
FORUM
Számít-e a számitógép ?
H. Hollerith bizony foroghat a sírjában, ahányszor „emlegetik"; 1890-ben aligha
gondolta, hogy csaknem száz év múlva Magyarországon az üzemvezetők és a
művezetők körében oly nagy „népszerűségnek" örvend, hogy szidják, mint a
bokrot. Merthogy ő találta ki ezt az „egészet", ahogy emlegetni szokták egy-
egy üzemben kínosabb esetekben. Ugyanis a múlt században élt amerikai sta-
tisztikus volt az, aki munkájához valóban először „talált ki" olyan szerkezetet,
amely a kilyukasztott kártyákat — így a rájuk rögzített adatokat — meghatá-
rozott tervek szerint rendszerezhette. A jelenkori számítógépek hajdani elődje
természetesen még egyszerű alkotmány volt, megjelenésétől a mai modern
számítóközpontokig megannyi állomás után jutott csak el addig, hogy általános
részese lett életünknek, akár tudomásul vesszük, akár nem, akkor is.

Országos állapot és megyei helyzetkép

Milyen ez az imént említett állapot? És főleg mennyire különbözik, vagy külön-
bözhet egy olyan közigazatási terület, mint Szolnok megye „számítógépes
jelene" a többiétől? Mi jellemzi és összevethető-e — netán külhoni — gazda-
sági, földrajzi egységével? Mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolhatnánk, néhány
fontos momentum: napvilágot láttak olyan statisztikai felmérések, amelyek
szerint az utóbbi száz esztendőben a termelő munka termelékenysége a tizen-
ötszörösére emelkedett, ugyanakkor az irodai tevékenység ugyanezen mutatója
csak 150 százalékkal növekedett. Természetesen nem szabad leszűkítenünk
csupán az adminisztrációs területre, mint a felhasználás egyik neuralgikus
pontjára a számítógép alkalmazhatóságát. Más ellentmondások sötétjei is tar-
kítják a jelenről illetve a közelmúltról alkotott számítógépes helyzetképet.

Például, hogy szűkebb hazánkban maradjunk: egy évtizeddel ezelőtt a
megyében úgyszólván nem lehetett beszélni számítógépek használatáról. A meg-
levő adatfeldolgozók, a betáplált adatok „ide-oda tologatásán" túl alig-alig
adtak valami többletet. A hatvanas években a számítógépes kapacitás tulajdon-
képpen csak a fővárosban koncentrálódott, ugyanakkor az évtized végére már
jelentős ipari gócpontok alakultak ki a vidéki ipartelepítés nyomán Szolnok
megyében is. Ezt az ellentmondást oldotta fel némiképp, hogy 1970. január 1-én
elkezdett dolgozni a szolnoki vasútállomás szomszédságában — meglehetősen
rossz helyen, de erre még visszatérünk — a Számítástechnikai és Ügyvitel-
szervező Vállalat gépe. Rá egy évre a kormány elfogadta a ma is „élő" Számí-
tástechnikai Központ Fejlesztési Programot. Kibontakoztak az ESZR, az egy-
séges számítógéprendszer és az MSZR, a mini számítógéprendszer körvonalai.
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Jelenleg több mint 700 kis, közép és nagy teljesítményű számítógép dolgozik
az országban, a megyében a nagyobbak: egy R 22-es, két R 20-as, egy R 10-es
és frissen kicsomagolt állapotban egy R 5-ös.

Csak ennyi? Kédezhetnénk — rosszul. Ugyanis hasznosabb a meglevő
géppark tételes felsorolása helyett arról beszélni, — bár ez is egy a sok lehet-
séges mutató közül — hogyan és mire használják ezeket a masinákat. A kérdés
megfogalmazása így megköveteli az alkalmazás minőségi mutatóinak vizsgála-
tát. De vannak-e egyáltalán ilyen mutatók? Mint minden megyében, így szű-
kebb hazánban is meghatározó a SZÜV számítóközpont nagysága. A megye-
székhelyen dolgozó központ ötödiknek állt munkába az országban, így nyilván
helyzeti előnye van azokkal szemben, ahol mostanában kezdik meg a munkát.
A szakemberek úgy tartják, ha a számítógépes helyzetet vizsgáljuk, s Buda-
pestet kivesszük a nagyító alól, úgy Szolnok megye a tizenkilenc közül az első
harmadban található a rangsorban. A szolnoki számítóközpont mintegy 40
partnerrel áll kapcsolatban, a megyei számítógépes munkáknak mintegy felét
végzi el. A másik felét pedig azok — számukat nehéz pontosan meghatározni,
— akik saját vagy tröszti, ágazati számítógépekkel dolgoztatják fel.

