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R0ZWÓ3 METOO WPROWAOZANIA I WYPROWADZANIA DANYCH

1.P r ocesy peryferyjne 
w systemle aut oma tycznogo przetworzeata danych

w systemach automatycznego przetwarzania danych można wyróż
nić trzy zasadnicza procesyj wejście - przetwarzanie - wyjścia. 
Pod wpływem angielskich terminów "input" 1 "output" określenia 
•wejścia" (wejściowy) i “wyjście" (wyjściowy) przyjęły się w 
naszej praktyce informatycznej dla oznaczania procesów wprowo- 
dzania i wyprowadzania danych. Dlatego będę stosował oba okre
ślania, mino to z językowego punktu widzenia bardziej poprawne 
byłoby używanie rzeczowników odczasownikowycht "wprowadzenie" 1 
“wyprowadzanie". *%

Proces wejścia, czyli wprowadzania danych, jest różnie defi
niowany. Używane s$ tokZe różne określenia bliskoznacznet gro
madzenie danych, zbieranie danych, przygotowanie danych, ujęoi® 
danych.

Zdaniem autora proces wprowadzenia danych można zdefiniować 
Jako cięg operacji służęcych wprowadzaniu danych źródłowych do 
pamięci operacyjnej komputera opracowującego dane wynikowe. Re
pertuar operacji składających się no proces wprowadzania da
nych jeot różnie przedstawiany w literaturze. Wynika to z dwu 
przyczyni merytorycznych różnic co do zakresu czynności związa
nych z wprowadzaniem danych oraz posługiwania się przez róż
nych autorów różnymi określeniami czynności.

*Dr, adiunkt w Katedrze Informatyki UŁ.
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Ola potrzeb niniejszej pracy wyróżniłem następujące grupy 
operacji ekładajęce się na proces wprowadzania danycht

- ustalanie danych początkowych (uchwycenie Informacji );
- zapisanie informacji na dokumencie źródłowym (rejestracja);
- palcowanie informacji na klawiaturze (kodowanie )j
- przygotowanie danych do bezpośredniego wykorzystania w 

przetwarzaniu (konwersja na nośnik magnetyczny).
Powyższa specyfikacja umożliwia wyodrębnienie cech charak- 

terystycznych poszczególnych technik wprowadzania danych.
Proces przetwarzania danych obejmuje obróbkę matematyczno* 

-loglcznę Informacji. Inaczej mówlęc Jest to clęg operacji raa- 
jęcyoh na celu uzyskanie na podstawie danych wejściowych zało
żonych danych wynikowych.

Proces wyjścia, czyli wyprowadzania danych, jest procesem 
odwrotnym do procesu wprowadzania danych. 3eat to clęg operacji 
służęcych wyprowadzeniu danych wynikowych z pamięci operacyj
nej komputera przetwarzajęcego i przedstawieniu ich w formie 
umożliwiajęcej bedpośrednie wykorzystanie.

Procesy wejścia i wyjścia sę zwięzane z przekształceniem 
fizycznej poetaci Informacji. Określa się Je mianem procesów pe
ryferyjnych. Wyróżnia się plerwszę 1 drugę peryferię.

Rys. 1. Relacje między peryferię plerwszę i drugę 
• • - powiązania off-llne, — — —  - powięzania on-line



Plerwez* peryferię •tanowi* te urządzania wejścia 1 wyj
ścia. które wchodź* w skład zestawu komputerowego 1 s* prze
zeń aterowane (on-line)1.

Orug* peryferię etanowi* urządzenia, które s* wykorzy
stywane w procesach wejśpls 1 wyjście, ale nie s* bezpośred
nio sprzężone z komputerem przetwarzaj*cyn. Pracuj* zatem w 
stosunku do niego off-llne.

Rysunek 1 przedstawia relacjo między paryferl* plerwsz* l 
drug* oraz typowe urz*dzenla zaliczane do każdej z grup.

Warunkiem sprawnego funkcjonowania każdego systemu, a za- 
tea i systemu elektronicznego przetwarzania danych jest wza
jemna adekwatność wszystkich wchodz*cych w Jego skład elemen
tów i wejście - przetwarzanie - wyjścia. Nleetstyf w wypadku 
systsmu elektronicznego przetwarzania danych warunek tan nie 
Jest spsłnlony. Istnieje tu bowiem i pogłębia »ię różnica mię
dzy szybkości* 1 niezawodności* przetwarzania a wprowadzania i • 
w nieco mniejszym stopniu - wyprowadzania. Różnica ta wynika 
za współistnienia obok siebie techniki ręcznej, wspomaganej 
prostymi urz«dzenlaml mechanicznymi (dziurkarka kart) z teohni- 
k* automatyczn* opart* o nowoczesne rozwl*zanla elektroniki 
(jednostka centrslna EMC). Ma to określony wpływ na koszty. We
dług 3. Szewczyka2 koazty przetwarzania danych w przypadku pro* 
błamów administracyjnych i gospodarczych kształtuj* mię na po
ziomie 30-40% całkowitych kosztów przetwarzania. Również w ma- 
terlełach Europejskiego Progrsmu Badawczego Oleboda podano, że 
dziurkowanie kart pochłania ok. 40% budżetu przeznaczonego na 
przetwarzanie danych.

Proces wprowadzania danych odgrywa zasadnicz* rolę w zapew
nianiu bezbłędności 1 obiektywności wyników przetwarzania. Nie 
może bowiem być mowy o uzyskaniu prawidłowych wyników, jeżeli 
do przetworzenia użyte zostań* błędne dane wejściowe.

* W niektórych wypadkach urz*dzenlm pierwszej peryferii mogę 
pracować w trybie rozł*cznym.

2 Zob. 3. S z e w c z y k ,  Klawiaturowe rejestratory danych 
na TM, "Informatyka" 1976, nr 10-11.

3 Zob. Wprowadzanie danych, "Europejski Program Badawczy 
Oiebolda" 1972, z. 35.



Problem wyprowadzania danych wynikowych Jast łatwiejszy od 
problemu wprowadzania danych. Wynika to z trzach głównych przy
czyn j

1. Znacznie szybszy postęp obserwowany Jast w rozwoju tech
niki wyprowadzania danych w stosunku do tachniki wprowadzania 
danych. Przykładowo* najnowsza klawiaturowa urzędzenla do wpro
wadzania danych majo zaledwie o 50% większy wydajność od zwykłej 
dziurkarki kart. Natomiast urządzenia wyprowadzania danych maję 
średnio 16-krotnie wlękazę wydajność od odpowiednich urzędzaA 
produkowanych w 1951 r.

2. Wyprowadzanie danych wynikowych aa przeważnie charakter 
scentralizowany, co czyni efektywnym zastosowanie kosztownych, 
ale 1 bardzo wydajnych urzędzeó. Natomiast szeroko rozumiany 
proces wprowadzania danych ma najczęściej charakter rozproszony. 
Mnogość źródeł informacji wejściowych utrudnia szerokie zssto- 
sowanle kosztownych urządzeń.

3. Niemal w każdym systemie informatycznym danych wejścio
wych jest znacznie więcej od informacji wyjściowych. Wynika to 
z faktu, iż dla celów zarzędzanla przydatne aę z reguły In
formacje o mniejszym lub większym stopniu agregaejl lub doty- 
częce wyjątkowych sytuacji, np. o przekroczeniu przyjętych norma
tywów.

Pomimo "±e problem wyjście Jest atosunkowo łatwiejszy do 
rozwlęzania, warto zajęć się nim bliżej. Oakość rozwlęzanla wyj
ścia informatycznego ma bowiem istotny wpływ na efektywność sy
stemu 1 wygodę użytkownika, na szybkość 1 skuteczność Informo
wania.

Oo szczególnie Istotnych zagadnieó wymagajęcych rozwiąza
nia w dziedzinie wyprowadzania danych należę*

- ograniczenie zalewu informacjami drukowanymi przez kom
puter - w USA drukuje aię obecnie ok. 1700 stron tabulogramów w 
przeliczeniu na jednego obywatela (rocznie):

* ograniczenie wzrostu kosztów wyprowadzania danych, który 
wynika z jednej strony z szybkiego wzrostu cen papieru- - pod
stawowego nośnika dla wyprowadzania informacji, a * drugiej 
Strony ze wzroatu atrumienia danych wyjściowych;

- umożliwienie uzyskiwania danych wynikowych na żędanle u- 
źytkownika (przejście od informowania okresowego do informowania 
blsżęcego).



Procesy peryferyjne przebiegaję na stykut 1) procesów pod
stawowych (np. produkcji), odbywających się w przedsiębiorstwie 
i obsługiwanych przez systen, 2) komputera, który przetwarza 
dane wejściowa na wynikowa, oraz 3) użytkownika, który wykorzy
stuj o informacja wynikowo* Motna zatam procaay paryfaryjna ko
jarzyć w dużej wierzą z szeroko rozumiany pracy biurowy. 3»k pl
aża A. Rojek4, "gromadzenia danych wnika najgłębiej w organizację 
pracy w przedsiębiorstwie czy instytucji, dotyka najazarazego 
kręgu jego pracowników« chociaż w spoaób dla nich meto dostrze
galny, i wymaga bardzo starannego doboru metod postępowania. 
Element tan decydują jednocześnie w powaZnym stopniu o efektyw
ności systemu". Podobna jaat wyga problemu wyprowadzania danych.

Przeciętny użytkownik nie będęcy Informatykiem traktuj* kom
puterowy ayetam przetwarzania Jako "czarnę skrzynkę", z któraj 
uzyakuje alę pewne dane wynikowe po wprowadzeniu odpowiednio 
przygotowanych danych źródłowych. Stęd też dla bezpośredniego 
użytkownika aystam jeet tym lepezy, lm więcej interesujęcych i 
właściwie zaprezentowanych informacji wynikowych dostarcza oraz 
im mnlejeze Jest obclężenie użytkownika z tytułu wprowadzania da
nych źródłowych.

Na taj podatawla można stwierdzić, że procesy peryferyjne, 
pomimo że nazwa augerowałaby Ich drugoplanowe znaczenie, maję 
bardzo istotny wpływ na aktuelność i obiektywność dostarczanych 
informacji wynikowych, kouzty oraz poziom zadowolenia użytko
wnika z systemu. Wszystkie te czynniki współdecyduję o efektyw
ności inwestycji komputerowej. Stęd wniosek, że chcęc zaprojek
tować i wdrożyć efektywny 1 sprawnie działajęcy aystem elektro
nicznego przetwarzania danych, należy równia wiele uwagi poświę
cić problemom peryferyjnym, co samemu procesowi przetwarzania.

Racjonalizacje proceaów peryferyjnych wydaja elf zatem inte
resuj ęcym, chociaż mało eksponowanym sposobem doskonalenia sys
temów informetycznych 1 podnoszenia ich efektywności.

Aby mówić o metodach racjonalizacji procesów peryferyjnych, 
należy sformułować cela. Jakie zamierza alę dzięki nim oslęgnęć. 
Cele te można określić następujęcot

4 2ob. A. R o J a k-G r a s z k o w s k a ,  A. Z a l e w 
s k i ,  Gromadzenie danych do elektronicznego przetwarzania. 
Warszawa 1976. a. 14.
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1) zepewnlenie aktualności. koaplekeowości orez poufności 
Inforaaoji wejściowych i wyjściowych!

2) zapewnienie wyeoklej niezawodności proceeów peryferyj
nych ;

S) einieallzaoja pracochłonności i ueiętllwośol prac zwlę- 
zenych z wprowedzeniee danych źródłowych oraz z dociereniea do 
interaeujęcych użytkownika wynik** przetworzeniet

4) einlaellzeeje kosztów proceeów poryfaryjnych.

2. Ooakonalania opooobu wykorzyatania
IgMIBBBCTi jMMMHI.....IBWWBWp tBBSĘmmm WM WĘĘĘĘKĘĘĘmtradycyjnych nośników lnforeeojl

Najpopularniajazya aaazynowya nośnikiea5 inforaaoji Jaat o* 
bacnia karta parforowana. Przaazła cna z tachniki aaazyn ii* 
częco-analitycznych do tachniki komputerowej.

