Az információrendszerekkel kapcsolatos néhány fontos
fogalom. és követelmény°
~.zmkó János
!. A RENDSZEREK ALTALABAN
Amikor informádórendszerekről esik szó - és manapság ez mind gyakoribb -~
önkéntelenül· felvetődik a jogos kérdés, hogy mi is az információ és mik a rendszerek tulajdonképpen, hiszen mind az egyik, mind a másik fogalmat a jelenségek igen
különböző körében használjuk.
·
Beszélünk például társadalmi rendszerekről {kapitalizmus, szocializmus), jogi és
bérrendszerekről (a jogi nézetek meghatározott társadalmi és tudományos állásponton
alapuló rendszere, az államigazgatási stb. dolgozók bérrendszere), oktatási rendszerről stb. Mint látjuk, ezek egyrészt fogalmi elhatárolásokat, másrészt a fizikai valóság
egy-egy jól körülhatárolt területeit jelentik. Már maga az: a tény, hogy a rendszer fogalma a jelenségek különböző körére terjed ki, mutatja, hogy a jelenségek egy-egy
jól körülhatárolt körében olyan általános vagy azonos tulajdonságok, sajátosságok és
törvényszerüSégek vannak, amelyek felismerhetők, és mind a kutatás, mind a gyakorlat területén felhasználhatók. A rendszer fogalma nem ismeretlen az egészségügyben sem, mert gyakorta használjuk az ellátás, a megelózés, ill. a szociális gondoskodás rendszere meghatározásokat.
A rendszerek elcmzésénék fontosságát viszonylag régen felismerték. Az ókorban.
már megtalálhatók az ismeretek rendszere felépítésének törvényszerűségeit feltárni
igyekvő meghatározás.ok. A XVII-XVIII. századi mechanikában a rendszerjellegű
objektumok egész sorát vizsgálták. Az alkalmazott tudományok az emberiség törté·
nelme során egyre inkább specifikálódtak. Jól jellemzi ezt Boulding megállapítása:
..... a tudomány elszigetelt szubkultúrákra hasadozott ... , a specializálódás folyamánmaguk az információt felvevő receptorok is specializálódtak. Ezért fizikusok csak
fizikusokkal, közgazdászok csak közgazdászokkal .. ; stb. beszélnek". Erőteljesen korlátozódott az egyes tudományágak közötti kommunikáció lehetősége. Szükségszerű vé>lt
ezért olyan tudományágak kialakulása, amelyek éppen azt tűzték feladatul, hogy a
világ általános, minden tudományág részére érzékelhető összefüggéseinek feltárásával
foglalkozzanak. Ilyenek a rendszerekkel foglalkozó tudományágak is.
A filozófia így határozza meg a rendszerek fogalmát: ,,Rendszer az egymással
meghatározott összefüggésben levő elemek egységes egészet képező összessége." A kibernetika pedig (amely új tudományos kutatási irányzat a vezérlés és szabályozás, az
információk szerzése, áramoltatása, tárolása, feldolgozása és felhasználása általános
törvényszerűségeinek kutatására) így értelmezi a rendszer fogalmát: .,Rendszeren a
valamilyen közös ismérv alapján együvé tartozó különböző elemek, reszek, egységek
kölcsönös dinamikus kapcsolatát kell érteni." Mint látjuk, nem mond ellent a filozófiai meghatározásnak, de bizonyos értelemben továbbfejleszti, mert célja, hogy ana_;,,
lógiát találjon a természet, a gépi technika és a társadalmi jelenségek között. A kibernetika - ennek alapján - olyan törvényeket, törvényszerűségeket fogalmaz meg,
amelyek érvényesek mind a szabályQzás-vezérlés, mind
• Megjelent az Egészségügyi Gazdasági szemle 19'1t. évi a. szlimában.
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a kg111munikáeió folyanrntaira, függetleniil attól, hogy milyen rendszerben valósulnak IIIC.[!. Mivel a C'ikk címében _az információrendszerekkel kapcsolatos néhány
fontos fogalom 111ag,varázatára vállalkoztam, így a kibernetikát hívom segítségül,
annál is ínkáhb, mert ennek hatására indult óriási fejlődésnek az információelmélet.
A kibernetikának a rendszerről szóló meghatározása is még elég általános ahhm.,
hogy Aznhjektív megítéléshez vezesi;;en abban a kérdésben, adott esetben mi1
tekint hetünk rendszernek; jóllehet azt, hogy· valójában mi tekinthető rendszernek,
objektíi: th1yl'k befol:vásölják.

A rendsza kibtrnetihn'. me(Jltatározása

'

Vizsgáljnk e szcrHpontból az egé,zségügyet. Vajon a kibernetika szerint az egészségiigy rendszernek tekinthetíi-e, rendelkezik-e azokkal a tárgyilagos meghatározó
jegyekkel, amelyek nlapján cgyértehuííen dönthetiink e kérdésben? Megkönnyíti
vizsgálódásunkat, ha nieghatározott ismérvek alapján csoportosítunk.
Mivel a kibernetikai meghatározásban a dinamü·us kapcsolat kitüntet6 jegyként
szerepel, legyen első csoportképző ismérviink a mozgásformák szerinti csoportosítás.
A következő mozgásformákat ismerjiik: mechanikai, fizikai, kémiai, biológiai (;S
társadalmi mozgásformák. J.!~szerint varrnak:
1. meclumiktli mozgásformához kapcsolódó rendszerek (itt a térbeli helyvált.oz-

tntát:i a lényeg),

2.fizikai 1ilozgásformához tartozók, ahol a fizik'ai jelenségek a lényegesek

(hő

és fönyjele,rnégek stb.),
:l. Umird rnozgásformához tartozó rendszerek (vegyi átalakulási folyamatok),
4. bioláf1iui rnozgásformához tartozó rend8zerek (a szerves élet jelenségei az
eh,6<llege:,;ek),
5. trfrs(ldf/lmi wozgásformához tartozó rendszerek, amelyekben a társachdmi
folyamatok játszanak flíszerepet.