Üzemek, vállalatok számítógép-közeiben

Egy-egy intézmény vagy vállalat a következőképpen juthat „számítógépkö-
zeibe". Megrendelt valamilyen, a tevékenységhez fűződő munkát a SZÜV szol-
noki számítóközpontjától. (Pl. a Szolnoki MEZŐGÉP így kérte az anyagkész-
letek feldolgozását.) Vagy: megrendel valamilyen, a tevékenységéhez fűződő
munkát egy ágazati szervező és számítógéppel rendelkező intézettől. (Pl. a
Beton- és Vasbetonipari Művek szolnoki gyára az ÉGSZI-val készíttette el az
állóeszközparkot felmérő úgynevezett gépkataszterét.) Esetleg vásárol egy
gépet. Vagy: az adatait feldolgozza kis gépecskéjén és továbbítja a központi,
a tröszti nagy berendezéshez. (Pl. a Gelka megyei kirendeltsége Ascota adat-
feldolgozókról adja tovább az adatokat a fővárosi gépnek.) Végigzongorázva a
lehetőségeket, eljutottunk a művezetőkig, akik a termelésirányítás számító-
gépes rendszerének bajait szenvedik. Bevezetőmben erre utaltam, kissé általá-
nosítva a jelenségeket, hiszen a számítógép alkalmazása, az adminisztrációtól
az irányítási szisztémáig, megannyi változást igényel az üzemi vezetők mun-
kájában.

Sok számítógépes olvasván ezeket a sorozat felsóhajthat, bárcsak szenved-
nénk! A Neumann János Számítógéptudományi Társaság évkönyvében ugyanis
ezt olvashatjuk a számítógépek helyzetéről: ,,Az általános elmaradás szülője az
elmaradás tartósításának: fejletlen környezet, fejletlen árviszonyok, kevéssé
megbízható szolgáltatások összefüggő sártengerében totyogunk..." Az alkal-
mazások sorát végignézve láthatjuk, hogy az első lépéseket ott tették meg,
ahol a hatalmas adminisztráció nyűgétől szabadította meg az intézményeket,
az üzemeket a gép. Például: értékesítési ügyviteli pénzintézeti feldolgozások,
bértételek feldolgozása, anyag- és készletgazdálkodás. Az OTP-n keresztül a
Békés—Szolnok megyei Élelmiszer és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalatig.
Ma már úgy tűnhet, hogy ezen a fronton sikerrel tört be a számítástechnika.
Vagyis felismerték a vállalatok, az intézmények, hogy mennyivel gyorsabb,
pontosabb és megbízhatóbb, ha csak beszállítják a bizonylatokat, s a többi a
gép dolga.
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A gép könyörtelen és pontosságot követel

