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Az Anyagi Technikai Biztosítás szám1togepes feladatai szervezésének egyik 
alapkoncepciója az adatbank-rendszer alkalmazasa volt. A cikk ezt a témát 
elsősorban programtechnikai szempontból vizsgálja. kitérve a leendő felhasz
nálók eddig tapasztalt igényeire, problémáira és az alkalmazás korlátozó ténye
zőire is. 

A félreértések elkerülése végett célszerűnek látszik az adatbank-rendszer 
egy definíciójának a rögzítése - majd a további megfontolásoknak e mércéhez 
való viszonyítása. Az adatbázis, az adatbank ugyanis igen divatos fogalommá 
vált. Látszólag ma már adatbázis nélkül senki sem végez feldolgozásokat. A 
valóság viszont az, hogy tetszőleges adathordozójú és szervezésű adatállomá
nyokat kineveznek adatbázisnak, a kialakításukhoz, karbantartásukhoz és lekér
dezésükhöz megírt felhasználói programokat pedig kezelőrendszernek. Teszik 
ezt akkor is, ha ezek általánosítása nem megoldott. 

Nem becsülendők le az operációs rendszer és a programozási nyelvek által 
nyújtott alapszolgáltatások, ezek ügyes és ésszerű felhasználása. Sokszor ez is 
teljesen kielégítő megoldást jelent. De kár volna divatból minden adatfeldol
gozási rendszert adatbank-rendszerünknek nevezni, mert ez súlyos félreértések
hez vezethet. 

Az adatbázis kezelőrendszerek kritériumainak összeállításával nemzetközi 
bizottság (CODASYL) is foglalkozott. A számítógépgyártó cégek ezt ugyan 
maradéktalanul nem veszik alapul, értékelési, rendszerezési szempontból viszont 
igen jól alkalmazható. 

Az adatbank-rendszer fogalma, alkalmazásának hardware1 

és szervezési feltételei 

A fogalmak tisztázásához vegyünk alapul a KSH gondozásában megjelent 
anyagokat. Ezek szerint adatbázison az adatok olyan szervezett gyűjteményét 
értjük, amelyet eltérő adatstruktúra igénnyel használnak és ennek érdekében az 
adatok: 

1 A gép mint automata összes elektronikus áramkörével és műszaki berendezésével, 
adottságával. 
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- az információ-rendszerben meglevő természetes adatkapcsolatoknak meg· 
felelő struktúra szerint vannak tárolva; 

- kezelésük egységes, adatfüggetlen kezelőrendszerrel történik; 
- egyidejüleg több felhasználó részére állnak rendelkezésre. 

Az adatbázist, a kezelést végző software-t2 és a működtetéséhez szükséges 
rendszert együttesen adatbank-rendszernek nevezzük. 

Az adatbank-rendszerek egyik legkézenfekvőbb rendszerezési pontja az, 
hogy további feldolgozásra orientált-e az adott rendszer, vagy csupán informatív 
igényeket elégít ki, tehát tájékoztatásra orientált. 

E két funkció különbözősége megnyilvánul a kezelörendszerek lekérdező 
nyelvében is. A feldolgozásra orientált rendszerek lekérdező nyelve általában 
egy vagy több programozási nyelvhez illeszkedik (host language); az illető 
programozási nyelvet befogadó nyelvnek is nevezzük. 

A tájékoztatásra orientált rendszerek általában saját nyelvvel rendelkeznek 
(selft-contanied típusúak), ezt a felhasználó könnyen elsajátíthatja. 

A saját nyelvű rendszerek gépidő igénye általában igen magas, a lekérde
zett információ további feldolgozását nem tudják elvégezni. Ezért, ha az adat
bázisból feldolgozásokat is eszközölni kell, célszerű befogadó nyelvű rendszert 
választani, mivel informatív jellegű feladatok ellátása is megoldható segítsé
gükkel, bár ez általában programozási munkát is jelent. 

Az adatbank-rendszerek másik lényeges rendszerezési szempontja az általuk 
kezelt adatstruktúrák milyensége. Ez, továbbá az információ-rendszerben meg
levő természetes adatkapcsolatok meghatározzák, hogy alkalmazható-e egy adat
bank kezelőrendszer vagy sem. Bár bizonyos kompromisszumok elképzelhetők, 
dc vannak lényeges és meghatározó különbségek, amelyek kizárják egy kezelő
rendszer alkalmazását valamely témakörben. 