Oo zalat karty perforowenej nelety zaliczyć łatwość popra
wiania błędów, aotllwość grzechowywonlo zbiorów danych na kar
tach (jako awago rodzaju kartotakl konaarwowanaj ręcznie. a 
czytelnej dla aeezyny), aotllwość wielokrotnego wykorzyatania w 
przetworzeniu oraz aortowenia off-llne.

Głównę wadę etanowi długotrwałość proceau przygotowanie da
nych wynikajęoe przede ważyetkia z nlaklej wydajności dziurko
wania i sprawdzanie (obie czynności wyaegaję ręcznego pelcowenia 
danych na klawleturzo). Wydajność te zeloty głównie odt reper- 
tueru zneków. czytelności dokuaentów, liozby ulywenych funkcji 
outoaatyoznych orez eprowncści operotora. Oalezę niedogodnością 
jaat znaczny koazt karty jeko nośnika« apowodowany duiyai ko- 
aztaai perforacji, znecznyal koezteel aateriołowyai orez jedno- 
krotnośoię zapleu i powolnya czytaniaw danych z kart do peeię- 
cl operacyjnej koeputere. co angeiuje w praktyce duto czeeu 
procy elektronicznej aaazyny cyfrowej. Oute jeat przy tya za
wodność czytników kart. Oo letotnych wad naloty równiet aeła 
pojeaność informacyjna karty* powodojęce w niektórych wypadkach

5 Koónlk inforaaoji - asterleł. na którya lub w któryo okre
ślona saionność fizyczna aote reprezentować dane.

S Zetniaję karty 45. CO i 90-koluanowe, na których aoZna 
zapieać odowlednlo 45. 80 i 90 zneków. Najpopularniejeże Jeat 
karta 80-koluanowa.



konieczność zapisu Jednego rekordu na kilku kartach. Inną niedo
godnością wynikające z małej pojemności informacyjnej karty jest 
konieczność zapewnienia znacznych przestrzeni na przechowywanie 
zbiorów na kartach, co Jest szczególnie uciążliwe w związku z

- rygorystycznymi-wymaganiami klimatyzacyjnymi . Przyczynę małej 
pojemności informacyjnej Jest m. in. rozrzutność kodu dziesięt
nego, przyjętego dawniej w związku z potrzebami mechanicznego 
przetwarzania w zestawach raaezyn lieząco-anslitycznych i nadal 
powszechnie stosowanego . .. ..„

Repertuar 64 znaków Jeet wystarczający do zakodowania za
równo cyfr, liter. Jak i oznaczeń specjalnych (kropka,przecinek 
itp.). Tymczasem w każdej kolumnie ne 12 polach podlegaJących 
perforacji można zakodować 4096 wyróżnionych stanów <212 • 4096). 
Ponieważ repertuar 64 znaków można zakodować na 6 polach (2 » 
. 64), można przyjąć, że gdyby kartą projektowano jako nośnik 
komputerowy, przewidziano by możliwość zapisania na niej 160 
znaków (przez pisanie dwóch znaków w jednej kolumnie), lub gdyby 
ustalono pojemność informacyjną karty na 80 znaków, miałaby 
ona o połowę mniejszą powierzchnią.

Doskonalenie sposobów wykorzystania kart dziurkowanych wią
że się zt

- komasacją danych zapisywanych na kartach;
- interisyfikaoją wykorzystania pojemności informacyjnej ka

rty i
- zmniejszeniem pracochłonności wprowadzania danych za po

średnictwem kart.
Komasacją danych można osiągnąć przez redukcją treści za

pisywanych na karcie do niezbędnego minimum oraz przez zmniej
szenie długości stosowanych symboli. W celu zmniejszenia długo
ści symboli można użyć symboli systemowych, aymboli z wyróżni-

7 Jeżeli karty i taśmy są dostarczane do ośrodka z zewnątrz 
pożądane Jeat, aby ośrodek dyaponował wydzielony* pomieszczeniem 
na aklimatyzacją nośników do warunków. Jakie panują w aali EMC. 
Zmniejsza to prewodopodobieńatwo awarii czytników.

6 Stoeuje oią co prawda * poza azeroko przyjętym kocom dzle-
eietnya wymagającym jednaj kolumny dla zapisania jednego znaku -
również inne rodzaje kodów* kod dwójkowy, umożliwiający zapisa
nie w Jednej kolumnie trzech znaków, kod pozycyjny, w którym za
pisanie Jednego znaku następuje w trzech do ośmiu kolumn Jednego
wiersza. Zakres ioh użycia jest niewielki.



kiom eony oraz rozszerzyć repertuar znaków otooowanych w symbo
lach o znaki alfabetyczne. Wspólnym celem tych zabiegów Jeet 
zapewnienie Jednoznacznej identyfikacji elementów określonego 
zbioru przy użyciu minimalnoj liczby znaków.

Redukcja treści zapisywanych na karcie oraz zmniejszenia 
długości symboli nie tylko pozwala uzyskać oszczędność zużycia 
papieru, ale również wpływa na zmniejszanie pracochłonności 
przygotowania dokumentów iródłowyeh. nośników oraz prawdopodo
bieństwa popełnienia błędów. Wszystkie te efekty maję duże zna
czenie dla użytkownika systemu.

Oo metod intensyfikacji wykorzystania pojemności informacyj
nej karty należy metoda zmiennej długości pól. Polega ona na 
odejściu od obowięzujęcej w warunkach stosowania maszyn llczęco- 
-analltycznych zasady wyznaczania na kartach pól o stałoj dłu
gości dla określonych informacji. W warunkach stosowania pól
o stałej długości istniała konieczność pozostawiania pewnej li
czby kolumn nie wykorzystanych. Przykładowo! Jeżeli polo zosta
ło zaprojektowane Jako eześcioznekowe. • wpisywana treść ma 
długość trzech znaków, to trzy kolumny karty pozostaję wolne.

Kolejna metodę intensyfikacji wykorzystania pojemności in
formacyjna J karty Jest metoda perforacji clęgłej. Polega ona na 
odejściu od obowięzujęcej w systemach maszyn liczęco-analitycz- 
nyeh zasady, w myśl której na jednaj karcie zapisywany Jest 
tylko Jeden rekord. Przy metodzie olęgłej perforacji na jednej 
karcie zapisywanych jest tyle rekordów, ile zmieści #ię w ra
mach 80,znaków# przy czym dane indentyflkujęce dotyczęcs wszyst
kich zapisanych na niej rekordów sę perforowane tylko raz. Na 
przykład dwa dokumenty asgasynowo s*w segę być zakodowane na 
Jednej karcie w ten sposób, że wspólna część Indentyfikacyjna 
(symbol przedsiębiorstwa, symbol magazynu, rodzaj dokumentu)Jest 
perforowana na poczętku karty, a następnie sę zapieywane tylko 
dane zmienna z każdego dokumentu (.numer dokumantu, symbol mate
riału. wydana ilość). Ogólny warunek wykorzystania Jednej karty 
do wprowadzania danych dotyczęcyeh wielu pozycji Jest następu
j m y 9 !

* Zob. B. B u ś k o, 3. Ś 1 1 w l e A s k 1. Struktura 
kart dziurkowanyoh dla formularzy wielopozycjowych,"0rganizaoja- 
-Metody-Technik8" 1976, nr 2, s, 39,



80 )(na + a np) 
dla a > 2

gdzie t v \
80 - pojemność znakowa karty i
ns « pojemność danych indentyfikacyjnych (wspólnych);
oc - krotność zapisu pozycji na KP;
np - pojemnońć znakowa danycn zmiennych dla każdej pozycji 

dokumentu, wiersza na dokumencie wielopozycjowym.

Program czytający tak wyperforowane karty odpowiednio "roz
pakowuje" dane, tworząc dw* oddzielne rekordy odpowiadająco po
szczególnym dokumentom magazynowym. Szczególnie wygodną formą 
dla zastosowania tego rodzaju perforacji są dokumenty wlelopo- 
zycjowe.

Metoda ciągłej perforacji kart pozwala uzyskaćt
- oszczędność kart;
- zmniejszenie pracochłonności perforacjKa zatem i jej ko- 

aztów)w związku * tym. Ze część informacji wspólna dla wzy»t~ 
kich zapisów na karcie jeet perforowana tylko raz?

- zmniejszenie czasu pracy komputera przeznaczonego na wczy
tywanie informacji z kart;

- zmniejszenie czasu pracy maszyn dziurkujących.
W tsb. 1 podano efekty uzyskano przy zastosowaniu perforacji 

ciągłej w trzech tematach opracowywanych przez GUS*0 , W ujęciu 
wartościowym efekty te wyraziły się sumę ok. 2 min złotych.

W przypadku, gdy treść informacyjna nie przekracza 40 zna
ków. celowe Jest zaetoeowanie kart dwukrotnego użytku. Za każ
dym razem wykorzystywana jeet wówczas połowa powierzchni karty. 
Na rys. 2 przedstawiono wzór korty dwukrotnego użytku.

W celu zmniejszenia pracochłonności przygotowania nośnika 
można zastosować tzw. kartę dualny (często nazywanę kartę typu 
Mark Sensig). której przykład przedstawiono no rys,

Karty takie, wypełniane przy pomocy ołówka grafitowego mog®

10
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Rye. 2. Wzór karty dwukrotnego użytku

/ — ... .... . NR EWIDENCYJNY 
PRACOWNIKA

UCZBA WYKO
NANYCH SZTUK

cząsc cząsc o o o o o o o e 0 0 0 0 0 9
PRZEZNACZONA WYPEŁNIANA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DO JAK ZWYKŁY 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERFORACJI DOKUMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
TRAOYCYJNEJ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 9 9 0
0 0 0 0 9 0 0 0

0 0 0 0 0 0 
0 9 9 0 0 0 
0 0 0 0 0 0

DATA....... 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PODPIS..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ry». 3. Przykład tzw. karty dualnej

być automatyczni* odczytywane i perforowana. Poza elektryczni? 
'netodę odczytu kart dualnych (wykorzystujęcę przewodnictwo ele
ktryczne grafitu) spotyka alę także odczyt optyczny 1 magnety
czny. Zapie kreskowy etanowi udoskonaloną, formę wyfcorzy®tania 
notatka, ponieważ umożliwia likwidację nakładów pracy na p«rfo~



rację i sprawdzanie, znaczna przyśpieszenie tych procesów oraz 
gwarantuje pełn® lndentyczność dokumentu źródłowego 1 maszynowe
go nośnika informacji, korty dualne pełnię bowiem funkcję tra
dycyjnych dokumentów stosowanych w przedsiębiorstwie.

Dużym ułatwieniem w wykorzystaniu kart dualnych Jeat zapio
części informacji przed ich obiegiem jako dokumentu. Według au- 

12torów radzieckich na kartach dualnych można przeciętnie od 75 
do 80% danych przygotować wcześniej.

Generalnie należy stwierdzić, Ze pomimo intensywnego rozwo
ju nowych metod wprowadzania danych, które zostanę omówiono w 
dalszej części artykułu, karta perforowana zostanie Jeszcze 
długo nośnikiem szeroko stosowanym. Wynika to z wieloletniego 
przyzwyczajenia do tego nośnika oraz ze znacznych ilości wypro
dukowanego sprzętu do Jego perforacji. Należy w tym miejscu za
znaczyć, Ze niektóre firmy produkujące sprzęt informatyczny wpro- 
wsdzeję na rynek coraz to doskonalsze urzędzenia do dziurkowania
i sprawdzania kart, wyposażone w pamięci wewnętrzne, programy 
kontrolne, monitory ekranowe itp.