Persze ez sem egészen sima út, noha mind többen élnek vele. (Kérdés, hogy ez
a mennyiséginek tekinthető előrelépés vajon az eredmények közé sorolható-e?)
Vegyük például az anyagkészletek feldolgozását. A Szolnok megyei Víz- és
Csatornamű Vállalat saját ügyviteléhez, a számlázásaihoz vásárolt egy TPA-i
típusú gépet. Elhatározták, hogy gépre viszik az anyag és a készletek vándor-
lását. Régebben hogyan figyelték ezt meg? Beérkeztek a raktárba a tételek,
kiadták a bizonylatokat, s ezeket hó végén összegyűjtötték. Azután rendsze-
rezték, szorgos kezek szétszedték, összerakták az összesereglett dokumentu-
mokat, tételeket — míg kijött egy jegyzék. Egy másik adathoz ugyanígy,
ugyanezt, ismét. A gép, az a bizonyos „álmomban sem képzeltem volna, milyen
könyörtelen, szívtelen könyvelő" pillanatok alatt megoldja ezt a szinte sziszi-
fuszi feladatot. Igaz, nem ismer tréfát. A 3334445 nem lehet 3334446, mert neki
ez már más, mégha minden jel arra mutat egyébként, hogy az a kód csak
ötösre végződhet. Kíméletlenségét bizonyítja, hogy az említett vállalatnál sem
engedett feldolgozni tavaly az év harmadik negyedében 24 ezer raktári „moz-
gásból" 4 ezer ötszázat. Viszont meghálálja a pontosságot: gyorsan elkészíti a
„főkönyvi" feladásokat, az eredményeket többféle formában közli, kalkulációs
táblákat produkál, s láthatóvá teszi, hogy egyes munkákra milyen anyagot és
főleg milyen értékűt használtak fel. (Olvasható a vele készített tábla mint egy
regény, esetenként akár egy rémregény...) Kideríti ugyanis azt is, hogy meny-
nyi ideig áll, ücsörög a polcon, a sarokban egy-egy anyagféleség. (Egy másik
vállalatnál mesélik: amikor gépre kerültek az anyagok, megállapították, hogy
bizonyos tételekből 40 évre elegendő készlettel rendelkeznek!)

Az első és ma már mind gyakoribb lépésekről esett eddig szó — hasznuk-
ról viszont még kevesebbet beszéltünk. Régen divat volt szakmai berkekben
a laikusoknak arra a kérdésére, hogy „na és mennyi létszámot takaríthatnak
meg így", azt válaszolni: rossz a kérdés, mert hogy a haszon nem itt jelent-
kezik. A munkaerőinséges években viszont már ez, létszámmegtakarító hatása
is a számítógép népszerűsítésének egyik oka lett. Mert például az OTP-számlá-
kat feldolgozni vagy a Békés—Szolnok megyei Élelmiszer- és Vegyiáru Nagy-
kereskedelmi Vállalat árucikkeinek „napi terítését" elvégezni „gyalog", aho-
gyan szakmai berkekben mondják, képtelenség. De említhetnénk a Szolnoki
MEZŐGÉP példáját. Amikor létrehozták a vállalatot, a szerteszét fekvő gyár-
egységek szinte ahányan voltak, annyifelé dolgoztatták fel anyagbizonylataikat.
Pusztán az a tény, hogy egy kézbe fogták a megrendelések sokaságát, már
meglátszott a készletek nagyságán, az csökkent.