'

További megfigyelésünk tárgya ez utóbbi, megjegyezvén azonban, hogy az öt.
mozgú~forma éleRen nen1 kiilöníthető el egymáHtól, a társadalmi mozgásfor111ában
mint a legmagnsabb rendíí mozgásformában az el6zőek mind megtalálhatók.
A második csoportosítás aszerint, törlénhet, hogy a rendszer elemei 11é(lezne/..:-e
egyáltalrí11 mm:,<1úst. R szerint megkiilönhöztet.iink mííkö<lő és nem működő rendHzereket.
·
A működű rendszereket vizsgálva két csoportot, képezhetünk. Ha a rendszerek
miíködését a természeti törvények vak érvényesülése váltja. ki, ezeket passzívan
működő rendszereknek, azokat pedig, amelyek mííködésük során meghatározott
cél elérése érdekéhen a törvényeket tudatosan felhasználják, aktívan mííködó
rendszereknek nevezzük.
Az aktívan mííködő rendszerek között megkülönböztetünk célratörően mííködií
refüfozereket, (ezek saját mííködésiiket a meghatározott cél elérése érdekéhen módm;ítani tudják) és nem célratörően működő aktív rendszereket..
A eélratörően mííködő rend8zerek elemei a működés Rorán lehetnek eI6re meghatározottak; ezek a rendezett rendszerei.·, azok pedig, amelyeknek eleméi a míJködés során az adott pillanatnyi helyzettől föggl.íen keriilhetnek egymással változó
ktqJ('solatba a szervezett rendszerek, röviden szervezetek.
A társadalmi rendszerek esoportmútását az 1. ríbm tünteti fel.
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1. ábra. A társudtdmi rendszerek ciwportosUitsa

Az egészségügy, valamint al- és részrendszerei szervezetL rendszerek.
a működés során különböző kapcsolatokba kerülnek egymással. Hogy ez a kapcsolat milyen, azt a rendszer pillanatnyi állapota
fejezi ki. A rendszer elemeinek összes lehetséges kapcsolatait a rendszer lehetséges
állapotainak halmaza fejezi ki (ez egybt:n egyik jellemzője is a renCIBzernek); és
megfordítva: a rendszer elemeinek_ egymáshoz való kapcsolatai meghatározzák a
rendszer lehetséges állapotait.
Tekintsük ezt át az egészségügynél kevésbé bonyolult olyan rendszeren, amely
két villanyégóhlil áll. Az égők lehetséges állapotai és kapcsolatai a következíík:

A szervezett rendszerek elemei
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mindkettő ég (ll)
első ég, inásodik nem
első nem ég, második

egyik sem ég (00)

(lO)
igen (01)

A rendszert. tehát úgy határoztuk meg, hogy felsoroltuk mindazokat az elemeket,
amelyek nz adott rendszert alkotják és megadtuk mindazokat a lehetséges kap('SOlatokat, amelvek a rendszer elemei között a működés során kialakulhatnak.
A Rzervczeft. rendszerek működésének vizsgálatához meg kell adni, hogy a rendszert a környezetből milyen hatások érik (ezek a bemenő jelel·), továbbá, hogy a
ren<lsZt•r egyes elemeire hogyan hatnak ezek a bemenő jelek, ennek alapján :nilyen
knpt·,;olatba. keriilnek egymással, és ennek eredményeként milyen jelzéseket (h·
menő_j('ltkr:t) küld a rendszer a környezet fe]é (2. ábm). A rendszer működése tehát
lényegi~lwn ahban nyilvánul meg, hogy a bemenő jeleket kimenő jelekké alakítja.
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n