Oprócz karty papierowej stosowana jeat takie karta papiero
wa powlekana plastikiem 1 karta plastikowa (żeton). Rozwiązania 
ta stosuje eię w przypadkach, kiedy wielokrotna użytkowanie 
kart wymaga Ich większej wytrzymałości. Przykładem zaetosowanla 
tego typu kart moZe być kontrola obeoności pracowników. Każdy z 
pracowników objętych systemem ma ldentyfikujęcę go kartę plae- 
tlkowę, która poza odpowiednio perforację zaopatrzona jest tak
że w opis czytelny dla człowieka oraz - niekiedy - we wtoplonę 
fotografię pracownika. Przy wejściu i wyjściu z pracy karta Jest 
odczytywana przez czytnik znajdujęcy się w portierni,co umożli
wia systemową kontrolę obecności.

Taśma dziurkowana (TP) jest drugim obok karty popularnym 
nośnikiem informacji. Do istotnych wad TP należę: trudność w 
poprawianiu błędów13, pracochłonność perforacji i sprawdzania, 
powolność wczytywanie informacji do komputera oraz jednokro- 
tność zapisu.

12 Zob. L. l . Z l m i n ,  N. N . S a w i e t a ,  B. W. F i l i 
p o w .  Srledstwa podgotowkl dennych w ASUP, Moskwa 1976. s. 18.

13 Kontrolę poprawności danych na taśmie papierowej przepro
wadza się jedna z trzech metodi wczytywanie, dwu taśm i trzech 
taśm. Motoda sczytywanie polega na wzorowej kontroli zgodności



Oo zalet TP trzeba zaliczyć* likwidację ograniczeń co do 
długości rekordu, niski koszt*4 oraz łatwość przechowywania w 
związku ze znacznie większą niż w przypadku kart gęstością za-

- pisa. Istnieje także możliwość bezpośredniego wykorzyatania TP w 
systemach teletransmisji danych.. Pqza najpopularniejszą taśmą 
papierową istnieją taśmy wykonane z innych materiałów: masy 
plastycznej, błony fotograflcznej, włókna szklanego.

Spotyka się cztery metody zapisu TPt pięcio-, aześoio-, sie- 
dmio-, ośmloścleźkowe15. Na taśmie plęcloścleźkowoj w celu za
kodowanie połnego repertuaru znaków alfanumerycznych stosuje się 
tzw. znak przełącznikowy. Na taśmach siedmio- i ośmiościeżkowych 
występuje ścieżka parzystości, wykorzystywana do kontroli po
prawności perforacji w rządku. Duża Ilość kombinacji dziurek 
na taśmie ośraloścleżkowej umożliwia pisanie małymi i dużymi li
terami w automatach piszących,

Mełe rozmiary urządzeń perforujących TP decydują o najwięk
szej bodaj zalecie TP, a mianowicie łatwości automatycznego za
pisywania jaj przez urządzenia fakturujące, księgujące 1 inne 
Jako czynności ubocznej, towarzyszącej zasadniczym funkcjom tych 
urządzeń. Tego rodzaju metoda zapisu nosi nazwę synchronicz
nego zapisu maszyncwogo nośnika danych. 3est to udoskonalony

danych na dokumentach z danymi na arkuszu kontrolnym, tworzonym 
w trakcie dziurkowania taśmy. Wykryte błędy poprawia się bardzo 
pracochłonnie metodą "chirurgiczną* - przez wycięcie błędnego 
fragmentu i sklejenie. Metoda dwu taśm polega na sprawdzaniu 
taśmy w sposób podobny do kontroli poprawności kari w sprawdzań- 
c», przy czym procesowi kontroli towarzyszy proces jednoczes
nej perforacji drugiej (pustej) taśoy. Oeżeli znaki palcowane 
przez operatora odpowiadaj § znakom na pierwszej taśmie, nastę
puje automatycznie perforecja drugiej taśmy. W razie niezgodno
ści (wykrycia błędu) operator dokonuje poprawnej perforacji na 
drugiej taśmie bezpośrednio z pulpitu. Metoda trzech taśm po
lega na automatycznej konfrontacji dwu taśm niezależnie przygo
towanych na podstawie tych eamych dokumentów źródłowych. Wyni
kiem tej konfrontacji j®»t dziurkowanie trzeciej taśmy, które w 
przypadku zgodności znaków na obydwu taśmach wejściowych jeet 
dokonywane automatycznie, a w przypadku plezgodnośoi konieczna 
Jeat ingerencje Operatora.

** Koszt kart potrzebnych do wyperforowania określonej licz
by znaków laat prawie czterokrotnie wyższy od koaztu potrzebnej 
do tego celu TP.

1 Istnieją także teśmy perforowane dzlewlęclo- 1 dwudzle- 
etościeżkowe, ale nie są one powszechnie używane.



eposob wykorzystani* TP16. Stosowani# bowiem takiej metody z*- 
p U u  TP. Jak Jest stosowana przy kartach, a mianowicie przez wy
specjalizowanych operatorów nanoszących przy pomooy klawiatury 
dana z dokumentów źródłowych, Jeet kłopotliwe główni* z* wzglę
du n* trudności poprawiania błędów na TP. Natomiast urządzenia, 
dl* których perforacja TP Jest. ęzynnościę uboczny, aę najczęś
ciej wyposażeń* w odpowiedni* systemy kontroln*, co gwarantuj* 
znaczne zmniejszeni* liczby popełnianych błędów. Poza ty* łę- 
czeni* perforacji z innymi operacjami biurowymi ułatwia inte
grację różnych technik przatwairzania danych, u*o*llwlajęc przez 
to nawet mełym przedsiębiorstwom wygodne korzy*t*nle z ele
ktronicznej techniki obliczeniowej.

Znan* *ę następując* rodzaj* urzędzoó, któr* mogę p*rforo
wać taśmę17»

l> maszyny ni* wykonujęce działań rachunkowych, tj. automaty
czna maszyny do pisania (automaty organizacyjna), dalekopisy
1 urzędzenia transmisji danych;

2) maszyny Uczęca, tj. perfoaumatory, maezyny k*ięguj*c*. 
maazyny fakturujęc* i automaty obrachunkowe;

3) pozostałe maazyny, tJ. kasy rejestracyjne, zegary kon
trolne 1 wagi llczęce.

Zstotnę przeszkodę w szerokim zastosowaniu metody synchro
nicznego tworzeni* nośników maazynowych J**t niedostateczne 
wyposażani* krajowych użytkowników *l*ktroniczn*J t*chnlki o- 
bllczenlowaj w odpowiednie urzędzenia.

Oba omówione wyżej nośniki papierowe - kart* i taśma - odgry- 
waję obecnie zasadnlczę rolę w procesie wprowadzani* danych. 
Świadczy o tym choćby f*kt, ż* w Stenach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej w 1975 r. aż 6356 wszystkich danych wprowadzonych było 
przy pomocy nośników papierowych, przy czy* w 3885 były to karty 
a w 25% taśmy. W RFN 75% danych Jeat wprowadzanyoh na KP1®.

16 Należy wspomnieć, że idea 1 pierwsze rodzaje połęczenla 
pracy *a»zyn kalęgujęcych 1 fakturujących z przygotowaniem ma
szynowego nośnika informacji wywodzę aię Jeazoz* z lat trzy
dziestych. Tworzona w t*n apoaób k*rty perforowana wykorzyaty- 
wane były w zestawach maszyn liczęco-analltycznyeh.

17 Zob. T. W a l c z a k ,  Wprowadzanie Rasowych- danych tło 
komputerów, Warszawa 1975, *. 123.

10 Zob. H. S c h r a m m ,  Urzędzenia peryferyjne maazyn cy
frowych, Warszawa 1975, s. 49.



CSednym z ważnych powodów ciągłej dominacji techniki kart i taśm 
papierowych nad innymi technikami wprowadzania danych jest fakt, 
i* na świacie istnieje obecnie ponad 2 min urzędzert do przygoto
wywania KP i TP,

Rozwiązaniem, któr© ł<?czy w ̂ oble pewne cechy korty i toiny 
dziurkowanej, jeat karta obrzsżnla dziurkowana. 3eat to doku
ment czytelny zarówno dla człowieka, jak i dla maszyny. Przypo
mina zatem kartę dualny, jednakże nie ogranicza długości zapisu 
tak jak KP. Zapie maszynowo czytelny na kartach obrzeżnia dziur
kowanych raa formę podzielonej na odcinki tośmy perforowanej. Sto
suje się j© przede wszystkim do utrzymywania różnego rodzaju 
zbiorów informacji standardowych, wvkorzyatywonych wielokrotnie 
przy pracy np. z automatami obrachunkowymi.

Doskonalszy formę utrzymywania selektywnych zbiorów karto
tekowych obsługiwanych ręcznie, a jednocześnie czytelnych dla 
maszyny, jest tzw, konto magnetyczna. Japis no pasku magnetycz
ny* zastępuje perforację atosowanę na kartach obrzeżnia dziur
kowanych. Takie rozwiązanie - poza1przechowywaniem donych w 
formie czytelnej dl® maszyny - umożliwia również ich aktualiza
cję. Zaletę konta magnetycznego Joet też jego duża pojemność 
informacyjna - do 1000 znaków. Umożliwia to przechowywanie na 
koncie magnetycznym programów, zakładanie bibliotek programów w 
formie kartotek. Szybkość odczytu kont magnetycznych wynosi od 
15 do 400 znaków na sekundę, w wypadku z®* przyjęcia z« jedno
stkę całego konta (a nie znaku) - ok. 2500 kont na godzinę. 
Konto magnetyczne może być wielokrotnie używane i aktualizowane, 
przy czyn krotność zapisu wynika z pojemności obszaru prze
znaczonego na wydruk czytelny dla człowieka. Przykładowo! jeże
li konto ma informować o etanach magazynowych, może zawierać 
informacyjne na pasku magnetycznym następujące pola* symbol ma
teriału, nazwa, cena, przychody od początku roku, rozchody od 
poczętku roku, aktualny stan magazynowy. Natomiast w części 
czytalnaj dla człowieka mogę się znajdować ta same dane identy
fikacyjna natariału oraz szczegółowa ewidencja obrotów. Liczba 
wlerezy przeznaczonych na zapisywanie obrotów limituje w tym 
wypadku pojemność informacyjny konta magnetycznego.

Wyeliminowanie konieczności powtarzania zapisów stanów z 
poprzednich okresów powoduje zmniejszenia pracochłonności przy



pracy na maszynach z kontem magnetycznym w stosunku do klasy
cznej średniej mechanizacji. Maszyny z kontem magnetycznym mo
gę być dodatkowo wyposażono w urządzenia do przechowywania kont, 
rozdzielania zbioru kont.

Urządzenia majęce w awaj konfiguracji Jednostki kont magne
tycznych produkuje m. in. NRO (np. automat l<3ięgujęcy DARO 1750).

Zarówno karty obrzeżnie dziurkowane, jak i konta magnetycz
ne służę do wprowadzania danych do urzędzeń średniej mechani
zacji. które z kolei zapisują dane na zwartym nośniku maszy
nowym dla celów przetwarzania w EMC.

3. Bezpośrednia rejestracja danych 
na nośnikach magnetycznych

Wspólnę wadę nośników papierowych Jeat konieczność konwer
sji zapisanych ne nich danych na nośniki magnetycznat taśmy, 
bębny, dyski - jako wstępnej fazy procesu przetwarzania19. An
gażuje to znaczne ilości czasu pracy EMC, co Jest spowodowane 
z jednej strony mełę szybkości)} wczytywania kart i taśm, a z 
drugiej atrony ogromnę ilościę danych wprowadzanych za pośred
nictwem nośników papierowych. W zwięzku z tym liczni produ
cenci sprzętu komputerowego oferuję coraz bogatszy asortyment 
urzędzsri słulęcych do bezpośrsdniego rejestrowania danych na 
nośnikach magnetycznych.

wśród tych urzędzert można wyróżnić dwie zasadnicze grupy i 
rejestratory jednostanowiskowa i wielostanowiskowa. Rejestrator 
Jednostanowiskowy składa się zwykle z klawiatury do naetawlania 
danych, jednostki sterujęcaj, pamięci do przechowywania progra
mów kontrolnych i sterujących oraz wprowadzanych danych, a tak
że z ekranu, drukarki lub tablicy wskainikowej do prezentacji 
wypalcowonych przez operatora znaków. W skład konfiguracji re
jestratora wchodzi również jednostka zapiau danych na taśmie 
magnetycznej.

