
A számítógépek felhasználási területei* 

Fokozódó érdeklődés kíséri korunk egyik technikai csodáját, az elekt
ronikus számítógépet, amely egyesek szerint mint modern „bölcsek köve" 
képes optimális megoldások kidolgozásával gazdasági előnyt biztosítani, 
felszabadíthatja az embert az alacsonyabb rendű, rutinszerű munkák és 
döntések rendszeres központi irányításától. 

A „bölcsek köve" azonban még nincs teljesen birtokunkban. A lehe
tőségek és a valóság közt még nagy az ellentét. Ez szerencsére folyton 
csökken, de sohasem tűnhet el. Éppen ebben rejlik e terület vonzereje, 
ez sarkallja a felfedezőket újabb kísérletek elvégzésére. A kísérletek 
végrehajtása mind nehezebbé válik. Nagyméretű gazdasági rendszerek 
nem lehetnek kellően át nem gondolt, vagy a valóság próbakövén be 
nem igazolt kísérletek tárgyai. Emiatt az elmélet szükségképpen mindig 
megelőzi a gyakorlatot. 

A tájékozódást megnehezíti, hogy a swkirodalomban túltengen"k 
az egyedi esetek különleges kezelését, vagy technikai különlegességeket 
tárgyaló leírások. A napi sajtót pedig elárasztják egy-egy csodálatos tel
jesítmény kiszínezett képei. A szakcikkek és a fantasztikus tudósítások 
özönében elsik'kadnak a kevésbé látványos, de hosszú évek szervező
munkáját igénylő „egyszerű" feldolgozások. 

Ez az áttekintés megkísérli nagyságrendileg is értékelni azokat a 
feladatokat, amelyeket szerte a világon üzemelő mintegy százezer sz,ámító-
gép megold. 

Mit tud a mai technika? 

Tulajdonképpen minden olyan számítást meg tud oldani, amit elemi 
lépésekből összetéve, folyamatos, logikus, zárt láncolattal (algoritmussal)· 
végig lehet kísérni. Méghozzá igen gyorsan. Alkalmazás szempontjából 
éppen ebben rejlik a csábító vonás, mert az emberi gondolkodást képes 
utánozni. 

A korszerű, ·közepes teljesítményű számítógép jellemzésére elég pél
dául néhány jellemző adat. Egy másodperc alatt néhány százezer össze
adási, vagy összehasonlítási műveletet végez el. Felvetődik a gondolat, 
hogy mit csinál a gép a 24 óra fennmaradó idejében. Talán negyvenezer 
számítást végez? Ki adja fel ezt a feladattömeget és kinek? 

* Kissé rövidített tájékoztatás az 1972. évi Számítástechnikai Évkönyvből 
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Vagy nézzünk egy gyorsnyomtatót, amely percenként ezer sort képes 
kinyomtatni, tehát egy teljes nap alatt több mint egymillió sort. Ki fogja 
mindezt elolvasni, az esetleges hibákat kijavítani? De ha már a perife
riális ki- és bevitelnél tartunk, vegyük a lyukszalagos adatbetáplálást. 
A korszerű lyukszalagolvasó kétezer jelet olvas be másodpercenként. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy ha csupán napi 20 órányi beolvasással szá
molunk, ez közel 150 millió jel bevitelét jelenti. Ezt pedig egymüszakos 
üzemben több mint 3000 gépkezelő lenne csak képes előállítani! (6 órán 
át, óránként 6000 leütéssel és kontrollképzéssel számolva.) 

A harmadik elképesztő lehetőség a nagy tárolókapacitásban rejlik. 
Valamely mágnesszalagon 3-4 millió jelet tárolhatunk, de ezekhez csak 
egyenként sorrendbe rakva, néhány perc alatt férhetünk hozzá Ezzel 
szemben a mágneslemezegységeken ma már 7-20 millió jelet tárolnak 
és ezek bármelyikéhez a másodperc századrésze alatt hozzá lehet férni, 
és kívánatra tetszes szerinti műveleteket végezni. 

E három körülmény: a nagy műveleti sebesség, a nagyteljesítmény(l 
adatbevitel, illetve -kivitel, valamint a nagy tárolókapacitás határozza 
meg a felhasználás különböző területeit. Hozzátehetjük még: abban az 
esetben, ha a gépi hátteret (hardware) hatékony programozási rendszer 
(software) támasztja alá. 

