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SAATEKS

Käesolev väljaanne on mõeldud esmajoones TRÜ majandus
teaduskonna raamatupidamise ja majandusanalüüsi ning rahan
duse ja krediidi eriala statsionaarsetele ja kaugõppe üli
õpilastele metoodilise abivahendina õppeainetes "Majandus
liku informatsiooni automatiseeritud süsteemid" ning "Ra
handus- ja krediidialaBe informatsiooni töötlemise automa
tiseeritud süsteemid". Väljaanne sisaldab mitmesuguseid 
skeeme ja arvandmeid programmi teemade 1 - 1 0  materjali 
omandamise kergendamiseks. Metoodilist vahendit võivad ka
sutada ka teiste erialade üliõpilased, kelle õppeplaanis 
on aineid "Automatiseeritud juhtimissüsteemid kaubanduses" 
jne. Metoodilises vahendis sisalduvat materjali saab kasu
tada ka õppeainetes "Mini- ja mikroarvutite eripraktikum" 
ning "AJS-i tehnilised vahendid".

Autor kasutab meeldivat võimalust tänada raamatupida
mise kateedri vanemlaborant! R. Pihorit ja laboranti M.Tüü
ri käesoleva metoodilise õppevahendi vormistamisel tehtud 
suure töö eest.



NLKP XXVII KONGRESS ARVUTUSTEHNIKA JA 
AUTOMATISEERITUD JUHTIMISSÜSTEEMIDE 
TÄIUSTAMISE JA EDASIARENDAMISE PÕHI

SUUNDADEST

Käesolevas jaotises toodud tsitaadid on pärit kogumi
kust: NLKP XXVII materjale. - Tln.: Eesti Raamat, 1986. Iga 
tsitaadi järel sulgudes on toodud kogumiku lehekülje number,
kus vastav tsitaat esineb.

Tehnilise rekonstrueerimise tempole avaldab tohutut mõ- 
ju tootmise ulatuslik üleviimine elektroonikale ja kompleks
ne automatiseerimine. On määratud kindlaks konkreetsed üles
anded moodsate arvutite massiliseks väljatöötamiseks ja ka
sutuselevõtmiseks ning elementbaasi arendamiseks. Arvutite 
ja automatiseeritud juhtimissüsteemide tarkvaraga varustami
ne seatakse tööstuslikule alusele. NSV Liidu Teaduste Akadee
mias on loodud informaatika ja arvutite osakond. See ühendab 
instituute ja konstrueerimisbüroosid, kelle ülesanne on sel
lealaste tööde teaduslik tagamine (lk. 31).

Kõigis tootmis- ja mittetootmisefääri harudes on vaja 
lõpule viia kompleksne mehhaniseerimine, astuda suur samm 
tootmise automatiseerimisel, minnes üle automatiseeritud 
tsehhidele ja ettevõtetele ning automatiseeritud juhtimise 
ja projekteerimise süsteemile. Üha ulatuslikumalt hakatakse 
... kasutama roboteid ja arvuteid ... (lk. 158).

Automatiseerimise tase rahvamajanduses keskmiselt kahe
kordistub. Tööstuses on kavas käiku anda umbes 5000 tehno
loogiliste protsesside juhtimise automatiseeritud süsteemi.

Automatiseerimise nüüdisetapp tugineb revolutsioonile 
elektronarvutitehnikas, rahvamajanduse elektroniseerimisele. 
Viisaastaku jooksul on ette nähtud luua ja evitada uued koi
gi arvutiklasside põlvkonnad alates superraalidest kuni koo
liarvutiteni. Arvutustehnikevahendite üldine väljalase suu
reneb viie aastaga 2 ,3-kordseks. ülesandeks aeatakse kõigi



harude jaoks toodetavate masinate ja seadmete ulatuslik 
elektroniseerimine. Sellisele tehnikale kuulub tulevik.

Kaheteistkümnendal viisaastakul on automatiseerimise 
iseloomulik joon robotitehnika, rootor- ning rootor-konveier- 
liinide, kõrget tööviljakust tagavate paindlike automatisee
ritud süsteemide kiire arendamine. Näiteks tööstusrobotite 
arv viie aasta jooksul kolmekordistub (lk. 266 - 267).

Tagada, et loodaks ja võetaks tootmisse uute põlvkon
dade tehnika, mis võimaldab mitmekordistada tööviljakust, 
parandada töötingimusi ja oluliselt vähendada ainelist kulu 
(lk. 307).

Juurutada automatiseeritud süsteeme mitmesugustes ma
jandustegevuse valdkondades, esmajoones projekteerimises 
ning seadmete ja tehnoloogiliste protsesside juhtimises. 
Tootmise automatiseeritust tuleb ligilähedaselt kahekordis
tada. Luua kompleksselt automatiseeritud käitisi, mida saab 
kiiresti ja ökonoomselt ümber korraldada (lk. 313 - 314).

Kiirendada uute põlvkondade efektiivse tehnika välja
töötamist ja tootmisse andmist. Minna üle masinasüsteemide 
ja tehnoloogiaseadmekomplekside tootmisele» Tunduvalt kii
remini uuendada valmistatavat tehnikat, suurendades uute ma
sinate, seadmete ja aparaatide väljalaske osakaalu 1990. 
aastal vähemalt 13 protsendini masinaehituse üldtoodangvs 
(lk. 314).

Organiseerida personaalarvutite hulgitootmine. Tagada 
arvutustehnika tootmise 2 - 2,3-kordne kasv, suurendada sel
le töökindlust. Kiires korras laiendada igat klassi ajako
haste, suure jõudlusega elektronarvutite kasutamist. Jätka
ta ühiskasutatavate arvutuskeskuste, koondandmepankade, in
fotöötlus- ja edastusvõrkude loomist ning muuta nende töö 
efektiivsemaks (lk. 314).

Arendada teoreetilist ja rakendusmatemaatikat, infor
maatikat ja küberneetikat ... (lk. 316).

Oluliselt parandada teadusasutuste ja kõrgkoolide va
rustamist uurimistööks vajalike ajakohaete aparaatide, sis
seseade, automatiseerimis- ja arvutustehnikavahendite, ma
terjalide ja preparaatidega (lk. 317).

Ulatuslikult juurutada paindlikult ümberreguleeritavaid
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seadmestikke ja automatiseeritud projekteerimise süsteeme, 
automaatliine, sisseehitatud mikroprotsessoritega masinaid 
ja seadmeid, mitmeoperatsioonilisi arvprogrammjühtimisega 
tööpinke, rootor-» ja rootor-konveierkomplekse. Minna üle 
tehnoloogiasüsteemide ja masinakomplekside komplekttarnimi- 
seT-e (lk. 318).

Aparaaditööstuses toota ennaktempos väga töökindlaid 
elektroonilisi tööstusautomaatikasüsteeme, eeskätt tehnoloo
giliste protsesside juhtimiseks. Kiiremas korras arendada 
juhtimis- ja inseneritöö automatiseerimise vahendite, suure 
jõudlusega väikearvutite, personaalarvutite, mitmefunktsioo- 
nilistele tööpinkidele ja paindlikele töömoodulitele mõeldud 
arvprogrammjuhtimissüsteemide ning eri liiki seadmete jaoks 
ettenähtud programmkäskaparaatide väljalaset (lk. 322).

Suurendada arvutustehnika ja automatiseeritud juhtimis
süsteemide tarkvara tootmist (lk. 322).

Aparaatides ja automaatikas kasutada tunduvalt enam 
eriti töökindlaid ja kiireid struktuurielemente, üliinte- 
graalskeeme, lasertehnikat ja kinoptikat (lk. 322).

Jätkata meie maa ühtse automatiseeritud sidesüsteemi 
arendamist ja töökindlamaks muutmist teaduse ja tehnika 
uusimate saavutuste alusel (lk. 343)#

Ulatuslikumalt rakendada plaaniarvelduete automatisee
ritud süsteemi ning tagada selle vastastikune mõju harukond- 
like ja ametkondlike automatiseeritud juhtimissüsteemidega 
(lk. 365).

Kvalitatiivsed nihked sotsiaalvaldkonnas on võimatud töö 
sisu põhjalike ümberkorraldusteta. Tähtsat osa peab siin 
etendama rahvamajanduse tehniline rekonstrueerimine: mehha
niseerimine, automatiseerimine, robotiseerimine ja arvutite 
kasutuselevõtt, mis ... peab olema täpse sotsiaalse suunit
lusega (lk. 55).

... tuleb tagada õpilaste arvutikäsitsusoskus (lk. 56).
Eelisjärjekorras arendatakse ... elektrotehnikatööstust, 

mikroelektroonikat, arvutustehnikat ja aparaadiehitust, kogu 
informaatikatööstust kui tõelisi teaduse ja tehnika progres
si kiirendamise katalüsaatoreid (lk. 161).