19. Konieczność taka nie występuje w przypadku wprowadzania 
niewielkiej Aiczby danych, które niogę być składowana w pamięci 
oparocyjnej, lub wtedy, gdy proces przetwarzania nie wymaga 
operowania zbiorem danych wejściowych, zapisanym na zwartym no
śniku w pamięci zewnętrznej komputera.



Procee rejestracji Jest wielofazowy. Pierwoza faza polega 
na wypalcowanlu przez opsratora odpowiednich znaków na klawia
turze, a druga na sprawdzeniu ich poprawności przez operatora
metodę wzrćkowę oraz przez program kontrolny. Kontrola progra-

20mowa może dotyczyć prawidłowości cyfry kontrolnej , przy czyn 
nie we wszystkich modelach wyotępuj® taka możliwość. Tak np. 
jednostanowiskowe rejestratory firm* Burroughas Machines Ltd., 
Fricden Div. Singer Ltd. nie maj<* możliwości programowego spra
wdzania cyfry kontrolnej. Istnieje natomiast możliwość takiej
programowej kontroli w urządzeniach firnu Honeywell Information21System Ltd., Mohawk Oata, National Cash Register Co Ltd. Nie
które rejestratory jednostanowiskowe umożliwiają także przepro
wadzenia kontroli poprawności danych metodę rachunków®. W ra
zie wykrycia błędu operator ma możliwość natychmiastowego do
konania odpowiedniej korekty. SjM^mdzony blok danych zostaje w 
wyniku naciśnięcia przez operatorg odpowiedniego przycisku za
pisany na nośniku magnetycznym. Następuje potem techniczna kon
trola zgodności zapisu no nośniku magnetycznym z danymi wypal- 
cowanyml oraz automatyczne dopisanie bitu parzystości. Po za
pisaniu paczki dokumentów przeprowadza się kontrolę poprawno
ści rejestracji metodę powtórnego palcowania.

Stosowane trzy rodzaje nośników magnetycznych! standar
dowa taśma magnetyczna, taśma kasetowa oraz minldysk.

Bezpośredni zapis na standardowej taśmie magnetycznej(TM) 
Jest najmniej wygodny ze względu na możliwość uszkodzenia taśmy 
przy manipulowaniu nlę przez operatora, kłopotliwy transport 
oraz konieczność konwersji danych z kilku kręźków TM na jeden 
zbiorczy kręźak wykorzystywany do przetwarzania. Konieczność

I
20 Cyfra kontrolna służy do badania poprawności danych 1- 

der.tyfikecyjnych (symboli). Oast to dodatkowa cyfr® dopisywana 
do symbolu i powiązana określonym algorytmem z wartością pozo
stałych cyfr. Istnieje różna algorytmy wyliczania cyfr kontrol
nych, charakteryzujące się. różnymi wskaźnikami wykrywalności 
błędów. Generalnie można stwierdzić, że metoda cyfry kontrolnej 
pozwala wychwycić niemal; wszystkie- błędy mogące wystąpić w 
symbolu. VI sytuacjach uzasadnionych można - w celu wyelimi
nowania ewentualnego niewykrycia błędu - zastosować dla jednego 
symbolu kilka cyfr kontrolnych, wyliczanych według różnych al
gorytmów.

21 Zob. T• W a l c z a k, Wprowadzanie masowych.*., $. 153.



konwersji wynika z «ałej ozybkości rejestracji danych, która 
Jest jedyni® nieco wyższa od «2ybkości ozyokiwanej przy perfo
racji kart* Dlatego też jodan operator zapiUuJycy indywidualny 
szpulę TM jest w stanie zarojostrować tylko część danych., która 
należy przygotować w określonym czasie.

Zapis na ainikaootie również wymaga konwersji na standar
dowy TM, lecz ze względu na mała rozmiary kasaty i dobra za
bezpieczenie przed uszkodzeniem jast znacznie wygodniejszy w 
operowaniu 1 transporcie. Istniejy dwa rodzaje kasetowej parnię* 
cl magnetycznejł taśmo w formie pętli (łatwa wymiana nośnika) 
oraz taśma nawijana ze szpuli na szpulę (podobnie jak w magne
tofonie kasetowym).

Minldysk ma spotęgowane zalety mlnlkasety, jest jaszcze 
mniejszy i wygodniejszy w transporcie. Istnieje nawet możliwość 
łatwego przesyłania go w liście, ewojy formę przypomina bowiem 
pocztówkę dźwiękowy. Ma on znaczny pojemność informacyjny, np. 
rejestrator 38M 3740 umożliwia zapisania na jednym alnldysku ta
kiej samej liczby danych. Jak na 3000 kart perforowanych. Podob
nie jak w przypadku elniicaaety, niezbędny jest tu przebieg 
konwerejl na standardowy TM, wykorzystywany w konfiguracji kom
putera przetwarzajycego. Nałoży jednak zaznaczyć, że konwersja 
na standardowy TM z minikaaety, minldyeku, bydż kilku kryżków TM 
odbywe się z tak duży szybkością, że nie etanowi praktycznego 
problemu. Normalna bowiem prędkość odczytu danych z TM wynoai 
70-80 tys. znaków na sekundę, podczas gdy najszybsze czytniki 
kart maję wydajność ok. 1000 kart na minutę, co odpowiada ok. 
1300 znaków na sekundę. W niektórych przypadkach (niewielka li
czba wprowadzanych danych, wyposażenie konfiguracji komputera w 
odpowiednie czytniki) nie istnieje konieczność wstępnej konwer
sji danych na standardowy TM. k

Przy masowym wprowadzaniu danych bardziej efektywnym rozwiy- 
zaniem niż rejestratory jednostanowlskows ną wielo*tandordowe 
rejosyatory danych, w skład konfiguracji rejestratorów wielo
stanowiskowych wchodzi zwykł* pewna liczba klawiatur ałużyeych 
do wprowadzania danych, minikomputer, pamięci dyskowe lub bę
bnowe. jednostki standardowej TM, stanowisko nadzorca* oraz dru
karka. Liczba stanowisk operatorskich do wprowadzania danych 
może dochodzić do kilkuset, np. jedna z amerykańskich instytu
cji dysponuje konfigurację składajycy się z 560 klawiatur.



Rejestratory wiało©tanowiskowa zapewniają rozszerzony za
kres kontroli programowej w stosunku do rejestratorów jednosta
nowiskowych . Poza sprawdzaniem cyfry kontrolnej istnieje możli
wość sprawdzenia prawidłowości wypełnienia pól (liczba i rodzaj 
znaków, niezerowa wartość pola, czy pole wypełnione Jest warto
ściami dopuszczalnymi), relacji między wartościami pól, sum kon
trolnych**, właściwej kolejności transakcji, kompletności wpro
wadzonej dokumentacji.

Doświadczenie krajów zachodnich wskazuję, ii zaatosowertie 
rejestratorów wielostanowiskowych zmniejsza o połowę liczbę błę
dów wykrywanych w przetwarzaniu. Oeet to efekt o ogromnym zna
czeniu z uwagi na konsekwencje wprowadzenia do przetwarzania 
błędnych danychs strata czasu precy komputera, opóźnienie wyni
ków, obciążenie użytkownika wystawianiem dokumentów korekcyjnych, 
strata papieru na błędne wyniki i inne.

Dalezę zaletę rejestratorów wielostanowiskowych jest możli
wość wstępnego przetwarzania wprowadzanych danych, n p s o r t o w a 
nia, agregowania, redagowania. Rejestratory wielostanowiskowo, 
wyposażone w urządzenia drukujące, mog® także opracowywać rapor
ty o wprowadzonych danych, wydajności poszczególnych operatorów, 
liczby 1 rodzajów popełnionych przez nich błędów itp.

Rejestratory wielostanowiskowe zapisuję wprowadzone dane* 
na standardowej TM, nie istnieje zatem konieczność wstępnej kon
wersji.

Pewnę wadę systemów wielostanowiskowych Jest ryzyko unieru
chomienia całej konfiguracji w razie awarii minikomputera lub 
jednostek pamięci zewnętrznej. Dlatego w skład pożędanej kon
figuracji powinny wchodzić dwa minikomputery oraz rezerwowe Je
dnostki pamięci.

Reasumujęc należy podkreślić, że urządzenia do bezpośred
niej rejestracji na nośnikach magnetycznych pozwalaj® uzyskać 
następujące efektyt

22 Metoda sum kontrolnych polega na sumowaniu wybranych pól 
dokumentów. Przy pomocy tej metody można stwierdzić kompletność
i prawidłowość wprowadzania danych np. o transakcjach handlowych 
w danym okresie. Jeżeli znana Jeet łaczna suma tych transakcji. 
Metoda eum kontrolnych pozwala uniknęc błędów w sumowanych po
lach, wielokrotnego wprowadzania tej samej transakcji, pominię
cia transakcji.



31) likwidację zużycia papieru niezbędnego przy stosowaniu 
nośników tradycyjnych; znaczenie tego efektu wzrasta z uwagi 
na rosnęcy deficyt papieru i szybki wzrost Jago cen;

2) dużę gęstość zapieu danych umożliwiejęcę wygodne posłu
giwanie się zbiorami zapisanymi na nośnikach magnetycznych (.od 
100 do 1000 razy większa gęstość ni* na KP);

3) możliwość sprzęgania rejestratorów z liniami transmisji 
denych oraz różnorodnym sprzętem peryferyjnym. Jak czytniki KP, 
TP i inno;

4) dużą niezawodność, która według opinii producentów ele- 
dmlokrotnie przewyższa niezawodność dziurkarek kart (wynika to 
głównie z większego udziału elementów elektronicznych niż w 
dziurkarkach, opartych przede wszystkim na układach elektronie- 
chanlcznych);

5) odciążenie komputera przetwarzającego od takich operacji, 
Jak wolna konwersje, kontrola programowa danych (szczególnie przy 
rejestratorach wielostanowiskowych), wstępne przetwarzanie (.tyl
ko w przypadku rejestratorów wielostanowiskowych);

6) wzrost wydajności zapisywania danych na nośniku magne
tycznym w stosunku do dziurkowania kart wynoszęcy od 20 do 40^23, 
do czsgo przyczyniają się głównie i

- programowa kontrola danych:
- możliwość natychmiastowego poprawienia błędów;
- wygodniejsza praca przy rejestratorze niż przy dziurkarce;
- wzrost zainteresowania pracę w zwlęzku z pojawieniem się 

elementów konwersacji operatora z komputerem;
- szybsze operowanie danymi (ekokl do pól, duplikacje)»
- automatyczne dopisywanie nleznaczęcych zer;
7) obniżenie kosztów wprowadzanie danych; z doświadczeń firm 

zachodnich wynika, że choć koszt jednego etanowiska do rejestra
cji na nośnikach magnetycznych Jest od trzech do pięciu razy 
wyższy od kosztu dziurkarki kert, to jednostkowa koezty wprowa
dzania danych masowych oą mniejsze niż w technice kartowej;

8) brak konieczności dokonywania .zmian w dokumentach źródło-- 
wych w wypadku potrzeby zmlsn układu informacji wejściowej; 
zmiany dotyczę Jedynie programu pracy rejestratora;

9) likwidacja niebezpieczeństwa zagubienia jednego lub kilku

Zob. H. S c h r a m m ,  Urzędzenia... , e. 65.



rekordów ze zbioru danych wejściowych; takie niebezpieczeństwo 
istnieje przy posługiwaniu się KP.

4. Automatyczny odczyt dokumentów źródłowych

Przedstawione systemy bezpośredniego zapisu na nośnikach ma
gnetycznych eliminowały konieczność wolnej konwersji, ześ sys- 
teoy automatycznego odczytu danych z dokumentów źródłowych eli
minuję dodatkowo konieczność palcowania danych na klawiaturze. 
Istnieję dwie metody odczytu bezpośredniego* odczyt optyczny i 
magnetyczny.