2. ábra. A rendszer

•
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...-\z egyes elemeknek a rendszerben való elhelyezkedése szempontjából rendkívül
fontos a rendszerelemek sajátos egysége a környezettel, vagyis az, hogy az adott
rendszer tiihhnyire n1ás - rnagasabb szintű - rendszernek eleme, saját alkotóelemei p~ig alaesonyabb szintü rendszereket képeznek. Ilyen meggondolásból
bcszéllwtilnk
·
_förendszerelrn31 (ilyennek tekinthetjlik magát az egészségügyet mint rendszert., ha a népgazdaság egészében az egészségügyet vizsgáljuk),
alapren<lszerekről, amelyeknek jellemző paraméterei megegyeznek a főrend
~zeréivel, mégis annak Cl-lak egyik vagy másik alkotóelémét képezik .(ilyen
alaprcnd:,zernek tekinthetjük a kórházat mint az egészségügyi ellátás egyik
alapintézményét),
alren<lszerckről, ahol a működés célja csak áttételek útján érvényesülhet
(ilyen például a kórházban mint alaprendszerben a betegápolás alrendszere
vagy az anyagi-műszaki ellátás alrendszere),
,,:.1.::rendszerekről, amelyek egy·egy alrendszer m{íködésének több, de nem
valamennyi funkcióját látják el (ilyen lehet a gyógyszerelés részrendszer a
hett>g,i.polás alrendszerében, vagy a készletgazdál~odás az anyagi.műszaki
ellátás alrendszerén belül).
Természetesen más példákat is lehetett volna. felhozni. Csupán azt kívántam
érzékeltetni, hogy nincs szigorú szabály arra, mit tekintsünk fő-, alap- stb. rendszer·
nek (mert pl. a társadálmi tevékenység egészének, mint főrendszernek az egészségügy az egyik alaprendszere, így a kórház már alrendszernek tekinthető), de az alrendszer mindenképpen eleme az alaprendszernek s így a főrendszernek is, mint
ahogy n részrendszer -az eleme az alrendszernek, ugyanakkor az alaprendszernek is
,is így továhb .
:\ kibernetikai vizsgálódás egyik jellemz6je, hogy módszere deduktiv, azaz a
komplex rendszerekből és működésükből indul ki, és fokozatosan halad az alkotó.
clen1ek (amelyekre működésiik épül) és kapcsolataik magyarázata felé. Egy másik
jt'lkmzűje az a felismerés, hogy vannak olyan bonyolult rendszerek, amelyekben
a. rell(IH.-:cr viselkedése elsősorban nem a rendszert felépítő elemektől függ, hanem
attól, hogyan ren~szercződnek ezek az elemek, és ~z elemek között mennyi és milyen
infot·11i,,'u..:ió megy át. Ezért a kibernetikai vizsgálódás az információt tette a szerve-
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zett rendszerek működésének alapjául szolgáló egységesítő fogalommá. Az információ fogalmfl.. - amelynek meghatározásához a későbbiek során visszatérek a kibernetikában és a kommunikációs technikában olyan központi szerepet játszik,
mint az energia fogalma a klasszikus fizikában. Minthogy a rendszer elemei között
áramló információ mennyisége matenwtikaifoq meghatározható, ezért ez a fogalom
minden szervezett., célirányos tevékenységet magában foglaló rendszer elemzésére
alkalmazható. A kibernetikai vizsgálódási módRzer éppen ezért bizonyul rendkívül
célravezetőnek, mert, e módszerben a szervezett rendszerek mííködését zárt kategóriákban, általában a matematika nyelvén írják le.
·
A szervezet fogrtlmával már találkoztunk, ezért célszerűnek látRzik tisztázni,
melyek azok a tulajdonságjelek, amelyek alapján eldönthetjük, hogy kilwrnetikai
értelemben vett szervezetről van-e 1-:1zíl?
A szervezet úgy határozható meg, mint egy - legalábbis részben - öwswlJ<ilyozó
rendszer, amelynek legföhh sajátossága, hogy elemei között mindig ott (IZ ember,
aki_ eszközeivel együtt alkotja azt, az egységet, amelyből a szervezett rendszer
kialakítható. Egy huzalokból, telcfonkésziilékekhől és kapcsolóközpontból álló
remlsz~r nem tekintheti> szervezetnek, de azzá válik, ha megjelt>1mek benne azok
az emberek, akik ezt a kommunikáció.s rendszert műkö<lteUk.
A szervezett rendszer tulajdonságai általában elhatároló jellegííek, azaz vagy az
egyik, vagy a rnáRik csoportba tartozóak. A tulajdonságvizsgálatkor in<lnljunk ki
a folyamatból: így nevezzük azt az állapotváltozási láncot, amelyben anpt~ok és
energiúk alakulnak át más anyagokká és energiákkú.
A folyamatban három csoportba tartozó elemek vesznek részt.:
átalakuló anyagok éR energiák,
-- átalakítást. végzli clclllck,
- átalakítást ir{myító elemek.
Hogy az. átnlakulás a kívánt eredménnyel járjon, a folyam"at ha többféle szempontból is hele kell avatkoznunk, azaz a folyamatot irányítanunk kelL Irá11yításon
-értjiik a folyamat elindítását, kívánt módon való fenntartáRát, megváltoztatásí~t
vagy megállítását. E tevékcnyi,,égsorozat folyamán értesüléseket szerzünk, értelmezziik öket 1!s enn<ik. megfelelő ítéletet alkotunk. Az ítélettől függően döntünk és
avatkozunk hc n folyamatba. Ez a lienvatkozás lehet szabályozás jellegíí, ha az
értesüléseket magától a folyamattól'vettük, vagy vezérlés jelleg-fi, ha folyamaton
kíviili értcRiiléH vagy ismérv alapján avatkoznnk lie (,3. <ÍÓm).
l'i:zérléskor a környezetből érkező hatások és a róluk szerzett értesülések képezik
a beavatkozás alapját. A vezédés, mivel nem veszi megfelelően figyelembe a rendszer mechanizmusát és ennek eredményét (azt mintegy a környezeti hatások egyikének tekinti), a társadalmi folyamatok (így az egészségügyi folyamatok) irányításánál nem eléggé célra vezető, mert ha olyan kiilső környezeti hatások érik a rendszert,
amelynek kiegyenlítésére az nem készült fel, akkor nem a kívánt beavatkozás jön
létre. Ezért az egészségügy irányításában a vezérlés fokozato'.'an át kell hogy adja
helyét a szal,ályozá:mak. A szabrílyrmh lényege, hogy a rendszer rnűködését6l előre
meghatározott eredményt várunk . .Ezt mint, a rendsze1• kimeneti értékének nagyságát előírjuk (alapjel). Mérjük a kiemeneti értéket, és az érzékelt különbség (az
alapjeltől való eltérés) alapján avatkozunk be a rendszerbe. A két, irányítási módszer közül nyilvánvalóan a sznbályozás igényli a kidolgozottabb, átgondoltabb
informúc·iórcwlszert:
Irányítási szempontból különbséget tehetünk a rendszerek között aszerint, hogy
a rendszerhez tartozónak tekintjük-e az irányítást végző elemeket, vagy nem.
Amennyihen nem, akkor kívülről irányított rendszerről beszélünk, ha igen, akkor
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ill. ii11s:;11bál,11u:..c) rPr11.!sznnck nevez:ziik a,-;zeri11t, hogy az irányítás for111ája
v,,z,:rl,;H vagy szahályo;,,ár,;-e,
.·\z ünsznl;ídyozb 1:c~nd,-;zerckheu a zárt ininyítA:-;i kiirt bdsö neyulfv Ü8sZl!(:s11tolá,'>-

ii11rc::,1'.n,!I,

w1l' 1tevezziik, inert
az iránvítús a rt•ndHz:t~1·ct1 heliil van,
az inín;rítúsi beavatkozás a kívúllt 1\s a tönyle~es állapot. kiizi.itti cltéréH (·1;iikk1·ut1.i:•a'·n! ininynl ,:s
1l lienrnt ko1.il:-; a 1't•1Hh,zerr(íl levet L jelek alapján történik (visszaesatolás).
Az 1·wi.,;zs1'.giigyet, 1ni11t1\.n 111cgtalállmtók benue mindezek az elemek, ün:-;zahálym.ú rend:-;z1•rnek tckintl1etjíi.k.
A t11bj1lonsúgokat viz8µ/tlva egy 111ltsik l"Soportképzd ú,111érv a rendszernek a
J:iin1y1::;d/Ji,.,~ rofo l;/s;:;011yo. Hn 1t re11dszerben a tervt•zetL be-, ill. kiinenő jelek alnpj{ul zajlik le a folyatnat 1)s i~ re11dszer u nwgvúltozott lúfriilményeknck megfelelően
di11a11iik11sa11 \'Últozt1tt11i tudja belsií tulajdonságait, azaz ilz el11irésd..::ei sznLályozni
tudja, akkor ii11s;:;1·n·1.:::;/) rend:-;zerr61 beszt~lli11k. Az egész~f'.!.!'.iigyet., mivel ilyen tulaj-