Esmajärjekorras tagada masinaehituskompleksi, eeskätt
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arvutustehnika tootmise, aparaadiehituse, elektrotehni
ka- ja elektroonikatööstuse põhjalik rekonstrueerimine ja 
ennakarendamine. Nendes harudes näha ette 1,3 - 1*6 korda 
kiirem toodangu juurdekasvu tempo kui keskmine tempo masina
ehituses tervkuna (lk. 318).

Suurendada automatiseeritud ja robotiseeritud kompleksi
de ja liinide n i n g  paindlike metallitöötlussüsteemide toot
mist ... (lk. 321).

... parandada juhtimistöö korraldust ja tehnilist varus
tatust (lk. 367).
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AUTOMATISEERITUD JUHTIMISSÜSTEEMID! 
LOOMISE TEOREETILISED ALUSED

Põhimõisted

Andmetöötlussüsteem - ettevõtte või organisatsiooni and
metöötluseks rakendatavate vahendi
te kompleks; hõlmab riistvara (aav 
vuteid ja muid seadmeid), tarkvara 
(programmide kogumit) ning andme
vara e. infovara (korduvalt ka su tao
tavate andmete massiive)

Automatiseeritud juh- - inim-masinsüsteea juhtimisinformat- 
timissüsteem siooni automatiseeritud kogumiseks

ja töötlemiseks inimtegevuse eri 
valdkondade«

Automatiseeritud juh- - funktsionaalsete või struktuuritun- 
timissüsteerai alam- nuste põhjal eristatav automatised- 
süsteem ritud juhtimissüsteemi osa

Automatiseeritud juh- - haldus-, organisatsiooniliste, та- 
't imissüsteemi funkt- jandusmatemaatiliete ja muude vahen- 
sionaalsüsteem dite kompleks plpanimiseks, arves

tuseks ja analüüsiks eri juhtimis
funktsioonide täitmisel AJS-is

Automatiseeritud juh- - automatiseeritud juhtimissüsteemi 
tiraissüsteemi varamu varasüsteemide - riistvara, tark

vara, mudelvara, infovara, keele
vara, orgvara jne kogum
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Avatud süsteem süsteem, kus koik mojud ei realisee
ru ainult süsteemisiseste elementi— 
de vahel, vaid täheldatakse ka mõ
jude realiseerumist ümbritseva kesk
konna ja süsteemi elementide vahel

Ettevõtte automati
seeritud juhtimis
süsteem

automatiseeritud juhtimissüsteem 
ettevõtte juhtimiseks nii autonoom
selt kui ka tootmiskoondise ning/voi 
firma AJS-i koosseisus

Haru automatiseeri
tud juhtimissüsteem

ministeeriumi (ametkonna) automati
seeritud juhtimissüsteem alluvate 
organisatsioonide juhtimiseks nii 
autonoomselt kui ka vabariikliku 
AJS-i ja ÜRAS-i koosseisus

Informaatika 1) arvutiehituse ja infotöötluse 
aluseid käsitlevate teoreetiliste 
teaduste üldnimetus, kasutusel ka 
kogu infotöötluse valdkonna tähis
tamiseks; 2) teadus- ja tehnikainfo 
teooria

Riiklik arvutuskes
kuste vork

üldriikliku automatiseeritud süstee
mi osa; koosneb erineva taseme ja 
otstarbega arvutuskeskustest, mis 
koguvad ja töötlevad informatsiooni 
nii automaatselt kui ka ühtse komp
leksina

Suletud süsteem süsteem, kus koik mojud realiseeru
vad süsteemi sees, ste et sidemeid 
ümbriteava Jreskbennase. pole

Vabariiklik automati
seeritud juhtimis
süsteem

territoriaalne automatiseeritud juh
timissüsteem liiduvabariigi rahva
majanduse juhtimiseks nii autonoom-
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aelt kui ka ÜRAS-i koosseisus

Ühilduvus

Ühtne autonatisee- 
ritud sidesüsteem

- andmetöötlusvahendite ja -süsteemi
de võime koos töötada ilma täienda
vate vahendite ja meetmeteta. Riist
vara ühilduvus tähendab võimalust 
seadmeid elektriliselt kokku ühen
dada; tarkvara ühilduvus võimalust 
kasutada eri süsteemides samu prog
ramme; andmeühilduvus võimalust ka
sutada eri süsteemides samu andme- 
esitusviise ja massiivide struktuu
re andmekandjatel

- üldriikliku automatiseeritud süs
teemi osa; kompleks riigi sidesüs
teeme, mis edastavad informatsiooni 
nii autonoomselt kui ka seostatult

2*
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Teadus juhtimiaeUeteemid* ehituse ja juhtimise в Qadusp ёгавив  ̂e at (õigekeelsussõnaraamat)



Objekt Aine

Keerulised dünaamili Informatsioonilised
sed süsteemid seosed ja Juhtimine

/ Küberneetika objekt
1 ‘ aine, eesmärk ja
\ meetod /

Eesmirk Meetod

Eri süsteemide juhtl&lre 
üldiete seaduapttraaKete 
uurimine

SUsteemkttaitlua ja 
süsteemanalüüs



Süsteem on^vastastikku 
üksteist mõjustavate ele
mentide piiritletud kogum 
(A. Averjanov)

Süsteem on elementide 
hulk koos nendevaheliste 
suhetega (J. G. Miller)

Süsteemi
üldmõiste
määratlusi

Süsteem on omavahel seo
tud objektide terviklik 
kogum ("Eesti nõukogude 
entsüklopeedia")

Süsteem on omavahel vae- 
tastikku seotud elemen
tide, iga liiki kontsept' 
sioonide, objektide või 
inimeste võrk (R. L. 
Ackoff)

Süsteem on (matemaatili
sest seisukohast vaada
tuna) teatav^osa maail
mast, mida võib mis ta
hes ajal kirjeldada sel 
teel, et anda teatavale 
muutujate hulgale konk
reetseid väärtusi 
(A. Rapoport)

Süsteem on vahend, mille 
kaasabil toimub problee
mi lahendamine (S. L. 
Optner)



Homöostaas
Hulga iseseisvate orgaa
niliste reguleerimisak- 
tide toimumine, millega 
tagatakse süsteemi püsiv 
seisund hoolimata olude 
muutumisest

Liigendatus
Süsätötiaion seda liigenda- tum, mida suuremat^elementide hulka ta hõlmab

Tagasiside

Süsteemi tegutsemise tu
lemuste mõju sellesama 
BÜsteemi edasisele te
gutsemisele

Küberneetilise #süsteemi põhitunnused

"Musta kasti" pohimote
Süsteemi ja selle elemen
tide uurimine teadmiste 
alusel üksnes nende si- 
sendite-väljundite kohta

Emergentsus
Süsteemil on omadusi, mida ei ole ühelgi tema osisel



Aine

Energia

Info

Sisendid

KÜBERNEETILISE SÜSTEEMI ELEMENT

Aia*

Süeteemi
Energiaelement

Info.

Väljundid
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Liigitus 
süsteemi 

kujundava 
suhte 

omaduste 
järgi, 

mi
3 avalduvad 

elementide 
substraadi 

___________________
suhtes__



Liigitus 
süsteemi 

kujundava 
suhte 

ja 
elementide 

substraadi 
vahelise 

suhte 
alusel



1. Liigendatud sUsteemid
2. Lilgendamata süsteemid

1. Lõpliku arvu 
elementidega süstee- mid ,
2. Lõpmatu arvu 
elementidega eüstee-

-----1--------
1. Auxonoomeetest
elementidest koosnevad
2. Mitteautonoomse- ' test elementidest
■tomevafl________

1. Stabiilsed süsteemid
2. Ebastabiilsed
sUsteemid

l—
1. Tugevad sUsteemid
2. Norgad sUsteemid

Liigitus 
elementide- 

Liigitus 
osiste- 

vaheliste 
3uhete 

vaheliste 
kolme- 

alusel 
poolsete 

suhete 
_____________________________________

 
__

,1ärgl__

Punktstruktuuriga 
sUsteemid

Joonstruktuuriga
süsteemid

Paijumootmeli se 
struktuuriga süsteemid

Esmassüsteemid

TeisessUsteemid





Ju
ht
im
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fu
nk
ts
io
on
id

ELEMENTAARNE JUHTIMISSKEEM

Juht imisorgan

Juhtimisobjekt
\

JUHTIMINE KUI PROTSESS

Regulee
rimine

Analüüs

Arvestus

Planee
rimine
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Aeg
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Juhtimine on speteiifi- liselt keeruline töö