Az adatstruktúra általában nem azonos a szoros értelemben vett tárolási 
struktúrával: annál többet jelent. Magában foglalja egy tárolt rckord3 részei 
közti összefüggést, továbbá több (esetleg különböző adatállományhoz tartozó) 
tárolt rekord közötti összefüggést, valamint a kapcsolatokban jelentkező újabb 
adatokat. Az adatbank kezelőrendszere az adatstruktúrák kezelése érdekében 
a logikai kapcsolatokat is tárolja, többnyire a fizikai tárolás adatainak felhasz
nálásával. 

Az adatbank-rendszerek ennek megoldására különböző módon vannak fel
készülve. Röviden az alábbi adatstruktúra típusokat sorolhatjuk fel: 

1. Lineáris rekordok: egymással logikai mellérendeltségi viszonyban álló 
adatmezők alkotják; az adatok a rekord azonosító fogalomhoz vannak ren
dezve; 

2. Nem lineáris rekordok: 

a) hierarchikus fastruktúrák, 
b) ciklikus és hálóstruktúrák. 
Az említett kapcsolatok a rekord mezői (vagy szegmensei) között állnak 

fenn, az adatok szintén a rekord azonosító fogalmához vannak rendezve. 

2 A gépet üzemeltető, irányító programrendszer. 
3 Valamilyen szempontból összetartozó adatok egy meghatározott mennyisége (pl. 

dolgozók személyi adatai), 
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3. Rekordok közötti logikai kapcsolatok: 

a) egy adatállomány rekordjai között fennálló kapcsolat (lineáris, hierar
chikus, hálós szerkezetek); 

b) több (egy-egy struktúrán belül azonosak) adatállomány rekordjai közti 
logikai kapcsolatok (lineáris, hierarchikus, hálós szerkezetek). 

Ezek a szerkezetek két vagy több objektum, illetve tényező viszonylatában 
(a), továbbá két vagy több azonosító fogalomhoz tartozó objektumok, illetve 
tényezők viszonylatában (b), fellépő adatok tárolására alkalmasak. 

Vegyük számba röviden az adatbank-rendszer alkalmazásának néhány 
előnyét: 

- áttekinthetőség (természetes adatkapcsolatok szerinti tárolás, szemben 
a speciális feldolgozások igényei szerinti elrendezéssel) ; 

- redudancia mentesség, a célszerűség határán belül (aktualizálás ennek 
megfelelően, általában csak egy helyen); 

- programok és adatállományok szétválasztása (változtatások általában 
nem hatnak egymásra) ; 

- programírási munkamegtakarítás (a kezelőrendszer szolgáltatásai, adat
feldolgozási rutinmunkák elvégzése) ; 

- adatok, adatkomplexumok gyors lekérdezése, a feldolgozási idő nagy
ságrendi csökkenése (tárolt adatkapcsolatok, illetve másodlagos rendezési szem
pontok alapján való lekérdezés, szemben a szekvenciális fcldoldozások rende
zéseivel); 

- több felhasználó egyidejű hozzáférése az adatbázishoz. 

A továbbiakban az adatbank-rendszerű és a hagyományos feldolgozásokról 
ejtünk szót. Természetesen az utóbbiakhoz sorolandók azok a feldolgozások is, 
amelyek a nagyobb ESZR-gépek DOS vagy OS operációs• rendszerei által 
támogatott alapvető adatkezelési eljárások programbeli felhasználásával való
sulnak meg, akkor is, ha mágneslemezen tárolt adatállományok közvetlen hoz
záférésű feldolgozása is történik a rendszerben. 

Az ATB Eszköz- és Anyaggazdálkodás (EAG) számítógépes feladatainak 
információ szerkezete 

A felmérések, a felhasználói igények számbavétele és a meglevő feldol
gozások alapján összeállításra került a számítógépes feladatok köre és a meg
oldáshoz szükséges információk halmaza. Az igényelt nyilvántartási, szükséglet
számítási, beszerzési és ellátási feladatokhoz szükséges információk struktúrá
járól, a természetes adatkapcsolatokról a következőket állapíthatjuk meg: 

1. Az információk igen széles köre egy-egy azonosító fogalomhoz kapcsoló
dik, annak jellemző és viszonylag állandó adataként jelentkezik, tehát törzsadat
nak fogható fel. 