Eredményesen szól bele a termelésirányításba

Persze igazán ez még mindig nem termelésirányítás. Jobban mondva annak
csak egy része. Arról ugyanis, hogy hol, mit csinálnak, nem tudnak a gépek,
tehát hogy hol, mit csináljanak, abba nincs is beleszólásuk. Néhányan mond-
hatják, ez nem igaz, mert szép számmal akad üzem, ahol a számítógép aktív
részese a tervszerű, megelőző, karbantartó munkának, a tmk-nak. Ez valóban
így van, ha a felújítói, a karbantartói tevékenységre azt mondjuk: termelés.
Mielőtt azonban a „Ki a hasznosabb, a szolgáltató, aki nélkül nem mennek
a gépek, vagy a gyártmányokat előállító" című, meglehetősen meddő vitába
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jobban belebonyolódnánk, beszéljünk a számítástechnika e téren elért ered-
ményeiről. A BVM szolnoki gyárában a rekonstrukció és egy új beruházás
megvalósításával párhuzamosan kidolgozták — az Építésgazdasági Szervezési
Intézet szakemberei végezték el a munkát — a gépek számítógépes megfigyelé-
sének módját. Eme rendszerrel állandóan naprakészen tudnak a berendezések-
ről, azok fontosabb egységeiről, úgyszólván mindent. Hosszabb távon a gép
segítségével kialakul a kép: ha állnak, miért állnak, mi kell ahhoz, hogy men-
jenek; kiderül, hogy mindig X-nél, Z-nél romlik el valami, lehet figyelmez-
tetni, fegyelmezni. Nem „szemre", tapasztalati úton állapítják meg a felújí-
tandó géprészek cseréjét, karbantartását minderről pontos tájékoztatást ad a
gép. Tájékoztatja a gyáriakat arról, hol találhatók a gyártási folyamat kritikus
pontjai, és hogyan szabadítható fel kapacitás. Vannak olyan gépek a gyárban,
amelyek ha állnak, 100 ezreket „vesznek ki" az üzem zsebéből. A számítástech-
nika alkalmazásának hasznosságát illusztrálni itt — nem kell különösebb kom-
mentár. Más példa: van olyan vállalat, ahol az állóeszközök értékének nagy-
sága, a „féleségek" mennyisége követeli meg a számítógép alkalmazását. A
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalatnál ez az érték meghaladja a
hétmilliárd forintot. Egységes karbantartási elvek szerint végigreperálni a
berendezéseket, szinte beláthatatlanul nagy munka, hihetetlen mennyiségű
információt igényel a berendezések állapotáról, a felújítás lépéseiről, a szük-
séges anyagokról, alkatrészekről. S még egy tanulságos eset: a Szolnoki Cukor-
gyárban a kampányok közötti hálóterves, számítógépes karbantartási rendszer-
rel évről évre egyre több munkát végezhettek el saját maguk az üzemiek.
(Köztudott, hogy idegen kivitelező vagy karbantartó közreműködése drága
dolog.) Az üzem eredménye — ebben foglaltatik a nyereség is — az alkal-
mazás előtti évben: —53, az alkalmazás utáni esztendőben +34, majd +152
millió forint.

Az említett üzemek tehát valóban eredményeket könyvelhetnek el. Kér-
dezhetnénk, mégis miért akkor a kérdés: tényleg sikernek számítanak-e a meg-
tett lépések? Miért az idézett „totyogás a sártengerben"? Magyarázatként szol-
gáljon egy személyes vallomás. Az egyik, megyénkben található számítógép
operátora mondja: csalódott a számítástechnikában. Megismerte a rendszer
lényegét, működését, elvét, olyan ez nekem — mondja — mint otthon egy
vasaló. Pedig azt szeretném, ha olyan lenne, mint egy varrógép. „Kihozni" vele
valamit — építeni arra, hogy mi a véleménye, s még sorolja a kívánalmakat
tovább. A kérdésre, hogy mennyire használják ki a gépet — azt mondja, rossz
kérdés. Futhat ugyanis a gép éjt nappallá téve, három műszakon keresztül, az
is üzemidőnek számít, és mondhatják, tökéletes volt a kihasználása, pedig csak
ide-oda teszi, sorolja az adatokat, tábláz naphosszat, dolgoznak a sornyomta-
tók, de nem használja a központi egységét, az nem tesz semmit sem. A lényeg
tehát az, hogyan, miként élünk az adott kapacitással, azzal a lehetőséggel, hogy
a gép a betáplált adatok alapján véleménynyivánításra is képes.