-------------- ------
Juhtimistöö 011 põhiliselt rairane töö, kuigi , sisaldab ka fÜUsilise 
töö elemente

Juhtimine on suunatud 
mitte ainult tootmis- 
Ulesannete lahendami
sele, vald ka inimese 
kasvatamisele

Juhtimistöö osaleb mate|- 
rlaalsete ja vaimsete 
hüvede loomisel mitte otse ja vahetult, vald 
teiste isikute kaudu

Juhtimise kui töö objek
tideks on info Ja lni- ene ning töövahenditeks 
haldus- ja arvutusteh
nika



tl

Juhtimise 
Uldmetodoloogilised 

põhimõtted



го Piehhaniseerimata juhti-
04 ! missüsteemld (tradit

siooniline, käeiteitööl 
põhinev juhtimine)

Automaatjuhtimissüsteemid



AJS-ide liigitamine

Juhtimi sprot sessi 
automatiseerimise 
taseme järgi

1. Teatmelised
(informeerivad) 
süsteemid
2. Nõuandvad 
süsteemid
3. Juhtimis
süsteemid

Suunitluse
järgi

1. Administratiivsed (Noukogude 
volmu organid, 
hinnana J andus) süsteemid2. Kommerts - AJS (kaubandu s süst e em]
3. Rahandus-majan- duslikud süsteemid
4. Sotsiaalsete protsesside (haridus, tervishoid) 
AJS-id5. Side AJ36. Tranäpordi AJS
7. Tehnoloogilisse AJS-id

4

Juhtimistaseme Järgi

1. Üldriiklikud(harudevahelised) süsteemid
2. Territoriaalsed (regionaalsed) süsteemid
3. Haree^steemid
4. Ettevõtte juhtimissüsteemid

Infotöötluse t s ent raiiseerimise 
astme järgi

1. Tsentraliseeritud
2. Detsentraliseeritud
3. ühiskasutus- süsteemid



AJS-ide LOOMISE DÜNAAMIKA NSV LIIDUS 1966 - 1985 (viisaastakute lõikes)1

%
Kokku 1966 - 1970 1971 - 1975 1976 - 1980 1981 - 1985

AJS-ide liigid 1966- 
-1985 kokku keskm.

aastas kokku keskm.
aastas kokku keskm.

aastas kokku keskm.
aaetas

AJS-ide üldarv 8662 414 83 2ЗО9 462 2374 475 3565 713
Ettevõtete AJS-id 1674 151 30 838 168 389 78 296 59
Tehnoloogiliste protsesside AJS-id 4651 170 34 564 И З 1306 261 2611 522
Territoriaalsete organisatsioonide AJS-id 1485 61 12 631 126 454 91 339 68
Ministeeriumide ja keskasutuste AJS-id 339 19 4 168 33 92 18 60 12
Andmetöötluse auto
matiseeritud süsteemid 513 13 3 108 22 133 27 259 52

1 Andmed on pärit statistika aastaraamatutest.



AJS-ide LOOMISE DÜNAAMIKA NSV LIIDUS 1981 - 19851

AJS-ide liigid 1981 1982 1983 1984 1985 Kokku 
1981 - 1985

AJS-ide üldarv 463 531 681 795 1095 3565
Ettevõtete AJS-id 59 49 57 45 86 296
Tehnoloogiliste protsesside AJS-id 320 376 527 605 783 2611
Territoriaalsete organisatsioonide AJS-icl 46 59 62 53 119 339
Ministeeriumide ja keskasutuste AJS-id 6 2 6 15 31 60
Andmetöötluse automatiseeritud süsteemid 32 45 29 77 76 259

1 Andmed on pärit statistika aastaraamatutest.



AJS-IDE JA ANDMETÖÖTLUSE AUTOMATISEERITUD SÜSTEEMIDE 
ARV EESTI NSV-S1

AJS-ide liigid
Aasta alguseks

Seisuga 01.06.86 ole
masolevatest anti eks
pluatatsiooni

1975 1980 1981 1984 1986 1971- 
*■'975 .

1976--1980 1981- 
-1985

AJS-ide üldarv 15 48 64 76 97 17 38 42
Teadus-tootmiskoondiste, tootmiskoondiste ja ettevõtete AJS-id 5 20 27 27 35 5 15 15
Tehnoloogiliste protseooide AJS-id 4 12 18 24 3 10 11
Ministeeriumide ja keskasutuste AJS-id 10 19 16 23 22 8 8 6
Teaduslike uurimisinstituutide, Ijonstrueerimisbüroo- de Ja õppeasutuste AJS-id, andmetöötluse automatiseeritud süeteemid 5 9 8 16 1 5 10

Andmed on pärit etatietika aastaraamatutest.



aut omat iae eri tud 
juhtimis- ja info töötlussüsteemid

Hinnainfo automati
seeritud töötlua- 
süsteem

S t andardi s e erimi s- 
informatsiooni auto
matiseeritud tööt- 
lemis- ja juhtimis
süsteem

Г/iateriaal-tehnilise 
varustuse automati
seeritud juhtimis
süsteem

Plaaniarvestuateautomatiseeritudsüsteem

Riikliku statistika Rahandusarvutu st eautomatiseeritud automatiseeritudsüsteem Harukonnavaheliste süsteem
/ juhtimiaorganite V

Pangaoperat sioonideautomatiseeritudsüsteem

Teaduslik-tehnilise 
progressi automati
seeritud juhtimis
süsteem

Automatiseeritud
juhtimissüsteemehituses

Tööjouressurssideautomatiseeritud
juhtimissüsteem



' Liiduvabariigi 
automatiseeritud 
j uht imi 3 süst e em 

peab lahendama 
järgmisi pohi- 

. ülesandeid

Looma ratsionaalsed orga
nisatsioonilised alused 
liiduvabariigi rahvamajan
duse koigi lülide teenin
damiseks infotöötlus- ja 
arvutusvahenditega ning 
kavandama selle teeninduse 
mahud ja iseloomustuse

Juhtima dokumentatsiooni, 
liigituste ja tähistuste 
üht sussüsteemi ning 
tebnilis-majanduslike 
näitajate riikliku 
süsteemi väljatöötamist 
ja evitamist

Koordineerima ning metoo
diliselt juhendama mate
maatiliste mudelite ja 
nende lahendamismenetlust« 
vastastikku seotud kogumi 
loomist ja rakendamist

Looma kollektiivseks 
kasutamiseks ametkondade 
vahelise andmepankade 
süsteemi

Korrastama (ratsionali- 
seerima) infovoogusid



Tööstusettevõtte AJS-i maatriksmudel





Tehnilie-majanduelik juhtimine



9C
AJS-i 

loomise 
põhiprintsiibid



AJS-ide riistvara- ühilduvus A JS -i.d e tarkvara- lihilduvus
Automatiseeritud Juhtimis
süsteemide riistvara koos- t^ltiluse võimalikkusel põhinev ühilduvus

/  AJS-ide N. 
/  ühilduvus \

Automatiseeritud juhtimis
süsteemides sama tarkvara kasutatavusel põhinev ühilduvus

f  Erineva taseme Ja ots- \ tarbega automatiseeri- \ tud Juhtimissüsteemide 
voime seostatud talit- / \ luseks

AJS-ide orgühil- duvus AJS-ide info- ühilduvus
Automatiseeritud Juhtimissüsteemide organisatsiooni
lisel vastavusel pohlnev ühilduvus

Automatiseeritud juhtimissüsteemides ühtse infor- 
matsl9onlvara kasutatavu
sel põhinev ühilduvus



TEHNOLOOGILISE PROTSESSI AUTOMATISEERITUD 
JUHTIMISSÜSTEEMI STRUKTUUR



Andmed

Andmeelement

Andmetarind 

Andmeplokk

Andmemassiiv

Andmevoog

Bait

MAJANDUSLIK INFORMATSIOON KUI
MASINTÖÖTLUSE OBJEKT

Põhimõisted

- töötlemisele või säilitamisele kuu
lav Informatsioon, mis on esitatav 
arvudena, tekstina või ka graafili
sel kujul

- elementaarüksuseks valitud andme- 
ports

- andmeelementidest koosnev andmeports

- andmeports, mis tervikuna saadetak
se arvuti ühest seadmest teise

- sisu poolest kokkukuuluvate andmete 
kindlapiiriline korrastatud kogum, 
sageli vormistatud failina

- korrastatud andmete kulg ühest sead
mest, organisatsioonilisest üksusest 
jne. teise

- infoüksus kaheksast bitist, kasuta
takse tavaliselt koos üheksanda - 
kontrollbitiga; baidil võib olla 
256 erinevat väärtust ning temaga 
saab kahendkoodis esitada 256 eri
nevat märki - numbrit, tähte jne.
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Bitt