' Operációs rendszer alatt egy olyan programrendszert értünk, amely elvégzi a fel
használói programok teljesen automatizált juttatását multiprogramozási üzemmódban. 
ESZR operációs rendszerek az ES/DOS és ES/OS. 
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Az egy azonosító fogalomhoz tartozó adatok többnyire mellérendelt viszony
ban állnak, szegmensek kialakítása csak rendszerezési szempontból indokolt. 
Tehát ezek az információk lineáris rekordokba tömöríthetők. 

Az ide sorolható információk az alábbi azonosító fogalmak köré csopor
tosíthatók: 

a) eszközök és anyagok, komplexumok (vagy „készletek"). 
A törzsadatok mellett a feldolgozások által igényelt csoportosító jeleket is 

is össze kell gyűjteni; 

b) alakulatok. 
A „hadrendi-kód" -ban foglalt törzsadatokon túlmenően az anyagi-technikai 

vonatkozású ismérveket is fel kell venni; 

e) raktárak. 

Törzsadatai közé elsősorban ellátási funkciókkal kapcsolatos ismérvek 
kerülnek; 

d) beszerzési források. 

A törzsadatok között csoportosító jelek is szerepelnek. Pl. import, hazai, 
ágazati jel; 

e) költségvetési erőforrások. 

Külön célszerű tárolni a törzs- és tervadatokat; 

f) költség elszámolási rend. 

A költségvetésnél részletesebb, azzal összhangba hozható; 

g) tervezési típusfeladatok. 

Igénybevételt és anyagszükségletet determináló kiképzési, hadműveleti fel
adatok; 

h) iavítási típusfeladatok. 

Időhöz és igénybevételhez kötött kötelező javítások (gyári normák alapján 
előírt, a felhasználásokból meghatározott normákból következően) ; 

i) üzemeltetési módok típusai. 

A különböző üzemeltetési anyagnormával rendelkező igénybevétel féleségek; 

j} anyagsziikségleti vonzattal rendelkező állománytábla adatok. 

2. A további információk viszont szinte kivétel nélkül a felsorolt tényezők, 
vagy tényező csoportok kapcsolataiban jelennek meg, és nagy részük állandóan 
változó adatként jelentkezik, vagy statisztikai adatfeldolgozás révén aktualizá
landó. A kapcsolatok általában lineárisak, de előfordulnak fa- és hálóstruktúrák 
is, és általában több adatállomány rekordjai között állnak fenn a kapcsolatok. 

Az ismertetett adatstruktúra típusok közül a 3.a) és a 3.b) eset áll fenn. 

Néhány példa ezen információk köréből: 

a) eszköz- és anyagkészletek. 

l.a) és b), illetve 1.a) és e) kapcsolatában jelentkeznek, az információ és 
feldolgozási igény kétirányú; 
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' 
b) megrendelések és teljesítések adatai. 

1.d) és 1.a) viszonylatában jelentkeznek, az információ és feldolgozási igény 
kétirányú; 

c) hite/helyzet. 
1.e) és 1.d) viszonylatában, elszámoláskor 1.f) rekordjaiban van értel· 

mezve; 

d) anyagszükségleti és igénybevételi tervezési normák. 

1.g) és 1.a) viszonylatában; 

e) fizikai elhasználódás normái. 

l.a) és 1.h) között jelentkeznek; 

f) javítási anyagnormák. 

1.a) és 1.h) közti kapcsolat és l.a) viszonylatában helyezhetők el; 

g) üzemeltetési anyagnormák 

1.a) és l.i) közti kapcsolat és 1.a) viszonylatában helyezhetők el; 

h) teljességi jegyzékek. 

l.a) elemei közti kapcsolatban; komplexumok; ,,készletek'' definiálása; 

i) eszközök egyedi állapota. 

1.a) és 1.b) kapcsolatban jelentkező, 2.a) további bontásként tárolható; 

j) ellátási relációk. 

l.b) és l.e) elemei közötti kapcsolatok. 

A vázolt információ struktúrákból természetesen anyagcsoportonként és 
vezetési szintenként csak egy-egy részstruktúra jelentkezik, ami a konkrét gépre
szervezés során újabb elemekkel is bővülhet. 

Bemutatása csupán az információ struktúra jellegét akarja reprezentálni. 
Lehetséges, hogy valakiben felmerül az egymással kapcsolatban álló rekor

doknak egy „óriás" rekordban való tömörítésének az ötlete. Ez azonban a több 
tízezres nagyságrend miatt teljesen reménytelen. 

A fentiekből megállapítható, hogy az EAG témakörében olyan adatbank
rendszert kell alkalmaznunk, amelynek kezelőrendszere a különböző adatállo
mányok rekordjai közötti kapcsolatok kezelését el tudja végezni. A témakör 
feldolgozására orientált jellege nem szorul bizonyításra, tehát az sem, hogy be
fogadó nyelvű rendszerre van szükségünk. 

