
A · számítógépipar Japánban• 

Iványi Józsefné pa. 

"' A Hadtápbiztosítás szerkesztősége tervezi, hogy a jövőben 
rendszeresen tájékoztatja olvasóit a Keleten-Nyugaton egyaránt 
dinamikusan fejlődő elektronikus számítógépek alkalmazásáról. Az 
elektronikus adatfeldolgozás, a széles körű automatizáció rohamosan 
terjed nemcsak az iparban és más nemzetgazdasági ágazatokban, 
hanem a fegyveres erők is mindinkább alkalmazzák. Ahol bonyo
lult kérdésekben kell döntéseket hozni, ott a számítógépek alkal
mazásával korszerűbbé válik a vezetés és az információs rendszer. 
A gépi adatfeldolgozás alkalmazása jelentősen megkönnyíti a had
tápbiztosítás területén tevékenykedők felelősségteljes munlcáját is. 

Japánban a háborús pusztításokból való újjáépítés időszakában az 
elektronikus számítógéptechnikát a külföldi - különösen amerikai - ta
pasztalatok alapján kezdték kifejleszteni. E munka során létrehozták a 
számítógépeik első generációját.1 Kutatóik és tudósaik az első generációs 
gépek hiányosságait gyorsan felismerve, az Allami Elektrotechnikai Labo
ratóriumban megkezdték a fejlesztést. Először a hardware2 kutatásokra 
fordítottak nagy figyelmet. Kezdeti időszakban, mint vezetékes hírközlési 
elemet, a stabil működésű reléket fejlesztették ki. 

Az Elektrotechnikai Laboratórium 1952 elején elkészítette az ETL
MARK II. típust. E számítógépen szerezték meg a számítógép működési, 
áramkör és egyéb technikájában való jártasságot. 

Az első generációs gépek rendkívül rövid időszakát túlhaladták, mi
vel Japánban ezzel egyidőben széles körben kezdték alkalmazni a tran
zisztoros rádiókat, televíziós és magnetofon készülékeket és a sokirányű 
igények kielégítésére megvalósították a félvezető elemek tömeggyártását. 
Megkezdhették a félvezetők számítógépekben való alkalmazásának kuta
tását. Ennek eredményeképpen 1958-ban kibocsátották a tranzisztoros 
ETL-MARK III., majd 1959-ben az ETL-MARK IV. típust, és a rákövet
kező évben, 1960-ban, elkészült az ETL-MARK V. is. Másrészről ezzel egy-
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1 első generáció = elektroncsöves áramkör felhasználása 
2 hardware = adatfeldoglozó gépi berendezés 
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időben folytak a Japánban felfedezett parametron-naP kapcsolatos kuta
tások is a Villamos Távközlési Kutató Intézetben (Denshi Tsushin Ken-
11.:yujo), Ez a technika nagymértékben hozzájárult elektronikus számító
gépiparuk technikai fejlesztéséhez és a közigényeknek megfelelő tömeg
gyártást is biztosító félvezetőtechnika segítségével megkezdődhetett a 
számítógépek kereskedelmi célra történő gyártása. Ennek következtében 
elektronikus számítógépiparuk zökkenőmentesen tér át a második gene
rációs gépek4 fejlesztésére. Nem merültek fel azok a nehézségek, amelyek 
ez időben az európai országok iparában mutatkoztak, és számítógéptechni
kájuk, amelyben addig bizonyos elmaradottság mutatkozott, hamarosan 
elérte a világszínvonalat. Ebben az időben azonban a számítógépek alkal
mazásával kapcsolatban kevés tapasztalattal rendelkeztek, a számítógépi 
alkalmazástechnika, a számítógép alkalmazásával járó technikai követel
mények~ nevezetesen a software5 elmaradottsága munkájukat megnehe
zítette. Különösen nagy volt a minőségi különbség az amerikai és japán 
,oftware között. Ezért léptek kapcsolatba számítógépgyártóik az amerikai 
gyártókkal és így folyamatosan élvezték azok műszaki támogatását. A szá
mítógéptechnika gyorsabban fejlődött, mint a hardware-<hez illeszkedő 