Peil

kõige väiksem infoüksus, mis o s u t a b  

ühte objekti kahest võimalikust

Andme tarindite programmiväline iden
tifitseeritud kogum

Pail andmetöötlussüsteemis töötlemiseks 
ettevalmistatud korrastatud andme
kogum (säilitatakse mälus või andme
kandjal); koosneb tavaliselt kirje
test

Kirje mõisteliselt terviklik andmeüksus, 
mis võimaldab andmete korrastatud 
säilitamist, otsingut ja töötlust, 
nt. andmed ühe töötaja, ühe tellimu
se jne. kohta

Listing arvuti programmi voi ka muu info- 
massiivi prinditud tekst ("välja
trükk")

Teek korrastatud andme- voi programmi- 
kogu, mis võib olla jäädvustatud 
kaartidel (kartoteek), andmekand- 
jail (fail) jne.
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Tekstina

Piltkujutisena 
(fotod, Joonised, 
kaardid, diagrammid}



1 .Absoluutselt püsiv
2.Tinglikult püsiv 
3..'.’uutuv

liigitamine

Juhtimisobjekti (ressur- 
si liigi järgi)__________Xasutusvaldkonna järgi

1. Rahvamajanduslik
2. Haruline
3. Ettevõtetevaheline
4. Ettevõttesisene
5. Tsehhisisene

1 . „saldatav
itteusalaatav 1. Väline

2. oisene

Esituse järgi

1. Numbriline
2. Trihemärkidest koosnev
3. 3-ra"filine
4. ...uu

Juhtimisstaadiumi järgi
1. Plaaniinfo
2. Aruandeline info
3. Operatiivne info
4. /.rvestusinfo
5. Prognoosiinfo

Koha järgi andmetöötluse 
tehnoloogilises protsessis

1. Sisendinfo
2. Vaheinfo
3. Väljundinfo

Täiuslikkuse järgi

1. Mitteküllaldane 
(vaeginfo)

2. Küllaldane
3. Liiginfo

1. Kaadri
2. Kateriaalseid väärtusi 

käsitlev
3. Tehniline
4. Rahandus

Iseloomu järgi
1. Direktiivne
2. Normatiivne
3. Teatmeline
4. Teaduslik-tehniline

Tekkimis3fääri järgiTekkimisstttsdiumi järgi stabiilsuse järgi

1. Konstruktsiooniline
2. Tehnoloogiline
3. Tootmislik
4. Majanduslik



-f*

Sotsiaal- ja poliitinformat- 
sioon —  Informatsioon ühis
konna sotsiaal-, poliitika-, ideoloogia-, eetika- jt suhetest

Loodusteaduslik informat
sioon —  informatsioon loo
dusobjektidest ja -suhete- 
süsteemidest

Info liigitamine 
peegelduvate 
suhete &lusel

Tehnikainformatsioon —  infor- 
matsio9n ühiskonna tootli
kest jõududest (laias mottes) ja ühiskonnaelementide oma
vahelistest sidemetest

Ma j and us informatsioon —  in
formatsioon tootmise, toodangu jaotamise, vahetamise ja 
tarbimise jne valdkonnas ning 
inimestevahelistest suhetest 
tootmisvaldkonnas



byte (bait) = 8 bitti 
Kbit (kilobitt) = 103 bitti 
Mbit (megabitt) = 10^ bitti 
Kbyte (kilobait) = 10^ baiti 
Mbyte (megabait) = 10^ baiti

К = 210 = 1024
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Infosüsteem
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liigitamine eri liigitus-



Lähteandmete
salvestamiseks



Masinandmekandjate karakteristikud

Karakteristiku nimetus
Andmekandja

Perfoka&rt Perfolint Magnetlint Magnetketas
Materiaalne alus 
Vastupidavus (info korduvate

kartong paber plastmass alumiinium

lugemiste arv) kuni 50 50-60 3*104 kuni 1*106
Lugemiskiirus (märki sekundis) 
Salvestustihedus (märki 1 mm

1300 3000 64 000 156 000

kohta) 0,607 0,016 63(kuni 250) kuni 130
Korduva salvestamise võimalikkus Ei Ei Jah Jah



Andmekandjate põhikarakteristikud

Andmekandja Maht(MB)
Lugemis
kiirus 
(M hit/s)

Märkekaart (1000 tk) 0,03 0,001
Klaartekstandmekandja (1000 lehte, Uks
tekstirida lehel) 0,01 0,002
Kaesettmagnetlint (6,35 mm) 0,5-20 0,01-0,03
Kassettmagnetlint (3,81 mm) 0,1-0,2!■ 0,01-0,02
Magnetkettapakett 30-1200 5-100
Kassettketas 2-20 1-10
Diskett (203 nun) 0,5-5 0,2-1
Diskett (133 mm) 0,2-2 0,1-0,5
Diskett ( 89 mm) 0,1-1 0,1-0,25
Optiline ketas üle 4000 üle 20
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Andmekandja valikul arvestatavad tegurid

Tehnilised
1 . Jäädvustuskiirus
2. Lugemiskiirus jadaluge- 

misel
3. Otsingyljiirus konkreet

sete mõõtmetega andrae- 
raassiivi puhul

4. Usaldatavus jäädvustus- 
ja lugemisvigade suhtes

5. Töökindlus
6. Vastupidavus
7. Tundlikkus säilitustin

gimuste suhtes

Majanduslikud
1» Erimaksumus
2. Eriruuraala
3. Kgrduva salvestamise 

võimalikkus
4. Jäädvustus- ja luge- 

misseadmete maksumus 
(ftteantud läbilaske
võime korral)

5. Jäädvustuserikulud
6. Säilituserikulud

Organi sat sioonili sed
1 . Jäädvustatud info 

kontrolli (sealhulgas 
v^ suaalkont ro1 1 i) 
holpsus

2 . Jäädvustusv^gade pa
randamise võimalikkus 
ja holpsus

3. Voltsimiskindlus (sel
lega seoses kasutata
vus juriidilise doku
mendina)

4. Andmekandjate fondi 
hooldamise töömahukus 
ja mugavus

5. Seostuvus süsteemis 
allesjääva traditsioo
nilist tüüpi dokumen
tatsiooniga



automatiseeritud JUHTIMISSÜSTEEMI 
ORGVARA

Põhimõisted

tööde kompleks arvutus tehnikavahen- 
dite valiku, töötehnoloogia ning 
arvutusprotsessi organiseerimise 
alal tellija arvutuskeskuses

tööruumide ettevalmistamine ja 
vastavate projektide koostamine 
riistvara ning abiseadmestiku pai
galdamiseks

Automatiseeritud - objekti ettevalmistamisest, auto-
juhtimissüsteemi matiseeritud juhtimissüsteemi kat-
evitamine sekäitusest ja püsivasse käitusse

vastuvõtust koosnev protsess

Arvutuskeskuse tehno- 
valraendus

Arvutuskeskuse orgval- - 
mendus
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Juhtimise osategevuste(juhtimisfunktsioonide)
koosseis

Üksikute funktsionaal- 
süsteemide koosseis, ülesannete sisu ja lahendusraeetodid

Juhtimisalaste doku
mentide harusÜ3teemid

AJS-i alaste harustandardite objektid

Tehnilis-majandusliku ja 
tootmisalase info haru- klasslfikaatorid (v.a. 
üleliiduline nomenklatuui)





Uurimisobjektide
loetelu

Tootmise kirjeldus
Tootmisüksused, tüüptootec 
ja tehnoloogilised prot
sessid, materiaalsed vood 
tootmisvahendid ja tööjou<

Juhtimissüsteemi kirjeldus

/ Automatisee- \ j rimisobjekti |

Ettevõtte kirjeldus
Üldjoontes iseloomusta
takse olemasolevat juhti
missüsteemi. Esitatakse ettevõtte nimi, asukoht, 
ajluvus jms., allüksustb põhifunktsioonid ja funkt
sionaalsed, olulised ette
võttesisesed ja -välised 
juhtimiskontuurid, planeerimise analüüsi ja arves
tuse meetodid

Sisaldab ettevõtte üld
iseloomustuse ja arenguperspektiivid, ettevõtte 
eesmärgid ja nende saavutamise plaanid, andmed toodangu nomenklatuurist

—  — I kirjeldus ja ana- I 
V lüüs /

Juhtimissüsteemi täius-_____ tuseettepaneknd---- -
Ettevõtte ja selle juhtimissüsteemi kirjeldamine je 
analüüs toob sagelj esile hulga ilmsejd ebakõlasid, mida voib kõrvaldada ilma 
automati aftfiximaia---------

Infosüsteemi kirjeldus
Vaadejdakse olemasolevat 
ettevõtte juhtimise infosüsteemi, sealhulgas klassifikaatoreid, normatiivi- majandust ning infovooge





I

AJS-i 
funktsionaal- 
eUsteemid

Funktaionaal 
moodulite 
(Ülesannete) 
kirjeldus

Infovara
kirjeldus

Riistvara
kirjeldus

Dokumentide v ^4. \  X Mudelvara
loetelu kirjeldus

AJS-i
projekti

Juhtimisobjekti 
ettevalmistamine 
AJS-i evitamiseks

'l koostis

Tarkvara
kirjeldus

AJS-i Ehitustööde ja
majandusliku AJS-i AJS-i riistvara
efektiivsuse rajamise organisatsiooni montaazi
täpsustatud eelarve line ülesehitus tehniline

arvutus Ülesanne





09
Info 

masintöötlu3e 
süsteemide 

projek
teerimise 

meetodid



EKSPERTIDE KOONDHINDE MÄÄRAMISE 
ÜLESANDE TÄHTSUSE EKSPERTHINNANGUL

E1 - koige tähtsamad ülesanded;
E2 - keskmise tähtsusega ülesanded; 
E3 - ülejäänud ülesanded.

