb ismertetésére az előadás folyamán ki szeretnék 

térni:

a terminál, mint alapeszköz /tudásszintje határozza meg, 

hogy alkalraazható-e - és milyen áron - UTM és képernyő for

mátumot generáló-kezelő software; a terminálpark lehetőség 

szerinti homogenitása/.

UTM-B vagy UTM-S /a rendszer biztonságát és integritását 

a TAF-monitor biztositja-e, vagy a felhasználói program- 

rendszer: ennek ára rendszerfejlesztés és rendszerüzemelte

tés idején/,

válaszidők, üzemeltetési mód /a rendszer betöltése batch 

jobként, vagy transaction processing üzemmód használata/.
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UNYI Gábor /SZAMALK/

MSZR GÉPEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

előadás Tiérotén belül ismertetni szeretném némi 

nemzetközi összehasonlitás tükrében a PDF sépel: kialakulását, 

az ilSZR program kezdetét, napjaink száiaitógép tipusait, és a 

fejlesztési elképzeléseket.

1 9 6 5 -ben Kenetth II. Olson által alapított Digital equipment 

Corporation /DEC/ piacra dobja a PDF -5 és PDP-8 gépeit, ame

lyeknek alapja egy általános célú processzor.

Addig, amig az U3A-ban 1974 és 1982 között anagygépek száma 

közel 6 5  ezres szinten mozgott, a minigépek 90 ezerről SCO ezer

re fejlődtek fel. Az adatfeldolgozó kisgép kategória pedig 

4,5 ezerről 250 ezerre nőtt.

Az Európai Gazdasági Közösség tagjainál 1977-ben 450C0 mini

gépet számoltak. Ez a szám 1982-ben 155COO-re változott. 

Ausztirában 1984-ben 201703 számitógép volt, mini és mikrogep 

kategóriában 148112.

1986-ra a hazai számitástechnikai ipar 11 milliárd l.-ra bő-r 

vült.

Értékükben mérve a gé.eket, 40 -.Ő-uk hazai gyártmányú. A 230 ?- 

mer számitásteoluiikai képzést kapó ember közül 3C ezer czak- 

oraberré vált. Ma országunkban 1400 kis v gy ennél nagyobb kate

góriájú számitógép van a hozzávetőlegesen lOC ezer mikroozáa;!- 

tógép mellett.

Köszönhető ez annak is, hogy a nagygépek kategóriájában az 

1 9 7 0 -es évek legelején induló Egységes Czámitőgép AcuCezort 

/E33R/ 1 9 7 4 -ben a ninigépok kategóriájában létrehozctl Mini 

Számitástechnikai Rendszer is /I'JCP,/ követte.

Az I.S2R programban Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, lorgyolor- 

szág. Szovjetunió, ITDK, Románia, Magyarország vesz részt.

A program keretén belül a DEC PDP-11 gépeinek és a Mev.-lctt- 

Packard /HP/ gépeinek architektúráját követik a tagországok 

a fejlesztések során.

1977-ben két tipus megjelenik a I'aroskcdelemben:

SZIi-l IIP architektúrájú /HP2115/

SZIJ-3 PDP-11 architerkturáju /PDP 11/05/

V/14
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Eaeket követi 1978-ban az 3zIi-2 a HP vonalon /HP211IiC/és 

az SzM-4 a PDP 11 vonalon /PDP 11/40/.

1979-ben Magyarországra az Országos Számitógéptechnikai Válla

lathoz kerül az első SZU-3 és 3zK4-es gép.

A felkínált két változat /SzM-3, SzM4/ közül a fejlettebb, 

SzM-4-es változatot kezdik el forgalmazni. 198o-ban 3 db 

SaM-4-es rendszert értékesítenek /Vevők: UUG Automatika 

Müvek Budapest, EUG Automatika Müvek Kecskemét, Labor MIM/.

1981- ben 7 db SzM-4-es rendszert értékesítenek /Vevők: KG 

IStSzI, Hajdúsági Cukorgyár, ÉGSZI, Gödöllői Agrártudományi 

Egyetem, Borsodi Szénbányák, Épitőgépgyártó Vállalat, BME 

Villamosmérnöki Kar/.

1982- ben a Tolna Uegci Kórház vásárolja meg az első csehszlo

vák gyártmányú SzM 4/20 tipusu gépet.

Az utolsó SzH4-es konfigurációt 1935-ben értékesítették, igy 

közel 70 db ilyen tipusu gép került forgalomba Magyarországon, 

SzM 4/20 gépből összesen 16 db-ot vásároltak.

Az SzM 1420-aa gép 1984-ben érkezett haránkba, ekkor mindössze 

2 db-ot értékesítettek, 1935-ben 10 db-ot értékesítettek, 1986- 

ra 18 db forgalmazása várható.

1984-ben a 60 db értékesített SzM-4 számitógép felhasználó 

között végzett referenciavizsgálat kiértékelése az alábbiakat

ad b ̂ .

A számítógépek felhasználás szerinti megoszlása némileg meg

változott.

47 adatfeldogozás 

17 rí fejlesztés 

21 >í műszaki fejlesztés 

8 rí iktatás 

7 rí folyamatirányítás

Az SzM-4, Szil 4/20, SzM 1420 tipusu számitógépek közös jellem-

- 2 -

Mind a három MSzr gép konfigurációjában szereplő berendezések 

az úgynevezett közös sínen /UKIBlIS-on / keresztül állnak kap

csolatban. A közös sin aszinkron működésű, kétirányú. így köz

vetlen kapcsolat van a központi e ^ s é g ,  tíáis, a különböző peri

féria vezérlők és vonali csatolók között. A konfiguráció rugal

masan bővíthető, viszont számolni kell két fizikai korláttal:

20 egységterheléssel terhelhetők a sin vonalai és annak kábel
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hossza a 15 m-t nem haladhatja meg. Ezek a korlátok az un. 

sinbővitő berendezés alkalmazásával feloldhatók.

Ezzel a szervez4ssel_elérhetó, hogy a perifériaverzérlók regisz- 

tereit, a központi egység regiszte'l'cit, amemőria rekeszeket az 

adatátvitelek során igen egyszerűen egymáshoz tudjuk rendeleni. 

Szoftver szempontból kényelmesebb igy lejátszani egy adatátvi

telt, mint I/O utasítások használatával.

A rendszerben 8 szintű megszakitás van, amiből a közös ainen 

4-et használtak fel. Ezen kivül lehetővé tették az un. pro

cesszoron kivüli adatátvitel lehetőségét /DIíA- zás/, és ennek 

érdekében egy ilyen szintű megszakitás is létezik.

A számitőgépek szó szervezésűek, 1 szó 16 bitnek, 2 bájtnak 

felel meg. Az adatátvitel tipusa 4 féle lehet /szó olvasás, 

szó olvasás szünettel, bájt Írás, szó Írás/.

A 16 bit miatt a közvetlenül elérhető címzési tartomány 32 

Kszó /1K= 1024/ lehet. A címtartomány felosztása kötött.

A felső 4 Kszó mindig a hardver eszközök regiszter címeire van 

fenntartva. Igj’' a maximális operatív tár kapacitása oz esetben 

28 Kszó lehet. Az operativ tár alsó 256 szó része a megszakítások 

miatt vann fenntartva. A megozakitásol: és a szubrutin hívásjk

lekezelésével fű' verem használata, ami .’■akorlatban

az operatív tárban szoftveresen kijelölt terület igénybevételét 

jelenti a mentések érdekében.

A központi egységben szoftver szempontból 3 hozzáférhető, 

univerzális regiszter van /EO-tól RT-ig/. Ezek közül az 

R  7 a programszánlálő /IC/ funkciót tölti be, az R6 a verem 

mutató /SP/ a megszakítások és szubrutin hívások során.

A többi regiszter általánosan felhasználható. A 8 univerzális 

regiszter segítségével tudjuk a konkrét operandust megoimezni. 

löbbféle címzési mód alkalmazható /regiszter közvetlen, regisz

ter közvetett, autóincrementáló, autódecrementáló, indexelt, 

közvetett indexelt, közvetlen, abszolút, relatív, közvetett re

latív/.

Az operandusok használatának tipsuaitól függően operandus 

nélküli /vezérlő/, egyoperandusu, és kétoprerandusu utasítások

vannak a központi egység alaputasitás készletében.

Mindegyik központi egység un. aritmetika bővítővel is rendelke

zik, aminek az a funkciója, hogy a szoftveresek munkáját meg

könnyítve, néhány bonyolultabb utasitástgépi szinten is meg le

het oldani. így pl. fix. pontos, dupla szavas, illetve lebe

gőpontos utasításokat. 234.
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Az utasításokat a központi egység elemi lépésekre bontva mikro- 

prograrazottan hajtja végre. A mikroprogramtár félvezetős integ

rált elemekből van felépítve.

Az utasítások végrehajtásának eredményjelzőit a processzor ál

lapot szóban /PS-ben/ találjuk meg. így a negatív /U/, a zéró 

/Z/, a túlcsordulás /V/ és az átvitel /C/ biteket tárolja, a PS. 

Ezen kivül a programvezéreit megszakítás bit, a központi egység 

prioritás szintjének jelzőbitjei, illetve állapotot meghatározó 

bitek vannak a PS-ben.

A központi egységnek két állapota lehetséges. Az un. USER a 

felhasználói állapot, az un. KERREL a felügyelői állapot.

USER állapotban bizonyos gépi kódú utasítások nem hajthatók 

végre, korlátozott a hozzáférés bizonyos adatterületekhez. 

Tárdiszpécserrel a címzési tartomány 2II szóra is bővíthető.

Az operatív tár ma már mindegyik tipusu gépnél félvezetős.

A Hamming kód alkalmazásával korszerű biztonságot ad az qdatok 

tárolása során /egyszeres hiba automatikus javítása, kétszeres 

hiba jelzése/.

A konkrét tipusszámok felso^íJLásától eltekintve a rendszeren be

lüli jellemző perifériák az alábbiak:

- operátori konzol terminál

- sornyomtató

- lyukszalag ki/be meneti egység

- hajlékonylemezes tároló

- mágneslemezes tároló

- mágnesszalagos tároló

- mágneskazettás tároló

- terminálok multiplexerre csatolva 

A használható operációs rendszerek típusai, jellemzői 

lyukszalagos operációs rendszerek:

” általános rendeltetésű lyukszalagos operációs 

rendszer

- autonóm programozási rendszer dialóg üzemmódban 

/US/ ' '
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Másnesletaes'es "operÉ^^B rendszerejj:

- általános rendeltetésű másneslemes operációs rendszer 

/DÓS/' '

- háttérpartcióval dolgozó valós idej'ü operációs rendszer 

/RAFOSZ/

- változó prioritási szintekká. dolgozó, valós idejű ope- 

ráicós rendszer /03-RV/

- információ ós adatbáziskezolő-rendszert kiszolgáló, 

több felhasználós párbeszédes rendszer /DIAIS/

- 6 3  feladat egyidejű végrehajtására képes a DOS- KF/S, 

amelynek elterjedése a UAS-Il vállalatirányítási rend

szer sikerének köszönhető.

riagyarországon az OS-RV operációs rendszert használják legin

kább /köszönhető ez annak is, hogy már korábban több felhasz

náló az R3X IIK operációs rendszert használta más tipusu gépe

ken/.

Az OS-RV operációs rendszer ismertetése

Valós idejű multiprogramozási lehetőséget biztosit. A rendszer 

erőforrásainak szétosztása prioritások alapján történik. A tár 

partíciókra van osztva, amelyeket vagy a rendszer,vagy maga a 

felhasználó vezérel. A tár szétosztása dinamikusan történik, a 

rendszer gondoskodik a tár automatikus tömörítéséről. A felada

tok betöltése a tárba és a futó feladatok ideiglenes kimentése 

a tárból mágneslemezre gyakorlatilag egy időben történik, ami 

lényegesen növeli a rendszer működési sebességét.

Több terminál használata lehetséges. Bármelyik terminál lehet 

konzol terminál. A rendszer gondoskodik a szinkron és aszinkron 

aegszakitások kiszolgálásáról.

A feladat elindításakor mód van a pe 'ériák dinamikus rekonfi- 

gurálására.

Szolgáltatások színvonala

A kereskedelmi szempontoknál meghatározó az a tény, hogy az 

SzM-4-es ós SzM-4/20-as számitégépet aár nem értékesítenek ha

zánkban.
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Az 3zM 4-es számítógépnél korszerűbb típusok kerülnek forgal

mazásra. Az SzM 4/20-as gép értékesítési osődje a konfiguráció 

magas árában rejlik.

A Szovjetunióból beérkező számítástechnikai termékek esetén je

lentős árcsökkenés tapasztalható.

SzK 1420-as alapkonfiguráció ára 4.574.000,- Ft

Jelentős változás az Is, hogy az alapkonfiguráció ára tartalmazza:

- az OS-HV/E operációs rendszer 3.0-verzlóját /azzal a ki

vitellel, ami a 2 MB-os tér kezelését is tudja/.

- az üzembehelyezés költségét

- 2 fő műszaki és 2 fő szoftver szakember képzésének oktatási 

költségeit

A garanciális idő megnő 12 hónapról 18 hónapra.

A szállítási határidő 120 napról 90 napra csökken.

Az ügyfelekhez leszállított berendezéseket 15 napon belül üéem- 

behelyezik.

A garanciaidő után átalánydíjas szerviz szolgáltatást biztosí

tanak.

Az 03-RV/E rendszer követését kérhetik az ügyfelek. Ennek dija 

30.000,- Ft évente.

llind a hardver, mint pedig a szoftver termékek értékesítéséhez 

rendelkezésre áll az oktatási szolgáltatás.

A közeljövőben várható továbbfejlesztés, bővítés, változtatás 

Az Szí.! 1600-as számítógép

Kétprocesszoros miniszámitógép, amely nagy teljesítőképességű, 

korszerű felépítésű tagja a U3zR családnak. Az 3zI.I 1600.2610 

processzor kompatibilis az SzM 1420 számítógép központi egysé

gével.

Jellemzőit nem célszerű ismét felsorolni.

Az Szil 1 6 0 0 . 0 5 0 6  processzor tizedes nritmetikával is tud 

dolgozni. Az Szil l500.351o operatív tár jelenleg 256l*ájt ka

pacitású, 1 6  bit ozóhosszu,'.ágú, később Mbájt-s kapacitású tár 

is beszerezhető lesz. Egy normál konfigurációs ára 5 millió íi. 

1 3 0 0 -as szállítógép

után

DEC által'gyártott

A központi egység és operotiv -tár haz^ ' g heréje 

mikx’oprocesszor szolgáltatásinak m e g f e l ^ ő e n  a I

ÍZ L3I.il/73

1 1 / 7 0  tipusu számítógéppel less kompatibilis.
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Az SzM 1420- -továbbfe.ilesztése 

Hz gyakorla^:ilQ'á l??tfé(Rn*ícéppen történik.

Az egyik az, amikor a hazánkban erkezett konfigurációt kibővit- 

ve korszerűbbé," liiégbizhatőbbá teszik. Ebben az esetbon a hát

tértárként használható nagy kapacitású, nagy negbizhatőságu 

/’Winchester tipusu/ mágneslemezzel egészítik ki a konfigurációt. 

A kapacitás jelenleg 27 Mbájttől 240 líbájtig terjedhet, de az 

elvi lehetőség a jelenlegi eszközök egybeépítésével 640 Ilbájtra 

is növelhető.

A változások másik formája az, amit a szovjet partner végez. 

Megalkották az SzM 1420.21 tipusu gépet, ami egy sinátkaposolő- 

val felszerelt kétprocesszoros számítógép, így a megbizhatósá- 

gi paraméterek jelentősen megnőttek. Az Szil 1420.10 tipus a 

DSC PDP 11/60 arohitekturjónak felel meg. 4 Mbájtnyi operatív 

tálrat tud kezelni, 4 kszőnyi statikus tárolókból felépített 

cache memóriát tartalmaz.

Hasonló kategérlá.iu. hasai fejlesztésű szánitér.ének

A lilKHOSaT^ía 11 számitőgéposalád tagjai a PDP 11/03, PDF 11/23, 

PDP 11/73 típusaival lőhetnek kompatibilisek.

VAX architektúrájú számítógépek magyarországi megjolenése je

lentős változást fog eredményezni.