software, így amíkor 1964 második felében az IBM bemutatta az első szá
mítógépcsaládot, a japán gyártók ís megjelentek a piacon a gépcsaládok
kal. Másrészről a nagy teljesítményű számítógépek fejlődésével párhuza
mosan fejlesztették a számítógépek integrált áramkörösítését. Jelenleg a 
világpiac 80%-át az elektronikus asztali számítógépek alkotják. Amióta 
ezeket integrált áramkörökkel látták el, az integrált áramkörök iránti 
igény Japánban is robbanásszerűen emelkedett. E követelmények hatá
sára stabilizált gyártástechnika segítségével a nagy teljesítményű szánútó
gépek integrált áramkörösítését is megoldották, 1968 óta valamennyi 
gyártó integrált áramkörrel ellátott gépcsaládokat készít. 

1. A számítógépek alkalmazása Japánban 

Japánban 1970 március hó végén az üzemben levő számítógépek száma 
6718 volt. Ha figyelembe vesszük azt, hogy öt évvel ezelőtt az üzemben 
levő gépek száma 1455 volt, megállapíthatjuk, hogy öt év alatt a gépek 
száma 4,6-szorosára emelkedett, és így Japán iaz üzemben levő számító
gépek száma tekintetében Amerika után a második helyet foglalja el. Az 
iizemben levő gépek közül 4958 hazai gyártmány, míg 1760 gépet kül
földről hoztak be. Az előbbi kb. 910 millió USA dollár, utóbbi kb. 800 mil
lió USA dollár értéket képvisel. A hazai gyártmányú gépek aránya 74,0% 
és véleményük szerint ez az arány a jövőben emelkedni fog. Ha az elektro
nikus számítógépeket teljesítményeik alapján csoportosítjuk nagy. közép. 
kis és miniatűr kategóriákban, az látható, hogy a miniatűr típus közel 
100"/o-ban, a kis típus 72"/o-ban, a közép típus 67"/o-ban hazai gyártmányú. 
Míg 1965-ben a hazai gyártmányú gépekből a nagy teljesítményű gépek 
arányszáma 9,4°/0 volt, addig 5 év alatt, 1970-ig ez az arány 37,7°/o-ra emel-

3 parametron = parametrikus fázisbehúzó szubharmónikus oszcillátor 
~ második generáció = tranzisztoros áramkör felhasználása 
5 software = adatfeldolgozási programok és számítási eljárások összessége 
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kedett. Ez azt mutatja, hogy Japánban a nagy teljesítményű számítógépek 
fejlesztése a közép.. és kis tipusű gépek gyártásában szerzett tapasztalatok 
alapján kezdődött. 

A számítógépeket - jelenleg - leginkább a bank-, a biztosítási, a 
raktározási szakmában és a bankkal kapcsolatos területeken alkalmazzák. 
Ezt követi a nehézipar, nevezetesen az elektromos gépipar és a szállító
ipar. A nagy teljesítményű számítógépeket általában a villamosenergia- és 
gázipar, a közigazgatás, a bank, a biztosítás és raktározás területén alkal
mazzák. Ezen kívül az on line6 módon kapcsolt perifériális7 készülékként 
üzemelő számítógépek száma Japánban 8516, amelyeknek értéke kb. 78 
millió USA dollár. 

A különleges alkalmazásű gépek száma jelenleg 75, ezeket a külön
leges szolgáltatások céljára, kizárólag csak egyféle feladat elvégzésére 
használják, értékük kb. 20 millió USA dollár (pl. távbeszélődíj számlázá
sára, rádió-, TV-műsorok automatikus váltására, zsilipek szabályozására). 