\

6.1



Klass "Tehnika"

Tüüpprojektlahenduste kompleks

Klass "Ülesanne"

Dokumentatsiooni koostis:
1. Ülesande organisatsi- 
oonilis-majanduslik eieu
2. Sisend- ja väljund- 
info kirjeldus
3. Ülesande lahendueal- goritm
4. Mooduli kirjeldus
5. Moodulprogramm

Klass "Personal"

1. Ametijuhendid
2. Tehnoloogilised ju

hendid



AJS-i 
tüüpmooduli 

(TÜM-i) 
koostis

C9

AJS-i 
funktsionaalmooduli 

(PUM-i) 
koostis



1
Ülesande 

organisatsioonilis
ima j anduslik aisu

CTn Kontrollnäide

Ülesande
lahendusalgoritm

Üleaande tehni
lise projekti (nn 
ülesande püsti
tuse) koostis

Sisendinfo

Vahetulemid ja 
talletatav info

Uormatiiv-teat
me line info

Väljundinfo







AUTOMATISEERITUD JUHTIMISSÜSTEEMI 
INFOVARA

Põhimõisted

J ärgko deerimine kodeerimiameetod, mille puhul kood- 
tähieteks on märgid loomulikus jär
jestuses

Klassifikaator, lii
giti

dokument, mis sisaldab liigitua- 
objektide nimetuste, liigitustun- 
nuste väärtuste ning/voi -Jaotiste 
Ja nende koodtähiate korrastatud 
kogumit

Klasaifikaatori (lii
giti) etalon

arvelevõetud ning kehtiva klasai- 
fikaatori voi selle osa põhieksem- 
plar, mida hoitakse vastavas klas
sifikaator ital it use a

Klasaifikaatori (lii
giti) kontrolleksem
plar

arvelevõetud ning kehtiv klaasifi- 
kaator voi selle osa, mida hoitak- 
ae klaasifikaatoritalituses ning 
mis on identne klassifikaatori 
etaloniga

Klassifikaatori (lii
giti) maht

positsioonide suurim võimalik arv 
klassifikaatoris

Klasaifikaatori (lii
giti) poaitsioon

liigituaobjekti nimetus, liigitus- 
tunnus ning/voi -Jaotis koos nende 
koodtähistega
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Klassifikaatori (lii- - vabade positsioonide arv klassifi- 
giti) varumaht kaatoris

Kodeerimine (koodi- 
mine)

Kontrollmärk

koodtähise moodustamine ja selle 
omistamine liigitusobjektile, lii- 
gitustunnuse väärtustele ning/voi 
-jaotisele

märk voi märgirühm koodtähise esi
tuse õigsuse kontrollimiseks

Koodi märgistik märgid, mida kasutatakse tähiste 
moodustamiseks antud koodisüsteemis

Koodisüsteem (kood) reeglistik, mis määrab kindlake 
märkide kasutamise korra informat
siooni esitamiseks koodtähises

Koodtähis (kood) koodisüsteemikohane märk voi mär
girühm, mis tähistab liigitusobjek- 
ti, liigitustunnuse väärtust ning/ 
või -jaotist

Koodtähise (koodi) 
positsioon

üksikmärgile kuuluv koht koodtähi
ses

Liigitamine, klassi
fitseerimine

antud objektide hulga jaotamine 
alamhulkadeks olenevalt liigitus- 
süsteemist

Liigitusjaotis, klas- - alamhulk, mis saadakse antud hulga 
sifitseerimisjaotis jaotamisel ühe voi mitme liigitus-

tunnuse järgi '

Jaotisele antakse eri liigitussüsteemides eri nimetused, näiteks: a) klassid, alamklassid, rühmad, liigid ja 
alaliigid; b) klassid, seltsid, sugukonnad, perekonnad lii
gid jne



Liigitusobjekt, klas- 
sifitseerimisobjekt

Liigitussüsteem, 
klassifitseerimissüs
teem (Liigitusj klas
sifikatsioon)

Liigitustunnuse 
(klassifitseerimis- 
tunnuse) väärtus

Numberkood

Sarikodeerimine

Tehnika- ja majandus- 
informatsiooni liigi
tamise ja kodeerimise 
ühtsussüsteem

Tähtkood 

Tärk

- liigitatava hulga element

- reeglistik antud hulga jaotamiseks 
alamhulkadeks; liigitussüsteemi 
alusel saadud liigitusjaotiste 
kogum

- liigitustunnuse konkreetne kvanti
tatiivne või kvalitatiivne väljen
dus

- kood, mille märgistik koosneb 
numbritest

- järgkodeeriraismeetod, mille puhul 
koodtähiste jada üksikud vahemikud 
(sarjad) on kinnistatud ühesuguste 
tunnustega liigitusobjektidele

- osa ÜRAS-i informatsioonivarast, 
koosneb masintöötluseks kohanda
tud tehnika- ja majandusinformat- 
siooni üleliiduliste klassifikaa
torite kompleksist ja seda hool
davast üleliiduliste klassifikaa
torite talitusest

- kood, mille märgistik koosneb loo
muliku keele tähestiku tähtedest

- "tähe- või numbrimärk", iseseisva 
graafilise pildiga märkide —  tähe
märkide, numbrimärkide, kirjavahe
märkide jt üldnimetus

Tärkkood - kood, mille märgistik koosneb loo' 
muliku keele tähestiku tähtedest,



numbritest ja erimärkidest

Veaavastuskood - liiaskood, rais võimaldab kindlaks
teha vea olemasolu (mitte aga te
ma asukoha)

Veaparanduskood - spetsiaal-liiaskood, mis võimaldab
tuvastada (ja kõrvaldada) vigu in
fo jadas erilise algoritmi põhjal

ümberkodeerimine - kodeeritud liigitusobjektidele,
liigitustunnuste väärtustele ning/ 
või -jaotistele uute koodtähiste 
andmine

Ümberkodeerimistabel - ühenimeliste (samaste) liigitus
ob j ektide, liigituetunnuse väär
tuste ning/või -jätiste eri klas
sifikaatorites kehtivate koodtä
histe omavahelise vastavuse tabel
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il
AJS-i 

infovara



го

Infovara peab olema 
seesmiselt ja väliselt 
ühilduv

AJS-i infosüsteem peab 
olema töökindel ja info 
usaldatav

Iga juht peab õigeaeg
selt saama kogu vajali
ku info oma juhtimis- 
piirkonnast, kuid ka 
mitte rohkem



Koostaja (päritolu) järgi Vormi järgi Spetsialiseerimise järg

1. Ametlikud
2. Isiklikud

1. Standardiseeritud
2. Standardiseerimata

1 . Ülddokumendid
2. Eridokumendid

Koostamisperioodi järgi Koostamise koha järgi

1. Ühekordsed
2. Korduvad

j Dokumentide \
1. Sisemised
2. Välised

liigitamine

у /  \

Käsitsemise viisi järgi Täitmise tähtaegade järgi Keerukuse järgi
1. Salajased
2. Täiesti (eriti) sala

jased
3. Ametialadeks kasuta

miseks kõigile tööta
jaile

1• Harilikud dokumendid 
(täitmise tähtaegu pole 
näidatud) 2. Kiired doku
mendid (täitmise tähtaeg 
on näidatud) 3« Väga kii
red dokumendid (viivita
matult täitmisele kuuluvad]

1. Lihtdokumendid
2. Liitdokumendid





Erinevate koodiliikide eelised ja puudused

Nimetus

Järjeetikkood

Sarikood 
(seeriakood)

