
Az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozása 

Tamási F ere ne mk. alezredes 

Az irányítási, vezetési folyamatok, így a csapatok vezetési folyama
tainak korszerűsítése is világviszonylatban egyre jobban előtérbe kerül, 
történelmileg szükségessé és egyben nélkűlözhetetlenné vált. A továbbiak
ban vizsgáljuk meg a csapatvezetési rendszer korszerűsítésének - auto
matizálásának - lényegét az alábbi fő kérdések alapján: 

1. Az automatizált csapatvezetési rendszer lényege. 

2. Az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozásával kapcsola
tos problémák. 

3. Az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozásának vizsgálati 
módszerei. 

4. Az automatizált csapatvezetési rendszer elemei. 

1. Az automatizált csapatvezetési rendszer lényege 

A csapatdk vezetése - mint folyamat - automatizálásán az emberi 
tevékenységek technikai es~közökkel való helyettesítését értjük. 

A vezetés bonyolult alkotói tevékenység. Ha ezen alkotói tevékeny
ségében az embert gépekkel helyettesítjük, csak akkor beszélünk a ve
zetés automatizálásáról. Erre a célra elektronikus számítógépek alkal
mazhatók, mivel nemcsak aritmetikai műveletek végzésére, hanem logi
kai megoldásokra is képesek. A vezetés automatizálásáról azóta beszé
lünk, amióta a vezetés - mint folyamat - egyes tevékenységeinek vég
zésére elektronikus számítógépeket kezdtek alkalmazni. 

Az emberi vezetői tevékenységek végzéséhez nem elektronikus gé
pek alkalmazása számolási, kiírási, másolási stb. műveletek végzése cél
jából, a vezetői munkát nem automatizálja, hanem csak gépesíti. 

Tehát az automatizált vezetési rendszereknek csak azokat a rendsze
reket nevezhetjük, amelyben az emberi tevékenységek egy része elektro
nikus számítógépekkel (ESZG-kel) kerül megoldásra. 

Az automatizálás fokát pedig az határozza meg, hogy a továbbiakban 
az embernek milyen részt kell vállalnia a tevékenységek végzésében. Ha 
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valamely rendszerben minden funkciót az ESZG végez (a döntést. is), ak
kor az a rendszer automatikus rendszernek tekinthető. 

Automatikus csapatvezetési rendszer létrehozása nem lehetséges. Az 
automatikus rendszerek csak a különböző fegyverek irányítórendszerei
ként és egyéb technikai megoldásoknál alkalmazhatók. Ilyenkor az em
bert ki kell zárni a rendszerből, mert fizikai és pszichológiai határai kor
látozzák a rendszer működését. 

A csapatvezetési folyamat tevékenységeinek végzésekor a döntés to
vábbra is emberi tevékenység m1arad, ezért a csapatvezetési rendszer csak 
automatizált lehet. 

A csapatvezetés automatizálási lehetőségeinek keresésekor a szak
emberek minden emberi funkciót a gépre akartak bizni. A tapasztalat 
azt bizonyította, hogy ezt elérni lehetetlen, és nem is célszerű. Ugyanis 
az ESZGak " funkciókat meghatározott algoritmusok alapján végzik, ezért 
az emberi tevékenységet teljes mértékben ESZG-vel helyettesíteni nem 
lehet. Az emberi gondolkodást organizálni lehetetlen. 

A csapatvezetés automatizálásán!& egyik legbonyolultabb és legne
hezebb kérdése, hogy a funkciókat hogyan osztják szét az ember és az 
ESZG között, mivel az automatizálás hatásfoka ettől függ. 

Winner szerint: a számítógépet az orvos rendelkezésére kell bocsátani 
a diagnózis meghatározásához, de a gyógyítást az orvosnak kell végezni. 
,,Adják meg az embernek, ami az emberé, és a számítógépnek, ami a szá
mítógépé." (Úgy vélem, Winner álláspontját minden kritika nélkül mi is 
elfogadhatjuk.) 