_2. A Japán számítógép gyártók 

Japánban 6 jelentős számítógépgyártó vállalat működik. Ezek közül 
az egyik csoport, mint távközlési berendezéseket és készülékeket gyártó 
vállalat segítette elő az elektronika fejlődését, és tevékenysége egy része
ként fejlesztette az elektronikus számítógépeket. Ehhez a csoporthoz tar
tozik a FUJITSU, NIPPON ELEKTRIC és az OKI DENKI. A másik cso
porthoz tartoznak azok a gyártók, amelyek erősáramű villamosgépgyár
·tókként fejlődtek, ezek a HITACHI, TOSHIBA és a MITSUBISHI 
ELECTRIC. Ezek a vállalatok a japán ipar területén konglomerát8 válla
latoknak számítanak, de vezető szerepet töltenek be. E hat vállalat között 
a belföldi elektronikus számítógép piacon igen erős a verseny. Ez a ver
seny az alapja a Japán elektronikus számítógépipar fejlődésének, amely 
a teohnika tökéletesítésére, rendszerek kidolgozására, űj típusok J.<;ifej
lesztésére ösztönöz. 

Az elektronikus számítógépipar hatalmas méretű tőkebefektetést igé
nyel, ezért az országuk iparában a legrangosabbak közé sorolják. Az 
elektronikus számítógépek fejlesztését önállóan csak az óriás vállalat"k 
tudják megoldani. Nevezetesen a más területeken, például a hírközlési be
rendezés iparban vagy háztartásigép-iparban vagy villamos energiaipar
ban felhalmozott tőkét kell korlátlan mennyiségben az elektronikus szá
mítógépiparba befektetni. 

Megfelelő anyagforrások hiányában az elektronikus számológépipar 
fejlesztése megoldhatatlan. 

6 on line = üzemmód, amelyben a periférikus (olvasó, tároló stb.) gépek · 
közvetlen kapcsolatban vannak a központi géppel 

7 periféria = magába foglalja a központi gép által közvetlenül vezérelt, 
valamint közvetetten a rendszerbe tartozó egyéb adatfeldolgozó (összeadó, 
könyvelő stb.) gépeket 

8 konglomerát = egyesüiésbe tömörült váll. (fejlesztés, értékesítés stb.) 
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3. A reprezentatív géptípusok 

A japán számitógépcsaládok az alábbiak szerint oszlanak meg: 

a) A kizárólag a saját fejlesztésű géptípusokat gyártók csoportja. 

A FUJITSU az amerikai gyártók bárminemű műszaki együttműkö
dése nélkül, kizárólag a saját erejéből kifejlesztett technika felhasználá
sával állítja elő géptípusait. Jelenleg a FACOM 230-as sorozatot, amely 
mind a nagy (FACOM 230/ 10, 20, 30, 50, 60), mind a kis (FACOM 230/ 
15, 25, 35, 45) típusokat magába foglalja. 

Ezeken kívül gyártja a F ACOM R miniatűr típust is. 

b) A saját fejlesztésű géptípusokat és a külföldi műszaki együttmű
ködéssel tökéletesített géptípusokat gyártók csoportja. 

Ehhez a csoporthoz tartozik a NIPPON ELECTRIC, a HITACHI, a 
TOSHIBA és a MITSUBISHI ELECTRIC. 

- A NIPPON ELECTRIC a HONEYELL céggel épített ki műszaki 
együttműködést. A Honeyell-technikával közép típusú gépeket állított elő, 
a saját fejlesztésű kis és nagy típusokkal együtt gyártja a NEAC 2200/50,. 
100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 sorozatot. 

- A HITACHI műszaki együttműködő partnere az RCA. Az RCA 
SPECTRA sorozatának egy részét gyártja, ezeket a saját fejlesztésű nagy 
típussal kiegészítve hozza forgalomba a HITAC 8200, 8300, 8400, 8500 so
rozatot. 

Ezenkívül gyártja a HITAC 10 miniatűt típust is. 

- A TOSHIBA műszakilag a General Electric (GE) céggel működik 
együtt. A TOSBAC 3400/ 21, 31, 41 és a TOSBAC 5100/ 20, 30 család olyan 
sorozatok, amelyeket a GE-vel való műszaki kooperáció és a saját fej
lesztés segítségével gyártanak és hoznak forgalomba. 