Érthető, hogy a lehetőségeket csupán technikai oldalról tekintve, 
megtévesztő következtetésekhez juthatunk. Ennek tudható be, hogy 
gyakran találkozunk naivitást tartalmazó, vagy fantasztikus perspektívát 
felvázoló koncepciókkal. Van ugyanis olyan felfogás, amely szerint a szá
mítógép olyan felfogás, amely szerint a számítógép mint a mesebeli tün
dér, mindent megold. Sem időbeli, sem térbeli korlátai nincsenek. 

Tegyük hozzá: ha nem is old meg mindent, de igen sokat. Az a több
let, ami a régebbi feldolgozásdkkal szemben jelentkezik, valóban forra
dalmi változásokat jelent. A reális helyzetkép felvázolásához azonban 
célszerű az egész területet áttekinteni és elválasztani a szokásost, az áJ ... 
talánosan használtat a rendkívülitől, az esetlegestől, és rámutatni a ma 
még csak kísérleti állapotban levő feldolgozásokra. 

Négy elkülöníthető terület, aszerint, hogy a számítógép melyik jel-
legzetes tulajdonságát domborítjuk ki, megkülönböztetünk: 

- folyamatszabályozásra, 
- matematikai, műszaki számításokra, és 
- gazdasági adatfeldolgozásra szolgáló számítógépeket. 

Ez utóbbi csoport számszerűleg a beállított berendezések több mint 
3,/4-ét képviseli, de megjegyzendő, hogy ezek a gépek egyben a szokásos 
rutinszerű számít,ásokat és elemzéseket is képesek elvégezni. Ez a hár
mas felosztás ma már nem állja meg a helyét. 

Nehezen sorolhatók ebbe a nyelvészeti feldolgozások, az orvosi diag
nosztika terén elért eredmények, a nagy tömegű adatok tárolásával és 
gyors előkeresésével kapcsolatos feldolgozások, a városi közlekedés sza
bályozása. 

Vizsgáljuk meg futólag ezeket a csoportokat. 
Folyamatok szabályozása. 
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Termelési folyamatok szabályozására az analóg számítógépek mel
lett mindinkább tért nyer a digitális technika alkalmazása, azonban még 
nem olyan mértékben, ahogy azt elvárni lehetne. A folyamatszabályo
zási célú digitális számítógép-technika örökös problémája, hogy miként 
használja ki gazdaságosan e berendezéseket. Ez elsősorban több szabá
lyozási pontnak egy rendszerbe kapcsolásával oldható meg, mivel a mű
ködési időnek csupán tört részében kell ténykedniök, és a több szabá
lyozási rendszer a számítógép jobb kihasználását teszi lehetővé. Más
részt az üres időket azzal igyekeznek kihasználni, hogy átkapcsolással 
gazdasági adatfeldolgozást is megoldanak. A gazdaságos üzemet akadá
lyozza a fOkozott biztonsági követelmények érvényesítése. Esetleges ki
esési kockázatok ellensúlyozására majdnem kivétel nélkül két gépet kell 
beállítani, amelyek szükség esetén átkapcsolhatók. Nagyobb folyamat
szabályozási rendszerek Európában csak kivételesen fordulnak elő, az 
Egyesült Allamokban is még kis számban, főleg a kohászati és a vegy
iparban. 

Az alapelv azonban ugyanaz: előre elkészített programok gondos
kodnak a különböző esetekben követendő magatartásról. 

A városi közlekedés szabályozása azon alapszik, hogy meghatáro
zott csomópontokon automatikusan figyelik az áthaladó járművek szá
mát, és a iközlekedési lámpákat úgy szabályozzák, hogy a főútvonalakon 
a legnagyobb átbocsátóképessége! érjék el. Elsőnek Torontóban hasz
nálták e rendszert, Európában pedig Münchenben. Ma már sok város
ban végeznek ilyen irányú eredményes kísérleteket. 