•

tlo11siíg,1 van, ugya,w.•mk 1)118::;1·r1'1:::;1j rernl-;zernek tekinthetjük.
:\ kiivt:l kt·ziJ 1·sOJHll'I OHítást a:-;;,.eri nt vé~ezzlik el, hogy a. rendszert. irányító :-.zervek
egy vagy tiibb 1·1::;1'11;81: szÚilt'n helyczkcdrn!k-e el. Aniennyihen tühh szinten, úgy
hicran:ltik,1s rer11!.-;zerr{H he.-;zéliiuk. Altaláha11 háro1u irányítási ,,;;zintet Hzokás 111egkiilii11hiizlt"t ni. A fds() n,;:;rt{s Bziutjét, nniely kidotµ;ozza flZ irúnyít ási politikát, azaz.
a túvlati d·lok n1l'ghatározásával foglalkozik. A /..·l)zépwzetés szintjét, amely a
Rtraté~i,ü dolµ;oz·,.a ki, nzaz 1i középtávú célok és a n~ndszer rllszegysúgei egyiitt111ííkii1J,:.,;Ú1ek 1111•gl11llÚl'Ozásá,,a! foglalkozik. V1:gtil 11::, alsó xzinlet, amely a taktikát
l1al1Íroz,m 1m•g, a;,;az n napi feladatok n1egoldúsával foglalkozik. At. eg,~K:r.ségilgy is
ilyt·n hicrart'hil.:uK rendszer.
A tulnjdons1Ígok vizsgálatAhan a kiivctkezii t·soportképú) ismérv a rendszer ele1uc·i /,hd~·,;rJl·8 úllopolr1i1111k i~s 1•g_v1wí.s kiiú:itti lrnpm,olatainak jellege. Nyilvánvaló,
hogy 1,úrtw·l_v t·l1!111, így n111ga a n•1Hlszer is csak akkor változta..tja meg álfo.potát,
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ha valamilyen hatás éri. Vannak olyan rendszerek, amelyeknek állapotát bármely
pillanatban teljesen meghatározza a saját előző állapota és az előző hatások; a
rendszerek elemei egymással meghatározott (determinált) kapcsolatban vánnak,
ezért ezeket hutározott, azaz determinisztikus rend-,zereknek nevezzük. Más rendszerek elemei között viszont ninüsenek ilyen szigorúan meghatározott kapcsolatok,
csupán véletlenszerűek (sztochasztikusak), így következő á1la.pot.uk is csak valószíníisíthető a rendszer állapotának és a bemenő jeleknek ismeretében. ~~zek a rendszerek általában határozotlan rendszerek. A szervezett rendszerek, így maga az
egészsiSgiigy is, határozatlan rendszernek tekintendők és ennek következtében határozatlanok a benne lezajló folyamat.ok is. Ezt azért fontoí'I üm1erniínk, hogy a remiszer irányítását és ellenőrzését ahhól kiindulóan szervezzük meg, hogy a rendszer
hatArozatlan.
A következő csoportképző ismérv a rendszert alkotó elemek .yzámáwl és kapcsolataik lehetőségével függ össze. Már volt szó arról, hogy egy rendszer pillarnttnyi
állapotát elemeinek adott, pillanatbeli állapota és pillanatnyi kapcsolatflik határozzák meg. Valamely remfazer lehetséges állapotainak számát tehát elemei állapotainak és kRpesolat1dnak összes lehetséges kombinációja határozza meg. Vftnnak rendszerek, mint például az egészségügy, amelyek oly uiértékben bonyolultak, hogy
egéRzükben nein is határozhatók meg. E rendszerek szerkezete, elemeinek összetétele és kapesolatai állandóan fejlődnek, dinamikusan változmik, a henniik részt
vevő elemek száma és változatos tulajdonságai, kayJl'solatai, kom hinádóinak lehetséges száma rniat.t képtelenség felsorolni valamennyi á11apotot, amelyet a rendszer,
ill. a benne lezajló folyamát felvehet. Ezért ezeket a rendszeruket mefllwtrírozh,1/ldlo n rendszereknek nevezzük. A meghatározhatatlan rendszerek vizsgálati és szerve~
zési módszereinek olyanoknak kell lenniük, amelyek ezt a jelleget figyelembe veszik,
tehát. hogy nem egyszerre az egészet, hanem ennek csak egy részét, nem mindf-'nt,
hanem esak a lényeget kell és szabad meghatározni.
A következő csoportképz() iim1<irv az irányítási ulyoritmu8uk álluwlós<Í.yát veszi
alapul. Vannnk rendszerek, amelyek rnűködé:,;ének kezdetén nincs valamennyi
algoritnrns tökéletesen kidolgozva, különösképpen nincsenek az ítéletalkotó algoritmusok. Ez abban nyilvánul meg, hogy valamely beavatkozás nem a kívánt
változást okozza a szabályozott folyamatban. Jlyen esetben meg kell vizsgálnunk,
hogy a kiílönhöz6 beavatkozó jeleket hogyan képezi le az irányított folyamat. A
vizsgiílat eredmt\nyét elemezve és bel<íle okulva, felhasználva a tapasztalatokat, meg
kell változtatnunk a beavatkozás egyes elemeit és algoritmusát a szabályozás
t.ökélt;tesítése érdekéhen. A rendszernek azt a tulajdonságát, amellyel a kívánt cél
elérése érdekében tett be11vatkozások hatását felismerni, foliilbírálni és változtat'ni
képes, öntanuló tulajdonságnak és a rend:,;zereket, melyek ene képesek, ()ntrmuló
rendszereknek nevezziik. Az egészségügy is ilyen, mert irányítá.si módszere állan·
<lóan fejlődik, és ez a fejll:ídés a hatékonyabb irányítási algoritmusok allrnlrnazá~il.ban nyilvánul meg. Képes felismerni azokat az algoritmusokat., amelyek ne11t a
kielégítő eredniénnyel jártak éR a kiváltó okot is; viselkedésén módmdtani képes.
A fenti tulajúom;tl.gisrrn\rvek elem·t.é~e alapján bí:.wást monJhaljnk, hogy az cyb;;séyíiyy
kibernetikai, renrl8zer, mm-t renclolkezik a't.okkal u. tnlajúo11s1igokkul, amelyekeJ. u, kibr,nietika a rm11lsze1·ekkel kapcsolatban vizsgli1:
- önsz(lúályoz.ó re11411zer, mort a tev1;km1ység irllnyíti\.sa a tevékt!llys1\~i foly,uut1.tról
vett tÍJ"tcsii!é,wk alupjtin történik, uzaz u lmtúsUnc ztírt;
- öus::1;rve::-ó rendszer, rnerL rentlelkezik olyan iilkalrnazkodúkt'pesBt'·~gd, au1t>lynek
alapján külsc) bt1avatkozilJ:1 nélkül is képes környezete vllltoz,isailmz uJkalmuzkodni és
ell'm"inek ku.pcw1lu.tait {agy nwgv,-i.lt.0:1.tat.ni, hogy tizek u. kívtlnt kime-nddekPt wlj,ík;
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ininyít;\.st vt'"gz6 sztwvei több ;,;,.inkn hdyPzkPdnek el,
iníuyító szintek alá- és fölérenJdtségi viszonyban vonnak;
- /,,!fúro.~ol{r,n rc11,{,9;;cr, mert az elemei közötti kapcsolat nem dt"t.erminisztikmi, hanern
c1-111p,í11 n.todia;,ztiku,1, cnndc megfelelően az ,~gyik üJlapotLúl 1t nuíHikba történ6 1'ttmtmet
a pillrmotnyi ál!apol és a bemPnójel ismereléhcn csak vnlószíuíísíthnW;
-- 111r::1T,rilár();;},r1tatlon rcnds::er, mert elernl'inek szúrna és lchet8éges tillttpot!lik és kap-·
c;;.,,!atuik sz!trrm oly!in nagy, hogy pontos rneghat.íítoztisuk P.zint.e IPhctetlen; r'.Zenkh·iil
dirrnmikm,fin viiltozó, föj,l{ídtí rendszPr, amp]y rnl·g nehezebb{ tC's..-.i mcgismf:'rhetéístig(•t;
fá,-,rr1rchil..·11s renrls;:cr, mert