- A MITSUBISHI ELECTRIC korábban a BANKLAMAND céggel 
működött együtt, de miután ezt a General Electric magába olvasztotta, ez
zel a céggel került összeköttetésbe. Mind a General Electric, mind a saját 
technikáját is alkalmazza, mig az alkalmazás területén a WESTING
HOUSE-céggel is tart fenn kapcsolatot. Jelenleg a MELCOM 3100/ 10, 20,. 
30, 40 és MELCOM 9100/30 sorozatokat gyártja és árusítja. 

Ezenkívül irodai számológép és kis típusú számítógép közepes faj
tájaként gyártja a saját fejlesztésű MELCOM 81 és 83 típusokat. 

c) A géptípusokat egyesülés keretében gyártók csoportja. 

Ehhez a csoporthoz tartozik az OKI DENKI. Ez a vállalat az UNIV AC
céggel tőke-kooperációban áll. Az OKI-UNIVAC céget az OKI DENKI 
hozta létre. Az OKI DENKI által előállított géptípusok teljesen saját tech
nikával előállított gépek, míg az OKI-UNIV AC által előállított gépek tel
jesen az UNIVAC típusoknak felelnek meg. Jelenlegi sorozatai OKTAC 
5000, 6000, 7000, valamint az OUK 9200, 9300, 9400. 
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4. Az elektronikus számítógépipar fejlődésének iránya 

Az 1970-es éveket az információfeldolgozási ipar korának nevezik. A 
társadalmat körülvevő környezet, a tömegfogyasztás, a fogyasztók sok
irányú kiválasztódása, a termékek rendszerezése, a specializált tevékeny
ségek összehangolása, valamint az egyre szélesebb körű információcsere 
miatt a gyorsan növekvő információmennyiség feldolgozására és kiválasz
tására összehangolt terven alapuló döntést előkészítő információfeldolgo
zási technika fejlesztését meg kell határozni. 

A számítógép a vállalatoknál a belső irányítás egyik eszköze lesz és 
az állam feltétlenül beviszi a közigazgatás gépezetébe. Napról napra fej
lődik a tájékoztató szolgálat, amely az adatokat információként bocsátja 
a társadalom rendelkezésére. Ezért szükséges, hogy még jobb számítógép
software-technikát és még magasabb színvonalú számítógépeket fejlesz
szenek ki. Ezzel egyidőben az adatközlés céljára hírközlő hálózatot kell 
biztosítani. Jelenleg is alkalmaznak speciális hírközlő hálózatokat, de eze
ket a jövőben adatközlő hálózatokká fejlesztik. Ezeket a kérdéseket a pos
tai és távközlési vállalatoknak kell tanulmányozniok. 

a) Adatfeldolgozás az államapparátusban. 
Az egyre bonyolultabbá váló, egyre nagyobb tömegú adattal foglal

kozó államigazgatásban felmerült az elektronikus számítógépek alkalma
zásának szükségessége, mert ez hivatott az államigazgatás korszerűségét 
és hatékonyságát biztosítani. 

Jelenleg a minisztériumok és központi hivatalok nagy részében a sta
tisztika, a társadalombiztosítás, üzemgazdasági számítások, meteorológiai 
adatok feldolgozásától kezdve a hivatalon belüli irányítás és ellenőrzésig 
(bér, személyzeti, gazdasági) számos területen alkalmazzák a számítógépe
ket, de a közigazgatás egészének gépesítése céljából egy összehangolt rend
szert kell megvalósítani. 

b) Adatfeldolgozás a vállalatokon belül. 
Számos példa van arra, hogy az elektronikus számítógépek alkalma

zásának kezdeti szakaszában a legtöbb vállalatnál az elektronikus gépen 
csak a lehető leggyorsabban elvégezhető műveleteket és azokat a munká
kat részesítették előnyben, amelyek a gépesítés révén megoldották a mun
kaerőhiányt. Japánban a jövőben a vállalatok döntésének eszközeként a 
következő nagy teljesítményű rendszereket kívánják fejleszteni. 