Szoftver változtatdook

Az C3-IÍV/H operációs rendszer az IÍSZ11H4.1 verziójának megfe

lelő ssi.y'cr. kerül az űgjrfelekhez,

CCEOl, PCHTILí::-IV/H, PORPRAIT-77, DASIC/E, ügyviteli PASűAl,

C nyelvek fordítóprogramjainak alkalmazása várható.

Az operációs rendszerek között UIIIX és VlkS operációs rendszer 

nagybb súlyt fog kapni.

Összegében érzékelhető, hogy a viszonylag nagyszámú,korszerű 

olcsó nyugati számitőgépek importjának emelkedése mellett a 

MSzR gépek alkalmazása mind mennyiségileg, mind minőségileg 

növekedni fog.
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CSAKI Béla - KONCZ Károly 
Traply Endre /SZÁMALK/

LOVAS Péter - SASDI Gábor -

A pír integrált irodai informAciokezelo rendszer 

A_PIR_célja^_fö_részei

A PÍR mlkroszámitógépes integrált irodaautomatizálási szoftver- 
rendszer.
Az információfeldolgozás során leggyakrabban előforduló felada
tok együttes megoldásához szükséges eszközöket egyesíti magában 
úgy, hogy ezek szerves egységet alkotnak.
A felhasználó felé egységes képet mutat, egységes élvek szerint 
kezelhető. Az eszközök együttesen és külön-kUlön is használ
hatók:

- általános és komplex szövegkezelés a beépített word-processor 
segítségével, nyomtatási, lapozás! lehetőségekkel,

- rugalmas adatbáziskezelés fix szerkezetű rekordokból álló 
adafile-okra, melyek rekordjaiban különböző tipusu mezők 
vannak, ezek közt akárhány kulcsmező lehet,

- kalkuláció a következő adattípusokra: 14 jegyű egészek, 2 ti
zedes jegyű pénz típus, dátum és karakteres,

- tetszőleges dokumentumok, táblázatok, reportok készíthetők, 
grafikus lehetőségekkel kiegészítve.

így egy hagyományos szövegkezelő környezetben előállíthatunk 
un. "layout" formákat, melyekben adatbázlsmüveleteket, számí
tásokat, grafikonokat tervezhetünk. Az Így előálló alkalma
zást egyetlen gombbal aktivizálhatjuk.

A rendszer használata két szinten lehetséges. Az első szinten 
minimális számítástechnikai képzettséggel rendelkezők használ
ják:

Feladatelemzők: a felhasználó számára is demonstrálható, elbí
rálható modell előállítása.

Rendszerszervezők: file-speclfIkációk összeállítása, dokumen
tálása ,
képernyő, táblatervek készítése, kipróbálása, 
dokumentálása,
flle-képernyő-tábla közti összefüggések mega
dása, tesztelése, dokumentálása,

A második szinten a végső felhasználók használhatják, minden 
számítástechnika ismeret nélkül. Az olcsón és gyorsan elké
szíthető alkalmazásokat megkapják, és ezeket futtatják.

§b§®t;screen-ablak^_menü-funkciÓ2 0 mbok , .

Az alkalmazásokat sheet-ekre készitjük. A sheet egy nagy iv 
üres papir, melyen az applikádókat definiáltuk 111, módosít
hatjuk. A sheet-hez mozgatható ablakon kere^tül Térünk hozzá?í^ 
A screen felosztása a rendszer különböző üzemmódjaiban egységes.
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'^Tartalmaz státusz Si^zenet sort,̂  tabulálást jelez, szer
kesztő-mezője vani és az üzemmódtól függő mindenkori 
funkciómenüt és^a vezérlő billentyűk sorozatát mutatja. 
Egyszerű menükezelés él a rendszer alapfunkcióinak kiválasz
tásához .

Az aktuális file-ok - alkalmazások, adatbázisok és dokumen
tumok - kijelölése a file-ok listájából menüszerüen történ
het. Az alapállapotokon belül választható funkciókat ill. 
az alüzemmódok belső funkcióit a funkciógombok listája mu
tatja.

^^§Ubázis_fogalma

Tetszőleges számú adatfile-ot kezelhetünk.
Az egy feladatkörhöz tartozókat - amelyekhez egyszerre férnek 
hozzá az applikációk - úgy kell létrehozni, hogy egyedi 
neveket tartalmazzanak. Az adatbázis fix szerkezetű, max.
255 hosszú rekordok sorozata /max. 65000 rekord/.
A rekord mezőinek nevét, típusát, hosszát, kulcs voltát 
kell definiálni. A definiálást egy speciális applikációval 
végezhetjük. Egy rekordban max. 254 mező lehet, ezek közt 
akárhány kulcs lehet.
A kulcsok kezelése teljesen automatikus.
A rendszer un. index-file-okat kezel, melyekben a kulcsok 
ASCII kódrendszer szerint lesznek rendezve.

Kizárólag applikációkon keresztül történik. Egy adatbázis- 
mezőre való hivatkozás kijelöli az adatfile-ot és kijelölheti 
az adatátvitel irányát is, ha nincs explicit adatbáziskezelő 
parancs kiadva. A rendszer automatikusan nyitja, zárja a file- 
okat.
A kiadható parancsokról később lesz sző. Utility funkciókkal 
törölni, kiüríteni, átnevezni, másolni lehet teljes adat
bázisokat.

^EEii!SÉ£i2_f235iS3

Az pplikáció a szabadon szerkesztett sheet, melyen screen- 
mezók vannak. A mezőkhöz eljárások rendelhetők. Az eljárások
ban Írjuk elő a számításokat, adatbáziskezeléseket, grafikák 
rajzolását. A "program" ezen eljárások sorozata, alapértel
mezésben szekvenciálisán hajtódik végre. Lehetőség van vezérlő 
utasításokkal a szekvenciális végrehajtást felülbírálni.
Az applikáció-szerkesztő üzemmód a rendszer alapállapota.
Innen léphetünk át a word-processor-ba, illetve indíthatjuk el 
az alkalmazást, vagy visszatérhetünk a főmenübe. Egyszerű 
szövegszerkesztési lehetőségekét tartalmaz,Csak itt lehet 
screen-mezőket definiálni, módosítani, törölni, eljárásokat 
definiálni 111.módosítani. A sheet méretét itt módosíthatjuk. 
Az applikációnak itt adunk nevet.
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Az applikációkról és betöltött adatbázisokról infor
matív táblázatokat kérdezhetünk le, ill. printelhetjük 
ezeket. Más applikációkat a főmenü kikerülésével is betölt- 
hetünk.

ApEii!sá£i2_£!i£É5fiá§§x._d2!slS!§D£umgk

Az applikáció elindítása előtt betöltjük a szükséges adat
bázis /definlció/kat, majd egy billentyűvel aktiváljuk 
az applikációt. Sikeres lefutása esetén keletkezik az 
un. eredmény-sheet vagy dokumentum, mely az ablakon át 
nézegethető, lehetőség van flle-ba mentéséra, ill. 
azonnali nyomtatására is.

A futtató rendszer meghatározott helyeken beavatkozásunkat 
igényelheti: - a futás bármikor megállítható véglegesen,

- futás közben adatokat adhatunk meg. A
szükséges helyeken megáll, és kiírva a kívánt 
adattípust, várakozik.

Implicit adatbázismüveleteknél az átvitel irányát 
definiálhatjuk: az aktuális applikációra fog vonat
kozni mindaddig, mig explicit módon felül nem bírál
ja /az adatmezőre/ valamely eljárás vagy uj appli
kációt nem töltünk be.

beépített ciklusoku ujrafutása elrendelhető, 111. 
megállítható,

nagy adattömegek feldolgozása esetén az eredmény- 
sheet betelhet. Ilyenkor a teljes dokumentum 
file-ba mentéséről 111. folyamatos nyomtatásáról 
lehet intézkedni.

A_rendszer_felégitése

főmenü-

utility lehetőségek kész adatbázisok betöltése 
adatbázisok definiálása

appllkáció-s zerke s z tő 
/uj készítése, régi módosítása/

word-processor-ba 
belépés

futtató-rendszer
indítása
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tatködésének alapja az egyedi névkezelés.

Ez lehetővé tesz; - automatikus screen-mező hivatkozást eljárás 

definiáláskor,

- autoiBatikus eidatfile-azonositast, 

-^automatikus, a hivatkozott adatmezőre illesz

kedő screen-mező tipus- és hosszgenerálást,

- automatikus, az applikáció screen-mezőire il

leszkedő adatfile definiálást.

Adatok, eljárások

Az eljárások adathivatkozásokat /konstansokat, screen-mező neve

ket, adatmező neveket/, ill. ezekből képzett kifejezéseket tar

talmazhatnak az utasítások és parancsok mellett.

Konstansok

- 4 -

n í: 2^"^-l, előjeles, decimális

-2 ‘̂'^á 100 X előjeles, decimális, 2 tizedes

ege az

pénz :

jegyet tartalmaz /belső ábrázolásban hármat/ 

karakteres; O í í é 2 5 5  hosszú, minden megjeleníthető karaktert tar 

talmazhat

dátum ; év/hő/nap formájú, naptárnak megfelelő,

1900-1.1.£ d ̂  2079.VI.5.

Kifejezésképzés

~ (  )-ezés 10 mélységben lehetséges,

- aritmetikai /+,-,*,/, mod, f  , / ,

- logikai /and, or, xot, not/,

- relációs /  <, =, > , 0=, 0< /,

- kiíratás /"/ műveletek vannak.

Kiszámítása a matematika precedencia szabályai szerint történil-: 

Vegyes típusú operandusokkal /értelemszerűen/, típuskonverziót 

végez, ha szükséges.

Eljárás tiousa

Az eljárás végrehajtásának eredményeképpen egy értéknek kell ke

letkeznie, mely a mezőbe kerül. Típusának és hosszának illeszked

nie kell a mezőéhez.
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Y§!s£2E_§iÍÍEé§2!s

Ciklusszervezés eredményeképpen keletkező vektorokra értel
mezett műveletek: SUM AVG COUNT pf MIN MAX

Utasitás2k

Konverziók: FORINTS : pénz
DAy-OF,MONTHS-OF,YEAR-OF : dátum
DAYS,WEEKS,MONTHS,YEARS : egész
day-name : dátum

egesz
egész
dátum

— 5> karakteres

Verziószám /VERSION/, napi dátum /TODAY/

Feltétel nélküli vezérlésátadás

GO, REPEAT, AGAIN, SEQ #

Feltételes vezérlésátadás

?GO,’REPEAT, ?AGAIN, 70NCE-MORE 

Feltétel beállítása

MORE?, EOF?, EXIST?, NOT-EXIST?, ERROR? 

Kiirás-vezérlés

NON-ECHO, ?NON-ECHO

Grafika

- vektorok feltöltése: GRAPHX, GRAPHY
- grafikon típusok: BAR, DIAGRAM, HISTOGRAM
- paraméterezési lehetőségek /méret, karaktertípus, 
X tengely szövege, egymásrahelyezés/.

Parancsok

- átvitel iránya
- adatmezőkre:
- kulcsokra
- rekordokra;

í?2EálEE222552i'

INPU,, PRINT
NEW, INPUT, CHANGE, =^, PRINT 
FIND, FIRST, LAST, NEXT, PREV,
REC# , READ, WRITE, NEW-REC,NEXT-REC,DELETE

Kezelhető szövegegységek: karakter,
szó, 
sor,
paragrafus,
tartomány /pozíciótól pozícióig/, 

A sheet-et iratként kezeli:

- dinamikus bal margó, jobb margó, módosíthatók,
- centlroz, jusztlroz /automatikusan is/,
-szerkesztett szövegrészeket újrarendez,
- oldalszámozás, fej-lábléc lapozáshoz megadható,
- oldalformátum definiálható; sorok száma, fej-,lábléc helye,

lap mérete.
Fő üzemmódjai: beszúró, tör10^.másoló;nrozgató mód,

í®2lí2i!S2i_ÍÉÍi§?D5§!s
Gép: Commodore 610, 700, 720
Nyelv: FORTH /overlay/
OS : BASIC-4.(!>
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I I I
ROMAN LÁSZLÓ /volán vállalat^

A SZABOLCS VOLAN VALIALAT SZÁMÍTÓGÉPES ÜZEMANYAG FELDOLGOZA- 
SI RENDSZERE

Vállalatunk az energiagazdálkodással kapcsolatos számos fela
dat közül kiemelten kezeli az ésszerű és hatékony takarékos
ságot célzó megoldások bevezetését, a felhasználási normák 
ellenőrzését és karbantartását, a gépjárművezetők anyagi érde
keltségi rendszerének működtetését, valamint az elszámolás, 
értékelés fejlesztését, illetve tökéletesítését.
Az előzmények és problémák ismeretében kialakításra kerül az 
üzemanyag elszámolás TPA számitógépes rendszere.

Követelményként támaszottuk a rendszerrel szemben, hogy az 
üzemanyagfelhasználás hatékonyságát elősegítő rendeletekben 
megfogalmazott feladatok végrehajtása biztosított legyen, 
így eleget kellett tenni a gépjármüvek hajtő- és kenőanyagának 
mennyiségi és minőségi normájának megállapításáról szóló KM 
rendeleteknek, az üzemanyag megtakarítás anyagi ösztönzéséről 
és elszámolásáról szőlő MŰM közleményeknek, valamint az üzema
nyag utalványozásával kapcsolatos könyvviteli elszámolásról 
szóló PM rendeleteknek. Alapvető követelmény és cél az volt, 
hogy a vállalati gazdálkodáshoz, költségelszámoláshoz, gépkocsi
vezetői elszámoláshoz szükséges információkat időben, a hővégi 
zárás előtt szolgáltatni tudja.

A rendszer biztositja az üzemanyag elszámolás számviteli ér
telemben vett zártságát, ami a korábbi módszerekkel nem si
került /eltérő bizonylatolás szerint végezték az üzemanyag 
raktári elszámolását és a teljesítményhez kötött elszámolását/.

Konkrétan itt arról van sző, hogy a vállalat áruxuvarozását és 
személyszállítását kb. 500 tehergépjármű és 400 autóbusz végzi, 
melyek menetleveleiken kötelesek az üzemanyag felvételezéseket 
vezetni. A csekély számú eltéréstől eltekintve /melyre itt nem 
térek ki/ a jármüvek a vállalat saját üzemanyagkutjálnál tan
kolnak, amiknek a kezelői tételes kiadásl-bevételezési bizony
latolást végeznek. E két információforrásnak, mint két nagy adat
halmaznak az összesítése, teljes feldolgozása csak számitógép 
segítségével végezhető el hatékonyan.

A rendszer a következő számítástechnikai környezetben működik. 
Vállalatunk 1980. éta rendelkezik a jelenlegi TPA1148-as 
számítógéppel, melyen mintegy 24-25 féle, többségében adatfel
dolgozási rendszer fut.

Az üzemanyag elszámolás programrendszer nagymértékben ráépül 
más rendszerekre, igy a lehetőség szerint minimálisra csökkent
ve az input adatok bevitelére szükséges élő munkát. Konkrétan: 
a tehergépjárművek menetlevelei rendelkezésre állnak mágnes- 
szalagon, mert résztveszünk a Volán Vállalatok Közös TEFU 
Integrált rendszerében, melyet a Volán Elektronika üzemeltet.
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Így az adatrögzítési és hibaellenőrzés! fázis után előálló 
adathalmaz egyúttal erre a célra is szolgál. Hasonló a hely
zet a másik nagy profil, az autóbusz esetében is, itt egy 
már meglévő interaktív /fordatervező rendszerre alapozott/ 
menetlevél feldolgozás és statisztikai rendszer szolgáltatja 
az input információkat. Ez tehát az elszámolás teljesítményhez 
kötött oldala. A másik ágon, raktári elszámolást tekintve, 
egy kútkönyv feldolgozási alrendszer működik, ahol is az üzem- 
anyagkutaknál történt tankolásokat viszik be a rendszerbe.

Röviden a nagyságrendekről. A járműpark /pótkocsi együtt/ 
1100-1200, ez havonta átlagosan 11-12 ezer TEFU és 10-11 
ezer autóbusz, vagyis összesen 21-23 ezer menetlevelet jelent, 
a másik oldalon pedig 14-15 ezer tankolásl sort. A vállalat 
több mint 40 űzemanyagkuttal rendelkezik.