Számítástechnika - operációkutatás. 
A matematikai és műszaki számítások köre folyton bővül. Egyrészt 

a matematika tudománya is gazdagodott olyan számítási eljárások el
végezhetőségével, amelyeket a munkaigényességük miatt manuális el
járással eddig el sem lehetett végezni, másrészt ha korlátlan lehetőségei
vel már rendelkezésre állt a számítógép, a gép logikája eleve ·megköve
telte, hogy a 'korábbi adatrendezési és csoportosítási technikán kívül, 
a gép logikai döntési képességét kihasználó számításokat is végeznek. 

Kialakult módszerrel rendelkeznek már a lineáris programozást al
kalmazó rendszerek is. A gyakorlati életben legtöbbször nem lineáris 
összefüggések fordulnak elő, amiknek a kezelése már nehezebb. A hazai 
alkalmazások közül számos szállítási problémákat oldottak meg, a cukor
répa-szállítás idényszerű lebonyolításától kezdve, a gabonabetakaritás és 
a malmok közötti kapcsolat optimális kidolgozásáig. Kidolgozták az azo
nos profillal rendelkező gyárak közötti termeléselosztás optimalizálását 
stb. Mindezek az eljárások annyiban jelentenek ·kivitelezhető modelle
ket, amennyiben zárt rendszerekről van szó. 

Legszilárdabb alapokon a statisztikai elemző módszerek állnak. Ezek 
sok éves múltra tekintenek vissza és az elektronikus számítógépek az 
elemzés technikáját kifinomították. Meg kell azonban jegyezni, hogy eze
ket az elemzö módszereket az adatfeldolgozást végző kisebb számítógé
pek is használják. 

A kidolgozott matematikai, optimális módszerek a felhasználók ez
reihez mint kész programcsomagok jutnak el, tehát bizonyos szinten túl, 
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a közép- és 'kisvállalatoknál ezeket az egységcsomagokat, mint a gyártó 
cégek által rendelkezésre bocsátott előregyártott elemeket használják fel. 
Ezáltal alsóbb szinten nagyobb jelentősége van a logikai rendszerek ki
dolgozásának, amelyek keretében természetesen felhasználják a matema
tikusok által kidolgozott eredményeket is. 

A gazdasági élet felső szintjén, főleg egész gazdasági ágakat átfogó 
tervezéseknél és az elemzéseknél mind nagyobb szerepet kap a matema
tikai módszerek alkalmazása. Ez arányban áll a gazdasági élet törvényei
nek szilárdságával. Minél labilisabbak ezek, annál nagyobb szerepet kap
hat a pillanatnyi helyzet jellemzésére alkalmas tömegszerű adatok kü
lönböző szempontok szerinti kigyűjtése, amely a döntés előkészítéséhez 

nélkülözhetetlen. 
Bármekkora is legyen e g!'>pnek jelentősége a tudomány előbbvitele 

szempontjából, az üzembe állított számítógépek túlnyomó többsége adat
feldolgozásra beállított berendezés. A százezres gépállományba nem szok
ták beszámítani az ún. kiszámítógépeket, tehát azokat az irodai célra 
szolgáló, elektronikus elemekkel működő •kiszámítógépeket, amelyek 
adatbevitele túlnyomórészt bebillentyűzéssel történrk. Ide tartoznak vi
szont a nálunk is elterjedt UNIVAC 1004-es vagy 1005-ös számítógépek, 
amelyek átmenetet képeznek a lyukkártyatechnikához. Újabban a kis
komputerek és a szokványos számítógépek közötti hézag bezárult, 
amennyiben olyan kisteljesítményű számítógépek láttak napvilágot, ame
lyek a kis-, vagy középüzemek szükségleteit látják el. Ezek közül vár
ható a legnagyobb darabszámú gépbeállítás, ami egyben annak demonst
rálása, hogy számszerűleg a legnagyobb igény a legkevésbé látványos, 
egyszerű, de a vállalati szükségleteket sokoldalúan kielégítő kisgépek 
iránt mutatkozik. Jó számitóképesség, a perifériális egységek bő válasz
téka, elsősorban a mégneslemezes technika térhódítása, nagy tárolókapa
citás, gyors elérési és adatrendezési lehetőség, és fejlett software a kor
szerű adatfeldolgozó-gépek jellemzői. 

Adatfeldolgozás. 