~\s nz

Pg,n•;;.

rf'w!F1::cr, mert képes döntési szo.b!llyait (ítéletalkotó fllgoJ'itmusait) módoaz urldigiukkal a kinint ho.túr.;t nem érhette el;
- ri./o/i,•cn i;i;ú/16 renrl8;:er, mnt celkitíizií ,~s rnPgvalósító t.ev,~kenys(!gébl'n egyan\.nt
- l,i..-.,myu~ fokig - környP1,ell'nck ul!l van n•ndi·lve, tehút szabadHrigfoktt korlátozott,
Ül\·1í!Jb;í 11wrt n kiin1_y,•zelnl'k vannak olyan llll'glwtii]'()zott <·lf'rnei, aml'lyek az egit;;zHégüit~·f.'t i;.; llln~ií.hnn fo~lalú ií.tfogóLb rentlszl'l"nek is részei, és amPlyek az iitfogóbL rf'ndszPr
míik;Jd1'·~i 11wl"lumizrlwsa rP\·é'n meghat.írozolt v1dószínüségg-d hatnak az egéHzllt\~iigyre
(pl. H t,irf<wlnlom d(.'JOogrúfüü struktllrü.jtlnnk változllstti, nemzPti jövetle!C'm At.L.).
-

ij11/r1111!1ú

flÍto11i, lm

::\I inden mGködéí rendszerre jel!emz6 a henne vt~gbemen6 állapotvá.ltoziümk soroznta, 1rn1it q.ryrészt a rendszer elemeinek helső kapcsolatai, másrészt a rendszerre

ható bih-:/í lüi~nyezcti hatások befolyásolnak. A rCn<hizerhen lezajló állapotváltozások soro~atút folyrrm(1ioknol.: nevezzük. A folyamatok sokféle szempontból vizsgálhatók. Eppen az egyik néz6pontból végzett vizHgálatokkal határoztuk meg az
Pkíbh. hogy az egészségiigy kihernetilsai rendszer (öm1zabályozó, önszervező sth.) .
.:\Uu, w:zőpont .szerint megkülünlJöztethet ünk főfolyamatot és kap(·Holódó folyamatot. Afüfolyam(/t a szervezet alapvető tevékenysógém•k fo\yan1uta, nmely miaH
a i-zctvezet éppen a folyamat últal elérendő ctilra szervezett rendi;;zer. Az egéHzségiig_v
föfolynmata: a lakoss(lg egészr-égi állapotának, a szociábs gondoskodás mó<ljúnak
éR llll:rtékének szüntelen javítása. A karx:solódú folyamatok azok, amelyek az alapveU.i tevékenyR(;get segít.ik, a7.t kiRzolgálják, esetleg belőle követkf'znek, vagy egy
átfop:óhh rendszer működr'>Ri mechanizmusából eredően a föfolyamattal üss:r.efiiggéshen állnak.
A ('ÍIHh('n tett íg:fretnek megfelelően a főfolyamathoz kapl'soló<ló információ·
Joly1mu1tt11l ~s jelf!nt6nég6vel foglalkozunk. Az inforrnáeiófolyaniatról által1lnoR.;ág• han azt 1u0ndhat.juk, hogy az afiifolymnolm 'l!cJnalkozú irlü8-::.t:rti ümwretel· összesr;{ge.

II. Az i11fornuíci"é,

'

E\i.i.-;zör határozzuk rnep:, mit ért ll kibernetika információn. lnforrnáciúi1 a sz((.
nwnl:m új ismeretet hordozó jelek, jelsorozatok tr1rtulmi jelentését kell értenünk.
Száni un km új ismeretről azonban csak akkor beszélhetünk, ha az henniink határozatlanságot szüntet meg, azaz ha nem biztosap hekövetkez{í es~ményről kapunk
értesítést, vagy ha olyan esemény bekövetkeztetésére adunk utasítást, amelynek
létn•jiittc - ez utasítás nélkül - előre nem Liztos . .A kapott értesüléseket közlerné-nyel-11ek, az adott utaAÍtást, parancsnak 11evezziik.
A közlenH;nyek éfi parancsok konkrét formában vagy mint. adatuk, vagy mint
hÍl'(•k jelentkezhetnek Az adatok és hírek tehi'tt az inforn111ció hordozói lelwtnek.
Hogy 111iért éHak lehetnek, az kitíinik a következiíkből. Az ad(lf az eseményeknek
és tényeknek kiilönbözű formában (ntunerikusan, alfa-nu111erikmmn) töl't.éui.í rögzítése sorún kdetl;:ezik, tehát rnimlig rögzített ismeret., de nem mindig új üm1ereL
A hír viszont mindig új, mozgásban levő iA1uert•t, de nem feltétele, hogy ri'igzített
le~yi·n. Tchút ne,u minden adat hír, csupán az, ttmt•l:v a n'ndszer rnííkö<léséről, a
bi:u m• h·zajlú foly11 mntokkal, vagy az azokra vonatkozó kiih,/í hntAsokkal kape...,olat- .
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ban mozgásban levő, tehát időszerű ismeretet tartalmaz. A hír - bár mozgásban
levő új ismeretet tartalmaz - sem mindig Rz információ hordozója, csnk akkor,
ha határozatlanságot szüntet meg.
A közlemény vagy parancs formája - legyen az írásos vagy szóbeli - terrnésze.
tesen nem érinti magát az információt, de lényeges, hogy a közlemény vagy utaSÍ·
tás címzettje értelmezni tudja. Ennek megfelelően az a tény, hogy egy közlemény·
nek vagy utasításnak objektíven információtartalma van, tehát határozatlanságot
szüntet meg, rnég nem jelenti azt, hogy mindenki számára, ill. mindenki számára
ugyanolyan minőségben és mértékben tartalmaz információt.
Az információ fogalmának - .a felhasználását illetöen - három szempontból van
különös jelentősége:
szemantikus (jelentéstani) szempontból, amennyiben az információ a címzettel tényeket közöl, ezzel hatást gyakorol annak ítéletalkotó és döntést választó
lehetőségére;