Kümnendkood

Korduskood

Kombineeritud
kood

Eelised

On ülesehituselt koige lihtsam ja 
ratsionaalsem, sest ta kasutab 
numbreid koige täielikumalt
Väike märkide arv ja ülesehituse 
lihtsus

Klassifitseerimine on kerge, sest 
koodi iga koht tähistab mingit kind
lat tunnust. Struktuur on lihtne ja 
loogiline, eriti hea on kasutada 
info automaattöötlusel

Koodtähieed on arusaadavad ja 
lihtsad meeles pidada
Hõlbustab koodi projekteerimist ning 
koodimist-dekoodimist, samuti 
meelespidamist

Puudused

Raskused koodimisel ja dekoodi- 
misel, sest koodi on raske 
meeles pidada
Ei saa kasutada keeruliste, 
paljude tunnustega nomenklatuu
ride puhul. Alati ei saa ka 
täpselt määrata, kui palju võib 
jijurde ^ulla^uusi nimetusi, mis
tõttu voib mone rühma reserv 
ammenduda, samal ajal kui mujal 
on vabu kohti
Võimalike koodimisnum^rite mitte
täielik kasutamine, Voib ka jyhtuda, 
et uut§ ühikute lisandumise tottu 
saab raoni aste ammendatud ning 
tekib vajaduse koodi muutmiseks. 
Puuduseks on ka paijukohalisus, mis 
raskendab kasutamist ja meeles
pidamist





DOKUMENDI KOOSTAMISE MUDEL (NÄIDISFORMULAR)

Tsoon 1
Tsoon 2

Tsoon 3

Tsoon 4

Tsoon 5

Tsoon 6

Tsoon 1 - juhtimisobjekti (struktuurse allüksuse) nime
tus. Siin näidatakse vajaduse korral ka objek
ti postiaadress; 

tsoon 2 - dokumendivormi indeks ja kinnitusmärge; 
tsoon 3 - antud dokumendi jaoks püsivate tunnusreкvisii

tide nimetused ja väärtused; 
tsoon 4 - dokumendi nimetus ja koostamise kuupäev; 
tsoon 5 - ridade ja veergude nimetused.
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Arvutisüsteem

Operatsioo
nisüsteem

Teenindav personal

Tehnika

Administraator
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Sõltumatus
(kasutaja

programmidest)

Kasutaraisholpsus

Paindlikkus



Andmebaasi juhtsüsteeme

Baaskeelega süsteemid

BANK OS - universaalse struktuuriga 
andmepanga süsteem operatsiooni
süsteemile OS/ES
UNIBAD - unifitseeritud andmebaasi
süsteem
SINBAD - integreeritud andmebaasi
töötlemise süsteem (OS/ES)
OKA - universaalse struktuuriga 
andmebaasi juhtimise süsteem
SEDAN, SETOR - süsteem võrkstruk-
tuuriga andmete töötlemiseks
INES - majandusandmete integreeritud 
süsteem operatsioonisüsteemile OS/ES 
hierarhiliste ja vorkstruktuuriga 
andmebaaside töötlemiseks

Suletud süsteemid

SIOD-1 , SIOD-2, SIOD-3 - andmetöötluse 
integreeritud süsteemid operatsiooni
süsteemile DOS/ES
NSI-DOS ja NSI-1-D0S - normatiiv- 
teatmelise informatsiooni sektor- 
ori ent eeri tud programme erimi s süst e emi d
PEGAS - infootsisüsteem DOS/ES-ile
ELLIPS - elektroonilis-loogiline 
infootsisüsteem
IPS-1- infootsisüsteem operatsiooni
süsteemile DOS/ES



AUTOMATISEERITUD JUHTIMISSÜSTEEMI 
RIISTVARA

Andmejaam

Andmevalmendi

Arvuti (raal)

Arvutisüsteem

Arvutivõrk

Põhimõisted

- suhteliselt ulatuslike kohalike 
töötlusvõimalustega terminal; and- 
mejaamana kasutatakse ka mikroar
vutit

- seade andmete kandmiseks andmekand 
j ale sormistiku vahendusel

- elektronseadmete kogum andmete 
automaattöötluseks salvestatud 
programmi põhjal

- iseseisvaks andmetöötluseks suute
line tehnikavahendite kompleks, 
hõlmab peale riistvara (arvuti 
koos abiseadmetega) veel süsteemi- 
tarkvara

- kompleks mitmest kokkuühendatud ja 
koostöötavast arvutist. Vorku kuu
luvad arvutid jt. seadmed võivad 
paikneda suhteliselt lähestikku, 
moodustades kohtvõrgu, või ka kui
tahes kaugel, ühendatuna andmeedas 
tuskanalitega

Automatiseeritud juh- - automatiseeritud juhtimissüsteemi 
timissüsteemi riist- talitluseks määratud tehniliste
vara vahendite kompleks



Kohtvõrk (lokaalvõrk) - üksteisele suhteliselt lähedal
paiknevate ning omavahel sidekaab
lite kaudu seotud väikearvutite ja 
terminalide kompleks

Kuvar - seade info lühiajaliselt nähtavaks
tegemiseks, kuvamisseade. Levinu
mates kuvarites kasutatakse sama
taolist elektronkiiretorusid nagu 
televiisorites

sisend-väljundseade, milles vastu
võetavad kui ka väljastatavad and
med tehakse nähtavaks elektronkii- 
rekuvaril; tihti nimetatakse kogu 
terminali kuvariks

Kuvaterminal (video- 
terminal, ekraanpult)

Mikroarvuti mikroprotsessoril põhinev väike- 
arvuti

Mikroprotsessor ühele räniplaadikesele moodustatud 
integraallülitus, mis täidab kõiki 
protsessori ülesandeid

Personaalarvuti ühele kasutajale määratud suhteli
selt odav lauaarvuti, üks mikroar
vutite liike

Plotter seade arvutist väljastatavate and
mete automaatseks väijaj õõnestami
seks graafikutena, diagrammidena, 
joonistena jne.

Printer - automaatseade arvutist tekstinfo
väljastamiseks, näit. reaprinter, 
maatriksprinter; mõned printeri- 
liigid võimaldavad kuji^tada ka 
graafikat
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Põhimälu (operatiivi- 
mälu)

Püsimälu

Riider

Riistvara

Riistvara avarii
remont

Riistvara korraline 
remont

Salvesti (mäluseade)

Sisendseade

Terminal

arvuti mälu osa, mille poole prot
sessor saab pöörduda masinakäsku- 
des sisalduvate aadresside järgi, 
tänapäeval tavaliselt ehitatud 
poolj uhtkomponentidest

arvutisüsteemi mälu osa, millesse 
andmed salvestatakse püsivalt, et 
neid korduvalt kasutada

seade andmete, automaatsisestuseks 
andmekandjalt,, nt perfokaardirii- 
der, klaarkirjariider

andmetöötlussüsteemi seadmete (apa
ratuuri) üldnimetus

plaaniväline remont, mille põhju
seks on riistvara rike

riistvara töövõime kindlustamiseks 
perioodiliselt kohapeal tehtav töö

seade andmete automaatseks salves
tamiseks, säilitamiseks ja lugemi
seks

automaatseade andmete vastuvotmi- 
зекз andmekandjalt, sõrmistikult 
jnei. ning arvuti mällu viimiseks

seade eemalt sidekanali kaudu and
mete arvutisse sisestamiseks ja 
sealt väljastamiseks; tänapäeval 
levinumad on kuvaterminalid
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Virtuaalmälu ("näili
ne mälu")

arvuti tööviis, mille puhul prog
rammeerija voib käsitada välismä— 
luseadmeid nagu oleksid need põ
himälu laiendid; see hõlbustab 
tunduvalt nii programmeerimist 
kui ka töötluse juhtimist

Välismälu arvutil mälu osa, mis pole kesk- 
seadmega vahetult seotud välismä- 
lus paiknevate andmete töötlemi
seks tuleb need eelnevalt tuua 
pohimällu. Levinumad välismälu- 
seadmed on magnetketas- ja raagnet- 
lintsalvestid

Välisseade (peri- 
feerseade)

üldnimetus arvuti keskseadmega 
ühendatud seadmetele, nagu välis- 
mäluseadmed, sisend- ja väljund
seadmed

Väljundseade automaatseade info väljastamiseks 
arvutist; levinumad on printerid, 
plotterid ja kuvarid

Ühiskasutussüsteem mitme organisatsiooni poolt ter- 
minalide kaudu kasutatav arvuti
süsteem
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Tööviljakuse tõst
mine juhtimisafääris