A parancsnokokat és törzstiszteket ne akarjuk, de nem is lehet -
számítógépekkel helyettesíteni. 

A csapatvezetés automatizálása területén tapasztalható lemaradás 
egyrészt pont annak tudható be, hogy -az emberek nem értették meg, 
hogy minden folyamatot nem lehet gépesíteni, másrészt ,annak, hogy az 
automatizálás hatásfokát a gépek mennyiségi növekedésével azonosí
tották. 

A vezetési folyamat automatizálása feltételezi a folyamatok algorit
mizálását és matematikai biztosítását. 

Gondosan és célszerűen olyan feladatokat kell ·kiválasztani, amelyek 
a törzsmunkában használhatok és ESZG-vel megoldhatók. 

Ha a feladat kiválasztása nem helyes, és rosszul van megfogalmazva, 
nem alkalmazható a vezetésben. 

Az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozását ma már senki 
nem tagadja, de annak történelmi szükségszerűségét még nagyon kevesen 
látják be. 

Ez könnyen belátható, hiszen a rakéta-, atomfegyverek megjelenése 
a vezetés automatizálásának objektivitását jelentette, mivel e fegyverek 
megjelenésével megnőttek a harc méretei, lefolyása meggyorsult, a ve
zetéshez szükséges információk száma megnőtt, a vezetés rendelkezé
sére álló idő lecsökkent. 

A jelenlegi vezetési rendszer - alapvetően a rövid idő miatt -
a vele szemben: támasztott követelményeknek nem tud eleget tenni, ezért 
fő feladatként jelentkezik a vezetés, de különösen a csapatok vezetésé
nek automatizálása. 
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2. Az automatizált csapatvezetési rendszer 
létrehozásával kapcsolatos problémák 

A világ katonai vezető nagyhatalmai 1955 óta foglalkoznak a csa
patok automatizált vezetésének elméleti kidolgozásával és gyakorlati al
kalmazásával. A Szovjetunióban 1959-töl kezdődően folyamatos kuta
tásokat végeznek az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozása ér
dekében. Ennek ellenére a szárazföldi csapatok automatizált vezetési 
rendszere jelen időben még egy államban sem mondható kiépítettnek. 
Ugyanakkor a különböző államok területén a polgári életben - bár 'ké
sőbb kezdték meg az automatizált vezetés létrehozását - már működő 
rendszerek vannak. A hadseregnél a polgári élethez viszonyítva a szük
séges szakembereket és eszközöket még nagyobb mértékben biztosítot
ták, ennek ellenére e rendszerek_ nem élnek. Ennek oka mindenekelőtt 
az, hogy a katonai vezetési rendSzerek létrehozása bonyolultabb, mint 
a polgári rendszereké. Az automatizált csapatvezetési rendszer létreho
zása a legbonyolultabb feladat, mert az az ellenség ismeretlen elhatá
rozásából adódó, előre meghatározatlan körülmények között kell hogy 
működjön, amely alapvetően megnehezíti a csapatvezetés lényeges tör
vényszerűségeinek felismerését. Ez a polgári életben nem jelentkezik. 

Az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozása komplex prob
léma megoldását igényli, melyek az alábbiakban foglalhatók össze: 

a) Folyamatok kiválasztása és a folyamatokon belül a tevékenysé-
gek meghatározása. 

b) Az ember és a gép közötti kapcsolat megoldása. 
e) A különböző elektronikus számítógépek összekapcsolása. 
d) Az automatizált csapatvezetési rendszer megbízhatósága. 
e) Az információk titkosítása. 
f) Az automatizált vezetési rendszer életképessége. 
g) Az automatizált vezetési rendszer mobilizálása. 

a) A folyamatok kiválasztása és a folyamatokon belüli tevékenysé
gek meghatározása 

A csapatvezetés folyamatainak feltárása, és a folyamatokon belül 
a tevékenységek törvényszerűségeinek megismerése, valamint a felada
tok optimális megoldása és elosztása az ember és a gép között még ku
tatásokat igényel. A kutatások vég~éséhez a különböző szakterületeken 
jártas és a számítógépeket is ismerő kibernetikusokra, az információk 
meghatározása végett algoritmuskészítőkre és programozókra van 
szükség. 