1. Gyáripari példák : 
a) Olyan teljes rendszer kialakítása, amely a vállalaton belül a tech

nikai fejlesztést a termelés és az értékesítés irányításával összeköti, to
vábbá a vállalat szervezeti tevékenységét összehangolja és a piac igényeit 
kielégítő gyártástervező rendszert segíti; 

b) a vállalat, a megrendelők, valamint az alvállalkozók közötti ter
mék-, anyag- és alkatrészforgalommal kapcsolatos rendszer kidolgozása; 

e) a vállalat, az ügyfelek, a bank, a kereskedelem, valamint a rek
lám- és propagandarészlegek közötti üzleti információk, statisztikai ada
tok stb. cseréjét biztosító rendszer kialakítása; 
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d) a gyártási eljáráson belüli műveletszabályozás on line feldolgozás 
összeillesztésén alapuló műveletirányítási rendszer kialakítása. 

2. A bankügyletekkel kapcsolatban: 

a) csekk- és számlakliringrendszer kialakítása, 
b) az ügyfelekkel kapcsolatos információcsere-rendszer kialakítása; 
c) a villamosenergia, a gáz és egyéb közszolgáltatási költségek szám

lázásával kapcsolatos rendszer kialakítása. 

3. A szolgáltatóiparban: 

A kereskedelem, a viszonteladók, az ügynökségek és a gyártók kö
zötti, termékértékesítésre vonatkozó információrendszer kialakítása. 

4. Az orvosi ellátásban: 

A központi kórházak és területi kórházak, valamint az egészsegugyi 
ellenőrző szervek, biztosító intézetek és egészségvédelmi szervek közti or
vosi rendszer kialakítása. 

5. Az ihformáció szolgáltató iparban: 

Ez Japánban egy folyamatos fejlesztés alatt álló terület. A számitó
központok és az információt szolgáltató vállalatok az információ feldol
gozásával vállalatokat bíznak meg, főtevékenységük az üzleti kalkulációk, 
a tudományos számítások és az üzletirányítás céljára történő adatszolgál
tatás. Mivel az információ szolgáltató ipar területe a hír, az időjárásjelen
tés és előrejelző információk területéhez közel esik, várható a külföldi, 
orvostudományi és müszalti-tudományos információ szolgáltató ipar to
vábbi fejlődése. 

A következő táblázatok pontos kiértékelési lehetőséget adnak Japán 
helyzetéről a világ elektronikus számítógépiparában. 
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A Japánban -Mi eleldronllnu aámflócépek állománya: 

Típus 

Nagygép 

Közepes teljesítményű gép 

Kis teljesltményú gép 

Miniatűr elektronikus gép 

Hazai összesen 

Nagygép 

Közepes teljesitményd gép 

Kis teljesítményű gép 

Miniatűr. elektronikus gép 

Import összesen 

Nagygép 

Közepes teljesítményű gép 

1tis teljesítményű gép 

Miniatűr elektronikus gép 

Japán összesen 
1 

1965 1 március 

10 
4 320 

310 
31207 

161 
4014 

325 
1931 

806 
41463 

85 
41735 

321 
39982 

243 
6 815 

0 
0 

649 
88 532 

95 
46 045 

631 
71189 

404 
10 829 

325 
1931 

1455 
129 995 

1970 
március 

265 
115 681 

1655 
165 247 

1824 
40089 

1214 
7967 

4958 
328 884 

369 
191362 

721 
80899 

605 
15688 

65 
326 

1760 
288 275 

634 
307 043 

2376 
246 046 

2429 
55 777 

1279 
8 294 

6718 
617169 

A felső adatok a darabot, az alsók 1000 yenben az értéket fejezik ki. 