pragmatikus (okfejtő) szempontból, mert a címzett_ viselkedését befolyásolja
az adott feladat megoldásának módszerét illetően;
motivációs (változtató), mivel hatást gyakorol a címzett értékrendszerére.
A kapott információ megváltoztathatja azt az értéket, amelyet valaki egy
bizonyos cselekvés eredményének tulajdonít.
A közleményben, iJI. ntasításban levő új ismeretet az információfeldolgozási
folyamat eredményeként használjuk fel. Az információfeldolyozás olyan felismeréseket, .eljárásokat és szaL 'Jrokat ölel fel, amelyek lehetővé teszik az információk
ésszerú összekapcsolását, tári:;ítását, felhasználását, ezért kell az adatfeldolgozástól
megkiilönböztetniink az információfeldolgozást.
Az előzőekben az információ fogalmát úgy határoztuk meg, hogy az nem más,
mint az adatok vagy hírek ismerettn.rtalma, ha a szervezett vagy közölt adatok,
hírek mint döntési tényezők felhasználhatók jobb vagy célszerűbb tevékenységre,
ezért az információt - az előzőek alapján - célorientált tudásnak értelmezhetjük.
Arról a tudásról van itt ugyanis szó, itrnellyel a hierarchia kiilönböző szintjén elhelyezkedő irányítóknak rendelkeznük kell ahhoz, hogy a tevékenységi körükbe
tartozó folyamatokkal kaPcsolatban helyes döntéseket hozhassanak.
Az info1·nufció fogalma magában foglalja mindnzokat a tényezőket, amelyek
valamilyen formában befolyásolhatják a döntést, azaz nemcsak az újonnan szer·
zett adatokat, közléseket és előterjesztéseket, hanem magának a döntést hozó
.személynek trnlásf,t és tapasztalat.kincsét is. Így az információ nemcsak biztos
tudást, ha.nem valószínú tudást is, nemcsak a múltra és a jelenre, hanem a jövőre
vonatkozó tmlúst is jelent.
Az információ jelentőségének megfelelően egyre jobban felismerték, hogy az
infOl'tuációárnmJás minőségétől, jó vagy rossz megszervezésétől nagymértékben
függ egy szerv jó vagy rossz működése. Ebből következik, hogy az információk
áramlása meg kell hogy feleljen a szerv célja érdekében megszervezett tevékenységnek, folyamatoknak, azok logikus és optimális működésének és szükséges, hogy a
különföle információlevételi, ill. -kibocsátási pontokon az információkat azono8an
tudják értelmezni.
Bár nem tartozik szorosan a fogalrnak magyarázatához, mégis szükségesnek
látom itt is felhívni a figyelmet az információk áramoltatásának megszervezésénél
a funkcionális vizsgálatok fontosságára. Itt kapunk választ ugyanis arra a kérdésre,
hogy a szerv milyen funkciókat (feladatokat), milyen célok ét'dekéhen, milyen föl.
tételekkel és milyen fejlődési tendenciával végez. gzután az egyes funkciókhoz
kapt'solódó tevékenyRégeket kell tisztázni. :Ehhez körültekintő helyzetfelmérésre
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van sziiksé~. Az infornuícióáramlásha természetesen beleért('ndő niilHl az informáJ{)<l(1:-; (iR111erctszcrzés), mind az informálás (ismeretkfüdés). Mivel az ínfonnál'iórend,-:zerc a mindennapi szóluu;ználatban gyakoribb i11fúrmtÍciórewlszurel
lrntározr.nk meg az információrendszer fogalmftJ.
J11for1ná<·ióren1lszeren - nz előz6eklien. kifejtettek alapján - olyan átfogó fogalmat ,':rtiink, amely egyr,:szt kiterjed az c,;en1!!n,vcket és tényeket. rögzítéí adatok
1,w(! ...;zc'rVCZf~8{\re, rögzíté:-;<irc, t1í.rolására, ill. feldolgoz,íRára, nulsriiszt a fol1lolgozú,,;
ered1111:n~·d ktipeúí infornuíciók el<'í{i.llításárn, tárolásiu·a, tuválJbítii.esií.ra és fdha:-;ználú~/trn.