A rendszer által szolgáltatott információkat úgy foglalnám 
össze, hogy az alábbieikban felsorolom a legfontosabb teiblók 
elmeit:

- Havi értékesítések. A vállalat kutjainál történő idegen 
jármüvek tankolásait listázza vállalatonként, szolgálati 
helyenként, idősorosán, a megfelelő összegfokozatokkal, 
árképzéssel. Számla mellékletként is szolgál.

- üzemanyag elszámolás kutanként. Raktárként kezelve a kutat 
a havi mozgás és készlet figyelése.

- Havi üzemanyag felhasználás ellenszámla számonkénti bontás
ban.

- Gépjárművek havi üzemanyag felhasználása. Jármüvenként téte
les lista a teljesítményekről, normákról, megtakarításokról, 
túlfogyasztásról.

- Gépjárművezetők elszámolása /megtakarítás, túlfogyasztás/

- Havi üzemanyagfelhasználás jármütipusonkénti bontásban

- Tulfogyasztó gépjármüvek listája.

E kimutatások segítségével végzik az érintett felhasználók 
munkájukat, igy a számvitel az üzemanyag készletszámlák köny
velését, az energetikusok a gépjárművezetők elszámolását, a 
műszaki üzem a tulfogyasztó jármüvek bemérését stb.

A rendszer 1983. óta üzemel, referenciaként megtekinthető a 
Szabolcs Volán Vállalatnál, Nyíregyházán.
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s z á m í t ó g é p e s  m é r ő - é s  a d a t f e l d o l g o z ó  r e n d s z e r

ELEKTROMECHANIKUS ALKATRÉSZEK

m e g b í z h a t ó s á g i  v i z s g á l a t a i h o z

Dr Kovács Gizella 

Posta Kísérleti Intézet

A villamos érintkezők, elektromechanikus alkat

részek viselkedését befolyásoló tényezők száma olyan 

r-agy, hatásaik olyai^ összetettek, hogy leírásukra is 

csak a matematikai statisztika módszereivel vállalkoz

hatunk. A kontaktusok vizsgálatánál igy egy sztochasz

tikus folyamat egyes realizációinak megfigyeléáéről 

van szó - kézenfekvő tehát a korszerű számitógépes 

mérő- és mérésadat gyűjtő, adatfeldolgozó rendszerek 

alkalmazása erre a célra. Az utóbbi évek során egy 

ilyen célrendszert alakítottunk ki, részegységenként 

is saját Z 80-as processzorokkal bíró mérőműszerekből, 

járató berendezésekből, amelyek lEC 625 interface ut

ján összetett vizsgálatsorozatok és nagyszámú, automa

tikus ill. programozott mérés lebonyolítására alkalma

sak. A vezérlő számitógép funkcióit APPLE II kompati

bilis gép látja el, mind a külső helyszíneken végez

hető méréssorozatoknál. Az elektromechanikus alkat

részek funkcionális vizsgálatához rendszerűnk megfele

lő programozható áramgenerátort, programozható egyen

feszültségű milivoltmérőt, /l. ábra/ illetőleg cél

műszerként a mV módszer elvén működő miliohm-mérőt 

tartalmaz. A nagyszámú mérendő objektum, azaz villamos 

érintkező vizsgálatát vagy azok saját alkalmazási 

konstrukciója /pl. távbeszélő központok kapcsológépei, 

multihelfogói/, vagy a kifejlesztett reed relés mérés- 

pontvezérlő használata teszi lehetővé /2. ábra/.

Mivel a megbízhatósági és élettartam vizsgálatok 

egyben bizonyos mechanikai tartóssági vizsgálatokra
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•is kiterjednek. S z ü zekkel kapíisolatos er5mérésekhez 

nyulásmérő bélyeges, digitális kimenetű erőmérőből 

lEC buszra'illesztett eszközt, a meghajtó, mozgató 

vagy "járató" berendezésekből saját processzoros in

telligens mérésvezérlőket fejlesztettünk ki. Ezzel 

csatlakozók, /3. ábra/ nyomógombok, tasztaturák /é.ábra/ 

kombinált vizsgálatsorozatai, is lehetővé váltak, sőt, 

lEC buszon keresztül a villamos mérések az élettartam- 

járatás! program folyamán is végezhetők /a mérésve

zérlő számítógép segítségével/.

Az alkatrészmegbizhatósági laboratóriumban az 

adatok bizonyos előfeldolgozása a méréssorozatok alatt 

is folyik: A villamos érintkezők pillanatnyi állapotát 

jellemző átmeneti ellenállás értéket minimum 6-6 egye

di mérés számtani átlaga alapján adhatjuk csak meg.

Az ezen belüli részadatok mér "elmentésre" sem kell 

hogy kerüljenek, /szükség esetén a mérések folyamán 

legfeljebb kinyomtatjuk ezeket/, printout példa lát

ható az 5. ábrán,

1986.07.07.

MINTA

KAPÜCSFfccZULTBEB SO MV

MEROARAM .01 A

MERHETŐ ELLENÁLLÁS 5000 MOHM

KONTAKTUS 1.TEKERCS (MOHM)

- + - + - ATLAQ SZÓRÁS

1. 610 604 602 608 610 607 606.833 2.967

2. 207 203 210 202 210 202 205.667 3.496

3. 329 318 326 318 326 31B 322.5 4.61

4. 196 184 194 186 192 184 189.333 4.853

5. 666 658 664 655 663 658 660.667 3.902

c. 11 16 1094 1103 1099 1106 1094 1102 7; 638

7. 272 272 277' 269 277 270 272.833 3. 131

e. 475 412 417 412 419 412 416.167 4.61

655 644 654 646 652 644 649.167 4.634

5* ábra

Átmeneti ellenállás; egyedi mérési adatok gyűjtése
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A tasztatúravízsgdló berendezés blokkvázlata. 

A . ábra.
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Másrészt, a "statisztikai .lagyminta" méretű sokaság 

/alkatrészésDport/ adott állapotbeli leirására szol

gáló paraméterek /minimum, maximum, átlag, szórás/ 

a mérés végén azoruial is érdekesek lehetnek, ■ emcsak 

a vizsgálatsprpzat lezárásakor, az eloszlás sürüség- 

hisztogramjával együtt. Az egyes mechanikai adatok, 

a súrlódási vagy kihúzási erők grafikus megjelenítése, 

csúcsértékeik táblázatbafoglalása stb. szintér, a mé

rések során is indokolt lehet. így elsődleges adat- 

feldolgozást a vizsgálóprogramok futása alatt, utó

lagos, részletesebb értékeléseket, dokumentálást a 

mégneslemezekre elmentett adatok feldolgozásánál 

/utólag/ hajtunk végre. Több, nagy adathalmazt szol

gáltató méréssorozat eredményeinek összevetése, fel

dolgozása nem ezen a rendszeren, hanem a "nagygépen" 

a TPA llé-áO-en fog folyni. A mérésvezérlő- mérésadat

gyűjtő kisszámitógépek /APPIiE II/ ennek terminálja

ként fognak dolgozni ezekhez a feladatokhoz. így adat

bázis kialakítása, arra alapozott értékelések is lehe

tővé válnak - ez alkatrészmegbizhatóság esetében 

fontos.
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Tcztték mílküli rurál tixbaazílő 

hálózatok tarrazésa digitális 

terapmodall alkalmazáaáTal

Barta Sándomé loós Xrpád

tud* muBkatárs tud.fómuBkatárs 

Posta ELsárlati latázat

Intázatilak Mikrohulláma ás Űrtárközlásl osztály ám m á r tl- 

zeadtSdlk ára folysak olyam kutatások, amalyek razaták aálkUll 

tárkhzló dsszaküttatássk korszarU, számltógáppsl sagitatt tsr- 

Tezésl ás allsBÓrzásl módszarslBsk kialakítását cálozzák. I mua- 

kák slsó szakaszáham a mikrohulláma ás UBH dsszskSttstássk tsr- 

Tezásáhez aálklllözhstatlaa tarspadatok biztositásáről ksllstt 

g ondo s ko dmunk.

Á Magyar Posta országos fsladatkbrából adódóaa tsrspadato- 

kat az ország talpas terUlatárs blztositaml ksllatt, amalyat a 

postai SIQITáliIS TSHBPMOSBXXi lúdolgozásáTal oldottomk mag. X  

tarapmodall raadszar központi rásza a BTM 20J0 adatbázis, amely 

közalltdlag 200 m X 200 m kltsrjedásü tarapalamakra domborzati 

ás síkrajzi adatokat tartalmaz.

X domborzati adatok tárolása sokfála módon oldható magi 

a tárkápaken leginkább használt szintronalaa magasságábrázolás 

alTát köTstTS tárolhatjuk a szlntronalak nyomronalát, a matsma-. 

ti kai számláiét -.-ás a mlntaTátalszáal nlBálat» alapján a dom

borzatot magasság-minták kallóén sUzü hálózatára! közelíthetjtik 

mag stb. X módszerek a tárolandó adatok manaylságát ás a falhass- 

Hálásukhoz szUkságas eljárással a gápidó-igánnyesságát is mégha-
♦aia.

tározzák. X rádlófrakranclás összaköttatáSnsk tarrazásáhes az a 

kedrezó, ha nem mintákat, hanem • a - * g j  tarepslamre ronatkozó 

jellemzó ártákakat tárolunk, mart Így lehat lagkerasabb tárolt
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adattal éa legkereaetit gépi níiTelettal a kiTánt pontosságot el

érni. Ennek megfelelően a DTM 2l60 adatbázisban a terepelemen 

előforduld maximália magasság, -* legnagyobb magasság-kiilönbség 

és a síkrajzi informáciő értéke került tárolásra. X síkrajzi 

informácidkat kilenc-értékü fedettségi kdd hordozza, ami a 

terepelem felületének rizzel, nöreényzettel és építményekkel 

Tald fedettségére /s borította ágára :/ ad felTllágoaitást.

X t e r e p m o d e l l  r e n d s z e r  k ö T e tk e z ő  " r é t e g e *  a z  a s o f t w a r e ,  

ami a  t e r e p a d a t o k n a k  az  a d a t b á z i s b d l  T a l d  T l s s z a n y é r é s é t  b i z 

t o s í t j a .  Ez a  t i p i k u s  t e r r e z é s i  f e l a d a t o k h o z  j d l  i l l e s z k e d ő  

s z u b r u t i n o k  g y ű j t e m é n y e ,  ami b e n  az  a d a t r l s s z a n y e r é s e n  k i r U l  a 

t i p i k u s  r u t i n m ü T e l e t e k  e l r é g z é s é t  é s  a z  o u t p u t o t  b l z t o s i t d ,  

á l t a l á n o s  f e l h a s z n á l á s ú  e l j á r á s o k  s z e l e p e i n e k ;  e z e k  m ind az  

a d a t b á z i s  h a t é k o n y a b b  f e l h a s z n á l á s á t  s e g í t i k  e l ő .

A t e r e p m o d e l l  r e n d s z e r  k ü l s ő  " r é t e g é t "  a f e l h a s z n á l d l  

programok g y ű j t e m é n y e  a l k o t j a ,  a k ü lö n b ö z ő  t á r k ö z l é s i  —  é s  

nem csak t á r k ö z l é s i  —  f e l a d a t o k a t  m e g o ld d  p r o g r a m o k ,  am e ly ek  

a z  e l ő z ő k b e n  e m l í t e t t  s z u b r u t i n - k ö n y r t á r  i g é n y b e T é t e l é T e l  a 

f e l h a s z n á l d k  i g é i ^ y e i t  k i e l é g í t ő  a d a t f e l d o l g o z á s t ,  r l z s g á l a t o t  

é s  e red m én y -m eg  j e l e n l t é s t  b i z t o s í t a n a k .

X t r o p o s z f é r i k u s  h u l l á m t e r j e d é s s e l  működő m ik r o h u l lá m ú  

é s  URH ö s s z e k ö t t e t é s e k  t e r r e z é s é n é l  é s  T i z s g á l a t á n á l  a l a p T e -  

t ő  s z e r e p e  nan a  s z a b a d  á t l á t á s n a k ,  ami a k é t  a n t a n n á t  ö s s z e 

k ö t ő  á t l á t á s !  r ó n a i  é s  az  a z t  k ö r ü l r e r ő  e l s ő  E r e s n e l - e l l i p -  

s z o i d  a k a d á l y m e n t e s s é g é t  j e l e n t i .  Ez a  r i z s g á l a t  r a l a m i l y e n  

fo r m á b a n  m i n d e g y ik  t e x r e z ő  p ro g r a m n a k  r é s z é t  k é p e z i ;  l e g e g y 

s z e r ű b b  e s e t b e n  a z  á t l á t á s - r i z s g á l a t  e r e d m é n y é t  a pro g ram  

t e r e p m e t s z e t  / t  h o s s z  s z e l r é n y  s /  k i r a j z o l á s á r a !  e g y ü t t  k ö z —
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Tétlenül azemlélhetőTé teszi /« L. ábra! «/. általában a fel

adat méaoldásához ezen ti^lmend teTákeiqrság szükséges{ ezek
 ̂ --  -V

közül egy a rurál táTbeszélí háldzatok rezeték  nélküli bsz- 

szeköttetéseihez kidolgozott e l já r á s t  amellyel a létesitendd 

állomások telephelyének optimállB klTálasztását támogatjuk.

JLz optimális telephely klrálasztásához nagyon sok szem

pontot kell kielégíteni, az egyes szen^ontokat különbőzé mér

tékig kielégíts Tarlánsok értékelésére, sorrendbe állítására 

szinte lehetetlen obJektiT, megalapozott célíüggrényt adni.

A Tizsgálandő szempontok egy része — legalább is Jelenleg—  

nincs számitdgéppel hozzáférhető formában dokumentálra, ezért 

fejlesztési célunk nem "önálld optimalizálás", hanem a terre- 

zést Tégző ember maximális támogatása Tolt.

A teryezéshez figyelanbeTeendS terület minden egyes ele

mére a program meghatározza, hogy a kiránt összeköttetés léte

sítéséhez milyen magas antennatorony /i árbde s/ Tolna szüksé

ges azon a terepelemen. A könnyebb értékelés elősegítésére a 

kiszámított antennamagasság-értékeket — például 5 méteres lép

csőkre bontra—  krantáljuk és a meredeken nörekedő építési költ

ség alapján — például 33 méterrel—  maximáljuk. Az eredménye

ket ezután sornyomtatdral "rajzolt" mozaiktérkép formájában 

tesszük használhatŐTá; az esres antennamaga a s ág-lépcső két ka

rakterekkel jelöljük, a megengedett maximumot túllépő antenna

magasságot pedig alkalmatlan területként jelöljük, leggyakrab

ban üresen hagyra ezeket a terepelemeket az outputban. Az eddigi 

gyakorlat azt mutatja, hoar az antennamagasság mozaiktérképe 

Jdl támogatja a terrezési munkát.
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A digitális terepmodell rendszer termászetesen a rádiá- 

dsszekSttetásek terrezásán klrtll más feladatok megoldásához 

Is alkalmazhatá, ha az adaitházls felbontási flnomságáhál a- 

dádá pontosság a feladat JellegáTel összhangban ran.

X z előzőkben rázolt feladatok megoldásához rendelkezésre 

állő eszközparkről Is szőt kell ejtenünk. Az adatbázis kezelé

se és a feldolgozás döntő többsége ESzR alapon áll, a Posta 

Számítástechnikai és Elszámolási Intézet tlpusu gépén,

BIOS 27.2 operációs rendszer alatt történik a feldolgozás. Á 

speciális grafikus régtermékek előállítása intézetünkben egy 

erre a célra kialakított személyi számítógéppel történik. A 

két rendszer között az adatok átTltsll módjai off-line.