Odczyt optyczny realizowany Jest przezt
- czytniki dokumentów, które oę przystosowane do odczytu 

dokumentów określonego formatu, o ustalonym układzie i reper
tuarze znaków;

- czytniki stron, któro maję charakter bardziej uniwersal
ny, ponieważ umożliwiaję odczyt dokumentów o różnych formatach;

» czytniki taśm zapisywanych przez kasy rejestracyjne, su- 
-(Batory biurowe itpj 

| % q - czytniki mikrofilmów;
ł*% - czytniki kreskowe stosowane do odczytu metek^4 towarowych 

pa lnianych metodę kreskowę; »ę również urzędzonia odczytująca 
i^^tod kreskowy wielobarwny.

24 Metki stanowię grupę maszynowych nośników danych, stoao- 
wanę najczęściej w handlu w celu obserwacji ruchu towarów, Gnj~ 
pę tę charakteryzuje przede wszystkim to, źe pełna treść infor
macyjna metki zostaje wypisana w momencie jej emisji* Przygoto
wanie metek nie musi stanowić dodatkowego obclęźenla dla użyt
kownika, mogę one bowiem być tworzone synchronicznie, np. przy 
sporzędzonlu specyfikacji dostarczonych towarów. Istnieję metki 
perforowane, kreskowe (czarnobiałe i barwne) oraz magnetyczne. 
Maj wygodniejsze si? metki kreskowe, gdyż maję wlększę pojemność 
informacyjny od metek perforowanych oraz nie wymagają odrywania 
metek od towaru w celu ich odczytywania. Odczyt następuje bo- 
wiem przez przesunięcie wzdłuż zapisu kreskowego metki poręczne- 
go czytnika, przypominającego swę formę długopis, sprzężonego z 
urzędzeniem odszyfrowujęcym. Błędny odczyt jest sygnalizowany 
akustycznie. Trzeba wówczas powtórzyć operację odczytu. Przy
kładem takiego rozwięzania Jest czytnik NCR-785 Farbcodeleser o 
szybkości 60 znaków na sekundę. Metki magnetyczne, np. Singer 
710, majgc co prawda większę pojemność informacyjny od metek 
kreskowych, ale sę też bardziej czułe na uszkodzenia. W chara
kterze matek mogę być stosowane standardowe karty perforowane. 
Mogę one być wzmacniana tworzywem sztucznym.



w,4ród czytników optycznych można wyróżnić czytniki odczytu
jące tylko określony rodzaj (styl) znaków oraz czytniki odczy
tujące kilka etylów, w tym również rękopisy. Istnieję Jedno- i 
wialoslaflow-ia-fcowe .myjstamy optycznego odczytywania. W niektórych 
rozwlęzanisch OCR25 przewidziano operatorekg kontrolę wprowa
dzania informacji. Polega ona na tya, że znaki nie rozpoznano 
przez maszynę sę wyświetlane na ekranie i operator przy pomocy 
klawiatury moża ręcznie dokonać ich identyfikacji. Średnio od
0,01 do 0,0256 znaków przoczytanych przez maszynę Jest nieroz
poznawalnych. Przyczyn# nierozpoznswenia znaków jest przede 
wszystkim umieszczanie danych poz® polem czytania, zabrudze
nie formularze oraz nieprzestrzeganie odpowiedniego etylu przy 
pieaniu ręcznym.

Systemy OCR przewiduję czasami bezpośrednio wprowadzenie 
odczytanych znaków do pamięci operacyjnej komputera przetwarza
jącego, przeważnie Jednak rolę po&rednika spełnia taśma magne
tyczna lub dysk magnetyczny. Niekiedy stosuje się wyprowadze
nie przeczytanych znaków n« KP i TP; Niektóre modele czytników 
optycznych łęczę proces odczytu dokumentów z ich automatycznym 
sortowaniem. .;

Zaletę czytników optycznych jest przede wszystkim ich duZa 
szybkość, np. czytnik optyczny IBM 3831 czyta od 3700 do 6000 do
kumentów na godzinę, przy czym dokumenty mogę być różnych for
matów, wypełnione ręcznie lub maszynowo. Średnia czybkość pracy 
czytnika optycznego wynosi ok. 300 znaków na sekundę* tj. 100 
razy więcej, niż Jest zdolny w tym samym czasie wprowadzić ope
rator z klawiatury. Również w zakresie ilości błędów metoda OCR

26góruje nad ręcznym wprowadzaniem danych z klawiatury . co uwi
dacznia następujęce zestawienie i

stopa błędów (w %)
- dana wprowadzane ręcznie z klawiatury 0,4
- czytnik optyczny dla dokumentów druko

wanych 0,0004
- czytnik optyczny dla dokumentów wypeł

nianych ręcznie 0,04

25 OCR (optical character reader) - powszechnie używany skrót 
oznaczajęcy optyczny czytnik znaków.

26 Zob. System klawiaturowy czy optyczny czytnik znaków, **Or- 
ganizaoja-Metody-Technika" 1976, nr 7, s. 43.



Kolejny istotnę zaletą urządzeń OCR Jest możliwość ich 
włóczenia do systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Ookuraenty 
przepływające przez różne komórki organizacyjne mog.;> być stop
niowo wypełniane, przy czym cały czas zachowuję czytelność za
równo dla człowieka Jak i dla maszyny, W niektórych sytuacjach 
można zastosować tzw. dokumenty powrotna. Są to dokumenty wy
pisane przez drukarkę EMC, które mogę być odczytywane metody 
optyczną, ubiegając przedsiębiorstwo są one uzupełniane dany
mi, a następnie - za pośrednictwem czytnika OCR - zamieniają 
się w nośniki informacji wejściowych.

Znaczny przeszkodą w stosowaniu aystomu OCR jest wysoka eo
na urządzeń. Równie* papier stosowany w czytnikach optycznych 
jest ze wzglądu na wyższe wymagania Jakościowe o ok. 25% droż
szy od normalnego papieru maszynowego.

Odczyt magnetyczny Jest pod wieloma względami podobny do od
czytu optycznego. Odczyt optyczny polega na porównywaniu impul
sów fotoaloktrycznych wzbudzonych przez znaki na dokumencia z 
zapamiętanymi impulsami wzorcowymi. W wypadku odczytu magnoty- 
cznego maszyna również odczytuje odpowiedni wzorzec, lecz po
sługuje się przy tym analizą wielkości i formy napięcia elektry
cznego indukowanego przez namagnesowanie pola na dokumencie. 
Dokumenty przeznaczono do odczytu matodą MICR27 zapisane aę bo
wiem przy pomocy substancji zawierającej ferryt,a następnie pod
dane działaniu pola magnetycznego, co powoduje namagnesowania 
elę znaków.

Przy odczycie magnotycznym występuje znacznie mniej przekła
mań niż przy odczycie optycznym w związku z wyeliminowanie* 
wpływu takich czynników, jak zabrudzenie czy zatłuszczenie 
formularza. Oednak za względu na konieczność stosowania «pa~ 
ojalnej farby do zapisu danych nie ma możliwości wstępnego dru
kowania Jako wyjścia systemu komputarowego, Bardzo rygorys
tyczna wymagania co do kształtu znaków (co praktycznie dopu
szcza jedynie zapis maszynowy) powodują dużą pracochłonność wy* 
pałnlanla dokumentów. Mniejsza jast w atoaunku do metody OCR 
szybkość odczytywania dokumantów.

Ze wzglądu na to liczne niedogodności użytkowe oraz jeszcze

27 MICR Caagnatlc Ink character racognition) - powszechnie 
używany skrót oznaczający magnetyczny odczyt znaków.



wyżezę niż w przypadku czytników optycznych cenę urządzeń za
kres zastosowania MICR Jeat ograniczony.

5. Automatyczne zbieranie danych źródłowych

Dwie ostatnie z przedstawionych metod wprowadzania danych 
eliminowały kolejno konieczność wolnej konwersji i konieczność 
palcowania danych na klawiaturze. Systemy automatycznego zbie
rani* danych eliminuję ponadto konieczność wystawiania dokumen
tów źródłowych. Ich istoty Jest bowiem uchwycenie informacji 
przy pomocy odpowiednich czujników, bez pośrednictwa człowieka^® 

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje urządzert do automatycz
nego zbierania danych $ urządzenia pomiarowe proporcjonalne
i urządzenia pomiarowe stanu*9. Informacja uzyskana w ten spo
sób ma w dosłownym znaczeniu charakter źródłowy. Oeźeli bowiem 
produkcja odbywa się np. na krośnie tkackimi to informacja o 
tej produkcji, jeżeli ma mieć charakter rzeczywiście źródłowy, 
musi pochodzić bezpośrednio z tego krosna. Informacja pochodząca 
z dokumentu źródłowego Jest bowiem przepuszczona przez filtr lu
dzkiej świadomości co do konsekwencji podania takiej czy innej

Szczególnym sposobem wprowadzania danych Jest użycie do 
tego calu głosu ludzkiego. Pomimo że sposób ten wymaga pośre^ 
dnlctwa człowieka, to Jednak przekazywanie Informacji głosem 
Jest na tyle naturalne i mało pracochłonne, źe można mówlc o 
dużym podobieństwie do automatycznego sposobu wprowadzania da
nych. Repertuar słów, Jakim operuję odpowiednie urządzenia,by
wa różny w zależności od modelu. Spectra 70/51 firmy RCA wyróż
nia np. repertuar 189 słów, a IBM-owska Jednoetka 7772 - 1000 
słów. Rozszerzenie repertuaru powodujo znaczny wzroat kosztów 
systsiau. Tanie urządzenia rozpoznają dwa słowa: YES i NO.Wzroat 
kosztów w wypadku rozszerzenia możliwości systemu wynika z róż
norodności akcentów u różnych osób oraz możllwośoi stosowania 
różnorodnej składni. Stąd też komplikowanie się systemów wej
ścia fonicznego w miarą wzrostu repertuaru słów oraz struktur 
zdaniowych. Interpretacja (rozszyfrowanie) danych wprowadzanych 
głosowo odbywa się następującymi metodami: o) przez analizy wi
dna wymawianych znaków, liter ltp.ł b) przez badania szybkości 
przepływu powietrza przed wargami, zmian ciśnienia itp.

29 Urządzenia pomiarowe proporcjonalne przekazują wielkość 
proporcjonalną do wielkości zmierzonej, przy czym wielkość ta 
może mleć postać analogową bądź cyfrową - zależnie od przyjętego 
rozwiązania. Urządzenia pomiarowe stanu sygnalizują jedynie dwa 
stany, np. włączenie 1 wyłączenie maszyny.



Informacji. Może to wpłynąć - obok zwykłych pomyłek - na znie
kształcenie Informacji źródłowoJ zapisanej na dokume'ncie, Przy
kładem mogę być chociażby liczno wypadki, obserwowane w trady
cyjnym ®yetemle ewidencji, rejestrowania przarw w precy jako po
stojów z przyczyn technicznych. Podanie informacji prawdziwej 
wiązałoby się bowiem z ujemnymi konsekwencjami płacowymi dia 
robotników.

Poza świadomym zniekształceni,** informacji w wielu wypadkach 
istnieję obiektywne przyczyny uniemożliwiaj ęico uzy&kanie praw
dziwych danych w tradycyjnych warunkach ewidencji. Na przykład 
w niektórych branżach przemysłowych mistrz jest zobowiązany do 
zapisywania wszystkich postojów maazyn trwających ponad 1 5 min. i 
wykazania ich w zbiorczym sprawozdaniu opracowanym za dłuższe 
okresy. W praktyce. majęc pod swoim nadzorem nieraz kilkadzie
siąt maszyn, nie Jest on w stanie tego zrobić. Musiałby w tym 
celu notować dla każdej maszyny czas rozpoczęcia i zakończenia 
postoju i sprawdzać, czy trwał dłużej niż 15 osin.Ponieważ mistrz 
ma do ©pełnienia szereg innych funkcji poza ewidencja postojów, 
prowadzi J9 przeważnie w opoaób bardzo niości«ły. Zastosowanie 
automatycznej metody zbierania danych o postojach Z0pewnia na
tomiast informację w pełni obiektywny. Można zatem stwierdzić, 
że iotniejo pewna grupa informacji, która praktycznie Jest moż
liwa do uchwycenia Jedynie w warunkach automatyzacji zbierania 
danych.