Minden mélyebb elemzésnek megbízható alapadat-feldolgozási rend
szeren kell alapulnia. Ezért nem szabad csodálkozni azon, ha a kezdeti 
lépések erősen hasonlítanak a régi lyukkártyatechnikában ismert eljá
rások.hoz. Ez természetesen önmagában is indokolt, ha pl. a műveletet 
gyorsabban végzik el, de legtöbbször már ezen a fokon is - mint mel
lékterméket - sok olyan kiegészítő információt szolgáltatnak, amelyek 
elvégzésére korábban nem nyílt lehetőség. A felső határ állandóan nyitva 
van, és tulajdonképpen magasabb rendű feldolgozások csak ott kezdőd
hetnek, ahol jó alapadat-szolgáltatásra lehet építeni. 

A szervezéselmélet viszont azt is kimutatta, hogy lényeges különb
ség van a műszaki folyamszabályozásnál előforduló zárt rendszer és az 
ember-gép kölcsönhatásaként fellépő nyílt rendszerek között. A kölcsö
nös egymásra hatás körülményeit nem sikerült eddig tisztázni, ezért 
vagy túl kevés paramétert vesznek figyelembe, vagy össze nem tartozó 
hatásokat kapcsolnak össze. 

Még koránt sem alakultak ki egyértelmű módszerek, ezért szükség
szerűen foglalkoznak a számítógépes ,,egyszerű'' információnyeréssel. 
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Ennek részletezése előtt meg kell azonban jegyezni, hogy az adat
feldolgozásoknak két vetülete van: egy technikai és egy tartalmi. A tech
nikai résznek is meghatározható szerepe lehet, de sohasem lehet öncél. 
Ezért kell elméleti következtetések helyett a kialakult valóságot ma
gyarázni. 

Az adatfeldolgozás technlkai meghatározói. 

A számítógépek általános jellemzőin kívül a gazdasági adatfeldolgo
zásoknál két élesen elkülöníthető feldolgozásmódot különböztethetünk 
meg: 

~ on-line, vagy real-time feldolgozást és 
- kötegelt feldolgozást (batch processing). 

Az on-line feldolgozás azt jelenti, hogy a feldolgoztató állandó kap
-csolatban van a számítógéppel, és az számára állandóan rendelkezésre 
áll. Ennek pillanatkész változata a folyamatszabályozás, ezen belül is 
legpontosabban kell működnie, pl. egy űrhajó szabályozó berendezésének. 
Ide sorolható azonban valamely repülő- vagy vonathelyfoglalási rendszer 
is. Ezen belül egyetlen vagy kisszámú program van a gépbe betáplálva 
és a sok végállomás (terminál) szükség szerint kapcsolatba kerülhet a 
rendszerrel. 

Akkor kerül ilyen rendszer kiépítésére a sor, ha gyors döntéseket kell 
hozni. Találkozhatunk azonban - ritkábban - kereskedelmi vállalatok
nál is ilyen feldolgozásokkal, pl. a Quelle csomagküldő áruház esetében 
(Nürnberg mellett Fürth), ahol a törzsadatok és a rendelkezések pilla
natkész állapotban tartására 24 db mágneslemezegység és ugyanennyi 
mágnesszalagegység áll kizárólagos rendelkezésre. A biztonsági követel
mények miatt rendszerint ezek a gépparkok is iker központi egységekkel 
vannak ellátva. Meg kell jegyezni, hogy az ilyen rendszerek kiépítése igen 
költséges, mivel a számítógép sokszor nincs kellően kihasználva. Bizonyos 
esetekben azonban ez üzleti szempontból még ilyen feltételek mellett is 
kifizetődő. 

A kötegelt feldolgozásokat tekinthetjük ma még az általánosnak. Az 
üzleteseményeket a feldolgoztató rendszerint saját telephelyén, megfe
lelő adathordozóra rögzíti és ezt egy feldolgozó állomásnak adja át, amely 
a számára legmegfelelőbb időben végzi el a feldolgozást. A hosszas elő
készületeknek, az elkészített programok merevségének, a váratlan aka
dályok miatti határidőcsúszásoknak ugyanolyan negatív következményei 
lehetnek egyetlen nagyvállalaton belül is, mint egy bérmunkairodánál. 
Emiatt kisebb vállalatoknál elég általános gyakorlat, hogy a feldolgozá
sok operativitásának biztosítása érdekében előszeretettel használják az 
elektronikus elemekkel működő, de a könyvelő- vagy számlázógépekből 
kifejlesztett kis ,komputereket, amelyek számlalapos megoldásúak és pil
!anatkész adatokat szolgáltatnak. A bonyolultabb kiértékelést a mellék
termékként szolgáltatott lyukszalagok alapján rendszerint bérmunkairo
dákban végeztetik. 