A különböző folyamatok formalizálása, megfogalmazása szükséges. 
Annak ellenére, hogy a matematikai tudományok jelenlegi fejlettségi 
szintje sok feladat megoldására ad lehetőséget, nem elegendő a katonai 
feladatok megoldására. 

A katonai problémák legtöbbje többdimenziós. A katonai feladatok 
kb. 10%-át lehet megfogalmazni a matematikai tudományok jelenlegi 
fejlettsége mellett matematikai formában. Ezért a katonai feladatok meg-
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oldására a matematikai módszerek mellett a tapasztalati módszerek al
kalmazása van elterjedőben. (E módszer a tapasztalatok alapján szerzett 
megoldási módokon alapul.) 

A matematikai módszer tulajdonságaira jellemző: 
- az univerzalitás - több, különböző kiindulóadattal és megol

dással rendelkezi•k; 
- a determináltság és az eredményesség. 

A tapasztalati módszer, az eredményesség tulajdonsággal nem ren
delkezik, ezért a tapasztalati módszerek alkalmazásával készült algorit
musoknál előre nem állapítható meg, hogy megoldható-e a feladat, és ez 
a megoldás optimális-e? (Ezért nevezik másodrendű algoritmusnak.) 

E hiányosság kiküszöbölésére ún. értelmező algotritmusokat dol
goznak ki. Az értelmező algotritmusok kidolgozása feltételezi az emberi 
gondolkodás feltárását, mely még meg nem oldott probléma. 

b) Az ember és a gép közötti kapcsolat megoldása 

Az ember az információkat a saját nyelvén képes felfogni. Ez nem 
azonos a számítógépek kódnyelvével. Az elektromos számítógépek gépi 
nyelvén csak a programozóknak kell érteni, mert ezek vannak közvetlen 
kapcsolatban a géppel. A géppark vezetői és áz operátorok olyan nyelven 
veszik az információt, ami nekik a legmegfelelőbb, vagyis a természetes 
nyelven. Ahhoz, hogy a géppel a kapcsolatot az ember - nem csak 
a programozók - meg tudja teremteni, és a gép is az emberrel, a nyelv
problémát meg kell oldani. 

c) A különböző számítógépek összekapcsolása (adatátvitel) 

Az adatokat az ember és a gép között továbbítani kell, mivel a gé
pet használók a legtöbb esetben nem tartózkodnak közvetlenül a gép 
mellett. Kezdetben a szakemberek önállóan üzemelő számítógépeket -
híres:Zközök nélkül - terveztek létrehozni, de ez csak az információk 
feldolgozását tette lehetővé. A számítási műveletek elvégzése az auto
matizált vezetésnek nem főfeladata, csak részfeladata. (A harchoz való 
felkészülésben a feladatok 70-75%-a információgyűjtés és -feldolgozás, 
és cs<1k 10-150/o-a számítási feladat.) 

Egyetlen számítógéppel az automatizált vezetési rendszert megoldani 
nem lehet. Ezért több elektronikus számítógép és híreszköz szükséges. 
Az így kialakított rendszert információs rendszernek is nevezik. 

Külön számítógépeket és külön hírrendszert tervezni nem célszerű. 
Régebben külön számítógép- és külön híradórendszer tervezését végez
ték, de ez a módszer nem vált be, mivel a feladatok elosztása a számí
tógép és a híreszközök között nem volt optimális. 

A távadatfeldolgozás és a híradórendszer üzemben tartását várha
tóan egy szolgálat fogja végezni. 