1Í.rrt1nlúf'.t
ftZOrlO:O.,

A dii11f/s ,:.~Jo!!Jflll/11li1i

,\z infnt'nHl<'iÚrn1d:c:zer és a döntésí rendszer közötti összefüggések vizsgáhit,i elí:ítt
rnqi;íny :-.zót rnngúrúl a döntésről és ,i döntési folyamatról.
A 1{,"i1it,:s olyan v:'tlasztási folyannll eredménye, amdynek legaláhb két küliinhöző
ki1ne1lt'tt-le mint. csc•lekvési lchetéísége van, amikor iei a, nem cRelckvés is a lehető:;1.i
~ek ha!n1aúhoz tartozik. A diintl's ismérvt'i: választáSi lehetőség, éi:lSZeri'.í választíui,
a dünl(:st hozó akaratn 1'is tudata, a jöv6rc irányulás. Ez egyben azt is jelenti,
hogy i111p11lziv, inch1latszcn'.í va!,!y i)sztiirn;zerü cselekvés escttin nem beszélhetünk
diintúsr!.íl .
.,\ diint1ishozatal mindi7 fo!:vanint jellcgíí. Döutési Jolyrmwtról beszé!Unk, ha a
<k1nU·st vnln1)wly cd elfr(·st' r\nlekében tervezett, ill. rendelt vagy választott és
akart alternntíva ·"zernpontjá\iól yjzsgáljuk, mert a rnt'gbozott dönté8 olyan tevékcny.'ségck sorozntúnak eredménye, amelyek a döntési fol.vamat fokozatai, szakaszai
vagy elemei. A döntési foiyarnnl három fö 8Zakaszrn (hat mozz,malra) tagolható:
- A::: 11/:rtrr1tkr;J)Zr:si szakaRzh:i tartor.ik
a diint1isi helvzet folisu1erése.
a d(intL'.s d6l~t;szít1~sc,
n. döntési vúJtoznJok firtrikclé8E' és
nmgii a döntés,
11:: 11/:l/rol/ri:1i11yr,silr;8 szalrnRza lényegében az utasítás rnegfogalrna.zásából áll,
- az cllwör::ési szaka,;z öleli fel i:1z ellenőrzés ldil(inbiiz() módozatait.
A dD11l!J.,;i hdyzet felüsmerise eg:y i:lZCrvnél lényegében akkor km,;dő<lik, amikor
felisme1·tt~ a problémát. Éppen ezért ez a döntéRi folyamat kritikus területe. Arról
vrtn UP,'}'aniR s1.ó, hogy a problémát akkor kell felismerni, ilmikor az ·még csak egyes·
tüneteiben és nem a. maga teljességében észlelhet~, de amikor rnúr elegendő tünet
áll az éri úkPléslwz rendelkezésre. }linél korfLbbí a probléma felismerése, annál korl\blmn küvctke'l..hct Le a döntés. Az elektronikus számítógépi informáeiófeldolgozásnak - az eddigi ki~sői adatfeldolgozó.sokkal ellentétben - éppen'·az az egyik nngy
eW11.-.·e, hogy nll'gteremti az inforniáltság naprakészségét, tehát lehetőséget ad arra,
hoµ.',' n diint{;,-,i lwlyzetet. idejt\hen felismerjék.
Ft."1111/lll llH;f.l,' tllln<.·tl{ a veszdyc is, hogy a célok megfogalmazása nem világos és·
IH~111 pontos. Ez t'set ben ck\forclul, hogy nem reagúJnuk hizcmyos helsl5, ill. kiilRő
hatÚs(rknt, inf(,rnii'wiókra. A probléma folisrnert\sével meg kt·l! kez<lení az okok felt;Í.r{u.;út; ez elii.razít a problénrn niegol<lái-;ában.
A (fo11/(;S cfo/:{'J:~ité.'J,, folya.n1atúban kell informálú<lni afeliíl. hogy milyen alternntív.'i.k ii!lannk rewll'lkczó,;re a t·é! é:-; a tényhelyzet küzütti elu:rés esökkentésére, és
h0vy vaL1111dy v/dto1.a1 clfogwlása eset(\11 milyen 1·rPd1nl'nyre számítl1atunk. A dünti'·s 1 ·lií k('·szít1:.st• il ·tú,ji\kozott súglrnn ér véget.
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A dóuté,<Ji 1:oritinsok értékelhse folynnrntiibfln- a felhasználható cselekvési alternatívákat értékeli a szerv, és minden egyes döntési a.Iternatívát a várható eredmények függvényében rangsorol. A rangsorolás kritériumn. nem lehet más, mint á szervezet eélja.
Ha az egyes ftlternatívák eredmt~nyeihez mérhető ért.ékek (pl. :Ft) rendelhetők
hozzá, úgy a rangsorolás nyilvánvalóvá válik. Ha azonban az alternatívák eredményei nem számszedísíthetők, akkor a mngsor szubjektív. Az az alternatíva az
optimális, ft.-111(::ly legjobhfl.n megfelel a célnak. A döntés lényegében a legjobb alternatíva kiválasztása.
· Az utusíl<Í8 mozzanata fel(ildi a <löntf~shozók végrehajtókra gyakorolt ráhatásának összes formáját (az érdeklődés felkeltésétől, a meggyőzésen és az ösztönzésen
át egészen a parancsig), amelyekkel a választott tevékenységi változatot végre. hajtiltják.
Az ellenőrzés méri
az elgondolások, eélok valóságos hatékonyságát,
a feladatrnegfogalmazások, utasítások, előírások, szabályok helyességét,
n végrehajtó, ill. döntést meivalósító folyamatok lebonyolítását,
}tZ eredményeket és a. rnűkütlés hn.tékonyságút., ill. a céltól való eltérést és
ennek okait.
Szeryezett rendszer (mint pl. az egészségügy) szerkezetében vertikálisan is és
horizontálisan is számtalan döntési pontot tfl.lá.Innk, amelyek egymással szoros
kapesolatbnn varrnak. Ennek aln.pjáu a döntési rendszeren a döntési pontok hálózatát és vele egyhtt azoknak ii legfontosabb döHtési jogköröknek meghatározását,
értjiik, arnclyek a szervezet vezetiiit megilletik.
Az információ fogalmának meghatározásakor szó volt a döntéshozatallal való
kapcsolatról. A döntés vezetői fonkeió, mégpedig mellőzhetetlen szerves funktiója
a vezetésnek. Hatékonyan t·sak megfelelő informáltság birtokában lehet gyakorolni,
tehát a dörités hatékonyságát alapvetően befolyásolja, meghatározza az informáeiórendszer szervezethiégi és - tegyiik hozzá - technikai színvonala. Ebből viszont
levonhatjuk azt a követke.ztetést, hogy az informAcióren<lszer és a döntési ren<bzer
nyilvánvalóan összefügg egymással.

Informá.ciórendszerek

Az inforrnációren<lszer mindig

megfelelő

döntési rendszert tételez fel, és fordítva.

Az inforrnációrendszernek elsőrend(í c:élja a döntési .rendszer kiszolgálása, a döntési
ren<lsZernek azo"nban olyannak kell lennie, amely ellátható a szükséges információk, kal. A két rendszernek tehát- egymással szinkronban kell lennie.
Bár az informáeiórendszernek elsőrendű t:élja a döntésre irányuló info1·málás, ki kell még elégítenie - mintegy melléktermékként - egész sor nyilvántartási, beszámolási igényt is. Ebből következik, hogy egy szervezet információrendszerében szükségképpen lényegesen tö~b hír és adat. közlekedik, mint amennyiL/il a
szűkebb értelemben vett információigények kielégíthetők. Ez korántsem jelenti a
rendszer redun<lauciáját -- ha azok az adatok a valóban szükséges regisztrntív
vagy beszámolási igényeket szolgálják, - annál kevésbé, mert az adatok egy rtiszekésőbb szintetikus információkat (pl. statisztikai, költségvetési beszámolók) képf·z.
Az információrendszer meghatározásából következően két részrendszert szoloL-.
megkülönböztetni:
adatfeldolgozási részrendszert és
- döntési részrendszert.
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Az r1r/,itfdrloluo:rísi részrendszer a döntéseket rnegelŐ:7.Ő, majd követő folyA.matokb61 áll. Ehhen a részrendszerben törtt'nik meg az adott rendszer általános értelemben Yelt 111ükürl~st!n•l kapc~olatos értesülések mcgs:7.erzése, kódolása, tárolása,
ha,;z11i'tl!1n ! ó ered1nL:nyekk1; vnló átalakít{tsa. (rendezése, csoportosító.8n, összevonása,
válo~ati'tsa (·s a. kiilönféle aritmetikai l:S logikai mll.veletekkel való manipulálás),
tovúhbit1·tsa, vagyis az általános értelemben vet.t feldolgoz{1s. Az R<latfeldolgozási
részrend:--ZlT elemei a kövctkt•z.iík:
n n•wikzerlwu vé~hemcn6 folyamat.okra, a rcmhzer és kömyezet állapotára,
a n:ndszer be- éH kimenő jeleire vonatkozó konkrét ismeretet. tartalmazó adatok <:s hírek, beleértve az hrn1erclek megs:1.crzt:sének és feldolgozásának
sza!J(dyaii is,,
czclrnek az isrneretnnyngoknak fel<lolgozására szolgáló eszközök és
a frldolgozúsi hwékcnysl'.gben részt vevő személyek.
A d1)11tr's1: n\szrendszcr az ndatfeldolgozási részrendszer eredményeinek felhasználúsllt, ntgyis a döntési folyarnatokat foglalja magában. Elemei a következők:
n h·lil'lsi!gcs <löntésd.:, a válaRztús és az ennek megfelelő utasítás kiadásának
sznhúln1i.
·~ a diint.ések rncghozntalúra, az utasítások kiadására szolgáló eszközök,
a diintt~sck 1tl('g:hoza.tRlá.val, nz ntnsítások kiadásával kapcsolatos tevékenységet végz{j személyek.
Az informú<:iórcn<lszernck olynnnak kell lennie, hogy abban a szükséges alapadatok rögzítt'.sét a főfolyamattal, a mfíküdő rendszer szervezeti felépítésével és
1ní.íkiirl1:si fnrmújávrd összhangh1rn szabályozzák. Ez egyben azt. is jelenti, hogy a
kiiliinféle diilitési pontokra csak azok az információk jnssanak el, amelyek az ott
hoz1111dó diintúshez sziik:ségesek, és a.z információk olyan formában és időpontban
,inssannk ,J odn, amikor u cél elérése érdekében leginkább felhasználhatók. Fontos
kiivetPlnit:uy nz inforniáeiórendswrrel kapcsolatban, hogy tegye lehetővé a regisztrat ÍY, ill. a tényleges információk kiilünválasztását. A különféle döntési pontokon
1ninden ol~·an a<lat, amely a rnúkö<lési µararnéterclmek és a terveknek megfelelően
lwk(ivet kc7.A'tt esPményckről tájékoztat, legfeljebb regisztratív értékkel bír. ·
Tovúbbl fontos követehrn;ny, hogy az egyes döntési szintek t1-1,rtsann,k fel minden
fJlynn információt, amely a Raját .köriikbe tartozó döntésekkel kapesohi.tos, és csitk
ol.vnn informáeiókat továbbítsuuak a magasabb döntési szintre, amelyek az ottani
frlndntokkal kapcSolatosak. Háttérbe kell szorítani továbbá uz elmúlt időszakra
YOnat.kozó minden adatot., ha az a jövő szempontjából érdektelen.
A;1, infonwí.riórendszerben közlekedő különféle tartalmú és nagy men.nyiségű
adat 1nt'ghízlrntó idí5ben történő feldolgozása és az információknak a döntési pontokril ,·ili.lgos <':s használható formában való eljuttatása, ill. közlése megfelelő színvonalú infol'tuációfelrlolgozást, f'.Z esetek nngr részéhen elektronikus számítógépek
nlkalmaz{u.;út kívánja.