1 c m  2/90 -nak a rurál telefon hálózat tervezésében raló 

alkalmazásáról ennyiben tudtunk beszámolni és reméljük, hogy a 

következő kongresszuson további fejlődésről Is számot tudunk 

majd adni.
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S z á m i t á s t e c h n i l c a i  e s z k ö z  ö k  a l  k a i  m a z á s a  m e g s z a k í t á s m e n t e s  
á r a m e l l á t ó  b e r e n d e z é s e k  v e z é r l é s é r e  é s  t á v f e l ü g y e l e t é r e

Székely Sándor — Gerdái Gábor 
tudományos f ő m u n k a t á r s a k , Posta Kísérleti Intéz*?-*

1 .  B e v e z e t é s

Az ut 
megszakí

15 lemérhet 
lések terű 
műszaki min 
ki kényszer! 
kai átgond 
vez ér 1 és f 
fej 1 ődése 
r u g a l m á s , 
ol dásá.t -

óbbi évtizedben végbement technológiái forradalom 
tásmentes áramellátó rendszerek erősáramé elemein 

a leglényegesebb változások azonban a vezér—  
létén jelentkeztek. A fogyasztói igények, a 
o s é g i , megbízhatósági követelmények megváltozása 
tette eddigi létesítmények alapos rendszertechni- 
olásét. Az űj rendszertecíyni kai elvek alapján a 
sladatai is átfogalmazhatóak. A vezérléstechnika 
lehetővé tette a vezér*t^si feladatok egyszerű, 
nagy üzembiztonságot eredményező, gazdaságos meq-

l eg követEgy áramellátó rendszernek egyidejű 

feladatokat kell ellátnia:
— a fogyasztói igények kiszolgálása;
- a megszakításmentességet biztosító energiatároló optimá

lis üzemeltetése;
- energetikai optimalizálás.
— üzemi szolgáltatások.

El őadásunkban egy általánosított áramellátó rencj- 

szer-model Ibcl kiindulva megvizsgáljuk, milyen ^IgoritTfjs 
megvalósítására kell törekedni az áramellátás te r v e z é 
sénél, majd azzal foglalkozunk, líogy a vezérlő algoritmus 
realizálása milyen hardver és szoftver eszkczökkel lehet

séges.

2 .  A v e z é r l é s i  f e l a d a t

Az áramellátó rendszerek általános modell jét az 1. 
ábrán mutatjuk be. Az ábra - és az e n e rgiael!átás ~ centru
mában a váltakozóáramú biztosító és elosztó rendszer ál5- 
Ehhez csatlakoznak a betáplálások, a megkerülő utak. ezen 

keresztül kap táplálást az akkumul étor t öl t ő , ezen kereszt-', 
üzemeltetjük az alacsony prioritású fogyasztókat.

Az akkuimulátorhoz csatlakozó megszakításmentes egyen
áramú sín táplálja a különböző minőségi követelménveket 
támasztó, egyenáramú fogyasztók igényeit illesztő berendezé
seket, valamint a váltakozóáramú fagyasztókat tápláló inver- 
t e r r e n dszereket.

Az akkumulátor nonlineárls volta .miatt az ideális 
üzemvitel megközelítése is bonyolult, folyamatos optimali
zálási feladat.

Az 1. ábrán feltüntettük a vezérlés sémáját, 
jelöltük a vezérlési hierarchia egyes szintjein lévő pro-

256.



ces5zorokat. Láthatók a bevezetőben -felsorolt ^5bb -fela
datcsoportok, melyek elsősorban az energetikai rendszer 
külső kapcsolatainak irányítását jelentik: kell táplálni 
a -fogyasztókat, elérni és -fenntartani az energiatárol ó 
maximális töltöttségi állapotát, a mindenkori 
kór ülményekkel összhangban fogadni, elosztani és átala
kítani a villamos energiát, kiszolgálni a kezelő, karban
tartó, javító személyzetet a helyszínen és a távfelü
gyeleti helyen egyaránt.

Voltol<ozooramu

2.1. A v e z é r l é s s e l  b e f o l y á s o l h a t ó  f o g y a s z t ó i  i g é n y e k  k i e 
l é g í t é s e

A fogyasztói igények, minőségi követelmények kielé
gítésének azon részével, mely nem vezérlési, üzemvitel— 
optimalizálási, hanem k o n s t r u k c i ó s , tervezési, telepítési 
kérdés, itt nem foglalkozunk. ,
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el jái 
rak 
roko; 
mérye 
tel má
a. )
b. ) 
c - ) 
d. )

e. ^

i . ) 

Q* > 

h. )

Az egyik 1 eghatékonv'abb üzemviteli opti ma! izáci 6s 
ás a 1 eg-f ortosabb -fogyasztök táplálási megbí zhatóságá- 
a -fogyasztók pr i or i tás— szel ekt í v kezelése útján való 
ása. Az egyes -fogyasztó!; kiesése különböző következ- 

kkel járhat. A megszakitásmentességre vonatkozó köve- 
rjy szerint vannak berendezések, melyek: 
üzemében semmilyen megszakadás sem lehet; 
üzemében kb. lOOms-os megszakadás megengedhető; 
üzsfiiében 10...50 ms-os kiesés megengedhető; 

működése csak adott paraméterek meghatározott érték- 
tartományában al apvet ő -fontosságú; 
táplálása megszakításmentes vagy 
zott — megszakadási idejű lehet, de 
vétel kor1átozható;
esetén elegendő a hálózatkimaradás 
vagy adott -feltételig való táplálás;
üzeméről bizonyos kompromisszumokkal a hálózatkimara- 
dás teljes tartamára le lehet mondani:
üzeméről a hálózatkimaradás teljes tartamára le lehet 

m o n d a n i ,

adott - korláto- 
a tel jesi tmény-f el—

után rövid ideig.

Az a.), b.) és a c.) pontok szerinti berendezések 
prioritási szintje állandó, de a megszakításnentességgsi 
kapcsolatos eltérő követelmények más-más energiaellátó rend

szer kon-f i guráci óval biztosíthatók. A d . ) ,  e. > , -f.), g.) 
pontokba sorolt berendezések prioritása relatív és változó. 
EllátásLk adott jellemzők, környezeti -feltételek és a ren
delkezésre álló energia -figyelembevételével történhet.

Az általunk kidolgozott i'áltozöy relatii' prioritási 
technika alkalmazása igen előnyös. Normál üzemben is le
hetővé teszi 3 különböző változó prioritású fogyasztók üze
mének összehangolását, a szakaszos működésű fogyasztók 

egyidejű terhelésének minimalizálását, így a csúcsterhelés 
koriátozásával csökkenti az energiaköltségeket, a beépítendő 
energi arendszer szükséges ö sszteljesítményét.

Szükséghelyzetben, energiahiány fellépésekor lehető
séget teremt arra, hogy a legfontosabb fogyasztók üzeme 
zavartalan, segédberendezéseik üzeme kielégítő maradjon, 
továbbá időszakosan még a kisebb prioritású, kényelmi beren

dezések lizemel tetése is lehetővé válik.

2 . 2 .  E n e r g e t i k a i  o p t i m a l i z á l á s

fel adataitAz energetikai optimalizálás vezérlési

három csoportba oszthatjuk:
— a szükségáramfejlesztő és az akkumulátor adott létesít

ményben betöltött szerepkörének és a szükségáramfejlesztő 

gépek redundanciájának megfelelő üzemvitel;
— a párhuzamosan üzemelő berendezések maximális eredő hatás

fokú üzemvitele;
— a teljes létesítmény energiafelvételének vezérlése a vál-^ 

tozó relatív prioritási technika alapján.
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Bármennyire is autondm, mikroprocesszoT— vezérelt al
rendszereket irányit a hierarchia csúcsán álló központi 

egység, az ember közreműködésére szükség van. Ebben a pon t 
ban ezért az ember— gép kapcsolatokat soroljuk fel.

Minden esetben szükséges, hogy a vezérlést ellátó 
számítógép (perifériáival e g y ü t t ) :
- nyomon kövesse a főbb üzemi jellemzők értékeit, az álla

potjelzőket;
- elvégezze a naplózást;

- segítse a hibadiagnosztizálást;
- valamint tegye lehetővé ezen feladatok,elvégzését a táv

felügyeleti helyen.

2.3. üzeflii szolgáltatások

á r a m e l l á t ó
e s z k ö z e i

r e n d s z e r e k  v e z é r l é s é n e k  h a r d v e r  é s  s z o f t v e r

Az irányítási rendszer általános modelljét mutató 2. 
ábra felső részén az irányító, alsó részén pedig az irányí
tott rendszer látható. Az irányító rendszer három fő eleme 
az adatgyűjtő (bemeneti); az itéletalkotó, valamint a be 
avatkozó (kimeneti) egység.

Az áramellátó rendszer hierarchikus felépítésű, a 
rendszer egyes berendezései rendelkeznek saját v ezérlőegy
séggel, melyek képesek önállóan is ellátni az illető beren
dezés autonóm működéséhez szükséges funkciókat.

Reodszerjeltemzőket 
össKgyújő 

egység

íté le ta lk o tó  e g y s é g  
(■p roceazor) /

Beavatkozó
egység

I RÁNY í T Ó E G Y S é c

ir á n y ít a n d ó  r é s z

Bemeoetek
(energia)

t  t 1

I
Kimenetek
(energia)

.̂ábra
E gy irA nyitott rendszer elvi váz la ta
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3 . 1 .  A d a t g y ü j ő  e l e m e k

Az irányítás*^|inikai modell ezen elemeinek -feladata: 
mindazon in-formáci-á* összegyűjtése a rendszer különböző 
pontjairól, melyek a bevezetőben említett négy feladat mara
déktalan teljesítéséhez szükséges döntések meghozatalához 
kellenek.

Informáciötechnikai szempontból a bemeneti jelek két 
csoportra oszthatók:

— igen — nem szintű információkat hordozó jelek (berendezés 
üzemkész-e vagy sem, van-e hálózati feszültség, stb.);

— számszerű információt hordozó jelek (feszültség- és áram
értékek, stb.).

Az i9 en — nem szintű információk feszültségillesztő 
áramkörök vagy optocsatolók segítségével továbbíthatók a 
feldolgozó egységbe.

A számszerű információk generálását a rendszervezérlő 
számára analóg — digitális átalakítók végzik. Szükség van 
villamos és nem villamos mennyiségek számszerű mérésére.

A mérendő villamos paraméterek lehetnek egyenfe- 
szültségek, egyenáramok, v á l t a kozöfeszültségek, váltakozó
áramok, frekvencia, torzítási tényező, stb.

A vezérlőegység bemeneti jellemzőket összegyűjtő 
részének elvi vázlata a 3. ábrán látható. Egy analóg
digitális átalakító képes többféle jellemző digitális jellé 
alakítására, ha ezeket a jellemzőket egy analóg multiplexer 
segítségével egymás után kapcsoljuk a bemenetére. Természe
tesen szükség van különféle jelátalakítók (mérőegyenirányí- 
tök, s ö n t e r ő s í t ő k , stb.) beiktatására.

3 . 2 .  Az i t é l e t a l k o t ó  e g y s é g

Egy irányítási rendszer itéletalkotó eleme (digitális 
rendszerben) egy digitális számítógép. Néhány évvel ezelőtt 
célhardverrel oldatták meg a hasonló feladatokat; realizálá
suk ma egyértelműen mikroszámítógép segítségével a legelő
nyösebb.

Egy megszakításmentes áramellátó rendszer vezérlése 
relatíve kevesebb adat mozgatását jelenti, mintha általános 
adatfeldolgozási műveletet végeznénk. A hierarchikus vezér
lési struktúra lehetővé teszi, hogy a feladatokat megosszuk 
az egyes processzorok között (helyi és központi vezérlőegy
ségek alkalmazása), így a mai nyolc bites processzorokkal 
(Z80A,ISO85) jól elláthatók a legösszetettebb áramellátó 
rendszer vezérlésének feladatai. Ha a villamos alapvédelmek 
triggerelését is a számítógépre bízzuk, legalóbb 32 bites 
hardver szükséges.

Van néhány speciális követelmény is, melyek között is 
első helyen áll a megbízhatóság, (E követelmény elsődleges
ségét könnyen beláthatjuk, ha meggondoljuk, miért van egyál-
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talán szükség megszakításmentes áramellátó r e n d s z e r e k r e . > A 
megbízhatóság érdekében kívánatos az áramellátó rendszerek 
vezérlésének valamennyi elemét megbízható alkatrészekből 
■felépíteni, redundáns egységek beépítésével is (mind hard

v e r , mind szo-ftver úton) csökkenteni a katasztró-f ál is meghi
básodás esélyeit. Mivel a hibák előfordulásának valószínű
sége véges, a vezérlőegységet “meg kell tanítani" az önel
lenőrzésre, az előforduló hibák behatárolásának megkönnyí
tésére. Erre szolgál a vezérlőegység távfelügyeleti funkció
ja is, mely lehetővé teszi, hogy a kezelőszemélyzet nélkül 
működő berendezések állapotát és esetleges üzemzavarait egy 
központi ügyeletén tartózkodó felkészült karbantartó sze
mélyzet figyelemmel kísérhesse.

Az irányítórendszer megbízhatóságának kérdéséhez t a r 
tozik az erősáramú elektronikai berendezések által emittált 
zavarok elleni védettség is.

1“

3  • ábra
R endszer jellem zőket összegyűjtő egység elvi váz lata

Milyen gyakorlati lehetőségek állnak a fejlesztő ren
delkezésére az irányító egység kiválasztásánál?

Jelentős kompromisszumokkal használhatók az általános 
célra készült, könnyen p r o g r a m o z h a t ó , kompakt, olcsó szemé
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lyi számítógépek. Hátrányuk, hogy csak kevés típus telje
síti az e feladathoz szükséges megbízhatósági követelménye
ket; a perifériális elemek száma korlátozott, nehézkes a
szükséges interruptok. alkai mazása.

Ipari vezérlésiTfclokra, ..»ikropfocesszorokkal felépí
tett, modulrendszerű berendezéseket is alkalmazhatunk, me

lyek megbízhatóak 1 kellő mértékben érzéketlenek az ipari 
környezetben előforduló zavarokkal szemben, be- és ki mene
teik száma nagymértékben bővíthető, különböző típusaik for—  
mái is logikai nyelven, illetve magas szintű programnyelveken 
programozhatóak. A pr o g r a m o z á s h o z , az elkészült programok 
E P R O M —ba történő égetéséhez a legtöbb cég egy - a berende
zés üzeme alatt kihasználatlan - személyi számítógép jellegű 
programozóegységet is szállít. Szemben az ipari alkalmazá
sokkal, ahol a gyakori gyártmányváltozások megkövetelik a 
vezérlőrendszer gyors átprogramozásának lehetőségét, a meg
szakításmentes áramellátó rendszereknél a vezérlési struk
túra változása általában bővítéshez, beruházáshoz kapcsoló
dik. Mivel e rendszerek ára - programozóegységgel együtt - 
meglehetősen borsos, alkalmazásuk gazdaságossági szempont

ból megkérdőjelezhető. Akkor lehetnek gazdaságosak, ha sok 
rendszernél valósítják meg ilyen eszközökkel a vezérlést, a 
vezérlők programozása pedig egy központi helyen, közös prog
ramozóval történik.

A központi vezérlőegység realizációjának harmadik 
módja általános célú, kereskedelmi forgalomban kapható mik- 
roszámí tógép-kártyarendszer alkalmazása. Gazdaságossági
szempontból kétségtelenül ez a megoldás lehet a legkedve

zőbb. Lehetőség van ugyanis az adott feladathoz legalkalma
sabb megoldás kiválasztására oly módon, hogy a bővítés lehe
tőségei is csorbítatlanok maradnak. Arra viszont ügyelni 
kell a fejlesztésnél, hogy a megbízhatóság kérdésében nem 
szabad semmiféle engedményt tenni?

3 . 3 .  A v e z é r l ő r e n d s z e r  b e a v a t k o z ó  e l e m e i

Egy beavatkozójel generálása a számítógép szempontjá
ból egyszerűen egy kimenet aktiválását jelenti. Hogy ez a 
kimenőjel a rendszernél a kívánt hatást eredményezze, 
időnként szükség van járulékos elemek beiktatására.

A megvalósítás legnagyobb gyakorlati nehézsége, hogy 
az áramellátó rendszer egyes vezérlendő berendezései és a 
központi irányítóegység közötti távolság esetenként néhány
szor tíz méter, sőt néha annál is nagyobb. Az egyes berende
zések közötti jelátvitel nem oldható meg a logikai áramkörök 

egyszerű összekötésével; ez nem biztosítja sem a szükséges 
vezérlőteljesítményt, sem a megfelelő zavarvédelmet.