(Jelenleg még külön szolgálat foglalkozik a híradóeszközök és külön 
szolgálat a számítástechnikai eszközök alkalmazásával. Ez is oka annak, 
hogy nem tudtunk olyan vezetési rendszert létrehozni, mely a feladatot 
meg tudná oldani.) 
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A másik nagy probléma, hogy a különböző sza1kterületeken dolgozó 
vezetők ninc&enek azonos véleményen a problémák megoldását illetően. 

d) Az automatizált csapatvezetési rendszer megbízhatósága 
Az automatizált csapatvezetési rendszer bonyolult technikai rend

.szerek összességét foglalja magában, ezért megbízhatósága véges. Elen
gedhetetlen követelmény, hogy eleget tegyen (biztonságosan üzemeljen) 
a háború különböző időszakaiban és módjaiban a vezetés által támasz
tott követelményeknek. 

Az automatizált csapatvezetési rendszernél a megbízhatóság 99,0°/0 
kell hogy legyen műszaki megbízhatóság tekintetében, a háború teljes 
időszaka alatt. 

Ilyen megbízhatóság csak a rendszerben levő elem<'k számának nö
velésével biztosítható, ezért a vezetési pontokat két ESZG-vel (egyik me
leg tartalék) kell ellátni, mert csa!k így lehet a folyamatos üzemelést 
biztosítani. Ilyen esetben az összes információ mindkét gép bemenetére 
egyidejűleg rákerűl, és bármelyik gép kiesése esetén a másik igen rövid 
idő alatt a szükséges információkat biztosítja a vezetés részére. 

Az automatizált csapatvezetési rendszer megbízhatósági vizsgálatánál 
a híradó- és számítógépes rendszer együttes megbízhatóságát kell figye
lembe venni. 

Vezetési szintek szerint a legnagyobb megbízhatóságot a legalacso
nyabb szinten kell elérni. 

e) Az információk titkosítása 
Az ellenség helyzetéről, összetételéről, elképzeléséről stb. szerzett 

információkat, valamint a saját csapatainkról szóló információkat úgy 
kell rejteni ( olyan kódot kell alkalmazni), hogy az ellenség azok tartal
máról ne szerezhessen tudomást. Az információk ilyen irányú rejtettsége 
különböző titkosító berendezések igénybevételével megoldható. 

Az információk titkos kezeléséről minden esetben gondoskodni kell, 
de különösen akkor, ha azok továbbításra kerülnek. Ha az információ 
továbbítását két ESZG között kell biztosítani, akkor a titkosítás az 
ESZG-kel megoldható. 

Az információk rejtettsége csak akkor valósulhat meg, ha minden 
parancsnok és törzstiszt csak a feladatának elvégzéséhez szükséges és 
egyben elégséges információhoz juthat. Ezért gondoskodni kell az infor
mációk személyre menő elosztásáról. 

Mivel az automatizált vezetési rendszerben a parancsnokok és törzs
tisztek munkájuk (feladatuk) elvégzéséhez a szükséges különbözö infor
mációkat saját igényeiknek megfelelően kérhetik, gondoskodni kell olyan 
algoritmusokról, amelyek megfelelö feltételek teljesülése esetén lehetövé 
teszik a kért információkhoz való hozzájutást, különben nem engedé
lyezik kiadását. 

f) Az automatizált vezetési rendszer életképessége 
A rendszer életképessége alatt a rendszer megbízhatóságát értjük el

lenséges ráhatá1ok alatt. 
Ha harc közben bármely vezetési pont az ellenséges ráhatások miatt 

funkcióját nem tudja teljesítent szerepét egy másik vezetési pontnak 
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azonnal át kell venni. Ebből adódóan a rendszer tervezésénél különös 
gondot kell fordítani arra, hogy a különböző szinteken tárolt informá
ció a szükséges mértékben a felhasználóhoz eljusson, hogy gépkiesés 
esetén is a vezetés működése biztosított legyen. 

g) Az automatizált vezetési rendszer mobilitása 

A harc dinamikája törvény.Szerűen megköveteli a mozgóképes vezetés 
létrehozását, függetlenül attól, hogy a vezetés automatizált, vagy nem. 