/•,'/d:tro11 i/:118 rufotfeldolyozás
Az elektronikus a<latfel<lolgozi'ls - a szervezéstudomány és az operációkutatás
t·redlJ1énycinek hnsznúlatávnl - 111inőségi változást jelent, amit n követl~ező tényeM
1.ők váltanak ki:
naµ:~· sPlwsst~ggcl végezhető rnííveletek sokrétűsége,
- llHí!.'' t:s rngalt11ns!ll1 kiha:,;zrHílható túrolúképPsség,
- 1n·ogratnokha b1•1:píthetó loµ:ikai mííveletek révt~n a rutindünttisek lehetÍJsége,
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- adatfeldolgozási és számítástechnikai folyamatok komplex elvégzéRének Jehe..
tősége.

Az elektronikus adatfeldolgozás két területen nyújt döntően újat:
lehetővé teszi az int,egrált adatfeldolgozást és
- ezt a regisztratív igények kielégítéAén túl a vezetés, döntés-előkészítés, irányítAs és ellenőrzés eszközévé teszi.
.Az információfeldolgozás teljes körű integrációja ma még csak vágyálom. Reálisabb megközelítés az egyes folyamatokon belüli integráció, úgy azonban, hogy
ezek 11 folyam!Ltok az információrendszerben összefüggő egészet képezzenek.
Az elektronikfl. az adatfeldolgozás terén szükségszerűen új elgondolások kialakítását követeli rneg, azaz a föfolyarnatokra úgy kell az elektronikát ráépíteni, hogy
tervczé~i, szervezési, ü:ányítási és eUenörzési igényét kielégíthesse. A hagyományos
adatfeldolgozási folyamatokon túl tehát magában kell foglalnia mindazokat az el. járásokat is, amelyekkel valamely rendszerben a feldolgozott adatok alapján a
döntés-előkészítés és -végrehajtás inform.foióinak előállítása és felhasználása biztosítható. Teljesen hibás azt képzelni, hogy az alsó szinteken megvalósított gyors
és teljes adatfeldolgozás nélkül cgyá.ltalán lehetséges adatokat összetett formábt·tn
fel<lolgozni és így magasabb szint{i eredményeket elérni. Amíg a rut inmunkákat
a_z adatfeldolgozásban nem hajtjuk végre teljes biztonsággal, addig magasabb szintű döntésekhez szolgáló információkat nem lehet kidolgozni. Ugyanígy nehezen
képzelhető el olyan elektronikus adatfeldolgozási rendszer, amely az érdemi döntéseket átvállalja. Csalódnak azok, akik ezt várják az elektronika alkalmazásától.
Elsősorban azt várhatjuk tőle, hogy
döntések előkészítéséhez, megalapozásához megfelelő információkat, szolgál~
tasson,
a rutinjellegű döntéseknél mutassa ki a beavatkozás szükségességét,
adjon javaslatot és alternatívákat a beavatkozáshoz.
Döntési javaslatokat, alternatívákat azonban csak a folyamait működési paramétereinek, standardjainak ismeretében adhat. Ez a hasznos információnyerésnek,
de mindenfajta irányítási és vezetési munkának is szükségszerű feltétele, egészen
nyilvánvalóvá azonban a.mechanizált (automatizált) adatfeldolgozási rendszerekben válik. Az elekt,ronikus adatfeldolgozási rendszer két területen követeli meg a
standardok alkalmazását: a folyamat egyes elemeinél (különböző normák, kapacitás és szükségletrnutatók) és a folyamat tervezett tevékenységének mutatóinál,
hogy az eltérések alapján történő irányításhoz megfelelő információt szolgáltathasson. Bár ez a módszer bizonyos fokú automatizáltsághoz vezet, mégis - különöse°: az alaes~nyabb döntési szinteken - az ellenőrzés hatékonyságát növeli, éti
fokozza a rendszer operativitását. A standardok alkalmazása és ezáltal az eltéréseknek a rendszeren belüli felismerése biztosítja az adatoknak információtartalmuk
szerinti szelektálását: regisztratív adatok helyett információkat áramoltat a döntési pontokrn., ~egkíméli a, felhasználót attól, hogy a rendelkezésére bocsátott adat.tömegből maga válogassa ki a döntéshez szükséges információkat. A hatás kettiís:
a döntés Hzükségességének felismerése felgyorsul, a közlekedő adattömeg csökken.
Irodalom
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