A termelésirányítás az, ami próbára teszi a berendezést és az embert, az
irányítóját egyaránt. Annak, hogy a megyében ezen a területen a számítás-
technika nem kapott teret, több oka van. Az egyik például, hogy amíg az
R 20—22 típusú gépek munkába nem álltak, nem is lehetett beszélni ilyen jel-
legű és mélységű ténykedésről. A termelésirányítás ugyanis igen nagy tömegű
adat tárolását követeli meg. A kisebb gépek nem is rendelkeztek az említetthez
hasonló tárolókapacitással. Hazánkban nem is „hoztak" forgalomba olyan prog-
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ramot, amelyek alapul szolgálhattak volna egy-egy ilyen munka elvégzéséhez.
A SZÜV például nemrégiben vásárolt egy TMS adatbáziskezelő rendszert,
amely már alkalmas az úgynevezett tir, azaz termelésirányítási munkához,
Csakhogy ez kevés. A Hűtőgépgyár R 20-as gépével is elkezdődött a tir elő-
készítése. A gép a termékstruktúrától a darabjegyzéken keresztül a létszámon,
a gépi kapacitáson át a normákig számtalan adatot kíván meg. Pontos adatot!
Kiderül — mint ahogy volt rá példa — nincs norma valamilyen munkára.
Nincs, mert sürgősen el kellett végezni a feladatot. A gép viszont ilyen érvet
nem fogad el. A rendszer kidolgozása tehát alapvető változásokat követel meg
a fejekben, a munkapadok, a művezetői, a szerkesztői asztalok mögött. Csak-
hogy ha valaki a saját „manuális" szisztémájával dolgozott tíz-húsz évig, még-
csak nem is érzi, nem is érti, hogy becsontosodottsága miért is ítélendő el —
morális és gazdasági szempontok miatt. Nehéz látni a számítástechnika alkal-
mazásának a „végét", azt, amikor a gép tervvariációkat ad egy vállalat veze-
tőinek, amikor a tárgyalásokhoz kapacitásfelmérést és optimalizációt végez.
A változásokban, a szervezeti átalakulásokban, az adminisztrációban persze az
alanyok többnyire nem is érdekeltek, noha ez plusz munkát jelent nekik.

Tudni kell, hogy mit kérdezzünk a géptől

Számítástechnikát az egyetemeken az utóbbi fél évtizedben kezdtek el inten-
zíven oktatni. (A középiskolai számítástechnikai kultúra kialakításáról ne is
beszéljünk. A Neumann János Számítógéptudományi Társaság megyei pályá-
zatára beérkezett középiskolás dolgozat készítője a „fehér holló" kategóriához
tartozik.) Nem is csoda, hogy nem tudnak mit kérdezni a vezetők a géptől.
S ez még nem lenne baj, de meglehetősen kevés helyen dolgozik olyan appa-
rátus, amely javaslatokat tudna adni a felvetendő kérdésekre. (Egy vállalat
programozói, szervezői mesélik, hogy a SZÁMOK — ez a számítástechnikai
szakembereket oktató hazai központ — vezetőket informáló, felvilágosító,
oktató tanfolyamára szóló meghívókat is nekik szignálják. El is mennek meg-
hallgatni azt, amit már megtanultak és tudnak. Amott pedig, a vezetők nagy
részénél, marad a tájékozatlanság, és egyszerre a laikusokban a számítógéppel
szemben meglevő csodálat vagy ellenállás.)