El kell érni, hogy az automatizált· vezetési rendszer létrehozásának 
biztosítása mellett a jelenlegi híradóeszközöket szállító gépkocsik száma 
lényegesen lecsökkenjen. A nagy mennyiségű eszközök gyors mozgatása 
nem lehetséges, lassítja a vezetési pontok mozgásütemét, ezért a vezetési 
pontok mozgása nem képes követni a harc dinamikáját. 

Az a)-tól g)-ig jellemzett problémák megoldása az automatizált csa
patvezetés létrehozásáni,k alapvető feltétele. Minthogy a problémák egye
dileg is igen bonyolultak, ezért az automatizált csapatvezetés létrehozása 
igen hosszú ideig tartó folyamatos, lelkiismeretes, precíz munkát igényel, 
ugyanakkor megvalósítható, és feltétlenül meg is kell valósítani, ha a 
korszerű haditechnikai eszközök ,adta hadászat-hadműveleti lehetőségeit 
eredményesen ki akarjuk használni egy általunk nem kívánt háború be
következése esetén. 

3. Az automatizált csapatvezetési rendszer 
létrehozásának vizsgálati módszerei 

Az automatizált csapatvezetés létrehozásához ismerni kell a rend
szerrel szemben támasztott mennyiségi és minőségi követelményeket. 

Bármely folyamatnak, így ,az automatizált csapatvezetési folyamat
nak is, mennyiségi és minőségi :követelményeit - az adott folyamat 
elemzése során - meg lehet és meg kell ha tározni. 

A csapatvezetés automatizálásának létrehozásához a jelenlegi csa
patvezetés folyamatait kell vizsgálnunk, méghozzá olyan módszerrel, 
amellyel ezt el lehet végezni. Minthogy régebben ilyen probléma meg
oldása nem vetődött fel, így a vizsgálat módszerei sem állnak rendelke
zésünkre. A vizsgálat módszereinek kidolgozása kutatást igényel. 

Az utóbbi évek kutatásainak eredményei azt igazolják, hogy a ve
zetési folyamatok vizsgálata lehetséges a kibernetikai tudomány mód
szereivel, ha a vezetés összes folyamatát információs folyamatnak te
ltintjük. 

Ez esetben az 1. sz. ábrán látható módon modellezhető. 
Mint az 1. sz. ábrán látható, a vezetés elemeit a vezetés szervei es 

a vezetett objektumok képezik, amelyek a külső környezet ráhatásai 
alatt működnek az alábbiak szerint: 

- a vezetés szervei a vezetett objektumokról információt kapnak; 
- a vezetés szervei kidolgozzák a vezetés jelét és a vezetett objek-

tumoknak továbbítják. 
A vezetett objektumokról a vezetés szerveihez és a vezet·és szervei

től a vezetett objektumokhoz az információ hírrendszeren keresztül 
áramlik. 
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A vezetési folyamatok fennmaradását az információk folyamatos 
áramlása biztosítja. 

Az információk felújításának alapja lehet az a vezetett objektumok
ról érkező információ, melyet a helyszínen gyűjtenek és feldolgoznak, to
vábbítanak, vagy feldolgozás nélkül közvetlenül a vezető szervekhez to
vábbítanak és ott kerül feldolgozásra, vagy lehet a vezető szervek részé
ről valamilyen elgondolás, mely megfelelő feldolgozás után vagy anélkül 
kerül a vezetett objektumra. 

Mint látható, a folyamatos vezetés funkcionálása, az adatok gyűj
tése, továbbítása, feldolgozása, döntések meghozatala, azok továbbítá
sában jelentkezik. 

A vezetés egzakt mennyiségi értékekkel jellemezhető, ha ezen tevé
kenységeket időben és térben az adott konkrét helyzetnek megfelelően 
jellemezzük. 

A csapatvezetés eseményeinek idejét a csapatoknál gyakorlatokon 
végzett mérések statisztikai átlagai alapján határozhatjuk meg. Ezen 
mennyiségek nem determináltak, hanem valószínűségi jellegűek, ezért 
igen sok adatra van szűkség. Ha rendelkezünk mért adatokkal és elosz
lási értékeivel, akkor meghatározható a várható érték és a szórásnégyzet 
értéke. Ha adatokkal nem rendelkezünk, célszerű a hálóterv alkalmazása. 
De minden esetben meg kell határozni a maximális időt, a minimális 
időt és az optimális időt. 