A központi számítógép a berendezések két típusa számá
ra szolgáltat vezérlő (beavatkozó) jeleket. Ezek a:
— helyi vezérlőegységgel nem rendelkező berendezések (tipi

kus példa: mágneskapcsolók, melyek működtetése rendszerve
zérlési feladat);

— helyi vezérlőegységgel rendelkező (''intelligens") berende

■-3
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zések vagy alrendszerek (pl. áramirányitók, automatikus 

dízel s z ü k s é gáramfejlesztő).

Az első csoportba tartozó készülékek működtetéséhez a 
központi számítógépnek csupán egyetlen bitet kell a meg-fele
lő portra kiadni. A porton található jel kezelése a továb
biakban tisztán hardver probléma.

Az áramellátó rendszerek helyi vezérlőegységet is 
tartalmazó berendezéseinek, alrendszereinek irányítása kissé 
más jellegű -feladat, mint az intelligencia nélküli b e rende
zések. Itt nem csak egyes bitek, hanem nagyobb információs 
blokkok átvitele szükséges. Az áramellátó berendezések irá
nyítása nem igényel nagy feldolgozási sebességet (a gyakor—  
latban - rendszerszinten - néhány ms-os válaszidők eleg e n 
dőek) , de az egységek közötti adatátvitelnek rendkívül üzem

biztosnak kell lennie. Az egységek közötti információcsere 
mind soros, mind párhuzamos úton megvalósítható. Figyelembe 
kell venni, hogy a rendszer egyes berendezései egy másik 
rendszerben esetleg más feladatot végezhetnek: önállóan 
látják el azokat a funkciókat, melyek saját elemi 
működésükhöz szükségesek. A központi vezérlő az intelligens 
berendezések számára csak üzemmódváltási, paraméterbeállítá- 
s i , stb. utasításokat küld.

Qyakorlati megfontolások alapján soros összeköttetési 
módot célszerű választani. E mellett szól, hogy igen sokféle 
p erifériai11esztő áramkör létezik (SIÓ, UART stb.), melyek 
nagymértékben tehermentesítik a központi egységet. Az átvi
tel megvalósításának célszerű módja az áramhurkon, kis se 
bességgel történő átvitel. Az üzembiztonság növelése érdeké
ben az egyes adatblokkok átvitelét többször meg kell ismé
telni és csak akkor szabad a következő blokk továbbítását 
elkezdeni, ha a vevő kétszer egymás után azonos blokk 
vételét érzékelte. Ezért a központi vezérlő és a vezérlendő 
egység között egy kétirányú átvitelt kell realizálni. 
Visszajelzésként elegendő egy nyugtázó csatornát megvalósí

tani. A teljes átvitel vezérlése szoftver úton történik; a 
vezérlőegység kiadja az adatblokkot, majd megismétli és 

várja a nyugtázójelet. Ha a nyugtázójel nem érkezik meg,' a 
központi egység megismétli az adatblokkot. Ha az adatblokk 
adott számú ismétlése sem hoz pozitív eredményt, a központi 
vezérlő az adott egységet hibásnak tekinti és kiiktatja.

A nagy üzembiztonságot a vezérlő szoftvernek is max i 
málisan szolgálnia kell. E célból van szükség a különféle 
önellenőrző rutinokra, hibabehatárolást szolgáló program
részekre és a távfelügyeletre is.

A programnak és a hardvernek együttesen kell gondos
kodni a rendszer mérő- és vizsgáló.elemeinek megfelelő ki
használásáról is (DMA, közvetlen Memória hozzáférés).

Az áramellátó rendszerek számítógépes vezérlése még 
nem tekint vissza hosszú hagyományokra, de előnyei máris 
s z e m b eszökőek. Széles körű elterjedése várhatóan nagymér—  
tékben növeli az áramellátás - ezen keresztül pedig az egész 
hírközlés - üzembiztonságát.
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AUTOMATIKl» feíESADATGYÖJTO ALLOMASRENDSZER

•f Hanök Péter - Szenn Ötté 

Budapesti Műszaki Esvjetem 

műszer és méréstechnika tanszék

0  Bevezetés

A BME műszer és méréstechnika tanszékén 1972 óta fosilalkozunk telemechani

kai rendszerek fejlesztésével és telepítésével. Az első rendszerek mérőállo

másai és adats'jöjtö központjai més huzalozott losiikájó berendezések voltak» 
az adatok további feldolgozását TPAi számítrtáép végezte CHAN19741r 

CHAN1977!] ? EHAN19783í CRAC197A1. 1973 óta telepített telemechanikai rendsze

reink mérőállomásai és adatayüvitö központjai az MMT mikroprocesszoros alkal
mazástechnikai rendszer CH0R19791 elemeiből felépítette 780 alapé 

célszámltö=iépek CSZE19801. Az elsősorban meteoroló<áiai célé METEOR állomás- 

családot 1983-85 között fejlesztettük ki CHAN19841. "

A mikroprocesszorral vezérelte moduláris rendszerű» automatikus működésű 

állomásokból (Automatic Station? AS) álló rendszer szinkron és, aszinkron 

adatátvitelt tesz lehetővé szinoptikai? mezö^azsasáái és lésiforáalmi fel

használók számára,

A rendszerben mind felügyelet nélküli (Unmanned Measuring Station? UMS)? 

mind részben felüáaeletes (Supervised Measuring Station? SMS) mérőállomások 

vannak. A központi mérőállomás (Central Station? CS)? amely az adatátviteli 

központ szerepét is betölti? alállomásaival VHP rádióhálón keresztül áll 

kapcsolatban.

Az AS önálló változata helyi adatok gyűjtésére használható állami áazdasá- 

sokban? szövetkezetekben? növényházakban? meteorológiai tornyokban stb-

Az AS-ek szinkron módon SYNOP és KLÍMA jelentéseket állítanak elő a nem

zetközi FM 12-UII kódban? továbbá • indokolt esetben - vihartáviratokat (dn. 

SPÉCI jelentésel:;et) kezdeményeznek FM 16-U kódban. Helyi felhasználásra minic 

eáy százféle e<3yéb adat is rendelkezésre áll.

A rendszer felépítését és az automatikusan előállított jelentéseket az 1.? 

3 rendszer főbb részeit a 2. szakaszban mutatjuk be. A 3- szakaszban a 

hardver-szoftver arány optimalizálásának eáyes kérdéseit tárgyaljuk. A A .  

szakasz a szoftver felépítését^tekinti át. Az 5. szakasz a rendszert működ

tető parancsokról szól- A 6. szakasz a CS és az AS-ek közötti párbeszédet 

ismerteti- Uésül a 7. szakaszban tapasztalatainkat foglaljuk össze.

1 A r e n d s z e r  f e l é p í t é s é t  3 J e l e n t é s e k  e l ő á l l í t á s a

A rendszer vázlata az 1- ábrán látható- A CS? az ÜMS és az SMS naéyon 

hasordöaks mind ugyanannak az alapkészüléknek? az AS-nek különbözőképpen 

konfiéurált változatai. A CS-nek losikaila^ két része vans a 

mérőállomás— rész (Measuring Station? MS) és az adatokat foSadó rész (Recei

ving Centre? RC)-
A SYNOP jelentéseket óránként eáyszer? minden óra 45. percében kell előál

lítani nemzetközi előírásoknak msáfelelöen. Az RC ezeket minden óra 50- és 

60. perce között syűjti össze.

A k l í m a  jelentéseket naponta edyszer kell előállítani 5 óra 45-kor? majd 

összeáyQjteni 5 óra 50 és 6 óra között? hazai használatra-

A fejlesztőmunka az 0rszé<aos Műszaki Fejlesztő 

és 3 Gamma Művek megbízásából készült.

ii Bizottság támogatásával
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Autonatikus néTésaddt^uüJtO állomdSTendszer

SPÉCI Jelentést akkor kell el0dlllt3nis> ha meshatérozott paraméterek elér
nek bizonyosf előre definiált értékeket. A vihartávirato^: is nemzetközi 
szabványok szerint készülnek. Ezek a paraméterek pillanatnyilas a 
kővetkezők! 1. villámszám? 2. csapadék (eső vasy hó) kezdete? 3. 12 m/s-ot> 
ill. 20 m/s-ot meshaladó széllökések.
Ha eSy MS vihartáviratot állít elö» figyelemfelhívó üzenetet küld az 

RC-nek. Ezután az RC kéri be a SPÉCI jelentést a kezdeményező állomástól. A 

bejövő adatokat a központ a szokásos módon dolsozza fel.
A fisyelemfelhlvó üzenet kiadására a következő korlátozások é.venj<^sek! 

1. a SYNOP Jelentésben már szerepelt eseményekről a következő órában nem 

kell vihartáviratot küldeni? 2. eSy SPÉCI Jelentésben már Jelzett eseményről 
ugyanabban az órában nem kell üJabb SPÉCI Jelentést küldeni? 3. nem szabad 
fisyelemfelhlvó üzenetet küldeni bármely óra 45. és 60. perce között (mivel 
ez ebben a kritikus időszakban túlterhelné az RC processzorét és a kommuni
kációs hálózatot).

Az RC-nek tehát óránként lesfelJebb 10 perc alatt kell összeSyOJtenie a 
Jelentéseket* mivel a rádióhálót szóbeli közlemények és hagyományos módszer
rel összeSyClJtött adatok átvitelére is használják az Országos Meteorolósiai 
Szolsálat (OMSz) munkatársai. VaSyis minden eSyes állomásnak ez alatt a 10 
perc alatt 100-200 karaktert kell továbbítania- Néha - átviteli hibák esetén 
- ismétlésre is szükséS lehet. Következésképpen* az OMSz-nél használt 50 
Bd-os átviteli sebesséS mellett kb. 30 s kell esy közlemény továbbítására* 
és további 10-30 s a rádióháló használati Jósának messzerzésére. Ezért az 
eSy CS-hez kapcsolható MS-ek száma lesfelJebb 9 lehet.

mérőérzékelök CL

méröérzékelók mérőérzékelök mérőérzékelök:

OT kezelői terminál 
PR nyomtató 
CL számltósépkapcsolat 

VHF rádiókapcsolat telex-kódban

CS központi mérőállomás 
SMS felüsyeletes mérőállomás 
UMS felügyelet nélküli mérőállomás 

(50 Bd)

2  Az

1. ábra

f e l é p í t é s e

Az AS az MMT rendszer elemeiből felépült* zeO-aMÍll* moduláris ifiikroszáml- 

tósép* amelyet különféle idényeknek medfelelöen lehet konfidurálni.
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Automatikus mérésadatSyöJtÖ állomésrendszer

AZ'^e^yes speeiéHs fiy^t-^dkat vésrohaJtó komponenseket RC~vel> MS-sel és 
SMS-sel Jelöltük a 2- ébr*nv Pl- puffei*t*t*r3 az RC-ben van szükség? ADC-t és 
DDC-t pedis mérési célokra kell alkalmazni.

Rendszerint a- köveUcezö Jellemzők méröérzékelöit csatolják e^y MS-hez 
ADC-vel! hőmérséklet (lés-» talaj)r száraz és nedves léshőmérsélíleti relatív 
nedvessédf talaJkisuSárzásr szélirány» lé^nyomás» íílohális és 
reflexsuSárzés? DPI-vels csapadék- és napsütés-indikálás; DED-del: csapadék- 
mennyiséSf villámszém» párolSás? és BEC-cels szélsebessé^.

A modulok többsébe EuröPa-kártaa mérető nyomtatott áramkörr amely naSy 
flexibilitást biztosit.

Az előlapon helyezkedik el 1. a hálózati kapcsoló? 2. az üzcmmódszelektor?
3. 3 2 + 4 1/2-számJesyes LCD-kiJelzö? amely a dátumot vasy az időt? illetve 
e^y-esy paraméter azonosítóját és értékét mutatja? 4. két nyomógomb a dátum 
és az idő beállítására a bekapcsolás után? 5. öt LED hibák és fisyelmezteté- 
sek kijelzésére.

Háromféle diSitális-diSitális átalakító (Disital-Disital Converter? DDC) 
van a rendszerben: DPI-k? DED-ek és DEC-ek.

A parallel bemenetekre (Disital Parallel Input? DF’I) kétféle érzékelő 
köthető: i, kódolt információt előállító érzékelők? és 2. állapotokról 
informáló érzékelők-
Eseménydetektort <Disital Event Detector? DED) kell használni DPI helyett? 

ha az állapotváltozásokat aszinkron módon? pl- meSszakltás sesltséSével kell 
Jelezni.

Ha az állapotváltozások frekvenciája viszonylat naSy (esetünkben 120 
Hz-nél nasyobb)? előfordulhat? hosy a CPU és a meSszakltási rendszer nem 
képes 3 változások meSszémlélására? ebben az esetben eseményszámlálókat (Di
gital Event Counter? DEC) kell alkalmazni.

Az éllorttások óránként eSyszer automatikusan (vaty bármikor a kezelő paran
csára) naplózzék a leSfontosabb adatokat? s a megfelelő időpontban kinyom
tatják 3 továbbításra összeállított SYNOP? KI_IMA és SPÉCI táviratokat. 
Minden adatot lesalább 24 órán át tárolnak? ugyanis az elosztott processzo
rok "lazán csatolt" hálózatának természetéből adódóan eSyes Jelentések 
továbbítása több órát is késhet-

A CS az MS-ektől (saJát masától is) automatikusan bekért SYNOP és KLÍMA 
táviratoktiól nemzetközi előírások szerinti bulletint nyomtat. A SPÉCI távi
ratokat beérkezésükkor szintéri kinyomtatja. A CS minden be Jövő atiatot ugyan
csak 24 órán keresztül tárol? ezek kezelői parancsokkal kilrathatók vaSy 

kinyomtathatók. A CS-ben összeSyOlö? viszonylat naSy mennyisésö adat tárolá
sára szQlSál 3 PUFFER MEM.

A másodpercenként meSszakltést kérő óra szinkronizálja az AS működését.

A CIF eSyséS teremt lehetöséset arra? hoSy az AS-eket szüksés esetén szá- 
mltóséphez csatlakoztassuk. A számítósép - kezelő automataként - parancsokat 
adhat az AS-nek és adatokat fosadhat az AS-töl.

A többi modul funkciója masától értetődő.

8-szintü meSszakltési rendszer biztosítja? hosy az aszinkron eseményeket 

(kezelői beavatkozás a terminálon? a kommunikációs vonalakon érkező üzene- 

te^:? analóS-diSitális és diSitális-diSitális konverziók stb.) a rendszer 

időben kiszolSálJa.

A lassó perifériákat (nyomtató? terminál? kommunikációs vonalak) kiszolsá- 
ló rutinok a messzakltási rendszer és pufferelés! eljárások használatával 
bizonyos mértékű szimultán működést tesznek lehetővé? és ezzel a teljes 
rendszer működési sebesséSét és hatékonysását mesnövelik.
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PR06R MÉM ROM 1 max.
ADAT MÉM RAM I 30 Kbyte 
PUFFER MEM 32 Kbyte RAM 
FF'IF elölap-interfész
PIF nyomtató-inteTfész
GIF számItdsér— interfész
DIF terminél-interfész

ADC analós-disitélis konverter 
DDC diaitális-disitális konverter
- DPI diaitélis Párhuzamos bemernetek
- IiED diaitális eseménydetektorok

- DEC diaitális eseményszémlélűk 
CCI kommunikáciös interfész

3 A hardver-szoftver arány optimalizálása

Elsbdleaes célunk flexibilis rendszer létrehozása volt. Ezért a szoftver 
meaoldásokat előnyben részesítettük a hardver meaoldásokkal szemben. Uayaix- 
akkoT a szükséaes kártyák naayobb része eayséaesltettj használatra kész 

állapotban és elfoaadhatö áron kaphatö hazai aaártéknál.

Ezért a hardver vaay szoftver meaoldás közUl a következő elvek alapján 
választottunk! l. használd előre ayártott eaaséaett ha lehetséaesS 
2. készíts eayszerfli de általános és flexibilis hardver esyséseketi amelye
ket könnya prosramoznií 3. részesítsd előnyben a szoftver mesoldásokat a 

hardver mesoldásokkal szembenr ahol csak lehetséses.
Az 1. elvet alkalmaztuk a CPU? a memöriákí a DIF» a CIF» az ADC» a multip

lexer stb. mesválasztásánál.
A 2. és 3 3. elvet alkalmaztuk a soros nyomtatét és a kommunikáciös vona

lakat illesztő V-24 interfész meStervezésekor. A flexibilitás biztosítására 
az adatátviteli protokollokat szoftver valösítda mes.