A gazdaságosabb üzemvitel érdekében néhány év óta megvalósítot ... 
tá'k két vagy több program egyidejű futtatását, ami főleg a drága 'közép
vagy nagygépeknél szokásos. 
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A leggazdaságosabb üzemet azonban az ún. time-sharing rendszer 
tudja biztosítani, amelyben az egyes előfizetők egymástól függetlenül ké
pesek úgy használni a központi számítógépet, mint a telefonelőfizetők 
a hálózatot. Ez azt jelenti, hogy a központi gép az egyes előfizetők prog
ramjait és adatait olyan gyorsan viszi be a számítógépbe, majd onnan 
szükség esetén helyezi ki a külső tárolóra, hogy az előfizetőnek az az ér
zése, hogy a gépet egyedül használja. Ráadásul nem is fizet többet, mint 
a ténylegesen igénybe vett gépidőt, ami sok esetben csak néhány másod
perc. 

Könnyen belátható, hogy jelenleg csak korlátozott számú előfizetőt 
képes az ilyen rendszer kiszolgálni, ez esetben is inkább műszaki számí
tásokra. Szerkesztő irodák eredményesen használhatnak valamely kiter
jedt programkönyvtárból rutinszerű számításokat stb. Európában inkább 
csak a nagyobb gyártó cégek építettek ki eddig ilyen rendszereket, főleg 
demonstrációs célokra. Számuk nem éri el még a . tízet, de egyre emelke
dik - főleg a.z Egyesült Allamokban. 

Tárolt adattömegek feldolgozása. 
A tárolt adatok visszanyerésénél legklasszikusabb terület a doku

mentáció. Bűnténynél az elkövetett cselekmény jellemzőiből következtet
hetnek a· Valószínű· :tettesek kör;é~, és ebből az illetékes nyomozók kihá~ 
mozhatják a tegcé~zerübb tennivalókat. 

Bizonyos betegségek lefolyására .vonatkozó tüneteknek és adatokna!l' 
ésszerű tárolásával megállapítható, hogy adott esetben a betegnél milyen 
terápia alkalmazása lehet célszerű. 

A számítógép. azonban ilyen esetben sem „dönt", hB.nem csupán elő:-
segíti a· dOntést á ·g'ondolkodó ember számára. ' 

A feladat· nagysága abban van, hogy azonnal elérhető (mágnesíe~ 
mez, vagy mágneskártya) tárolókon olyan csoportosításban helyezzék e( 
az adatokat, hogy az együvé tartozó szempontok könnyen előkereshetők 
legyenek. 

Részben a technikai adottságok fejlesztették ki a néhány éve sokat 
emlegetett, de kűlönböző módon értelmezett adatbanktechni'kát. A mág
neslemez-tárolás kapacitásának növelésével, az elérési idő csökkentésével 
párhuzamosan fejlődött ki a nagytömegü adatok tetszőleges részével vé
gezhető kikeresések, módosítások igénye. Adatbankot először a gépipar
ban fejlesztették ki, amidőn a gyártmányokra · vonatkozó anyag- és bér
adatok kűlönböző feldolgozása- révén új információkat lehetett nyerni a 
tervezésre, anyagszükségletre, gyáregységek programjaina'k összeállítására, 
elő- és utókalkulációra stb. Később a közigazgatás támasztott ilyen igényt 
a lakosságra vonatkozó személyi- és pénzügyi információk rendszerezé
sével és különböző irányú feldolgozásával. Kézenfekvő volt, hogy a gaz
daságot irányító és elszámoltató szervek (tervhivatalok, statisztikai hiva
talok) feldolgozásra készen tárolják az egész gázdasági élet irányítását 
elősegítő információkat. Az adatbank helyes értelmezésének azonban nem 
csupán ádattárolási szerepe van, hanem a külön:bözó módon szervezett 
adáttáraknak (file) előre kidolgozott software segítségével történő olyan 
feldolgozás, amely eredéti formában nem volt tárolva. Az adatbank tehát 
nem pusztán törzsadat, vagy olyan adathalmaz, amit úgy kell előkeresri'i; 
mint valamely évkönyvből egy adatot. Éppen ebben rejlik e technika 

135 



nehézsége, és a következő év1,k feladata lesz majd a legjobb módszerek 
általánossá tétele. 