Ha hálótervben tüntetjük fel a törzs munkáját, akkor az lehe
tővé teszi, hogy a becsült értékeket pontos értékekkel helyettesítsük. 
A hálótervezés alapvető feltétele a tevékenységek helyes sorrendjének 
ismertetése. 

(A szovjet hadseregben a törzsmunkában a hálótervezéses módszer 
elfogadott módszer. A Frunze Akadémián elkészültek a különböző tör
zsek munkáira a hálótervek.. Ezen terveket elfogadásra felterjesztették.} 

4. Az automatizált csapatvezetési rendszer elemei 

A vezetés fogalma feltételezi a vezetés szervének, eszközének és a 
vezetett objektumm,k meglétét (legyen ki vezessen, legyen mivel, és le
gyen kit vezetni). 

Az automatizált csapatvezetésben a vezetés szervei: 
- a parancsndk, 
- a törzs és az egyes személyek. 

A vezetés eszközei (azok a technikai komplexumok, amelyek a ve-
zetést szolgálják): 

- a híradóes.'Zlközök; 
- az elektronikus számítógépeik, 
- az információgyűjtő berendezések, automatizált munkahelyek. 

A vezetés objektumai: a csapatok (a harcfeladatnak megfelelő cso
portosításban) 

Az automatizált csapatvezetés magában foglalja a vezetés szerveit; 
a híradó- és autom,atizált információs számviteli rendszert. 
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A híradórendszer - mint látható - megtartja eredeti funkcióját, és 
amellett új feladatot is ellát; az automatizált információs rendszer ada
tainak továbbítását. A hírrendszer elsődleges funkciója továbbra is a 
híradás biztosítása, amely a személyek közötti hang- és képátvitelben 
valósul meg. Az automatizált rendszerben is lesznek olyan dokumentu
mok, melyek a számítógépeiket megkerülik (pl.: távirat, parancsnokok kö
zötti közvetlen beszédkapcsolat). Ez azt az alapkövetelményt teszi lehe
tővé, ha az automatizált rendszer felmondja a szolgálatot, a vezetési rend
szernek akkor is működnie kell. 

Az automatizált információs számviteli rendszer funkcionális fel
adata: az adatok automatikus gyűjtése, feldolgozása, továbbitása az 
automatizált munkahelyek és a matematikai programrendszerek útján. 

Furikciók alapján az automatizált információs számviteli rendszer 
eszközei: 

- az automatikus információs adatgyűjtő berendezések (információ-
adók); 

- az elektronikus számítógépek, 
- az adattovábbító berendezések; 
- az automatizált munkahelyek; 
- programrendszer (leglényegesebb). 

Az automatikus információ adatgyűjtő berendezések azok a beren
dezések, amelyek az információkat automatikusan gyűjtik, pl. vegyi-, su
gárszennyezettséget mérő berendezések, vagy az adatátviteli rendszer 
végberendezései (gép- és képtávírqk stb.). 

Az elektronikus számítógépek az információkat feldolgozzálk, tá
rolják, be- és kimeneteli egységein keresztül a szükséges formában előre 
kidolgozott programok szerint veszik, illetve továbbítják az adatátviteli 
eszközön keresztül. 

Jelenleg az EFE-n belül az M-22 és M-32 stacionér üzemeltetésű 
gépek nyertek alkalmazást, ugyanaiklkor a KGST országainak közös fej
lesztési programja alapján a Rjad-csa!ádhoz tartozó ESZG-ket fejlesz
tik. E gépcsalád kifejlesztése és a szükséges programrendszer kidolgozá
sával megvalósulhat a mobil rendszerű elektronikus számítógépek olyan 
rendszere, mely az automatizált csapatvezetés háborús körülmények kö
zötti működését is lehetővé teszi. 