A 3. elvet kell alkalmazni az eseménydetektor (DED) és az esemériyszámlálö 

(DEC) közötti választásnál. Mint már korábban említettük (2. szakaszi a 
DDC-vel foslalkoző bekezdés) ez az a tipikus helyzeti- amikor a lehetséges 
hardver és szoftver meSoldásokat Sondosan tanulmányozni kell az optimális 
kiválasztása érdekében. A szoftver rendsze-rtint’ olcsóbb a hardvernéli de 
esetles tdlsásosan isénybe veszi a CPU-ti ami^%él;ran-#em ensedhető mes.'Tl. 
a DED-nek sok bemeneti csatornája v á m  azonban a Syakori jelvátozások
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messsakltásokst okoznak és ezzel tdllterhelhetiT? a CPtPt. A Jóval dré- 
Sébbr autonóm möködésö 16- és/vasy 8-bites számlálókat tartalmazz ráadásul 
bemeneti csatornáinak száma sokkal kisebb- w  . ^

4 A programrendszer felépítése

A 3. ábrán látható az AS prosramszerkezete. Néhány komponensre most is 
csak speciális funkciók végrehajtásakor van szUkséS? és íSy nem kell beépí
teni pl. esy egyszerű MS-be.

data
memory

I I 11
tim er*
console
driver

meos.
interface
driver

video
display
driver

printer
driver

cosette
driver

comm
in te r fa c e

driver

in te r r u p t

driver

measured
data

outgoing
report

buffers

driver
buffers

command
buffer

incoming
report
buffer

b u ffe r
memory

short
te rm
re p o rt
b u ffe r

3- ábra

Az ütemező (scheduler) vezérli a rendszert? és a kővetkező események bekö
vetkezésekor meShatározott tevékenységeket kezdeményez: i. ©lőre kijelölt 
időpont elérkezik; 2. meghatározott időtartam leJár? 3- távoli parancs 
érkezik; 4. kezelői parancs érkezik; 5- az üzemmód meSváltozik.

A távoli és 3 kezelői interfészek (remote interfacer user interface) 
foSadJék 3 parancsokat a kommunikációs vonalatz ill. a terminált kiszolgáló 
rutinoktól (communications interface driver? video display driver)z és ha 
ezek a parancsok jókz véSrehaJtásukat a parancsértelmező (command interpre
ter) elindítja.

A belső parancsokat kezdeményező rutinok (internal commands) hatására az
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RC automatikusan elkUldi a szUkséSes parancsokat az alállomdsoknaki* p 1. az 
órák beállításéra vass a Jelentések beküldésére.

A pararicsösszeállltó rutinok (command editins) senerélJák a mesfelelö 
parancssorozatokatr kezelik a belső parancstáblékat» ellenőrzik^ nyustázzák 
vaSy ismétlik a parancsokat stb.

A SYNOPr k l í m a és SPÉCI Jelentéseket összeállító rutinok <SYNOP» KI.IMAf 
SPÉCI editins) állítják elő a szabványos felépítésű táviratcAcat és adJák át 
Őket 3 nyomtatótf a terminált^ ill. a kommunikációs vonalakat kezelő ruti
noknak.

A belső funkciók (internal functions) blok-kJa a rendszer eSyik lesbonyo- 
lultabb része. Ez vezérli a teljes mérési folyamatot- Ez a felelős a dátum> 

az idö» ill. 3 mért értékek kijelzéséért is.
A perifériákat meShaJtó rutind-í funkciója magyarázat nélkül is egyértelmű.

5  A r e n d s z e r  m űködésé t v e z é r lő  p a ra n c so k

Az SMS-ek és a CS kezelője szUkséS esetén parancsot adiat az állomásnak az 
adatok kiírására vaSy kinyomtatásáraf üzemmódváltásra» a pontos idő beállí
tására r táviratok és adatok bekérésére stb.

A parancsolc általános felépítése a következő:

■Cszám>C It 3-Cszám><»s?ám><>szám>...<vszám>.
parancsterminátof

! esetleges számparaméterek 
I ! tárgykód (1 vaSy 2 betű)
I fukciökód (1 betű) 

esetleSes állomásszám

ESy HS terminálján csak masának az MS-nekr a CS terminálján ezzel szemben 
mind 3 CS-nek* mind a - rádióhálón keresztül - az összes többi MS-nek szóló 
parancs kiadható. Az utóbbiakat a CS ün. távparanccsá alakítja áti« azaz az 
állomásszámot és a funkciókódot meSváltoztatva továbbítja a parancsot.

A rendszer felügyelet nélküli működését automatikus távparancsokkal való
sítjuk mes5 ezek a kezelői parancsokkal azonos felépítésűek.

6  P á rb e s z é d  a  CS é s  a z  HS-ek k ö z ö t t

MeSfelelö szabvány hiányában a párbeszéd algoritmusát is nekünk kellett 

kidolsoznunk.
A Párbeszédet - a vészhelyzet (a SPÉCI távirat) Jelzésének kivételével - a 

CS kezdeményezi- A távparancsot minden állomás veszi? és az állomásszámból 
isRteri fel a hívott állomás? hosy a parancs neki szól. A parancs értelmezése 

után a hívott állomás válaszol? a többi csöndben marad-
Példaként bemutatjuk a 246MT86?11?18?13?15. parancs végrehajtását (4- 

ábra). Az MT (Modify Time) parancs a pontos idő beállítására szolsál: távps- 
rancs változatát a CS adJa ki - az adott esetben 1986. nov. 18-án 13 óra 14 
perc és 15 perc között? majd percváltáskor engedélyezi az MS órájának beál
lítását- (Az MT parancsot a CS idöeltérés esetén naponta eSyszer küldi ki 
esy-eSy MS-nek? a kisebb rádióforSalmű éjszakai órákban.)
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CS MS

SSSS246MT8A fU»18fl3»15.

246HT86fll»18rl3»15:

A246MT8Áfllfl8»13»16.

K --

246MT86*ll»?8»13fl62

Hâ ysrázat

CS elküldi a parancsot. A zavarok hatásénak 
mérséklésére SSSS vezeti be a parancsot.

MS ismétléssel nyugtázza a .parancs vételét 
<s Jelzi az ismétlést)-

A Párbeszéd alatt percváltés volt» ezért CS 

a vésrehaJtást nem engedélyezi (NAK)> és a 
parancsot dJbdl kiadJa.

MS megismétli a pararicsot* ami vonali zavar 
miatt hibásan érkezik vissza CS-be.

A24ÓMT8órU»18»13fió. 

K

Elutasítás után CS dJból <leSfelJebb 4-szer) 
kiadja a parancsot.

Az ismétlés most hibátlanul meSérkezik!

CS szirikronizáld Jeleket küldr nehosy idötdl- 
léPés miatt megszakadjon kapcsolat? maJd perc
váltáskor 3 parancs végrehajtásét engedélyezi.

MS informálja CS-t a vésrehajtásróls az ada
tokat kontrolIszumma védi zavarok ellen.

A hibátlan vételt CS ACK-kal nyugtázza? Isy 
mincttíetten tudják? hoSy a parancs sikeresen 
fejeződött be-

4. ábra

7  T a p a s z ta la to k

1985-1986 telén helyeztünk üzembe eSy CS~bOl és két UMS-böl álló kísérleti 
rendszert az OMSz budapesti központjában? valamint budaörsi és szarvasi ész- 

lelöállomásán.
Az akkximulátorról is mClkÖdö készülékek 24 órás? folyamatos üzemét eleinte 

- hardver hibák miatt - nem sikerült biztosítanunk. Ennek részben a szerelé
si előírások megsértése volt az oka ^környezeti zavarok miatt tápellátási 
problémák Jelentkeztek)? nasyotibrészt pedis az? hosy néhány sorozatban gyár

tott és készen vásárolt modul a technolésiai fegyelem meSsértése miatt meS- 

bízhatatlan volt? mesbízhatatlanabb? mint az dJonnan tervezett? esyedi 
kivitelezésű elemek- A hibákat lokalizáltuk? a processzort befagyás ellen 
.'watch-doS' áramkör beépítésével külön is védtük.

Gondot okozott? hosy a rádióhálón sok más adat is áthaladt <p1. hasonló 
felépítésű táviratok)? és az átJátszórelé átkapcsolása is másképp folyt le? 

mint laborkörülmények között? mindez az állomások párbeszédét megzavarta. Az 
SSSS prefix és megfelelő várakozási idők beépítés^v^l^ ̂  párbeszéd hibátlan 
lefolyásának valószínűsése az elfogadható 80K fölé emelkedett.

A programok assembly nyelven készültek? a-^i^uzamos folyamatok mesvalósí- 
tása teljesen a programozók ?%leiössése vollÉi^flilat^ bjjsonyosh mesdldá$ok idő 
hiányában kényszerből születte!;. ÖSy sondolJuk? hosy a Jövőben ezt az utat
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nem szabad követni» bár Jobb megoldást <Jö nyelvet) készülákero^ramok mesl- 
réséra ma sem riasyon tudunk Javasolni.

Ma 3 három állomásból álló ren>dszer a célnak meSfelelöen» mesbízhatóan 
míiködik. Taeasztalatairi^: szerint a mérőállomások a SYNOPf KLÍMA és SPÉCI 

Jelentések összeállításával tói sokat tudnak? a ROM-ba éSetettr assembly 
nyelva eroSram módosítását viszont més a feJlesztCW< is legalább kétszer mes- 
SondolJák.

A Párhuzamosan vészendö műveletek mennyiségének csökkentése és a könnyeb
ben módosítható (esetleS a felhasználók által is megírható) programok érde
kében ma inkább olyan elosztott rendszert Javasolnánk? amelyben a mérési 
adatok SyQJtését és elsődleges feldolgozását eSy egyszerűbb célszámitósép? 
az adatok további feldolSozását? a táviratok összeállítását és tovébbltásátr 
a parancsok fogadását és véSrehaJtását stb. pedis esy készen kapható? álta
lános célú személyi számítógép véSezné? a kettő között soros vaSy párhuzamos 
adatátvitelt kellene lehetővé tenni? a megkívánt működési sebességtől füSSő- 

en. Apró nehézséset csak az Jelent? hosy tudomásunk szerint hazánkban nemi
ben kapható 2A órás? folyamatos Üzemre alkalmas és elesendően olcsó személyi 
számltósép.
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BALATON Károly. /MKKE/

A számítástechnika HATASA az ALKWlAZg SZERVEZETRE

A számltásteobnlka-alkalmazás szervezeti hatásainak 

vizsgálata mlntegT' negyedszázados múltra tekinthet vissza. 

1959-hen Thomas Whlsler és George Shultz kezdeményezésére 

a Chicagói Egyetem konferenciát rendezett a számítástech

nika és a vezetés kapcsolatáról. Ezen úttörS próbálkozás

tól napjainkig számos tanulmány jelent meg a számítás

technika és az alkalmazó szervezet viszonyáról. Az elSadás 

keretében a szakirodalmi forrásokra és saját emplrlktis 

vizsgálataimra támaszkodva kísérlem meg a f6bb kérdések át

tekintését.

Az egyik legtöbbet vitatott kérdés, hogy miképpen 

befolyásolja a számitásteohnika alkalmazása a szervezeten 

belüli döntési hatáskörök megoszlását. A tőkés országok- 

bcui végzett számos korábbi vizsgálat eunia a következtetés

re Jutott, hogy a centralizáció fokozódását vonja maga után 

az adatfeldolgozás gépesítése. A centralizációt hangsúlyozó 

álláspontok értékeléséhez hasznos lehet, ha figyelembe vesz- 

szük a tőkés nagyvállalatok szervezeti struktúrájának fej

lődési sajátosságait. Az Egyesült Államokban a harmincas 

évektől kezdve Jelentkezett a decentralizáció Irányába való 

elmozdulás.

A struktúraváltozás a szervezeti méretek növekedésével 

és tevékenységük diverzifikálódásával függött össze. A vál

lalati bonyolultság növekedése következtében a centralizált 

Irányítás nem volt alkalmas a hatékony vállalati mCíkSdés 

megvalósítására. A decentralizáoló tehát az Irányítási kor

lát megjelenésével függött össze. A számítógépek felhaszná

lása az Inforaiáclófeldolgozás és a döntés területén viszont 

lehetőséget adott a vezetők részbeni tehermentesítésére, s 

a korábbinál több döntési probléma kézben tartása tűnt meg

valósíthatónak.
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A számítástechnika tehát a kSzpontl befolyás ás hatalom 

visszaszerzését lehetővé tevő eszközként Jelent meg.

A 70-es évek elejétől kezdve egyre Inkább módosait a 

számítástechnika alkalmazása és a centralizáció kapcsolatá

ról korábban kialakult - s egységesnek tekinthető - állás

pont. Mind gyakrabbcm találkozhatonk a decentralizáció fo

kozódását mutató empirikus vizsgálati tapasztalatokkal, Il

letve Ilyen Irányú előrejelzésekkel. Egyes szerzők ezt az

zal smgyarázzák, hogy az 1970 előtti alkalmazások fejletle

nebb hardware és software elemekre épültek, s kevesebb Is

meret állt rendelkezésre az uj technika által nyújtott le

hetőségekről. A szakirodalmi tapasztalatok azt mutatják, 

hogy az alkalmazott technikai eszközök fejlettsége, vala

mint a felhasználási területek kiterjedtsége fontos figye

lembe veendő szempontokat képeznek a centralizációra gya

korolt hatás megítélésénél.

A mintegy J O hazai szervezetre kiterjedő vizsgála

tunknál a hatáskörök megosztásában többnyire nem tapasztal

tunk változást a szásiltásteohnika alkalmazása következté

ben. Mindez alátámasztja azt a véleményt, hogy nem szükség

szerei a hatáskörmegosztás Ilyen vagy olyan Irányú megvál

tozása. Ugyanakkor viszont új lehetőségek nyílnak a döntési 

pontok szervezeten belüli elhelyezésére. Egy több funkcio

nális területre kiterjedő Integi^lt Információrendszer ki

alakítása a hierarchia alsóbb szintjein Is megfelelő tájé

kozódást biztosíthat, ami a döntéshozatali önállóság növe

lését teheti lehetővé.

A számítástechnika alkalmazásénak hatásaként több em

pirikus vizsgálat Is a szervezeti felépítés módosulását ál---- . .
lapította meg. Vhlsler az alábbi változásokat emeli klr '

- Az adminisztratív munkakörben dolgozók és 

az alsószintű vezetők számának csökkenik,

és kisebb mértékű növekedés a ̂ ^sőszlntű ^  ^

vezetőknél.

- Az Irányítás szélességi tagoltságának csök

kenése.
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A hlararohlkus szjtntek számának csökkenése.

A funkcionális elven létrehozott szervezeti 

egységak Irányába történS szervezeti váltom- 

tatás.

Hazai vizsgálatainknál a szervezeti felépítésben 

a leggyakoribb változás az adminisztratív munkakörben 

dolgozók szántának csökkenése volt. Ez részben abszolút 

csökkenésként valósult meg, vagyis amikor más területre 

csoportosították át a számitógépes adatfeldolgozás által 

érintett területen dolgozók egy részét. Több esetben meg- 

flgyelhetó volt a relatív létszámcsökkenés, azaz amikor 

a növekvő feladatvolument változatlan létszámmal végezték.

Az Irányítás szélességi, vagy mélységi tagoltságá

nak változása nem jellemző a hazai alkalmazásoknál. Ez a 

tapasztalat valószínűleg összefügg a számítástechnika al

kalmazásának stratégiájával. Sok szervezetben az tapasz

talható, hogy a számítástechnika bevezetésére a kialakult 

régi szervezet Információfeldolgozási szűk keresztmetsze

tének feloldása miatt kerül sor. Vállalati vezetők részé

ről ez időnként olyan kategórlkus formában jelenik meg, 

-hogy eleve kikötik, a meglévő szervezet változatlanul ha

gyása mellett kémek javaslatot az elektronikus adatfel

dolgozás bevezetésére.