Źródłowy charakter informacji przesadza również o następnej 
Jej zalecie, a mianowicie o dużej szybkości. Umożliwia to bie
żące, systemowe nadzorowanie procesu produkcyjnego, co w konse
kwencji prowadzi do wzroatu Jego efektywności.

Reaaumujęc należy stwierdzić, że informacja pochodząca z 
czujnika góruje nad informacja z dokumentu szybkościę, bezbłę
dnością oraz obiektywności*?. Może się ona zatem przyczynić do 
podejmowania trafniejszych niż dotychczas decyzji, a w konsek
wencji do szeroko rozumianej poprawy gospodarowania.

Mimo swych wyjątkowych zalet metoda automatycznego zbierania 
danych ma także istotna ograniczenie: można Ją stosować jedynie 
wówczae, kiedy istnieje techniczna możliwość automatycznego u- 
chwycenls Informacji. Postęp naukowo-techniczny dział® w kie
runku złagodzenia tego ograniczenia 1 można się spodziewać, że



w przyszłości coraz więcej zjawisk będzie można utwierdzić i o- 
cenić automatycznie. Obecnie istnieje Jednak Jeszcze w wielu 
wypadkach konieczność uzupełniania automatycznej metody zbiera
nie danych metod* półautomatyczne lub ręcznę bazpośredni*.

Półautomatyczne wprowadzanie danych polega na wykorzystaniu 
przy nadawaniu komunikatu uprzednio przygotowanego zbioru naezy- 
nowych nośników danych, najczęściej kart perforowanych. Zbiór 
ten obejmuje często powtarzające *ię eleaenty komunikatów. Me
todo półautomatyczna pozwala zmniejezyć pracochłonność wprowa
dzania danych w stosunku do metody ręoznej oraz zwiększyć jogo 
szybkość. Ogranicza ona również ryzyko popełnienia błędu przez 
operatora.

Przykładem takiego rozwięzania Jest system rejestracyjny 
OLXVETTI TI-lOO, zainstalowany w Przędzalni Anilany POLANIL 
w Łodzi. Zadaniom tego systemu Jest rejestracja produkcji przę
dzy. Naetępuje ona w wyniku zważenia wykonanej przędzy w poje
mnikach i dokonania odpowiedniego zapisu na TP. Operacja ta od
bywa Się za pomoc* stacji zbi*r*nia danych połęczonych z wagami, 
co umożliwia automatyczne 1 natychmiastowe przekazywanie odczy
tów z wag do stacji. Stacja wyposażona Jest w klawiaturę, umo- 
żllwiajęcę operatorowi wprowadzenie denyoh niemierzalnych auto
matycznie (np. wagi opakowań). Czytnik kart dziurkowanych oraz 
pamięć danych atołych przyspieszaj? i ułatwiają operatorowi 
wprowadzenie niektórych danych dodatkowych (data, symbol pracow
nika). Aby np. wprowadzić symbol pracownika, należy Jedynie wy- 
azukać odpowiednią kartę w specjalnej szafce 1 włożyć ję do 
czytnika w stacji zbierania danych.

Ręczna bezpośrednie wprowadzeni* danych stosuj* *lę w sys
temach precujęcych w czasie rzoczywietym, w których zastosowani* 
matody automatyoznoj lub półautomatycznej j«*t niemożliwe lub 
nieopłacalne. Najczęściej polega ona na palcowaniu danych na 
klawiaturze połączonej z monitorem. Z punktu widzenie operatora 
proces wprowadzania danych podobny Jest do pracy przy r*j«atre
torze nośników magnetycznych. Różnice sprowadzaj* alę <fo wyeli
minowania dokumentu źródłowego, który nie j u t  « tym wypadku nie- 
zbędny, oraz zllkwldowenle pośrednictwo nośnika magnatycznego, 
gdyż lnformacj* sę ne bieżęco przetwarzane. Niekiedy zealaet 
klawiatury używane eę Inn* urzędzenle do ręcznego, bezpośrednie



go wprowadzania danych* przełączniki wybieralne, przyciski, tar
czo podobno do telefonicznych 1 inne.

Do automatycznych metod wprowadzania danych można zaliczyć 
również wetodę pióra świetlnego. Na czubku tego pióra znajduje 
się element fotoczuły- Identyfikacja punktu na ekranie lumi
noforowym polega na akojarzeniu momentu świecenie określonego 
punktu na ekranie z momentem pobudzenia elementu fotoczułego za
montowanego w piórze. Ponieważ EKC ateruje strumieniem elektro
nów systematycznie omiatających ekran (co 1/25 sak.), Jeat ona w 
stanie dokładnie zlokalizować punkt, na który pada strumień « 
danym momencie. Przy pomocy pióra świetlnego moino wakazywać 
punkty na ekranie, rysować, wymazywać znaki z ekranu, przemie
szczać informacje na ekranie itp. Działaniem pióra świetlnego 
steruje program oraz operator - przez palcowanie danych dodat
kowych na klawiaturze.

Generalny tendencję, jaka daje się zauważyć na podstawie a- 
nalizy kolejno przedstawionych rozwl$zaó wprowadzania danych, 
jeat zmniejszanie aię liczby operacji pośredniczących między u- 
chwyceniem Informacji a Jej wprowadzeniem do pamięci operacyj
nej komputera przetwarzającego. Zlustruje to schemat przedsta
wiony na rya. 4.

.OPERACJE
SKLADAJACE
sią NA

WOLNA
KONWERSJA

PALCOWANE DANYCH

WPROWADZA 
NIA DANYCH

PROCES NA KLAWIATURZE

ZAPISANIE DANYCH NA 
DOKUMENCIE ŻRODtOWYM

TRADYCYJNE BEZPOŚREDNIA BEZPOŚREDNI 
NOŚNIKI REJESTRACJA ODCZYT 
INFORMACJI NA NOŚW M rt DOKUMENTÓW

AUW iANUNE.
ZBIERANIE
d an yc h

MAGNETYCZ.

Rv;* 4. Scheact przedstawiajycy zmniejszanie eię liczby operacji 
pośredniC2«cyeh między uchwyceniom informacji e jaj wprowa

dzeniem do pamięci operacyjnej komputera przetwarzającego



W miarę zmniejszania o.ię liczby operacji potrzebnych do 
wprowadzania danych zmniejsza się pracochłonność tego procesu o- 
raz wzrasta aktualność i obiektywność wprowadzanych danych.Pier
wszy efekt wynika z likwidacji strat czaeu na wykonywanio pe
wnych operacji, drugi natomiast Jeet spowodowany ograniczeniem 
Możliwości popełnienia błędu lub świadomego zniekształcenia irw 
formacji. Gdyby zatem wykreślić krzywą aktualności i obiekty
wności wprowadzanych informacji, kierunek jej nachylenia byłby 
taki. jak to przedstawiono na rye. 5.

AKTUALNOŚĆ 
1 OBIEKTYWNOŚĆ 
WPROWADZA
NYCH DANYCH

TRADYCYJNE
NOŚNIKI
INFORMACJ

BEZPOŚRE - 
DNIA REJE - 
STRACJA NA 
NOŚNIKACH 
MAGNETY
CZNYCH

BEZPOŚREDNI
ODCZYT
DOKUMENTÓW

AUTOMATYCZNE
ZBIERANIE
DANYCH

Rys. 5. Krzywa aktualności i obiektywności Informacji wprowa
dzanych do pamięci operacyjnej komputera przetwarzającego

Problem kosztów wprowadzania danych przy zastosowaniu róż
nych metod jest do*ć skomplikowany. Przy niewielkiej ilości 
wprowadzanych danych najtańsze będzie wykorzystanie tradycyj
nych nośników Informacji. Przy masowym wprowadzaniu danych na
tomiast przebieg krzywej koeztów będzie zupełnie inny. Wskaza
ny na wykresie (rys. 6) przebieg funkcji kosztów (opracowa
ny na podstawie danych firmy 0LIVETTI) obserwowany jest przy 
rejestracji 100 min znaków misslęcznie. Linia przerywana, odno-



KOSZT 
WPROWA - 

' D ZE NI A 
10 000 
ZNAKÓW 
W FUNTACH 
SZT.

TRADYCYJNE BEZPOŚRE BEZPOŚRE AUTOMATY
NOŚNIKI DNIA REJE - DNI ODCZYT CZNE ZBIE

INFORMACJI STRACJA NA DOKUMEN - RANIE DA -
NOŚNIKACH rów NYCH
MAGNETYCZ.

Rys. 6. Przebieg funkcji kosztów opracowany na podstawie da
nych firmy OLIVETTI

ozęca cię na wykresie do automatycznych systemów zbierania da
nych, oznacza prawdopodobny kierunek przebiegu krzywej kosztów. 
0 takim kierunku krzywej domniemywać możno w związku z likwida
cję kosztów osobowych i materiałowych związanych z emisję doku
mentów źródłowych, występujących w pozostałych rozwiązaniach.

6. Nowoczesne środki techniczne wyprowadzania danych

Najbardziej popularny obecnie grupę urządzeń wyprowadzania
danych sę drukarki. Można Ja podzielić na wierszowe i znakowa,
przy czym oba rodzaje mogę pracować będź techniką uderzeniowy
(paramachenicznij), będż też beznaciikow®.

Drukarki wierszowe paramechaniczne sę obecnie podstawowy 
30grupę urządzeń wyjścia . Se one efektywne w przetwarzaniu typu 

partiowego, kiedy to w ośrodku obliczeniowym powstaję tabulogramy 
dla wielu użytkowników, które następnie sę rozdzielane i roz-

30 W związku z powezechnci znajomością zasady działania dru
karki wierszowej to zagadnienie zosteje pominięte w artykule.



eyłono. Bardzo korzystny cechę konwencjonalnej drukarki uderze
niowej Jest możliwość uzyskania kilku egzemplarzy w Jednym 
procesie drukowania.

Szybkość pracy taklaj drukarki wynosi obocnie ok. 1000 
wierszy na minuto, przy czym aojoanodć wiersza -dochodzi do 144 
znaków.

W związku z tendencje do rozpraszania procesu wyjście, 
przybliżanie proceeu przygotowywania wyników do bezpośrednio za
interesowanych nimi osób, powstało zapotrzebowanie na urządzenia 
drukujące o mniejszych wydajnościach i anlejszych kosztach. 
Urzfdzenlaai tymi se drukarki znakowe (kodopley). Szybkość pra
cy kodopisów Jeet bardzo zróżnicowane - od ok. 30 *ż do 480 
znaków na sskund*. Rozwiązania techniczne znakowych drukarek 
paraaechanlcznych nożna sprowadzić do trzech podstswowych stan
dardów)

1) drukowanie czcionkami oeadzonyiil na osobnych dźwigach 
(podobni* Jak w tradycyjnej aaszynl* do pisania)t

?) drukowanie czcionkami osadzonymi na wspólnym bębnie, po
ruszającym ale w pionl* 1 poziomie:

3) drukowani* przy pomocy drobnych pręcików motelowych.któ
ra uderzając w papier zostawiaj* ne nim zbiór punktów składaj*- 
cy el* n* określony znek. Orukarkl te nazywane s* czysto^ 
mozaikowymi.