Az adattovábbító berendezések a számítógépeket egymással, és az 
adatgyűjtő berendezésekkel kapcsolják össze. lgy az adattovábbító beren
dezések egy részét a híradó eszközök, a híradó vonalak képezik. A jelenlegi 
híradó berendezések adatátviteli sebessége alacsony (50 bond), nem elé
gíti ki a számítógépes adatátviteli (200 OOO bond) ,követelményeit. A hír
adócsatornák megbízhatóságát növelni kell. Az adattovábbítás és a hír
adás csak egységes híradó- és adatátviteli terv alapján valósítható meg. 

Az automatizált munkahelyek a törzstisztek részére készített olyan 
munkahelyek (asztaldk), melyek lehetővé teszik a törzs tisztjei részére 
a számítógéppel való közvetlen kapcsolat felvételét. A munkahelyek be
rendezései megjelenítik a számítógép munkáját. E munkahelyek lehet
nek közösek vagy személyre szabottak. 
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A programrendszer alatt azon programok összességét értjük, mely 
a tör7.Smunka módszereinek technilkai esz-közökhöz való alkalmazását le
hetővé teszi. Biztosítja a különböző technikai eszközök közötti kapcso
latok fenntartását és a programok futtatását. 

A program biztosítási rendszer két nagy csoportra osztható:· az álta
lános és a speciális részre. 

Az általános :t'észbe a szubrutinok tartoznak, melyek általános meg
oldásként gyakran előfordulnak (függvénymegoldások, fordítói progra
mok - Algol, Cobol - stb.) a napi ellenőrzést biztosító tesztprogramok, 
szervizprogramok stb. 

A speciális részhez tartoznak az információ és számvetési feladatok 
megoldására szolgáló programok, melyek az adott rendszerre jellemzők 
(pl. azok a programok, amely<jk szabályozzák, hogy az adatokat mikor, 
kitől kell gyűjteni, a feladat megoldásához mikor, kinek, milyen progra
mot kell megoldani). 
· A speciális rész vezérli az általános részt. Altalában mindkét rész 
gépi kódban van biztosítva, mivel idő takarítható meg a megoldással. 

E programok kidolgozása a legmunkaigényesebb feladat, mivel az 
automatizált csapatvezetés esetén 10---100 millió utasítást jelent. Egy 
gyakorlott programozó napi öt programutasítás elkészítésére képes. 

E programrendszer általános részének elkészítése megoldható a pol
gári szervek bevonásával is, viszont a speciális rész elkészítését csak 
azdkra szabad bízni, akik ,a saját rendszerüket jól ismerik. 

Régebben voltak próbálkozások, hogy a speciális részt is polgari 
szervek dolgozzák ki, de a kapott eredmények alkalmazásával a vezetési 
rendszer hatékonysága még rosszabb lett, mint volt. A katonai automa
tizált vezetési rendszer létrehozásához olyan katonai ismeretekre van 
szükség - a matematikai ismeretek mellett -, mely a rendszer struk
túráját, információáramlását időben és térben, külső és belső hatásokkal 
együtt komplex módon átfogja. 

E programrendszer (mind az állandó, mind a speciális rész) fejlődé
sen megy keresztül - ami azt jelenti, hogy időről időre változik, mó
dosul -, mivel a módszerek is korszerűsödnek, a megoldásra váró fel
adatok változnak, a csapatok összetétele, létszáma és eszközeinek száma 
változik. Ezért az automatizált csapatvezetésnél az állandó programok 
megléte mellett a programok korszerűsítését folyamatosan biztosítani kell. 

A Magyar Néphadseregben - várhatóan - a csapatok automatizált 
vezetési rendszere egy több fdkozatú hierarchikus rendszer lesz, mely 
magában foglalja alapvetően - haderőnemenként - a 'kialakításra ter
vezett alrendszereket. 

Az alrendszerek egy egységes komplex rendszert képeznek, melyen 
.belül az alrendszerek egymással kapcsolatban vannak. 