Az ESZR-gépeken alkalmazható adatbázis kezelőrendszerek 

Az EAG témakörében alkalmazni kívánt adatbázis kezelőrendszer nyelv 
és adatstruktúra szempontjából jelentkező igényeit kielégítik az IBM, illetve 
a Robotron által publikált és részben forgalmazott adatbázis kezelőrendszerek, 
amelyeket készletgazdálkodási programcsomagokhoz dolgoztak ki. 

Az IBM-gépeken alkalmazott rendszerek adaptálásánál kisebb kompatibili· 
tási problémákra lehet számítani, bár a baráti hadseregeknél is hajtottak végre 
adaptálást (DBOMP). 
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A Robotron pillanatnyilag csak a DOS vezérlésű BASTEI kezelőrendszert 
tudja szállítani. A BASTEI néhány olyan korlátozó tényezővel rendelkezik, 
ami nem szól az alkalmazása mellett, nevezetesen: 

- összesen két törzsfile-t és két kapcsolati file-t (az egyik speciális) tud 
kezelni; 

- befogadó nyelve ASSEMBLER (a felhasználói programokat is ASSEMB
LER-ben kellene írni); 

- az OS-ben futtatható DBS/R-rel nem kompatibilis. 

Ugyancsak a Robotron által publikált, de előreláthatólag csak 1979-ben 
szállítható DBS/R adatbank kezelőrendszer viszont igen előnyös tulajdonságok
kal fog rendelkezni. Néhány fontosabb jellemző: 

a kezelt file-ok száma elvileg korlátlan; 
- a filc-ok rekordjai között bonyolult hálóstruktúra is létesíthető; 
- a kapcsolatok tárolása külön filc-okban történik, a kapcsolati rekordok-

ban felhasználói adatok tárolhatók, ezekhez a rekordokhoz is kijelölhető tetsző
leges azonosító fogalom, így ezek is közvetlenül lekérdezhetők, valamint másod
fokú láncrekordok kiinduló pontjaivá válhatnak; 

- kiegészítő indextáblázatok képzésével másodlagos rendezési szempontok 
kezelése is megoldható; 

befogadó nyelv: PL/1, ASSEMBLER; 
- csatlakozási pontokon PL/1 és ASSEMBLER rutinok kapcsolhatók; 
- adatfeldolgozási rutinmunkák elvégzése; 
- távadatfeldolgozási lehetőség. 

Egyetlen problémának az 1979-es szállítási határidő látszik. A következők
ben említendő technikai, szemléletmódbeli és szervezési gondok azonban meg
oldandók az alkalmazásbavétel előtt, kérdés, hogy ez mennyire sikerül 1979-ig. 

A teljesség kedvéért az ESZR-gépek vonatkozásában meg kell említenünk, 
hogy egy informatív igényeket kielégítő adatbázis létrehozását, kezelését szol
gáló kezelőrendszert (AIDOS) a Robotron már kidolgozott, és folyamatban 
van az OS változat kidolgozása is. A rendszer bonyolult tezaurusz-rendszer 
kezelése révén tud információkat visszakeresni. 

Az alkalmazási problémái, az eddigi gépreszervezések tapasztalatai 

Az ATB számítógépes feladataival kapcsolatos elképzelések a felmérések 
beindításakor kétségtelenül nagyon általánosak voltak, ami abban a stádiumban 
elvileg természetesnek mondható. Ugyanakkor számolni lehetett azzal, hogy az 
igények és az erőforrások konkrétabb megismerése után a feladatok koncepció 
szerinti maradéktalan továbbvitele akadályokba ütközik és olyan kérdések meg
oldását kívánja, ami a kidolgozói szint lehetőségeit meghaladja. Az újabb igény 
megfogalmazásánál gyakran koncepció módosításra is szükség van, bár ezt cél
szerű a realizálódással járó szükségszerű pontosításnak tekinteni. 

A gépreszervczést, a kidolgozói munka rutinszerű végzését a felmérések 
időszakában nem célszerű beütemezni. A globális elvárások és a rendelkezésre 
álló erőforrások összehangolása ismeret- és időigényes folyamat, a közben 
ismertté váló tények erősen befolyásolják a feladatok kivitelezését. 