Poza drukarkami paramachanleznyai używane s* od nl*dewna 
drukarki beznaclakowe. Zapla przez ni* dokonany powstaj* w wy
niku zastosowania jednaj z naat*puj*cych a*todt

1) drukowania *t*rowan* przy pomocy elektrod wi*zk« krope
lek tuszu* wyrzucanych ze specjalnych alkrodyaz:

2) aetod* elektrostatyczne, polegajęc* na nakładaniu odpo
wiednich ładunków elektrycznych na powierzchni* papieru po- 
krytego subatancj* izolacyjne: w miejscach, gdzl* zoatały na- 
łożon* ładunki, zatrzymuje *1* przycl«g*ny prz*z nla sproszko
wany barwnik: utworzony w t*n *pc»ób zapla zoataj* następnie, 
termiczni* utrwalony;

3) aetod# elektrochemiczne, polegające na "drukowaniu* pre- 
deo elektrycznym przepływajecym przez papier w określonych alej- 
ocach; papier użyty w tej matodzie Jest naeeczony substancje 
chemiczny, która podlagajec elektrolizie ciemnieje, tworzec 
trwały zapisf



4 ) metodę iskrodruku, polegającą na przepalaniu papieru 
w odpowiednich miejscach przy pomocy iskry elektrycznej.

Poza wymienionymi istniej o szereg innych rozwiązań techni
cznych druku beznsciakowego. Drukarki beznaclskowe są szybsze i 
bardz-isj niezawodne od drukarek parameohanicznych. Ich między- 
awaryjny czas prooy wynosi bowiem przeciętnie 1000 godzin, co 
oznacza 10-krotny postęp w stosunku do drukarek tradycyjnych. I- 
stotną ich zaletę jest także cicha praca. cecha bardzo ważna w 
niektórych zastosowaniach.

Oo wad drukarek beznaciekowych nałoży wysoki koszt pa
pieru w nich zużywanego oraz niemożność uzyskania wielu kopii. 
Rozwiązanie pisrwszej niedogodności widzi się we wzroście ska
li produkcji odpowiednio przygotowanego papieru, który powinien 
spowodować obniżkę Jtgo ceny. Deieli chodzi natomiast v drugi 
problem, to pswne nadzieje wiąże się z udoskonaleniem metody 
iskrodruku. polegającym na możliwości przepalenia kilku warstw 
papieru. Najprawdopodobniej jednak, zdaniem ekspertów, problem 
druku wleloegzeaplarzowego będzie rozwiązany przez zastosowanie 
dodatkowych urządzeń kopiujących off-line.

Wśród obecnie otosowonych metod druku beznaciekowego naj
lepsza Jeet metoda elektrostatyczna. w związku bowiem z wyeli
minowaniem ruchów elementów drukarki (poza przesuwem papieru) 

-osiąga ona duże szybkości oraz jest bardzo niezawodna, osią- 
?gaJąc ok. 3000 godzin pracy bezawaryjnej.

Przewiduje się, że w latach osiemdziesiątych drukarki bez- 
^fnaclskows wyprą najpopularniejszą obecnie drukarki poramu- 
P^chaniczne.

Poza prezentacją wyników przetwarzania za pośrednictwem 
znaków alfanumerycznych istnieje możliwość przedstawiania Ich 
w spoeób graficzny.

Proces graficznego prezentowania wyników no papierze re
alizowany Jest ze pomocą wykresopisów (ang. piotter). letnieje 
wiol® typów urządzeń realizujących proces automatycznego kre
ślenie, różniących się wielkościami rysunscu, ozybkoścl« prscy 
Up. Zakre® ich zastosowań obejmuje giównit: prace inży
nierskie oraz statystyczna, stosowane sę np. w amerykańakiwt 
urzędzlts etety®tycznym. Obocnlo używane ag wykresopi3y me
chaniczne, któro zo kilka lat ustąpię miejeco wykresopieoa



laktrostatystycznym, a w sytuacjach wymagających bardzo dużej 
precyzji i szybkości przwiduja ale równie* wykorzyatania te
chniki laserowej.

latniaje wielo sposobów graficznego prezentowania infor
macji ekonomicznych! wykresy (.w tym kołowa), rysunki, harmo
nogramy, schematy blokowe i inne. Informacji prezentowanych 
sposobem graficznym można przysporzyć przez zaatoeowanie wy
krętów trójwymiarowych lub nawet większej liczby wymiarów. 
Zdaniem 3. Martina31 zastosowanie wykresu trójwymiarowego daja 
lepszy poględ na zwięzki zachodzące między liczbami nil kilka 
wykresów dwuwymiarowych. K. Friedel i 0. Zdanowski podajy, że 
"wzrost przekazywanej informacji Jeat w przybliżeniu proporcjo
nalny do wzrostu logerytmu liczby jaj wymiarów

latniaje kilka sposobów przedetawiania informacji trójwy
miarowej na płaszczyźnie i przy wykorzystaniu tylko Jednego 
koloru. Na rys. 7 pokazano cztery sposoby zaczerpnięta z prac 
3. Martina33 ',A, C, O) oraz K. Friedla (B)34. Sposoby A i B sę 
popularnymi sposobami prezentacji opartymi na układzie trzech 
osi współrzędnych. Sposób O umożliwia wykonywania trójwymiaro- 
wych map opisujęch stopie* natężania zjawiska w poszczególnych 
fragmentach płaszczyzny, np. urodzajności gleb. SpoaOb C umoż
liwię przedstawienia informacji czatrowymiarowej. 3eden wymiar 
zobrazowany jest w boczku, drugi w główce, a dwa pozostała 
w środku tabeli w formie cyfr i liter,

Wzbogacanie treści obrazu można osięgnęć również przezt 
stosowanie specjalnych symboli, linii różnej grubości i dłu
gości, linii przerywanych różnych rodzajów, różnych rozmiarów 
znaków ltp.
wysokotreściowość formy graficznej ma korzystny wpływ na ła
twość krótkotrwałego zapamiętania odbieranych informacji. 3ak

31 Zob. 3. M a r t i n ,  Dialog człowieka z maszynę cy
frowy, Warszawa 1976, s. 349 i n.

32 Zob. K. F r i e d e l ,  3. Z d a n o w a k i ,  Urzę- 
dzenie.alfanumeryczna informacji wizualnej. Warszawa 1974, o. 
31.

*33 Zob. 3. M a r t i n ,  op. cit, a. 349, 351 i 352.
34 Zob. K. F r i e d e l ,  3. Z d a n o w a k i ,  op.cit., 

a. 45.
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Rys. 7. Cztery sposoby przedstawiania informocji trójwymiaro
wej na płaszczyźnie i przy wykorzystaniu Jednego koloru

bowiem stwierdzono, zakres pamiętania zależy od liczby bodź
ców. przy czym ich treść informacyjna nie m® dużego wpływu. 
Człowiek może powtórzyć np.35i 9 cyfr w układzie dwójkowy*, co 
oznacza 9 bitów informacji; 8 cyfr w układzie dziesiętnym, co o~

35 Tamże, s, 34.



znaczą 26 bitów informacji; 7 liter alfabetu, co oznacza 33 bi
ty informacji; 5 prostych wyrazów, co oznacza 50 bitów infor- 
nacji.

J. Martin eugeruje nawet, Ze liczbę zdarzeń, które mogą 

tyć zapamiętane w pamięci krótkotrwałej, nie zależy od liczby 
informacji w każdym zdarzeniu , Wynika otęd, że informacja w 
formie zapisu wysokotreściowego, np, graficznego, Jest łatwiej
sza do zapamiętania od tradycyjnego zapisu tabulogramu - przy 
pomocy kolumn liczb, w procesie zapamiętania następuje bowiem 
mimowolne "przekodowanie* informacji na zwartę formę obrazowę. 
Graficzny sposób przekazywania informacji pozwala wyeliminować 
ten proces “przekodowywania". Należy również zaznaczyć, że prze
kazywanie inforsacji w formie graficznej jest korzystne z 
punktu widzenia łatwości Jej interpretacji. Oak twierdzi K. 
Friedel, "proces ten jest bardzo zbliżony do naturalnego odbio
ru Informacji w formie rzeczywistych obrazów otaczającego nas 
świata"37.

Podsumowując omawianie urządzeń zapisujących nośnik papie
rowy należy stwierdzić, ża nośnik ten me szereg zalet dla uży
tkownika. polegających przede wszystkim na możliwości dokonywa
nia na nim odręcznych notatek oraz archlwowanla przy jago po
mocy Informacji w formie bezpośrednio czytelnej dla człowieka3?

Oo wad nośnika papierowego należy niewielka gęstość zapisu, 
powodująca czasami konieczność "przekopywania alf" użytkownika 
przez stos nie zawsze łatwo czytelnych tabulogramów w poszuki
waniu interesujących go informacji39. Sytuacje takie zdarzaję 
elę coraz częściej, bowiem w zwięzku z rozrastaniem się systemów 
ilość drukowanego papieru komputerowego oelęga ogromne rozmiary, 
np. w USA drukuje alę rocznie ok. 1700 atron tabulogramów n

36 Zob. 0. M a r t i n ,  op. cit., s. 349 i n.
3 7

Zob, K. F r i e d e l ,  0, Z d a n o w s k i ,  op, cit,
3 ,  45, (38 %Powszechne przywięzanię do papieru jako nośnika informa

cji erchiwowanej wynika nie tylko z wielowiekowej tradycji, 
lecz także z istnlejfcych przepisów prawnych, które przyznaję 
moc dowodowę jedynie dokumentom papierowym. W wielu krajach zmla> 

-niono Już tę tradycyjne zasedę. Wśród krajów socjalistycznych 
dokonano tego Jedynie w NRO, nadajęc dokumentowi zapisanemu na 
mikrofilmie tę aamę rangę co dokumentowi papierowemu.

39 Znacznę poprawę czytelności tabulogramów aożna uzyskać



przeliczeniu na Jednego obywatela. Orugę bardzo Istotny wędę 
nośnika papierowego Jest wysoka 1 szybko roenęca cena.

Szybko roenęcy strumień danych wynikowych przy jednoczes
nym szybkim wzroście cen papieru powoduje coraz większe za
interesowania innymi sposobami wyprowadzanie informacji, a .  

in. technikę mikrof Umowę .
Zapis mikrofilmowy może być dokonywany w urządzeniu (.reje

stratorze) bezpośrednio sprzężonym z komputerem on-line. Dane 
podlegające rejestracji przesyłane sę najpierw do buforu wej
ściowego, a stamtęd do dekodera, który zamienia Impulsy kodowe 
na sygnały kierujące strumieniem elektronowym rysującym obraz na 
ekranie kineskopu. Z kolei kamero mikrofilmowa zapisuje obraz 
na taśmie. Stosowane ®ę taśmy o różnych szerokościach, najczę
ściej 16 mm i 105 mm. Dane na pierwszej z nich przechowuje się 
w ramkach lub odcinkach, natomiast na drugiej oddzielnie prze
chowuje się poszczególne kadry, zawiarajęce wiele stron tekstu 
(tzw. mikrofisze).

Pojasność nośnika filmowego jest dość duża, gdyż np.na lOOm 
taśmy 16-milimetrowej można zapisać ok. 40 min znaków. Przy za
stosowaniu zapisu numerycznego - przy pomocy ciemnych i jasnych 
punktów o wymiarach 14 x 16 mikronów można uzyskać bardzo duże 
zagęszczenia informacji, bo na jednym calu kwadratowym taśmy 
filmowej zmieści się wówczas 2,5 min bitów. Przy pomocy techni
ki mikrofilmowej można także rejestrować informacje graficzne 
w formie statycznej - przezroczy. Szybkość rejestracji za po
moc* mikrofilmu jeet znacznie większa niż przy użyciu drukarek, 
wynosi bowiem ok. 3 min znaków na minutę.