T ehni kavahendi t e 
kasutamise 
eesmärgid 

juhtimise meh
haniseerimisel 
ja automatisee

rimisel



Info kogumis-, 
säilitamis-, otsimis- 
ja esitusvahendid

Kodeerimise, mikro- 
filmimise



ESIMESI ELEKTRONARVUTEID

Nimetus ja loomise 
aasta

ENIAC
1945

Loomise koht Lühiiseloomustus
USA, Pennsylvania ülikool, J. W. Mauohly ja J. P. Eckest

Umbes 18 000 elektronlampi, kiirus 300- 
-5000 op/s, tarbitav võimsus 100 kW, arvu
tused kümnendsüsteemis. Eriarvuti diferent
siaalvõrrandite lahendamiseks (eeskätt bai listikaülesanded)

EDSAC
1949

Suurbritannia, Cambridge'! ülikool, M. V. Wilkes Umbes 25 000 elektronlampi, sisemälu 1024 
arvu elavhobedatorudel, kiirus 1 0 0 - 1 5 000  
op/s, kahendsüsteem. Esimene siseprogramm- juhtimisega arvuti (mitme järgmise arvu- tiseeria prototüüp)

Univac 1 
1951

МЭСМ(малая электронная счетная машина)

USA, firma Remington Rand

NSV Liit, Ukraina NSV TA 
ElektrotehnikainstituutS. Lebedev

Umbes 5000^elektronlampi, sisemälu 1000 
arvu elavhobedatorudel, kiirus 4 0 0 - 2 0 0 0  
op/s. Esimene seeriaarvuti (toodeti 40 tk)
Umbes 600 0e l * ^ ronlempi^ sisemälu 31 arvu 
elktronlampidel, välismälu ̂ magnettrumlitel 
kiirus 60 op/s, tarbitav võimsus 25 kW

ьэсм
50Л1(большая электронная счетная машина)

NSV Liit, NSVL TA Täppis- 
mehhaanika- ja Arvutus- 
tehnikainstituut, S. Lebedev

Sisemälu 2048 arvu elektronkiiretorudel, 
välismälu magnettrumlitel, kiirus 6000- 
-10 000 op/s. Omal ajal Euroopa kiireim arvuti

"Ural 1" 
1954

NSV Liit, B. Ramajev Umbes 800 elektronlampi, sisemälu 2048  
arvu magnettrumlil, välismälu magnetlindil, 
kiirus 100 op/s, tarbitav võimsus 7,5 kW. 
Esimene nõukogude seeriaarvuti, ühtlasi esimene Eestis kasutatud elektronarvuti 
(TRÜ 1959)



I põlvkond

Baaselement - elektronlamp. 
Põhimälu maht (bittides) -

„ 106.
Töötlusreziim: üksiktöötlus

V polvkond

Baaselement - ülitihe 
lauslülitus, Põhimälu ja 
välismälu integreerumine 
Suhtlemine loomulikus
keeles

IV pflvkond
Basselement - lausinte-
graallülitus. Põhimälu 
maht (bittides)-

v 109Töötlusreziim? 1) paral- 
leeltöötlus; 2) hajustööt 
lus; 3) konveiertöötlus

II põlvkond

Baaselement - transistor 
Põhimälu maht (bittides)

J ° 7Töötlusreziim: pakktöötlujs

III põlvkond
Baaselement - integraal- 
lülitus. Põhimälu maht
(bittides} - 108. 
Töötlusreziim: 1)multi- 
progr^mmJböö; 2) ajajao- 
tusreziim; 3) kaugtöötlus; 
4) reaalajatöötlus; 5)



ARVUTI PÕHISTRUKTUURr  j 
Protsessor (kesktöötlusseade) I

Välisseadmed

V V  - ---- — — 6p

0

Q
( I

Väliemäluseadmed S/V-seadmed
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Universaalsus

Sijbivad ühtviisi hästi 
koigi iilesandetUUpide puhul

Suur valik tööreziime

Riistvara raodulaarsus

Võimalik komplekteerida 
konkreetset arvutit vasta
valt lahendatavate üle
sannete iseloomule

Võimas tarkvarasüsteem
Saab kasutada palju eri prog
rammeerimiskeeli ning liht
sustab oluliselt programmide| 
realiseerimist ja keerukate 
andmetöötlussüsteemide raja
mist. Tarkvarasüsteem on 
modulaame, sobides hästi 
kokku riistvaraosaga_______

4



ÜHTSUSSÜSTEEMI ARVUTITE PÕHINÄITAJAD

Näitajad
Ühtsussüsteemi esimese 
järgu arvutimudelid

" ühtsussüsteemi esimese 
järgu moderniseeritud 
arvutimudelid

1010 1020 1021 1030 1040 1050 1012 1022 1032 1033
Protsessori töökiirus 
(tuhat operatsiooni
sekundis) 3 20 20 100 400 500 6 80 180 180
Maksimaalne operatiiv
mälu maht (kilobaiti) 64 256 512 512 1024 1024 128 512 512 512
Multiplekskanalite arv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andmevahetuse kiirus 
multiplekskanalis (ki
lobaiti sekundis) 16 16 35 40 50 110 20 80 40 70
Selektorkanalite arv - 2 1 3 6 6 - 2 3 3
Andmevahetuse kiirus 
selektorkanalis (ki
lobaiti sekundis) 300 250 800 1250 1300 . 500 400 800
Vajalik pind (m^) 10-12 100 50 110 200-

-250
108

Märkus: Kirjanduses kohtab ka siintooduist erinevaid andmeid



ÜHTSUSSÜSTEEMI TEISE JÄRGU ARVUTIMUDELITE PÕHINÄITAJAD

Näitajad
Arvutimudelid

1015 1025 1035 1045 1055 1060 1065
Protsessori töökiirus 
(tuhat operatsiooni se
kundis) 12 - 16 60 140 540 450 1300 4500
Maksimaalne operatiiv
mälu maht (kilobaiti) 160 256 10 2* 4096 * 2048 8192 16324
Multiplekekanalite arv 1 1 1 2 2 2 2

Andmevahetuse kiirus 
multiplekskanalis (kilo
baiti sekundis) 20 24 30 40 40 110 200

Selektorkanalite arv 1 1 4 5 4 6 11

Andmevahetuse kiirus se- 
lektorkanalis (kilobai
ti sekundis) 800 800 1300 1500 1250 1500

Virtuaalmälu olemasolu jah jah jah jah jah jah jah

Märkus: Kirjanduses kohtab ka siintooduist erinevaid andmeid.



ÜhtsussUsteemi kolmanda ^ärgu esimese etapi arvutimudelite põhinäitajad

Näitajad
Arvutimude1id

1036 1046 1066
Protsessori töökiirus 
(tuhat operatsiooni 
sekundis) 400 - 1300 5000

Operatiivmälu maht 
(megabaiti) 2-4 4-8 8—16

üniveraaalkanali 
läbilaskevõime (kilo
baiti sekundis) 4500 10000 18000

Vajalik pind (m2) 100 100 190

Ühtsussüsteemi kolmanda järgu teise etapi 
arvutimudelite näitajaid

Näitajad
Arvutimudelid

1037 1077 1087

Protsessori töökiirus 
(milj* operatsiooni 
sekundis) 0,6 2,5 8-10

Operatiivmälu maht
16 16-32(megabaiti) 4

97
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Info väijaatamise võimalused 
sõltuvalt tarbijast

Infotarbijaks 
on inimene,kel
lele info tule1 
esitada meele- 
organitega vah
etult tajutavad 
kujul, näit., 
dokumendil voi 
ekraanil näh-, 
tava teksti voj 
joonisena jne.

Infotarbijaks 
on täiturseade 
(elektrimootor, 
elektromagnet 
vms•)у mis 
toimib mingile 
juhitavale 
seadmele

Infotarbijaks 
09 andmehoidla 
voi ka eemal 
asuv tarbija , 
kelle jaoks 
info väljasta
takse masin- 
andmekandjale
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Kaalud (käai-, laua-, 
automaat- ja spetsiaal- 
kaalud)

, Alginfo 
hoiveseadmed



Ketassalvestid
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Printerite võrdlusandraeid

Näitaja Printerimude1id
EC-7030 EC-7031 EC-7032 EC-7033 EC-7034 EC-7037 EC-7039

Tootja NSVL Saksa DV NSVL Poola RV Tšehho
slovakkia

SV
NSVL Ungari RV

Märgistiku märkide an 96 83 84 64 48 või 9* 64
Jõudlus, rida/min. 650-890 900 900 6 0 0 - 1 1 0 0 600-900 1200,750 245-1100
Paberi laius, mm 80-420 60-420 80-420 kuni 458 kuni 430 80-420 102-378
Märkide arv reas 128 156 128 120, 128, 

160
132 132 24-132

Saadavate koopiate arv 5 3 5 kuni 5 kuni 5 5 kuni 6



€0 ►
Terminalid



Lühike mälusona 
(tavaliselt 16 bitti)

Miniarvuteile 
on iseloomulik



ARVUTIPERE CM ЭВМ ESIMESE JÄRGU MUDELITE PÕHINÄTAJAD

Näitajad
CM ЭВМ esimese järgu arvutimudelid

CM-1 CM-2 см-э CM-4

Klass
Arvutisõna pikkus (bitti)
Töökiirus (tuhat operatsiooni sekundis) 
Maksimaalne operatiivmälu maht (kilobaiti) 
Vajalik pind (m2)
Hind (tuh rbl)

mini 
16 

100 
64 

9 - 25* 
7,7 - 67%4

mini 
1 6 

600 
256 

16 - 48* 
27 - 136,2й

mini
16

200
64
15

30,7 - 62,15*

mini
16

800
256
15

46 - 160*

Soltub modifikatsioonist
Märkus: Kirjanduses kohtab ka siintooduist erinevaid andmeid.