Egy másik lehetséges konoepoló, hogy a számítástech

nika bevezetésével párhuzamosan felülvizsgáljuk a meglévő 

szervezeti struktúrát, s az információrendszer és a szer

vezeti felépítés összehangolt fejlesztésére törekszünk.

Ez utóbbi koncepció ritkán valósul meg a gyakorlatban, he

lyette nagyfokú szervezeti konzexvatlvlzmust figyelhetünk 

meg. Természetesen nem csak magyar jelenségről van szó. 

Crozier például Így vélekedik: "azt hiszem a számítógépek 

nem kellően körültekintő alkalmazásának veszélye nem abban 

jelentkezik, hogy egy uj "racionalista" elit kezébe adja a 

hatalmat, hanem, hogy a számítási logikát a tradicionális 

bürokratikus vonásokra épitl, ami korlátozza a változási 

képességet..." /3/
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A szélea körben megflgyeúietö szervezeti konzervati

vizmus összefügg az érdek- és hatalmi viszonyokkal is. A 

szervezeti felépités változása módosítja a kialakult pozl- 

cionálls és hatalmi viszonyokat, ami konfliktusokkal Jár 

együtt. Tapasztalataim szerint vállalatainknál és intézmé

nyeinknél részben azért törekednek a szervezet változatla

nul hagyására, hogy elkerüljék a konfliktusokat. A számí

tástechnika bevezetése mindenképpen változást idéz el6 a 

feladatvégrehajtás módjában, arai az újtól való félelem, 

bizalmatlanság miatt eleve konfliktusok forrása. Sok eset

ben nem akarják fokozni ezt a vezetők a szervezeti változ

tatásokkal. Olyan vállalati esettel is találkoztam, amikor 

a szükséges szervezeti változtatás elmaradása akadályozta 

a számítástechnika eredményes alkalmazását, de ennek el

lenére sem kezűit sor a strutúra módosítására.

A számítástechnika alkalmazása kihat az adatfeldolgo

zási és döntési folyamatok formalizáltságára is. Az előre 

meghatározott program szerint mOködő stámltógépek a stan

dardizált eljázúsok alkalmazási körét bővítik. A szerveze

ti egységek és egyének tevékenységét hozzá kell igazítani 

a rendszer logikájához, ami az önállóság csökkenését ered

ményezheti a technikai rendszerrel közvetlen kapcsolatban 

álló mtmkakörölaiél.

A formallzáltság növekedése és ezáltal a rendszer 

merevvé válásának veszélye Icülönösen Jellemző volt a szá

mítástechnika bevezetéséinek kezdeti időszakában. A szak

ismerettel rendelkezők szűk köre, a programozási nyelvek 

bonyolultsága akadályokat állított az egyszer már beveze

tett programok megváltoztatása elé. A hardware és a programozási 

nyelvek tökéletesedése — úgy tűnik — egyre inkább megoldja 

ezt a problémát. A fejlett országokban megjelent legújabb 

publikációk már a flexibilitás növekedését emellE ki a gé

pi programok gyors módosítási lehetőségá -következtében. ^ „

A számítástechnika szervezeti hatásait tárgyaló szak-T 

Irodalcm sokat foglalkozik a szervezeti egységek közötti
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horizont/-JH M Icppoaol^j^nk és ezen keresztül a szeirrezet in

tegrációja terén bekövetkez6 változásokkal. A bagyományos 

bürokratikus szervezetekben a koordinációt elsősorban a 

bierarchia biztosítja, s emiatt fontos szerepe van a verti

kális Informáolóáramlásnak. A számítástechnika alkalmazása 

a horizontális kapcsolatok bővítését és ezáltal a koordináció 

uj dimenziójának megjelenését teszi lehetővé. Andios Jenő 

szerint: "A horizontális kapcsolatok erősödését eredményezi, 

hogy a gépi adatfeldolgozást végző részlegeknek funkciójuk

nál fogva intenzív kapcsolatokat kell fenntartaniuk a külön

böző szervezeti alegységekkel. K kapcsolatok azonban nem a- 

lakulhatnak a hierarchikus felépítés szerint, mert Így az 

infcrmáclóáramlás túlságosan "nehézkes" a gépesített részle

gek optimális munkavégzéséhez szükséges gyorsasához képest^^^

A horizontális koordináció minőségi Javulása akkor kö

vetkezhet be, ha a szervezet több működési területét átfogó 

integrált információrendszert valósítunk meg.

A számítástechnika szervezeti hatásai közül még egy 

kérdésre térünk ki, a szervezetben dolgozó emberek munkáját 

és munkakörülményeit érintő változásokra. Herbert Simon a 

számítógépek munkahelyi hatásait körülvevő mítoszokról ir.

A Nobel-dijas szerzőt Idézzük:

"Nagy vonalakban kifejtve a mítosz valahogy Így hang

zik: a számítógépek és az automatizálás előidézte a munka 

dehumanlzálását, a dehumanizálás pedig a munkától és a tár

sadalomtól való elidegenedéshez vezet. Az egyik ilyen elmé

let szerint a számítógépek bevezetése nagyfokú centralizá

ciót hoz a szervezetekben és még erőteljesebben alárendeli 

az alkalmazottakat a liatalomnak.

Hgy másik, nagyobb feltűnést keltő elmélet Toffler 

tézise a "Jövő sokkjáról". £ szerint a számítógépek és az 

automatizálás, siás technológiai újításokkal együtt, olyan 

gyors változásokat hoz a társadalmunkban, hogy az emberek 

képtelenek lesznek lelkileg lépést tartani az ujabb és u- 

Jabb információs hatásokkal, valamint életük állandó vál

tozásaival és megzavarásával.
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E g y harmadlli:. talán a legszélesebb körben elfogadott 

elmélet szerint a számítógépek és az automatizálás, mivel 

a feladatokat rutinszereivé teszik, meghonosítják az unalmat 

a munkahelyen, ezáltal azt dehumeuiizálják, ami következés

képpen elidegenedéshez vezet"*/5/

A fenti nézetekkel kapcsolatban Simon megállapítJat 

"...az üzemi és az Irodai automatizálás várható emberi kö

vetkezményei nagyságrendjüket tekintve viszonylag szeré

nyek, fokozatosan fognak bekövetkezni és hátrányokkal, va

lamint előnyökkel Is Járnak - az utóbbi valószínűleg túl

súlyban lesz az előbbivel szemben'^.

A számítástechnika hazai alkalmazásait vizsgálva 

esetenként ml Is tapasztaltunk negatxv. következményeket. 

Ilyenek voltak például a géphez kötött, monoton munkák 

előfordvilása, a terminálok szemre ártalmas vibráló fénye. 

Ezeket a hatásokat sem tekinthetjük azonban a'hzámltás- 

technlka szükségszerű velejáróinak, s a technikavfejlődés- 

sel i>árhuzamosan megszüntethetőek. A monoton munkavégzés 

elsősorban az adatrögzítőknél Jellemző, amikor az elsőd

leges bizonylatokról viszik fel az adatokat. Az optikai 

Jelolvasók elterjedése ezt a problémát szinte automatiku

san meg fogja oldani. A képernyő vibráló fénye Is techni

kai fogyatékosság, amely a fejlődéssel meg fog szűnni.

A munkakörök tartalmát érintő pozitív hatásokkal u- 

gyanakkor már a Jelenlegi fejlettségi szinten Is találkoz

hatunk. Kiemelendőek ezek közül azok az esetek,, amikor a 

rutinszerű számítási feladatokat a gép átveszi az embertől, 

s a munkaidő nagyobb részében lehet érdemi feladatokkal 

foglalkozni.

A számítástechnika és a felhasználó szervezet kap

csolatáról eddig elmondottak is azt tükrözik, hogy kölcsön- 

hatásban állnak egymással. Ez a viszony lUésit ̂ tágabban ér

telmezve a technikai és társadalmi oldal kapcsolatát Jelen

ti. A kettő összehangolása a számítástechnika sikeres alkal

mazásának egyik feltétele.

277.



H I V A T K O Z  Á S O K

If Chandler, A.B.: Stts^tegy and Structure.

Doubleday, 1966.

2. Vhisler, T.L.:

Crozler, M.:

The Impact of Con^uters on Organization 

Praoger Publlshera, Now York, 1970.

Implications for the Organization.

In! New Office Technology. Human and 

Organizational Aspects.

£^. by Ottway, H.J. and Peltu, M. 

Francis Printer, London, 1983.

4. Andies JenSi A technikai haladás társadalmi prob

lémái a gazdasági szervezetekben. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 

192-193.old.

5. Simon, H.A.: A vezetSl döntés új tudománya. 

Statisztikai Kiadó, Budapest, 1982. 

79-80.old.

6 . Simon, H.A.: l.m. 95. oldal

278.



V/22

VID Ödön:

A VM/SP HIPEROPERACIOS RENDSZER ADATVÉDELMI TAPASZ

TALATAI

1. özemeltetési_körn^ezet

A VEIKI Számítóközpontban 1985. novemberében állítottunk 
üzembe egy IBM-4361 számítógépet, amelyik egy több, mint 
10 évig használt R-40 számítógépet váltott fel.

Az uj gép konfigurációja a VM/SP hlperoperáclós rendszer 
alkalmazását teszi lehetővé. A kötegelt feldolgozást az 
SVS /OS/VSZ 1.7/ operációs rendszer alatt végezzük, amelyik 
az egyik virtuális gépben fut. Mivel korábbi termináljaink 
legtöbbje nem alkalmas a CMS /a VM Interaktív fejlesztő 
rendszere/ használatára, ezért átmenetileg az SVS-ben a 
TSO Is Igénybe vehető.

A vázolt üzemi környezetben több adatvédelmi problémával 
kellett megbirkózni, ezek tapasztalatait mutatja be az 
előadás.

2. Hozzáférés a_2 éghez

A VM rendszerben a felhasználók terminálon keresztül végez
hetik munkájukat. A CMS végeredményben egy egyszemélyes 
operációs rendszer, amely egy "teljes" IBM/370 tlpusu tép 
vezérlését látja el. Ezeket a gépeket nevezzük virtuális 
gépeknek.

A virtuális gépek konfigurációit a VM un. directory állo
mánya tartalmazza:

- a virtuális tár nagyságát
- a géphez rendelt valós és virtuális berende
zések elmét.

Minden egyes virtuális gépnek egyedi azonosítója, tovább a 
géphez való hozáférést biztosító jelszava van. A rendszerhez 
csak akkor lehet hozzáférni, ha a felhasználó hibátlanul adja 
meg az összetartozó azonosító-jelszó párt,

A jelszó illetéktelenek által történő megismerését hivatott 
megakadályozni, hogy képernyős terminálon "nem látható" 
mezőbe, Írógép tlpusu terminálokon pedig egy előre többszö
rösen átirt területre kell a jelszó begépelni.

A directory kezelését, Így a jelszavak változtatását is 
csak egy erre feljogosított felhasználó /rendszeradminisz- 
trátor/ végezheti saját virtuális gépébőj.. Jínnek nyilván
való hátránya, hogy nehézkességé miatt ̂ i^lhasználók,nem V  
fogják a kellő gyakorisággal változtatni saját*jelszavaikat.
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A VM/SP-hez bérelhető a DIRMAIN /DIRectory MAINTenance/
IBM programterifék, ^B^ynek segítségével a fenti hátrány 
kiküszöbölhető. A DIIotAINT lehetö̂ l̂ é teszi, hogy a felhasz
náló a jelszavát tetszőleges Időpontban egyszerűen megvál
toztassa. A-biztonság érdekében a DIRMAINT kényszeríti 
a felhasználót, hogy ugyanazt a jelszót ne használja nagyon 
hosszú ideig.

Beállítható az az időtartam, amelyen belül a jelszót legalább 
egyszer meg kell változtatni, valamint előírható, hogy ugyan
azt a jelszót egymás után kétszer ne lehessen beállítani, 
illetve az utoljára megadott jelszót ne lehessen újra beállí
tani .

A virtuális gép használatának jellegéből következik, hogy 
minden felhasználó a virtuális gépének operátora,illetve 
a teljes VM rendszer operátorai is egy, vagy több virtuális 
gép segítségével vezérlik a hiperoperáclós rendszer munkáját. 
Ebből következik, hogy be kell határolni az egyes virtuális 
gépekben kiadott parancsok érvényességét: a saját virtuális 
gépre, egy másik gépre, illetve az egész rendszerre vonat
kozik. Ehhez a parancsokat hét osztályba soroljuk, és minden 
virtuális gépben csak meghatározott parancsosztályok hasz
nálhatók.

A VM/SP 4. verziójától kezdve a hét alaposztály helyett akár 
36 különböző osztályba is besorolhatók a parancsok, ezzel 
tovább finomítva az egyes felhasználók hatáskörét.

3. I;emezek_adatvédelme

A CMS a mágneslemezes adatállományok tárolására virtuális 
mágneslemezeket használ, amelyet minidiszknek nevezzük.
A minidiszk legalább egy cilindernyi terület egy valódi 
mágneslemezen, de lehet teljes csomag is. A minidiszk 
helykijelölését a rendszeradminisztrátor végzi. Nagyon lé
nyeges hiányosság, hogy a minidiszkek esetleges átfedésének meg 
megakadályozására nincs automatikus védelem beépítve a 
VM/SP-be. Ezt küszöböli ki a már említett DIRMAINT, amely 
ilyen védelmi funkciót is tartalmaz.

A minidiszkhez a tulajdonos virtuális gépen kivül másik 
virtuális gép is hozzáférhet automatikusan, vagy pedig egy 
erre szolgáló paranccsal. Ebben az esetben egy jelszó védi 
a minidiszket az illetéktelen hozzáférés ellen. Egy másik 
felhasználó mlnidiszkjéhez hozzá lehet férni olvasási, vagy 
Írás-olvasási joggal. Lehetséges több felhasználó részéről 
történő egyidejű hozzáférés is. Egyidejűleg több felhasználó 
nem irhát a mlnidiszkre, azonban ezt kivédő automatizmus 
nincs a rendszerben.

Az olvasási hozzáférési jelszó ismeretében a minidiszken lévő 
állományok közül mindazokhoz az állományokhoz hozzá lehet 
férni, amelyet a tulajdonos nem sorolt a "saját" /0/ kate
góriába. Az Írási jelszó ismeretében a minidiszk valamennyi 
állománya irható, illetve olvasható.
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A minidiszkek jelszavát a rendszeradminisztrátor, illetve 
a DIRMAINT használatakor a minidlszk tulajdonos változ
tathatja meg.

Ha egy minidiszkhez nem rendelünk jelszót, akkor a külső 
hozzáférés lehetetlen.

A lemezhozzáférés sajátos esete az un. vendégoperációs 
rendszer /OS, DOS/ lemezeihez való hozzáférés CMS kör
nyezetből. Csak azokhoz a lemezekhez lehet hozzáférni, 
amelyeket az adott gépben minidiszk-ként definiáltak.
A VSAM területek kivételével az ilyen lemezeken lévő állo
mányok csak olvashatók.

Az egységkapacitások növekedésével, illetve a fix lemezek 
elterjedésével együtt jár,hogy egy köteten több különböző 
témához, illetve felhasználóhoz tartozó állományok vannak 
együtt. A VM/SP lemezes jelszóvédelme lemezszlntü, azaz 
a lemez valamennyi állománya számára azonos védelmet 
nyújt, nem lehet adatállományonként! védelmeg megoldani.

Az OS-ben használható állományjelszóval védett állományokhoz 
CMS-ből egyáltalán nem lehet hozzáférni.

Itt kell elmondani, hogy a VM/SP nem készít feljegyzést 
sem a felhasznált állományokról, sem az érvényes jelszó 
megadásával elért idegen minidiszk használatokról.
Feljegyzés csak akkor készül, ha egymás után többször 
kísérleteztek ugyanannak a mintdiszknek az elérésével 
hibás jelszó megadásával.

Ha a felhasználás úgy kívánja, hogy a fenti hiányosságokat 
kiküszöböljük, akkor csak a meglévő CMS parancsok lecserél 
lésével lehet ezt megtenni, ami viszont az újabb VM/SP 
verziók megjelenésekor időről-időre történő aktualizálás! 
igényt ró az üzemeltetőkre.