Mindeddig a felhasználói körről beszéltünk, magukról a gépekről, a „keze-
lőikről" nem sok szó esett. (A számítástechnika sikere vagy kudarca ugyanis
elsősorban az előbbieken múlik. Egy számítógépes kezdeményezés könnyen
megbukhat az alkalmazók „jóvoltából".) A számítástechnikai szakmák igen nép-
szerűek, különösen a fiatalok körében, még akkor is, ha kiemelkedően nagy
jövedelmet nem biztosítanak. Példa erre a szolnoki számítóközpont esete, ahol
két adatrögzítői állást hirdettek meg tavaly, és 38-an jelentkeztek. Színvonalát
is fémjelzi, hogy a 190 dolgozót számláló apparátusból 45 diplomás szakember.
Egy, a szolnoki számítóközponthoz hasonló munkahelyre manapság — mond-
ják — olyan nehéz bejutni, mint a háború előtt a MÁV-hoz, vagy a postához.
A munkaerőhiány fogalmát tehát nem ismerik, noha igen fegyelmezett helyt-
állást kívánnak meg a berendezések. A figyelmetlenségek, a fegyelmezetlen-
ségek komoly hibát okozhatnak: képzeljük csak el, milyen értékekről tud a
gép az OTP-számlázás esetében, vagy milyen botrányos lenne, ha a számító-
központ miatt nem jutnának el egy-két napig a szükséges élelmiszerek az
üzletekbe.
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A népszerűség ellenére számítógépes berkekben mégis divat beszélni a
software válságáról, ugyanakkor pedig szokás emlegetni manapság a perifériák
forradalmát. Kicsit durván lefordítva, „köznapi" nyelven mindkét „jövendölés"
az adottságok, a lehetőségek jobb kihasználásának problémáira utal. Világ-
viszonylatban is sokkal gyorsabb volt a gépek teljesítőképességének fejlesztése
— egy másodperc alatt nem néhány, hanem sok száz millió műveletet végez-
nek már el — ugyanakkor a berendezést kiszolgáló egységek mondhatni csiga-
lassúsággal dolgoznak, fejlesztésük sem volt ilyen ugrásszerű. Vegyük például
a mágneses-lemezparkot. Most kezdenek „bepötyögni" az országba olyan mág-
nes lemezek, amelyek szinte egy nagyságrenddel nagyobb, 100, 200 millió elemi
adatot képesek tárolni elődeikhez viszonyítva. (Nemrégiben a szolnoki számító-
központ is vásárolt hatot az Egyesült Államokból). De a tárolóháttér mellett
az sem lényegtelen, milyen programokkal, programcsomagokkal dolgoznak a
gépek. Éppen a SZÜV-nél jöttek rá, hogy felesleges többszörösen feltalálni a
meleg vizet. Kiderült ugyanis, hogy ahány központ, s ahány — vegyük példá-
nak a húsipari üzemeket — megrendelő, annyiféle program, noha mindegyik
ugyanazon termékcsoport készítésével, értékesítésével foglalkozik. Egységesített
rendszert dolgoztak ki a SZÜV-nél például a OTP-fiókokra, az AFIT, az AG-
ROKER vállalataira, az állami gazdaságok munkáira. Mindez persze egységes
gépparkot is feltételez.

Mi tehát a jobb: a centralizáció a számítógépeknél, vagy annak éppen
ellenkezője? Most, amikor különböző ágazatokban megszűntek a trösztök, más-
hol pedig bizonyos döntési jogkörök kerülnek a vállalathoz, különösen fontos
ez a kérdés. A jelenlegi beruházási visszafogottság, a kis- és középüzemek sze-
repének növekedése vajon azt jelenti-e, hogy le kell mondani az új gépek
beszerzéséről, az említett vállalatoknak a számítógép alkalmazásáról, netán az
ezzel járó haszonról?

Saját géppel vagy a számítóközponttal ?