Ilyen több fokozatú hierarchikus rendszerben az információk a leg
magasabb fokozaton kerülnek feldolgozásra és olyan mélységig kerülnek 
leadásra, amíg felhasználásuk indokolt. 

A legfelsőbb szintről az információ csal< akkor kerül a harmadik 
szintre, ha azt a legfelsőbb szint közvetlenül vezeti. 
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A helyzetről szóló informáéió alulról felfelé halad és minél maga
sabbra kerül, annál általánosabbá válik, ezért az információk száma fel
felé haladva csökken. 

Minden rendszer - így az automatizált esapatvezetési rendszer -
strukturális felépítését, a rendszer funkcionális feladatai határozzák meg. 
A rendszerrel szemben alapvető követelmény, hogy azokat a funkciókat, 
amiért létrehozták, betöltse. 

A csapatvezetés folyamatainak vizsgálatakor két alapvető kérdéssel 
találkozunk : 

1. Hogyan funkcionál a vezetés békében? 

2. Hogyan fukcionál a vezetés háborúban? 

Békében az a ikövetelmény ·a vezetéssel szemben, hogy a csapatok 
magas fokú harckészültségét biztosítsa. Háborúban pedig az, hogy a harc 
vezetését biztosítsa. 

E követelményekből adódilk, hogy a békeidőszak feladatai; a hábo
rúra való felkészülés megszervezése, anyagi biztosításának megterem
tése stb. 

A háborús időszak feladatai a fegyveres küzdelem (harc) megszer
vezése, vezetése. 

A vezetés feladatait vizsgálva úgy látszik, a vezetés másként funk
cionál békében és háborúban, bár maga a vezetési folyamat jellege 
ugyanaz. 

A fegyveres erők létrehozását indokló funkcionális feladatból - a 
fegyveres harc megvívása - kiindulva adódik, hogy olyan automatizált 
csapatvezetési rendszert kell létrehozni, mely háborúban és békében 
egyaránt biztosítja a csapatok vezetését. 

Ezt támasztja alá Szukorov állásfoglalása is, amikor kijelenti: .,Az 
automatizált vezetési rendszert háborús időre kell l~ehozni." Ha csak 
a békeidő vezetési feladatainak megoldására hozzuk létre az automati
zált vezetési rendszert, akkor az háborúban nem tud funkcionálni. 

A békeidőszak a háborúra való felkészülést szolgálja, ezért a veze
tési folyamat jellege háború és békeidőszakban azonos kell, hogy legyen, 
bár a folyamaton belüli tevékenységek száma, fajtája, jellege és azok 
megoldási módja térben és időben változik. 

A békeidő feladatainak legnagyobb részét a számviteli, tervezési fel
adatok alkotják és a csapatok állandó elhelyezési körletben vannak. Há
borúban ezen feladatok ugyancsak megvannak, cte a csapatok nem az 
állandó elhelyezési körletben tartózkodnak. 

Békében éppen azért, mert a csapatok állandó elhelyezési körletben 
tartózkodnak, mód van arra, hogy helyhez kötött ESZG-ket alkalmazzunk 
a feladatok megoldására, míg a háborús időszak feltétlenül megköveteli 
a mobil számítástechnikai és híradástechnikai eszközök használatát. Ezért 
a békeidőszakot tekinthetjük úgy, mint az automatizált csapatvezetés lét
rehozásának első szakaszát, amelyre jellemző a stacionér ESZG-k alkal
mazása az alábbi feladatok megoldása érdekében: 

- a felelős beosztású vezető személyek pszichológiai meggyő?.ése, 
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- a gép és az ember közti feladatok megosztásának meghatározása, 
- a géppel megoldható feladatok kidolgozása, 
- számítógépes, speciális szakemberek képzése, 
- háborűban alkalmazható eszközök követelményeinek meghatáro-

zása, és a követelményeknek megfelelő berendezések legyártása, rend
szerbe állítása. 

-, ~KULSő KÖRNYEZET~-, 

Vezetés szervei 1--->-I Vezetett objektumok 1 
t 

1. sz. ábra 
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