Foglalkozni kell a felszabadított minidiszkek sorsával.
Mivel a legtöbb minidiszk azonos méretű blokkokból áll, 
fennáll az esélye, hogy egy lemez területet másik felhasz
nálóhoz minldlszkként hozzárendelve az az előző tartalmat 
megismerheti. Mielőtt tehát egy minidiszket megszüntetünk, 
akkor azt formázni kell. Ha ezt az eredeti tulajdonos 
nem tette meg, a rendszeradminisztrátor csak több lépés
ben teheti meg. A DIRMAINT itt is jelentős segítséget nyújt, 
mert ezt a műveletsort automatikusan minden alkalommal 
elvégzi.

4. Mágnesszalagok

Adatvédelmi szempontból legkritikusabb területn'ek-a mágnes- 
szalagon lévő állományok védelme bizonyul. Bár a VM/SP 
kezeli a szabványos címkével- ellátott sM^gokat, a felhasz
nálót semmi nem kényszeríti ennek a lehetőségnek a kihasz
nálására, valamint bizonyos parancsok eleve clmkézetlen mág
nesszalagot állítanak elő.
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Az adatvédelemben teHSkrezen a teríjleten fokozott szerepe 
van a résztvevők /központi opefStor, felhasználó/ fegyel
mezett munkádnak.

Állományok véletlen felülírása a következő okokból követ
kezhet be:

- két cimkézetlen szalagot összekever a központi operátor;

- olyan parancsot adnak ki CMS-ből, amely nem vizsgálja a 
szalag címkéjét és cimkézetlen szalagot állít elő.

A VM/SP a lemezhozzáférésekhez hasonlóan a CMS alatt használt 
szalagokról sem készít feljegyzést. Ennek hiányát például 
az automatizált szalagnyllvántartó rendszereknél lehet 
érezni.

Az IBM-től bérelhető olyan programtermék, amely a felsorolt 
hiányosságokat kiküszöböli, azonban erről részletes információ 
nem áll rendelkezésünkre, mivel nem béreljük. Ehelyett a mág
nesszalagok átiráselleni védelmét olyan saját fejlesztésű 
CMS parancsok segítségével igyekszünk megoldani, ami

- megkönnyíti a felhasználónak a szalag igénylést 
a központi operátortól;

- ellenőrzi, hogy címkézett szalagnál a kért kötetet rakta 
fel az operátor, illetve figyelmezteti a felhasználót, 
ha a szalagon nincs szabványos címke;

- ellenőrzi az igénynek megfelelően az irásvédelmi gyűrű 
bennlétét;

- az igényelt, illetve megkapott szalagról feljegyzést 
készít a mágnesszalag-nyilvántartó számára.

A fenti parancs nyilván csak akkor fejtheti ki hatását,ha min
den szalagkérést a segítségével bonyolítanak le. Ezt azzal 
biztosítjuk, hogy a parancstól olyan formájú üzenetet kap a 
központi operátor, amelyről felismerhető a parancs forrása 
és csak az igy kapott igényeket teljesíti.

Az illetéktelen hozzáférések ellen azzal is igyekszünk véde
kezni, hogy minden szalagra a használatba vételkor felírjuk 
a használatára jogosult témaszámokat és az operátor csak akkor 
teheti fel a szalagot, ha a megadott támaszámon dolgozó fel
használó igényli azt.

A szalag felrakása után az eddig elmondottakból következően 
a központi nyilvántartásnak nincs információja a szalag tar
talmáról. A szalagnyilvántartóban az irásyédelmi gyűrűvel 
felkerült szalagot tartalmaként a "C“':-ben használt" be
jegyzést tesszük.

A vázolt megoldás hátránya,hogy az általunk kialakított vé
delmi rendszert is aránylag könnyű megkerülni és utána a fel
használói, illetve operátori té’-''dések ellen nem védi meg a 
szabványos cimke a szalagot.
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Az adatvédelem fontos eszközei a mentést-vlsszatöltést 
végző programok. A CMS-ben erre két jól használható 
parancs van:

- a CMS file-ok mentését végző TAPE parancs,

- a minidlszkek mentését végző DDK parancs.

Mintkét parancs egyszerű paraméterezéssel lehetővé teszi a 
CMS minidlszkek mentését, illetve visszatöltését. A TAPE parancs 
szelektív mentést-visszatöltést is lehetővé tesz, igy a fejlesz
tési munkák során inkább ezt célszerű alkalmazni.

A DDR parancsot jól tudjuk használni teljes lemezek kimenté
sére, ezért az OS lemezeinket is ezzel mentjük /korábban az 
lEMDASDR segítségével mentettünk/. Előnye, hogy a jelszóval 
védett állományokat is mindenfajta operátori beavatkozás 
nélkül lehet menteni vele.

Mindkét program hiányossága, hogy a mentés megkezdése előtt 
nem ellenőrzi a mágnesszalag clmkáját, hanem a kapott mág
nesszalagot a pillanatnyi poziclótól kezdve átírja.

A DDR program a mentés, illetve a visszatöltés előtt ellenőrzi 
a lemezes kötet azonosítóját, és csak az operátor engedélyére 
indítja a műveletet.

Mint említettük, fizikai lemezeink mentéséhez a DDRpprogramot 
használjuk. Központilag havonta egyszer minden lemezt lementünk, 
ezekből a mentésekből két generációt őrzűnk. Az interaktív fej
lesztésre szolgáló közös lemezeket hetenként mentjük, és négy 
generációt őrzűnk belőlük. A mentések nyilvántartására automa
tikus keretrendszert készítettünk, amely tárolja a mentés idő
pontját, a mentett lemez felosztását, amely a több minidiszkre 
felosztott lemezeknél lehetővé teszi egyes minidiszkek 
szelektív visszatöltését.

6. Értékelés

A VM/SP számtalan eszközzel biztosítja, hogy egy gépen több 
felhasználó egymástól elkűlön9tve dolgozzon, továbbá egymás 
állományaihoz csak a feljogosítottak férjenek hozzá. Az alap- 
rendszer azonban már nem teszi kényelmessé ezen védelmi esz
közök karbantartását, ehhez további programok bérlete szükséges.

Adatvédelmi szempontból a legtöbb problémát a mágnesszalagok 
kezelése okozza. Ezen a területen szigorú adminisztratív 
intézkedésekre van szükség a biztonságos üzemeltetéshez.
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BEMUTATJUK A NEUMANN JANOS SZÁMITÓGÉPTUDOMANYI TÁRSASÁGOT

A Neumann János Számitőgéptudományi Társaság 1970-ben alakult a 

Műszaki és TerraészettiS^ányi Egyesületek Szövetsége önálló tag

egyesületeként.

A Társaság célja, hogy a különféle intézményekben dolgozókat és 

tanuló fiatalokat összefogva társadalmi eszközökkel előmozdítsa 

a számítástechnika mint tudomány fejlődését, az alkalmazások ter

jedését, az aktuális problémák megoldását; segítse a számítástech

nikai kultiíra terjesztését, a szakemberek rendszeres tájékoztatá

sát és továbbképzését.

E célkitűzések megvalósítása érdekében a Társaság - tagjait tár

sadalmi munkában mozgósítva - előadásokat, ankétokat, konferenciá

kat, kongresszusokat, vitákat, szakmai bemutatókat, kiállításokat, 

filmelőadásokat, továbbképző tanfolyamokat rendez, szakmai tanács

adást, bel- és külföldi tanulmányutakat szervez, szakfolyóiratokat 

(pl. a Mikro-Számitógép Magazin) és egyéb sajtótermékeket szerkeszt 

és ad ki; foglalkozik a szakterületét érintő oktatási kérdésekkel; 

kutatási és fejlesztési témákat kezdeményez és véleményez. A fela

datok megoldása érdekében pályázatokat hirdet, jutalmakat tűz ki 

és dijakat alapit. Kapcsolatot tart a tevékenységi területén ille

tékes állami és társadalmi szervekkel.

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. Ez választja meg az Országos 

Elnökséget, amely határoz a Társaság irányításával kapcsolatos min

den elvi és gyakorlati kérdésben. Saját tagjaiból megválaszja a Tár

saság elnökét, alelnökeit, főtitkárát, főtitkárhelyetteseit, vala

mint állandó bizottságainak elnökeit. A Társaság munkájának opera

tív irányítása az ügyvezető Elnökség hatásköre. A különböző kérdé

sekkel foglalkozó szakosztályok és a területi szervezetek vezetői 

tagjai az Országos Elnökségnek.

A Társaságon belül jelenleg tizenhat szakosztály működik; a Mester

séges Intelligencia és Alakfelismerés Szakosztály, az Operációkuta

tási Szakosztály, az Orvosbiológiai Szakosztály, a Programozási Rend

szerek Szakosztály, a Rendszerelméleti Szakosztály, a Rendszerszer

vezési és Informatikai Szakosztály, a Számitógéptechnikai Szakosztály
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a Számitóközpont-vezetési Szakosztály, az Oktatási Szakosztály, az 

Államigazgatási Alkalmazások Szakosztálya, a Szövegfeldolgozás és 

Humán Alkalmazások Szakosztálya, a Felhasználók Köre, az Automati

zált Műszaki Tervezési Szakosztály, a Házi Számitógépek Épitőinek 

Köre, a Honvédelmi Szakosztály, a Mezőgazdasági Alkalmazások Szak

osztálya.

A Társaságnak hat bizottsága van: a Gazdasági Bizottság, a Nemzet

közi Kapcsolatok Bizottsága, a Dijbizottság, az Ifjúsági Bizottság, 

a Publikációs és Terminológiai Bizottság és a Jogi tag Vállalatok 

Bizottsága.

A huszonegy területi szervezet "kisebb társaságként" dolgoznak:egy- 

egy megye vagy város számítástechnikai szakembereit fogják össze.

A Társaság jogi tagjai lehetnek olyan vállalatok, intézmények, ame

lyek a célkitűzésekkel egyetértenek és megvalósításukat - anyagilag 

is - támogatják.

A Társaság egyéni tagja lehet mindenki, aki a célkitűzésekkel egyet

értve azok megvalósításában részt vállal és rendszeresen fizeti a 

tagdijat. A tagok kapják a Társaság tájékoztatóját, a három évenként 

megjelenő évkönyvet, kedvezményesen vehetnek részt a Társaság rendez

vényein. A diák tagsági dij 30 Ft.

A Társaság tagjai helyi csoportokat alakíthatnak vállalatoknál, in

tézményeknél, tanintézetekben, az információcsere elősegítésére, kö

zösségi vélemény kialakítására, szakmai érdekeik védelmére, stb.

A Társaság egyre több ország hasonló szervezeteivel tart kapcsolatot, 

s képviseli hazánkat az IFIP-ben (International Federation for Infor

mation Processing).

A Társaságnak 1986. októberében közel ötezer tagja volt, közülük 200 

diák.

Várjuk tagjaink közé a számítástechnikusokat és az iránta érdeklődő

ket'.

2?b



2̂ 3.

Jogi tagság az NJSZT-ben

A Neumann János Számitőgéptudomanyi Társaság a MTESZ tagegyesülete. 
Működésének cél ja y hogy. társa^^i eszközökkel támogassa a számító
gépet üzemeltető, Valamilyen fomában alkalmazó és a téma Iránt ér
deklődő vállalatok szakemberei részére

- a számítógép-tudomány tanulmányozását,
- a számítástechnikai szakemberek tájékoztatását az elmélet 
fejlődésről, a gyakorlatban hasznosítható uj eredményekről, 
a felhasználói tapasztalatokról,

- az eredmények gyakorlati alkalmazásának elterjedését és 
segítse az aktuális problémák megoldását,

- a számítástechnikai kultúra terjesztését, a számltástechnl- 
kai szakemberek rendszeres továbbképzését.

Az NJSZT törekvése a számítástechnikai szakemberek véleményének, ál
lásfoglalásának képviselete a NJSZT működési területét érintő és szak
mai kérdésekben, az ezekkel kapcsolatban állásfoglalások és javaslatok 
előterjesztése a MTESZ Elnökségéhez, Illetve a megfelelő állami szer
vekhez .

A NJSZT munkáját rendkívüli mértékben segítik a jogi tag Intézmények, 
vállalatok, szervezetek. A jogi személy tagokon keresztül létesít a 
NJSZT élő kapcsolatot a népgazdaság ágazataival és nem utolsó sorban 
ezen az utón Ismeri meg a számítástechnika alkalmazásával kapcsolatos 
problémákat, eredményeket, melyek megoldása. Illetve elterjesztése el
sőrendű feladata.

Számos olyan Intézmény, vállalat, szervezet sem tagja még a NJSZT-nak, 
amelyek már alkalmazzák valamilyen formában - üzemelőként, vagy fel
használóként - a számítástechnikát.

Célunk, hogy a NJSZT bázisát szélesítsük és megnyerjük jogi tagnak 
minden számítástechnikával foglalkozó és az Iránt érdeklődő Intézményt,! 
vállalatot, szervezetet.

A jogi tagok - mivel tevékenységük része a magyar számítástechnikának 
anyagilag és erkölcsileg támogatják a NJSZT-t és segítségét munkájuk
hoz Igénybe veszik. A jogi tag

- kérheti, hogy a NJSZT a vállalatnál. Illetve Intézménynél 
előadásokat, ankétokat tartson;

- a NJSZT segítségét kérheti egyéb speciális, szakmai problé
máinak megoldásában;

- a NJSZT társadalmi segítségét Igénybe veheti szakmai, tudo
mányos továbbképzése, valamint bel- és külföldi tapasztalat- 
csere megszervezése céljából;

- felhasználhatja a NJSZT által kiirt pályázatok pályamunkáit;

- képviselője révén a NJSZT közgyűlésen szavazati joggal vesz 
részt;

- tevékenységét propagálhatja a NJSZT rendezvényein;

- a társaság által rendezett kiállításokon engedményt kaphat;
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- a Társaság rendezvényein egy dolgozója 30 % engedménnyel 
vehet részt;

- a Társaság helyiségeit kedvezménnyel veheti igénybe.

A NJSZT a számitástechnikával foglalkozó és az az iránt érdeklődő 
szakemberek munkáját szakosztályain keresztül fogja össze és irá
nyítja.

(Id. "Bemutatjuk a Neumann János Számitógéptudományi Társaságot")

A NJSZT megyei szervezetei révén a vidéki számítástechnikai életre 
is döntő befolyással van. így lehetőség van az országban bárhol el
ért eredmények publikálására (CW Számítástechnika hasábjain és a 
Mikromagazin c. lapunkban) és a nehézségek közös erővel történő át
hidalására.

Jogi tagsági dij mértéke a gazdálkodó szervezet és a NJSZT közötti 
megállapodás tárgya, amihez a Titkárságunk (1054 Budapest, Báthori 
u. 16.) a szükséges nyomtatványokat megküldi.

A gazdálkodó szervezetek a műszaki tudományos egyesületekben vállalt 
jogi tagságukkal kapcsolatos tagdijakat az ágazati számlakeretben elő
írtak szerint, a nem anyagi jellegű szolgáltatások között kimutatva, 
a gazdálkodó szerv központi irányításának költségei között számolhat
ják el.

Kérjük, hogy a számítástechnika hazai fejlesztésére tett erőfeszíté
seinket jog tagságukkal támogatni szíveskedjenek.

Budapest, 1986.

Dömölki Bálint s,V, 
elnök

Kavass Miklós s.k. 
főtitkár
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1987-ben

AZ NJSZT rendezvényei

Hely, időpont

HLUG'87 PDF és PDP szerű számitógépek 
felhasználóinak találkozója

Keszthely, 
január vége

SIMULA tanfolyam

'87 - II. Országos Mikroszámitógépes 
találkozó

Budapest,
január-február

Budapest, 
március 20-25.

"Nemes Tihamér" országos középiskolai 
számitástechnikai verseny

"Kalmár László" ifjúsági konferencia

iHároj.us-
április

augusztus

GOVERMENTAL AND MUNICIPAL INFORMATION 

SYSTEMS (IFIP Konferencia)

Budapes-,

augusztus

PROGRAMOZÁSI RENDSZEREK'87 Szeged,
október

1988-ban

Magyar Számítástechnikusok Világ- 
találkozója

Budapest,
augusztus

A rendezvényekről készséggel nyújt tájékoztatást az

NJSZT Titkárság

Budapest, V., Báthori u. 16.

329-349, 329-390
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ĝ íSpg

• . y-̂nr
■ »'áil̂.l.-'>=;