Hazai viszonylatban a jövő képét elsősorban a perspektivikus tervek 
célkitűzései határozzák meg. A világfejlődés általános tendenciája azon
ban arra enged következtetni, hogy perspektivikusan hazai viszonyok 
közt is kialakulnak a következő típusú adatfeldolgozási hálózatok: 

- a forgalom és közlekedés szférájában az országos irányítási szem
pontokat elősegítő hálózatok kiépítésére kerülhet sor az adattovábbítási 
technika kiterjedt alkalmazásával. Ilyen rendszert építhetnek ki egységes 
formai rendszerben mpködő termelői ágak (pl. az építőipar bizonyos szek
torai). 

- A termelői szektor nagyvállalatai saját rendszerüket valósíthat
ják meg. 

- Az egyetemek és főiskolák korszerű számítógépeken képezik ki a 
szakembereket. Ezeknek a számitóközpontoknak adattovábbítási kapcso
latai épülnek ki a különböző szakosított iskolákkal, és ezáltal széles ala
pokon terjed a számítógépes kultűra. 

- Kisebb vállalatok számára is cél'Szerű lesz az országosan kiépített 
time-sharing rendszerek igénybevétele. Ennek előfeltétele, hogy olyan 
országos hálózat épüljön ki, amely az igények gyors és olcsó kielégítésére 
képes. Egyes központok kapacitáskiegyenlítését a villamosáram kiegyen
lítéséhez hasonlóan, ugyancsak híradóvonalak által lehetne biztosítani. 
A bérmunkaírodák jelentősége ezáltal növekszik, de homogén országos 
rendszerek is kiépülnek. 

Legnagyobb jelentősége azonban az olyan vezetői információrendsze
rek kiépítésének lesz, amelyeknek előmunkálatai az adatbankok kiépíté
sére vonatkozó elképzelésekkel már megkezdődtek. Ennek géptechnÍkai 
és szervezéstechni'k:ai vonatkozása egyaránt van. Végsősoron azt jelenti, 
hogy az egész népgazdaságot mint kibernetikai egészet kell kezelni, ahol 
a helyi rendszerek szervesen illeszkednek a felső rendszerhez anélkül, 
hogy az egyes elemek önállóságát túlságosan csorbítanák. Ez azonban 
nem jelent kevesebbet, mint a népgazdaság tervezésének és irányításának 
teljes módszertani kidolgozását, kiik:ísé,rletezés.ét és bevezetését. Egy ilyen 
feladat természetesen örökös próbatétel elé állítja a tudósokat, irányító
kat és a különböző szintű vezetőket. A megvalósítás idejét ezért lehetet
len megjósolni, az azonban nyilvánváló, hogy az elektronikus számítás
technika előbb-utóbb kikényszeríti ennek az irányzatnák bizonyos komp
romisszumát. 

Adatátvitel 

A számítástechnika széles körű elterjedése cs~k abban az esetben 
valósulhat meg, ha a nagy központi számítógépek által nyújtott sokféle, 
magas színvonalű szolgáltatás minél több felhasználó számára válik elér
hetővé. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy a számítógépet ne csak 
a gép telephelyén, hanem nagy távolságokban levő felhasználók is igény
be tudják venni egyidőben. A számítástechnika jellegét a jövőben első
sorban a számítógépek és a különböző távolságokban elhelyezett felhasz
nálók kapcsolata fogja meghatározni, aminek során szükségessé válik a 
számítógépek egymással folytatott dialógusa is. 
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A fent említett célkitűzés racionálisan a meglevö távközlési hálózatok 
felhasználásával valósítható meg. Távközlési hálózat alkalmazásával a 
számítógép és a távol elhelyezett perifériális egység összekapcsolható, és 
lehetővé válik az adatok feldolgozása azok keletkezési és felhasználási he
lyétől nagy távolságokban is. Egyetlen központi számítógéphez, távközlési 
útvonalakon keresztül, sok távoli berendezés csatlakozhat. Ezek a rend
szerek a táv-adatfeldolgozó hálózatok, amelyekben a számítógépet a peri
fériális egységekkel összekötő rendszerelemeket adatátviteli összekötte
téseknek fogjuk nevezni. A következökben az adatátvitel legfontosabb 
jellemzőivel és magyarországi lehetőségeivel foglalkozunk. 