• 

• 

Az elektronikus számítógépek számának megoszlása 
a kapitalista országokban 

1970 márciusában 

(tájékoztató adatok) 

Ország Összes darab 

Egyesült Allamok 47 997 
Japán 6 718 
NSZK 6 670 
Anglia 5350 
Franciaország 5190 
Olaszország 2 780 
Kanada 1920 
Benelux államok 1490 
Ausztrália 1 OOO 
Svájc 870 
Ausztria 340 
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A hazai gyártású és importált elektronikus számllógépek számának megoszlása 
(Japán) 

Megnevezés 

Nagy teljesítményű gép 

Közepes teljesítményű 
gép 

Kis teljesítményű gép 

Miniatűr gép 

összesen: 

" 

hazai 
import 

hazai 
import 

hazai 
import 

hazai 
import 

hazai 
import 

1965 
március 

9,4 
90,6 

43,8 
56,2 

37,1 
62,9 

100 

31,9 
68,1 

1966 
március 

17,9 
82,1 

56,5 
43,5 

34,6 
65,4 

100 

36,9 
63,1 

i: 

' 

1967 
március 

1968 
március 

megoszlás százalékban 

28,1 
71,9 

50,9 
49,1 

66,8 
33,2 

100 

45,1 
54,9 

30,3 
69,7 

56,2 
43,8 

69,2 
30,8 

100 

48,0 
52,0 

1969 
március 

36,8 
63,2 

61,2 
38,8 

71,2 
28,8 

99,9 
0,1 

51,4 
48,6 

1970 
március 

37,7 
62,3 

67,1 
32,9 

71,9 
28,l 

96,1 
3,9 

53,3 
46,7 
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SZAMfTOGl!PEK ALKALMAZASA JAPANBAN 

·--Iparági felosztás I Vállalati példa I Tevékenység tár_g_y_a ________ _ 

j 
•o 

1 
~ 

Járulékos 
kiszolgáló ipar 

Félkész ipar 

Készáru 

Kereskedelem 

Pénzügy 

Allami és közhi
vatalok, közületek 

Honvédelem 

gép, villamos berendezés és ké
szülék, szállítógép és berendezés 

acél, könnyűfém, papír celluloze, 
textil 

vegyipar, kőolaj, gyógyszeripar 

kereskedelmi vállalat, áruház, nagy 
és kiskereskedés, raktár, szállító 

bank, biztosítás, értékpapírok 

kormányhivatalok, közigazgatási 
szervek, villamosenergia, gáz, köz
lekedési eszközök 

Vl!DERŐ hivatal (szárazföldi, ten
geri, légi) 

Az igényelt előrejelzések, termelésellenórzés, müveletirá
nyítás, készletellenőrzés, minőségellenőrzés, numerikus 
vezérlés, programozás, hálótervezés, tervezés automati
zálás. 

Az igényelt előrejelzés, múveletirányítás, készletellenőr
zés, nyersanyag-elosztás számítás, anyag elosztás, forgó 
kemence automatikus szabályozása, nyomás-alatti ellen
őrzés, energia ellenőrzés. 

Az igényelt előrejelzés, szállítás tervezés, optimális terme
lés-tervezés, keverési arány számítás, hőcsereanalízis, 
nyersolaj-tisztaság számítás, különféle művelet szabá
lyozás. 

Az értékesítés-ellenőrzés, készletellenö.rzés, igényelt előre
jelzés, piackutatás, raktári szolgáltatás, értékesítési szá
mítások, szállítás-ellenőrzés. 

Az ügyfél szolgálat, kölcsönügyletek, folyószámla, üzenet 
csereszolgálat, automatikus elektronikus váltó és átutaló 
szolgálat, biztosítási díjszámítás, jutalékszámítás, kifize
tés szolgálat. 

A gazdasági tervezés, gépkocsi-jogosítvány regisztrálás, 
bűnügy nyomozás, információ feldolgozó központ, adóbe
vétel számítás, népszámlálás, villamosenergia tervezés, 
helyfoglalás, tarifaszámítás, közlekedésirányítás, vasúti
szerelvény rendezés. 

A katonai objektumok ellenőrzése, lövedékpálya szabályo
zás, fegyverzet ellenőrzés, rakéta irányítás, tengeralatt
járó technika, rakéta védelmi berendezések. 