Mośnlk mikrofilmowy zajmuje mało miejsca - niepotrzebne »<$ 
więc specjalne pomieszczenia - oraz umożliwia automatyczne wy
szukiwanie informacji. Istnieję systemy, które umożliwiaj*? o- 
trzymanle żędanogo mikrofilmu w ciggu 5-30 sak* przy czym Ist
nieje możliwość wykonania Jego trwałej kopii. Ouża gęstość za
pisu ułatwia również przesyłanie informacji zapisanych na mikro
filmie. Można to robić np. za pomocg listu,

Do Istotnych wad mikrofilmu należy wysoki koszt urzędzeó do

przy wykorzystaniu do ich emisji uprzednio wydrukowanych for
mularzy. Rozwiązania to pozwala także skrócić czas drukowa
ni* i uzyskać tym samym oszczędność czasu EMC.



jego zapisu (.1,00-200 ty0 . dolarów), powodujący. że jeot on kon
kurencyjny w stosunku do tradycyjnej dziurkarki Jedynie przy 
rejestracji bardzo dużej liczby d&nych. Poza tyra nośnik mi
krofilmowy uniemożliwia dokonywanie odręcznych poprawek i nano
szenie uwag, do czego użytkownik Jest przyzwyczajony. Doda
tkowe utrudnienie wynika z konieczności posiadania odpowie
dniego czytnika i umiejętności J®9° obsługi w celu korzysta
nia z informacji.

Reasumując można stwierdzić, że stosowania mikrofilmów jest 
celowa w wypadku operowania wielkimi zbiorami danych, które 
maj# być wykorzystane przez przeszkolony pereonal.

Informacje wykorzystywane w zarządzeniu nie zawsze wyma
gaj « trwałej formy zapisu - na papierze czy mikrofilmie. W 
wielu wypadkach, np. przy operatywnym starowaniu produkcja, wy
starcza informacja chwilowa, prezentowana zainteresowanej o- 
sobie przez krótki czaa.

Można zatem mówić o dwóch aposobach przedatawania wynikówj 
indykacji i rejestracji.

Indykecja jeet to takie przedstawienie informacji, które 
wymaga ciągłego poboru energii. To rozwiązanie stosują się 
do prezentacji informacji chwilowej.

Rejestracja natomiast to trwała odwzorowanie informacji no 
nośniku. Przedstawieniu informacji nie towarzyszy pobór ener
gii. Tabulogram Jeat typowym przykładam wyprowadzania da
nych metodę rejestracji.

Urzędzenia służące do przekazywania informacji chwilowej 
w formie wizualnej noszę nazwę ekranopisów lub monitorów ekra
nowych (ang. display). Dzielę się one na trzy grupyj ekrano- 
plsy numeryczne (monitory cyfrowe), alfanumeryczne (alfaskopy), 
umożliwiające prezentowanie Jedynie znaków alfanumerycznych. 
or«z graficzne (grafoekopy), umożliwisjęce również prezentację 
wykresów, rysunków itp.40 Grafoskopy sę znacznie droższe od 
alfaskopów. W niektórych zastosowaniach, jak np. w sterowaniu" 
clęgłymi procesami wytwórczymi, informacja graficzna góruje nad

**° Do przekazywania informacji chwilowej służę też urzę- 
dzonie sygnalizacyjne (żarówki, napisy podświetlane), która mogę 
być również urządzeniami wyjścia EMC. Trudno Je Jednak zali
czyć do typowych urzędzeó peryferyjnych.



Informację alfanumeryczne, ponieważ bardziej sugestywnie po*> 
kazuje tendencje zachodzące w proccsia, związki między zj&wis- 
kami, efekty podjęcia określonych decyzji.

Powszechnie używane obecnie ekranopisy są jodnokolorowe, 
lecz istniej? już pewne osiągnięcia na drodze rozszerzenia ska
li barw i odcieni, a także prezentowania obrazów trójwymiarowych. 
Ola wzbogacenia treści obrazu stosuje się także i migotanie,dwa 
stopnie Jaskrawości, różne rozmiary znaków, linie różnej grubo
ści, lirtie przerywane, znaki specjalne itp. W przyszłości prze
widuje oię także możliwość dokonywania za pośrednictwem kla
wiatury własnych notatek i komentarzy oraz późniejszego odtwa
rzania ich w tym samym kontekście.

Ekranopiey różnię się rozmiarami w zależności od przeznacze
nia j od niewielkich, służących do informowania pojedynczych o- 
sób lub niewielkich grup, aż do wielkich tablic świetlnych, 
prezentujących informacje np. dla wszystkich robotników w holi 
produkcyjnej.

Do zalet ekranopieów należy wyeliminowanie zużycia papieru 
oraz związane z tym odciążenie użytkownika wynikajęce z likwida
cji procesu magazynowania informacji papierowej. Podawanie in
formacji na żądanie skraca czas dostępu do niej - nie trzeba 
szukać wśród zbioru tabulogramów.

Ekranopisy mają większą przepustowość od urzędzah reje
stracyjnych. powinny więc być stosowano w przypadkach konieczno
ści szybkiego przekazania dużych ilości informacji. Niekiedy 
obserwuje się przypadki nadużywania akranopisów dla celów pre
stiżowych, nie związanych z bieżącym zarządzaniem. St$d dość 
powszechna opinia, że środki te maję charakter wyłgcznle efek
ciarski,. co nie jest zgodne z prawdę. Tak samo jak nikt nis kwe
stionuje użyteczności ekranopisów w systemie rezerwacji miejsc 
w samolotach, nie podlega kwestii ich użyteczność na wielu 
odcinkach działalności przedsiębiorstwa, gdzie szybko następu
jące zmiany wymagają szybkiego przekazywania informacji. Podo
bnie nie podlega dyskusji celowość użycia ekranoplsów do ba
dania efektów podjęcia różnych decyzji 1 prezentacji ich oso
bom zainteresowanym, jażeli oczywiście istniejący system pozwala 
przeprowadzić taki* badania na żądanie - w czasie rzeczywistym. 
Nieporozumieniem jest natomiast używani* tego środka np. do pro-



zontowania dyrektorowi zjednoczenia wyników podległych mu przed- 
aiębiorstw w sytuacji) kiedy informacje o? aktualizowane raz na 
dekadę.

Poza tym okranopiay zdaję egzamin raczej no niższych szcze
blach zarządzanie. Kierownicy etojęcy wysoko w hierarchii maję 
przeważnie zbyt różnorodne 1 zbyt często zmienlajęce się zapo
trzebowania, aby mogły być one zaspokojone przoz system. Kiero
wnicy wyższych szczebli nie maję ochoty nauczyć się oolidnie ob
sługi systemu, co powoduje błędy w czasie współpracy z systemem.
2 kolei sygnały o niepoprawnych działaniach przekazywane przez 
nsszynę sę żle przyjmowane, bowiem kierownicy wyższych szczebli, 
posiadajęcy duży prestiż, nie eę przyzwyczajani do zwracania im 
uwagi ns konieczność korekty własnych poczynań.

Reasumujęc nsleży stwierdzić, że ekranopisy, mimo ich dość 
wysokiej obecnie ceny. sę urzędzenlami wyjścia z ogromnę przysz- 
łościę. Stanowię bowiem, zwłaszcza w wersji Interaktywnej Ckon- 
w e r s a c y j n e j j e d e n  z podstawowych elenentów systemów działają
cych na bleżęco. Systemy te, według powszechnej opinii, wyzna- 
czaję kierunek rozwoju komputeryzacji.

Poza ekranopisaml do prezentowania informacji chwilowej mogą 
być używana urzędzenla audiofonlczne. Stosowane sę następujęce 
sposoby zapamiętywania głosu przez maszynęt

- w postaci analogowej - głos Jest zapisywany na płycie gra
mofonowej t

- w postaci cyfrowej - sygnały akustyczna lub całe słowa za
mieniana sę na clęg bitów • 1 sak. dźwięku reprezentowena jest 
przez 56 000 bitów.

Obecny zakres zastosowań audlofonów Jest niewielki. 3est to 
raczej zaawansowane eksperymentowania niż normalna ekoploatacja, 
Przewiduje się jednak w najbliższych latach duży postęp w zakre
sie techniki wyprowadzania danych w formie głosowej, umożliwia
jący budowę ogólnie dostępnych systemów informujęęych.

Szezególnę zaletę audlofonów Jest Ich zdolność do informo
wania l*udzi, którzy nla maję żadnego przygotowania Informatyczne
go 1 sprawiałoby Im trudności rozszyfrowania odpowiednich danych 
na tabulogramie czy ekranoplsle..Mogę one zatem Informować za po-

Wnikliwą charakterystykę tego typu systemów przeprowadza
CJ. M a r t i n  (op. cit.). i



średnictwara telefonów typu “Touch Tona” np, o połączeniach komu
nikacyjnych. Telefony typy "Touch Tonę'* maję dodatków# wyposaże
nie w postaci klawiatury. Umożliwia to konwersację człowiek./ z 
komputerem. Człowiek przekazuje informacje za pośrednictwem kin- 
wiatwry.,.. ncsomlast komputsr - w formie głosowej. Oeat to najtań
szy sposób informowania.

W lat«ch osiemdziesiętych maję pojawić się vt użyciu urządze
nia do wyprowadzania danych komputerowych w formie widoofonics- 
nej, łęczącej obraz i głoc. Maję one r ówn tn t uaoZliwiać t r w a ł ą  

rejestrację danych.
Podsuaowujęc omawiane sposoby wyprowadzania danych należy 

stwierdzić, t a istnieję obecnie trzy zasadnicze tendencjo w tyra 
zakresie.

1. Następuje przechodzenie z informowania okresowego ne in
formowanie bież«c», co z reguły wymaga zmiany drukarek wierszo
wych na inne urzędzenio, jak kodopisy czy okranopisy,

2. Wzrasta zalew informacjami szczegółowymi, wynikający z kpn-
plikowania się proceeów gospodarczych, zwiększania ich tempa, a
szybkość rozpoznawania cyfr i liter przez człowieka ~ Ok. 55 Ł>1- #2t6w.no sekundę - Jest mniej więcej stałe. Może to powodować 
filtracja strumienia informacji (odrzucanie pewnych informacji) 
oraz zniekształcenia w odbiorze informacji przaz człowieka. wy
stępuję takie zjawiska* Jaki nierozpoznawonio niektórych infor
macji, zahamowanie w przekazywaniu informacji decyzyjnych, rezy
gnacja z wykonywania pewnych atadart. Użytkownik traci coraz wię
cej czasu na dotarcie do interesującej go informacji 1 na jej 
percepcję. Mniej czasu zostaje mu na wykorzystanie informacji, 
co aa ujemny wpływ na efektywność systemu. W zwięzku z tym wzro
śnie zapotrzebowanie na przedstawianie informacji w formie synte
tycznej, wysokotrościowej, obrazującej w sposób sugestywny zalot
ności między zjawiskami. Ponieważ forma graficzna 3pełnie« to 
wymogi, należy spodziewać się zwiększonego zainteresowania urzą
dzeniami umożliwiajęcyrai wygodne emitowanie wyników w postaci 
obrazów. Zmniejszenie zalewu informacyjnego osięgsne będzie4-3również przaz stosowanie systemów konwersacyjnych .

42 Tamże, s. 32.
43 Oak pisze 3. Martin, "musimy ochronie użytkowników przed 

ogromnę mas 5 danych, które generują maszyna Jednocześni® zapow-



3. Wzrost cen papieru spowoduje zapewne gzeraze niż dotych
czas wykorzystanie mikrofilmu jaka nośnika dla informacji ar* 
ębiwowanych,

Marian Niadźwiedzińaki 

DEV£LOPM£NT OF DATA INRJT AND OUTPUT METHODS

The article is an extentjive etudy on all moro widely known 
and applied technical means in the field of data input and out- 
put in Computer eystema. The aubject i3 developed ln a way cor- 
responding to development of oquipment i.e. beginning with the 
simpleat traditional eolutiona and ending with the mo3t modern 
aolutions, which are aoraetimeo in the experimentation atago. Tha 
article dlacussea advontagee and ahorteomings of technical meana 
and postulates areaa of their Application.

niajątc im możliwość' zadawania pytari, rozwiązywania problemów, ba
dania prawdopodobnych efektów różnych czynności (3. M ar t i n, 
ap. cit., 8. 15). Zadanie to ma być spełnione m. in- przez sy
stemy konwersacyjne.