70 



A számítógépes feladatok számbavétele és koncepció szerinti kivitelezésé
nek vizsgálata során egyrészt komoly erőforrás problémák jelentkeztek, másrészt 
a konkrét felhasználói igények és az eddigi számítástechnikai alkalmazások szín
vonala, valamint a koncepcióban előírt színvonal közti különbség okoz komoly 
gondot. Az előbbiek már jórészt közismertek, az utóbbiakról még kevés szó 
esett. 

Mégegyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy a cikk programtechnikai orien
táltsággal készült, és elsősorban az adatbank-rendszer alkalmazásával kapcsola
tos kérdéskomplexumot érinti. 

Az elemzés során az erőforrások számbavételénél kiderült, hogy az ATB 
EAG területén számítógépre kívánkozó feladatok messze meghaladják egy 
R-40-es gép lehetőségeit. Az ESZR-gépekkel jelenleg beszerezhető háttér tárak 
kapacitása arra sem elegendő, hogy egy-egy ágazat készletgazdálkodását adat
bankszerűen oldják meg. A 29 Mbyte-os mágneslemezek időszakában sem lehet 
ágazati méretet meghaladó rendszert egy számítógépen adatbankszerüen üze
meltetni. Tehát távlatilag is több, az R-40-nel hasonló nagyságrendű számító
gépre van szükség. 

További probléma az adatrögzítés kérdése. Bár a feldolgozások gyakori
ságához a felhasználók elég passzívan viszonyulnak, az adatbankszerű tárolás
nyújtotta előnyök viszont elvesztik jelentőségüket, ha az adatok folyamatos 
aktualizálása és hozzáférése nem biztosítható és nem válik a „mindennapi" 
munka részévé. Egy-egy ágazat készletgazdálkodásának adatbankszerü megol
dása akkor látszik célszerűnek, ha ehhez decentralizált adatrögzítés és megfelelő 
adatátviteli hálózat is kapcsolódik. 

Az előbbi igen komoly anyagi áldozatot igényel fejlesztési vonatkozásban, 
az utóbbi viszont az anyagi áldozatokon túlmenően technikai és software prob
lémákat takar, amelyek egyelőre megnyugtató módon még nincsenek rendezve 
az ESZR-gépek vonatkozásában. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az időszakonként jelentkező nagy 
tömegű adatfeldolgozási munka szempontjából is létfontosságú lehet az adat
bankszerű tárolás, mert a feldolgozási idő nagyságrendben csökkenhet, és ezen 
múlhat a feldolgozás eredményének aktualitása, a határidőre történő elkészít
hetőség. Az ilyen jellegű feldolgozásokhoz azonban egyelőre a háttérkapacitás 
nem biztosítható. 

Megoldandó kérdés ezek után csak az maradt, hogy az R-40-re, mint köz
ponti gépre, lehetőleg központi felhasználású, és a lehetőségekkel összhangban 
álló feladatok kerüljenek. Jelenleg elsődlegességet a megrendelés és hitelhelyzet 
nyilvántartás kapott, tekintettel központi jellegére, megfelelő szabályozottságára, 
az elég gyakori feldolgozásokra és a folyamatos információ igényre. 

A továbbiakban is gondot kell fordítani a központi gépre kerülő témák 
megítélésére, a kialakuló számítástechnikai hálózat szempontjából is. E kérdések 
áttekintésében a leendő kidolgozók szaktanácsaikkal segítséget nyújthatnak, de 
a kezdeményezés és a reális igénymegfogalmazás, a felhasználó részéről kell hogy 
jelentkezzék. 

Ezek után szólnunk kell az adatbank-rendszer alkalmazásának másik lénye
ges feltételéről, az azonosító rendszerek kérdéséről. Az ezzel kapcsolatos állás
foglalás és kialakult gyakorlat az eddigi feldolgozások jellegéből adódik, a köz-
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vetlen hozzaférésű adattárak jelentősége és követelményei ismeretlenek a fel
használók körében, de hiányoznak a szervezői gyakorlatból is. 

Igen sok kódrendszert dolgoztak ki a számítástechnikai alkalmazások érde
kében, ezekhez a felhasználók ragaszkodnak is. A lyukkártyás feldolgozásokhoz 
tömör, osztályozó és informatív jellegű kódokat alakítottak ki, melyek nagy 
része átkerült az ESZG-re is, a mágnesszalagos feldolgozásokhoz. Az ESZG-ken 
folyó feldolgozásokra egyrészt az alacsony gyakoriság (általában éves) volt jel
lemző, az egyes feldolgozásoknál előforduló múltbeli adattárak igen kis felü
leten kapcsolódtak a beérkező feldolgozandó adatokhoz. Így az azonosítás kér
dése meglehetősen szűk körben jelentkezett. 