Szakmai berkekben folyik a vita arról, hogy kell-e gép a vállalatoknak, vagy
inkább a nagy teljesítményű számítóközpontokra bízzák számítástechnikai mun-
kájukat? A válasz általában: is — is. Az előbbiek mellett kardoskodók érve,
hogy a vállalat rugalmasabban tud bánni a berendezésekkel, akkor és azt kér-
dez tőle gyorsan, amit akar, mint a távol eső központ. (Példa a Hűtőgépgyár
R 20-as gépe, ahol üzleti tárgyalások előkészítéséhez szolgáltatnak naprakész
adatokat, vagy új konstrukcióhoz dolgoztatnak ki méretezési variációkat,) A
központok létrehozása, erősítése mellett pedig az szól, hogy a vállalatok nem
mindig tudják kihasználni, kellőképpen terhelni gépeiket. (Példa rá a Hűtő-
gépgyár, ahol másfél műszakra való munkát kap a gép naponta.) Nem véletlen,
hogy példáimat ugyanarról a helyről vettem, hisz így talán igazán szemléletes
a két megoldás körüli vita, illetve a döntés dilemmája. Az lenne az eszményi,
ha a vállalatok kis gépeikkel kapcsolódnának a nagyobb központokhoz. Vagy
egy másik megoldás — és ezzel utalunk a beruházási viszonyokra — az olcsó
terminálok kiépítése. Azoknak a csápoknak a kialakítása, amelyekkel úgy kap-
csolódhatnak az üzemek, vállalatok a géphez, mintha ott mellette ülnének. Szol-
nokon a Kőolajkutató Vállalatnál dolgozik egy, s az az OKGT számítógépéhez
kötődik. A jövő várhatóan ez, különösen, ha ott a helyszínen kiegészítik apró
perifériális berendezésekkel — sornyomtatúval, egyebekkel. Igaz, nem könnyű
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elviselni azt a tudatot, hogy csak akkor dolgozhatnak a géppel, amikor meg-
szabják — hiszen a terminálokhoz bizonyos gépidőket biztosítanak —, de ez is
a fegyelmezett, pontos munkával függ össze, amelyről már oly sok szó esett.
A terminál, a kisgép—nagygép kommunikáció, megfelelő munkamegosztást
jelenthetne. (Angliában hasonló üzemmódban dolgozik a berendezések 80 szá-
zaléka.) Persze az is egy megoldás a gépek kihasználására, amelyet a Szolnoki
MEZŐGÉP és a számítóközpont dolgozott ki. így a vállalat R 35-ös gépének
teljes üzemeltetését a SZÜV látja el, s a MEZŐGÉP munkáinak feldolgozásán
túl megmaradó kapacitással is a SZÜV rendelkezik. Az üzlet mindkét félnek
és a népgazdaságnak is megéri. Készülnek egyébként az új szolnoki számító-
központ tervei, ahol ugyancsak egy R 35-ös gép áll majd munkába. (A mostani
telephely az elrobogó vilamosvasúti szerelvények miatt meglehetősen rossz,
nem beszélve arról, hogy ki is nőtte már ezt az épületet a központ. Ennek oka
egyrészt a megszaporodott kiegészítő berendezések száma, a másik a várhatóan
növekvő megrendelések, munkák mennyisége.)

„Szűz terület" a mezőgazdaság

A jövőről szólva két igen fontos felhasználói területet kell megemlíteni. Az
egyik az egészségügy, a másik a mezőgazdaság. Számítógépre vihető — külö-
nösen olyan nagy kórháznál, mint a szolnoki Hetényi — a gyógyszerellátás,
a donornyilvántartás, vagy a gondozói hálózat kiépítettsége, esetleg az ágyki-
használás, a táppénzes állomány megfigyelése. „Sokat reszelik ezt a sajtot" —
mondják szakmai berkekben, de megéri, ugyanúgy, mint a mezőgazdasági opti-
malizációs számítások alkalmazása. A megye termelőszövetkezetei közül pusz-
tán néhányat foglalkoztat a számítástechnika bevonásának lehetősége. Mert
igaz, az alkalmazás „csak" költség, de néhány példa rá: talajerő-utánpótlás,
táblakialakítás, a vetésszerkezetek legkedvezőbb hatású kimunkálása — lehet
nyereség is. (Nemrégiben a zagyvarékasi Béke Termelőszövetkezetnél állt mun-
kába egy gép, ugyanakkor a rákóczifalvi Rákóczi Tsz és a TESZÖV is foglal-
kozik mezőgazdasági üzemek egységes adatfeldolgozó rendszerének kidolgozá-
sával. Az előforduló párhuzamosságnak, a kapacitások kitöltetlenségének az
oka, hogy a számítógép-vásárlást és -felhasználást nem koordinálja egyetlen
szerv, intézmény sem az országban. Igaz, erre vannak törekvések megyei szin-
ten, Győr-Sopron és Csongrád megyében. Koordináló szerv szűkebb hazánkban
nincs.) A költségek megfigyelése egyébként előbb-utóbb kikényszeríti a gazda-
ságokból is a „közeledést" a számítástechnika felé, ugyanígy az üzemekből azt,
hogy a termelésirányításban hasznosítsák a gép javaslatait még akkor is, ha
ma úgy gondolják az üzemek többségében, hogy a számítástechnikai kiadások
rubrikája az, ahonnan más, fontosabbnak vélt rovatokba kockázat nélkül irá-
nyíthatók át összegek. Használatát nem írja elő senki, nem köteleznek rá a
szabályozók. Vagy minden szabályozó — ha átvitt értelemben is — épp erre
ösztönöz?

HAJNAL JÓZSEF
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