Mit neve-zünk adatátvitelnek? 
Egzakt definíciót adni - az egyes rendszerek lényegesen eltérő jel

lemzői miatt - nehéz feladat, de a gyakorlat számára kielégítő megha
tározás szerint adatátvitelnek kell tekintenünk minden olyan jel távköz
lási hálózaton történö átvitelét, amely nem beszéd- vagy képinformációt 
hordoz. E meghatározás értelmében adatátviteli rendszereken mind ana
lóg, mind digitális információk továbbíthatók. A továbbított digitális in
formáció numerikus, alfabetikus, vagy alfanumerikus lehet. Adatátviteli 
rendszereken pl. elektrokardiográf berendezés kimenő jelei, folyamatve
zérlő automata, távgépíró, számítógép, ügyviteli gép, rajzgép stb. jelei 
kerülhetnek továbbításra. Az adatátvitel szempontjából tehát elsőrendű 
fontosságú az, hogy az átvinni kívánt információ milyen forrásból szár
mazik. 

A felsorolt esetekre jellemző az is, hogy az adatok viszonylag nagy 
tömegét kell továbbítani távközlési csatorn.;kon, nagy megbízhatósággal 
és általában követelmény a gyors feldolgozás, illetve válaszadás. Ezek 
a követelmények racionálisan számítógépek alkalmazásával oldhatók meg. 
Az adatátviteli összeköttetések emiatt számítógépekhez, speciális automa
tákhoz, illetve ügyviteli gépekhez csatlakoznak. 

Az adatátviteli összeköttetés általános felépítése az alábbi ábrán lát
ható: 

....('.-------

Adat- Hiba- Jelátalakító Távközlési 

végb=~=nde- --~b_:_:_.~_·d_
1

:_,_~-•~ 1-=b=e=r=e=n=de=z=é=s:::::_-_-__':=á=r=a=m=k=ó=·r==--+-

I~ 
·-------------~ 

Hiba- Adat-
Jelátalakító védelmi --+ végberende-
berendezés __,_T~b_e_r_en_d_e_z_é_s~ zés 

_J 
Az adatátviteli összeköttetés felépítése 
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Az adatberendezés az adatforrást, az adatgyűjtőt vagy mindkettőt 

együttesen tartalmazza. 
Egyes adatátviteli összeköttetések - a megbízhatóság fokozására -

hibavédelmi berendezéseket is tartalmaznak, amelyek a távközlési áram
körön előálló hibákat felismerik és automatilkusan kijavítják. Nyilván
valóan az adott felhasználás, illetve az igénybe vett távközlési hálózat 
megbízhatósága határozza meg az alkalmazásra kerülő hibavédelmi eljá
rást, illetve azt, hogy szükséges-e hibavédelmi berendezés alkalmazása. 

A jelátalakító berendezés legalább egy modulátort vagy demodulá
tort tartalmaz. Ha a jelátalakító berendezés modulátort és demodulátort 
is tartalmaz, a MODEM elnevezés használatos. 

Távközlési áramkör céljára felhasználhatók távíró-, távbeszélő-, sőt 

video-csatornák is. 
Adatátviteli összeköttetés a számítógéphez közvetlenül, vagy köz

vetve csatlakozhat. Közvetlen (on-line) csatlakozás esetén az adatátviteli 
összeköttetés a számítógép bemenetéhez villamos jelekkel csatlakozik. 
Közvetett csatlakozáskor (off-line) az adat-végberendezésen megjelenő 

információ gépi úton vagy manuálisan olvasható adathordozóra jut. 
Az adatátviteli forgalom lebonyolítása. 