Mivel a kódrendszerek kialakítása elsősorban nemcsak azonosítási, hanem 
egyéb funkcionális célokra is történt, emiatt a kódrendszereket időnként át kel
lett alakítani. Az ESZG-s feladatok említett jellegéből adódóan a felmerülő 
azonosítási problémákat a manuális rendszer a további ismérvek (pl. megneve
zés) alapján hárítani tudta, újabb adatszolgáltatással. Tekintettel az adattárak 
szervezettségének alacsony fokára (szekvenciális lineáris rekordok), ez nem 
jelentett bonyolult adatszolgáltatást és „újraszervezést". 

Közvetlen hozzáférésű adattárak használata és adatbank-rendszer szervezése 
esetén tisztában kell lennünk az azonosítórendszer kitüntetett szerepével és be 
kell tartanunk a vele kapcsolatos előírásokat. 

Ez elsősorban az A TB EAG információ szerkezetének bemutatásánál az 
1. pontban felsorolt azonosító fogalmakra vonatkozik, a 2. pontbeli információk 
már erre az azonosító rendszerre épülnek, amennyiben két vagy több ilyen azo
nosító együtteshez kapcsolódnak. 

A kérdés megnyugtató módon pillanatnyilag csak igen kis területen van 
rendezve, elsősorban pénzügyi vonatkozásokban rendelkezünk megfelelő MN 
szintű azonosító kódokkal. 

Ugyanakkor az Lg) és 1.h) pontokba sorolt azonosító fogalmak számba
vétele, felkutatása még nem történt meg. Ennek széles körű felmérése igen 
a1apos rendszerező munkát igényelne. Egy-egy nagyobb anyagkörre történő ki
dolgozása is nagy jelentőségű volna, az erre alapozott normakialakítás, karban
tartás és anyagszükséglet-tervezés területén lényeges minőségi különbséget 
jelentene. 

Az azonosító rendszer kritériumainak sajnos az NTK sem tesz eleget. 
A NEAKJ számokra történő folyamatos áttérés teljesen felrúgja az azonos1to 
rendszer kezelés minimális követelményeit (vö.: Az adatbank-rendszer fogalma, 
alkalmazásának hardware és szervezési feltételei). 

A szervezési problémák között említjük még meg a közvetlen hozzáférésű 
adattárak használata mellett körültekintőbb és összetettebb adatszolgáltatási igé
nyeket, a fokozottabb adatszolgáltatási fegyelmet. Altalános vélemény az, hogy 
az adatbankszerű tárolás, feldolgozás bevezetése egyik napról a másikra, elekt
ronikus számítógépi alkalmazások előzménye nélkül nem történhet, túl nagy 
megpróbáltatást jelent a felhasználóknak. Bizonyos mértékű átmenetet jelent
het a hagyományos, de lemezre orientált feldolgozás, bár a közvetlen hozzá
férésű feldolgozások is érzékenyek az azonosító rendszer követelményeire, azon
ban ez programozási úton részben hárítható. 

72 

~ NTK: Néphadseregi Termék Kód, 
NEAK: Nunzctkl'zi Anyag Kód, 



Az elsődleges feladatok gépreszervezése során a tárolási struktúrát közelí
teni kell az adatbank-rendszerben alkalmazandókhoz. A kapcsolatok fizikai 
tárolására nem szabad vállalkozni, de a másodlagos rendezési szempontok érvé
nyesítése érdekében logikai szintű invertált file-ok létrehozását kell eszközölni. 

A gépre került anyagok NTK számait azonosító rendszernek kell tekinte· 
nünk és ennek megfelelően kezelnünk. A felelősség az adatszolgáltató rendszert 
terheli, az NTK egységes, gépi karbantartása ebben csak gondot okoz majd 
a felhasználónak. Ez kényszermegoldás és sérti az anyagkód MN szintű egysé
gességének elvét, biztonságosnak sem mondható. Ha azonban ezzel sem próbál
kozunk, már csak hagyományos feldolgozás, szekvenciális adatszervezés marad. 
Sajnos, távlatilag is, mert a szemléletmód-változás nagyon hosszú folyamat. 
Ez pedig egyértelműen hozza azokat a problémákat, korlátokat, amelyekre világ
szerte csak az adatbank-rendszer szervezése tud megoldást nyújtani. 
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