Az adatátviteli forgalom lebonyolítására alapvetően két lehetőség 

adódik: 
- a meglevő távíró- és távbeszélő-hálózat felhasználása, valamint 
- új távközlési hálózatok létrehozása a táv-adatfeldolgozás speciális 

követelményeinek megfelelően. 

A második megoldás mind költségekben, mind időben irreális, Emiatt 
adatátvitel céljára a meglevő távközlési hálózatok kerülnek felhaszná
lásra. 

Adatátvitel lebonyolítására a már meglevő távíró- és távbeszélő-háló
zat vehető igénybe. 

Távíró- és távbeszélő-hálózatokban az adatátvitel-előfizetők a bérelt 
(pont-pont közötti) összeköttetéseket, a TELEX-, DATEX- hálózatokat és 
a nyilvános távbeszélő-hálózatot vehetik igénybe adatforgalmuk lebonyo
lítására. 

Bérelt távíró-összeköttetések alkalmazása esetén az adatátviteli se
bességek: 50, 100, 200 bps. 

Bérelt távbeszélő-összeköttetések felhasználásokat biztosítható adat
átviteli sebességek (MODEM-ek egyidejű alkalmazásával, 4 kHz sávszé
lességben) 200, 600, 1200, 2400, 3600, 4800, illetve 9600 bps., 1200 bps, se
besség felett speciális minőségű áramkör biztosítása szükséges. 

A kapcsolt TELEX-hálózatban alkalmazható adatátviteli sebesség 
50 bps. Az alkalmazható kódrendszer, illetve a minimális adatátviteli 
sebesség között. 

A nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat igénybevételénél jelenleg 
akadályt jelent, hogy a hálózat nem rendelkezik országos előfizetői táv
választással. Az országos előfizetői távvászlasztás bevezetéséig - az adat
átviteli szolgáltatás fejlődésének elősegrtésére - a Posta bevezette az ún. 
,,időszakos bérletet". Ennek keretében a Posta - az előfizetők által meg
határozott időpontban - meghatározott időtartamra, kézi kapcsolással 
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helyközi összeköttetést biztosít. A nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat 
igénybevétele esetén biztosítható adatátviteli sebességek: 200, 600, 
1200 bps. 

Adatátviteli összeköttetés létesítése. 

Az adatátviteli összeköttetés létesítéséhez szükséges valamennyi be
rendezés beszerzése az előfizető feladata. A Posta jelenleg a távközlési 
csatornát, illetve annak 'karbantartását biztosítja. A távközlési hálózat 
egységének biztosítása, valamint a postai tulajdonú távközlési csatorna 
védelme miatt azokat az előfizetői tulajdonban levő berendezéseket, ame
lyek a távközlési csatornával közvetlen kapcsolatban vannak, a Posta 
megvizsgálja. A berendezés elfog,adott vagy rendszeresített típusú lehet. 
Ha az előfizető által felhasználni kívánt berendezés típusa már elfoga
dott vagy rendszeresített, a Posta a vizsgálattól eltekint. Ebben az eset
ben - az alkalmazni kívánt berendezés típusának feltüntetésével - csak 
ún. ,,bekapcsolási engedélyt" kell kérni ,a Postától (Posta Központi Távíró 
Hivatal). 

Az adatátvitel várható költségei. 
Az adatátvitel postai tarifájának kidolgozása folyamatban van. Azo

kat a szolgáltatásokat, amelyeket az előfizető mint távbeszélő-, illetve 
távíró-előfizető is igénybe vehet, és amelyekre kidolgozott díjtételek van
nak, továbbra is a távíró-, illetve a távbeszél~íjszabás szerint szám
lázzák. Speciális minségű áramkörök biztosítása, valamint postai többlet.,. 
szolgáltatás esetén, a díjak a postai ráfordítással arányosan növekednek. 

A DATEX-hálózat igénybevételi díjai (ideiglenesen) a következők: 

- alapdíj 1200,- Ft/hó, 
- vonalfenntartási díj (távolsági előfizetők esetében) km-enként 

20,-Ft/hó, 
- levelezési díj percenként 1,- Ft. 

Az adatátviteli szolgáltatással kapcsolatos üzemviteli feladatokat a 
Postán belül a Posta Központi Távíró Hivatal látja el, ahonnan a témá
val kapc~olatos v:alamennyi információ beszerezhető. 
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