ARVUTIPERE CM ЭВМ TEISE JÄRGU MUDELITE PÕHINÄITAJAD

Näitajad
CM ЭВМ teise järgu arvutimudelid

CM-1600 CM-1420 CM-1634 CM-1800 CM-1300

Klass mini mini mikro mikro mikro
Arvutisõna pikkus (bitti) 16 16 16 8 16
Töökiirus (tuhat operatsiooni sekun
dis) 1000 1000 200 200 500
Maksimaalne operatiivmälu maht 
(kilobaiti) 256 2048 64 64 64
Vajalik pind (m2) 30 kuni 30* 15
Hind (tüh rbl) 145 63-155* 20-34,6*

* Soltub modifikatsioonist
Märkua: Kirjanduses kohtab &a siintooduist erinevaid andmeid.

(



Suurimad personaalarvutite tootjad 
(kutsetöös kasutatavad arvutid)

1986.a.
IBM 33,5 %
Olivetti 11,1 %
Apple 3,5 %
Hewlett-Packard 3,5 %
Bull 3,3 %Compaq 2,7 %
NCR 2,4 %
Commodore 2,0 %
Victor 2,0 %
Tandon 1,7%
Apricot 1,2%
Teised 33,1 %

1987.a.
IBM 31,6
Olivetti 11,1
Apple 5,9
Compaq 4,4
Tandon 3,3 Hewlett-Packard 2,8
Victor 2,8
Bull 2,7
Teised 35,7

Lääne-Euroopa personaalarvutiturg 
(koik tooted hinnaga 600-10 000 dollarit)

1986.a.
Suurbritannia 19,6 %
Saksamaa LV 19»3 %
Prantsusmaa 18,4 %
Itaalia 11,6%
Benelux-maad 9,1 %
Hispaania 4,7 %
Teised 17,3%

1987.a.
Prantsusmaa 19,6 %
Saksamaa LV 19,3 %
Suurbritannia 17,8 %
Itaalia 10,5 %
Holland 7,2 %
Hispaania 4,8 %
Teised 20,8 %

14*
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USA firmade toodetud personaalarvutite park ja müük

Näitaja Aastad
1977 1980 1983 1984 туну

(ргокпооз)

Arvutipark
Kogus, tuh. tk. 215 1121 12826 23107 125458
sh USA-s 101 723 9528 17095 82890
Maksumus, milj. dol. 2,0 5,8 25,7 42,4 233,5
sh USA-s 0,9 3,2 17,5 29,7 160,0

\
Müük

Kogus, tuh. tk. 51 440 7068 10281 30052
sh USA-s 32 308 5260 7567 18691
Maksumus, milj. dol. 396 1981 11555 16770 56603
sh USA-s 230 1213 8352 12206 37407





110

"Электроника" tüüpi personaalarvutite põhinäitajad
Arvutimudelid

Näitajad
ДЕК-2М ДВК-3 ДВК-ЗМ2 Электроника 85

Электроника T3- 29MK
Электроника БК- 0010

Töökiirus (tuhat operat
siooni sekundis) 500 500 1000 600 500 500
Operatiivmälu maht 
(kilobaiti) 56 56 56 512 128-256 16+16
Püsimälu maht (kilobaiti) 8 8 8 16 64 32
Välismälu tüüp diskett-

mälü
diskett-
mälu

diskett-
mälu

diskett-
mälu

magnet- 
lintmälu, 
diskett- 
mälu

kassett-
mälu



"ISKRA" TÜÜPI RAAMATUBIDAMISARVUTITE PÕHINÄITAJAD

Näitajad
Mudelid

"Iskra
226" "Iskra

554"
"Iskra

555”
"Iskra
2106" "Neva

501"

Operatiivmälu maht (kilobaiti)
Töökiirus (tuhat operatsiooni 
sekundis)
Programmeerimiskeel 
Eri modifikatsioonide arv 
Hind (tuh.rbl.)

128

600
Basic

6
11-25

8

40-400*
ямб
4

18,8-25,0

16-32*

650
ЯМ6
17

15-35

4-16^

250-400*
ЯМ6

8
6,3-9,2

4-32*

250-400*
ЯМ6
7

8,0-16,0

* Sõltub modifikatsioonist



ELEKTRONARVUTITE MASINAAJA ÜHE TUNNI KASUTAMISE TARIIFID

Jrk.
nr. Arvuti tüüp

Masinaaja ühe tunni 
kasutamise tariif, rbl.

1 "Minsk 22", "Ural 14" 30
2 "Minek 32", "Ural 16", 6ЭСМ-3, M-222 35
3 EC-1020 60
4 EC-1022, EC-1030, M-4030 75
5 ЕС-1033, ЕС-1035, 6ЭСМ-6/7 80
6 EC-1040, EC-1045 100
7 EC-1050, EC-1060 110



SL

£ U
Arvutuskeskuste 

liigitamine



1
1
4

Esimene tase - üleliiduline (ministeeriumide ja ametkondade peaarvutuskeskused) 
Teine tase - vabariiklik (vabariiklikud arvutuskeskused)
Kolmas tase - regionaalne (regionaalsed arvutuskeskused)
Neljas taee - ettevõte (abonentpunktid)



EESTI NSV ARVUTUSKESKUSTE TÖÖTAJATE KOOSSEIS
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Siisteemi tehnil ise ,doku
mentatsiooni kooskolas- 
t a m i n e ,,e k s p e r t Ü 3  ja 
vastuvõtmine, seunuti 
ettevõtte töötajate osa- 
votu organiseerimine 
pro jektep-rimi я est________

Ettevõtte AJS-i evi
tamiseks ettevalmista
mine ja selle töö 
korraldamine ettevõtte 
allüksustes

Ettevõtte uurimise 
korraldamine AJS-i 
tehnilise Ülesande 
koostamiseks

Töötava AJS-i funkt
sioneerimise analüüs 
ja tema pidev arenda
mine

Katseekspluatatsiooni 
organiseerimine ja 
pideve^spluatatsiooni 
vastuvõtmine



n
e

— .. ...— ------------------____-------------------------------- -----------------_1------- -----и------— ----

Kategooria
Näitaja _______________________ _______________ __________________________

I II III IV V

Võimsus (miljonit operatsiooni
sekundis) 25-50 12,5-25 4,5-12,5 0,5-4,5 0,2-0,5

Masinasaali pindala (m2 ) 1800 1600 1200 800 660

Üldpind (tootmislik, m2)) 8860 5800 4250 4100 2960

ÜHISKASUTUSKESKUSTE KLASSIFIKATSIOON



Silmusatruktuuriga 
arvutisüsteemid

/к

Arvuti

Maatrlksstruktuuriga
arvutisüsteemid

Arvuti

/к

Arvuti

— А Arvuti
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Arvuti — - Ж

— Ж Arvuti



AUTOMATISEERITUD JUHTIMISSÜSTEEMI 

ALGORITM-, MUDEL- JA TARKVARA

Andmebaas

Andmebaasi pidamine

Andmekorraidus

Andmeohjamine, and- 

meohje

Automatiseeritud juh

timissüsteemi mudel- 

vara

Automatiseeritud juh

timissüsteemi tarkvara

Põhimõisted

andmete kirjelduse, talletuse ja 

töötluse eeskirjade põhjal korral

datud ning rakendustest sõltumatu 

andmekogum

andmebaasi uuendamine, taastamine 

ja tema struktuuri ümberkorralda

mine andmebaasi terviklikkuse, 

säilivuse ja efektiivse kasutami

se tagamiseks

leppekohane andmeesitus ja -ohja

mine

funktsioonide kogum, mis tagab 

nõutava andmeesituse, -salvestuse, 

-talletuse, andmete uuendamise, 

kustutamise, otsingu ja väljastuse

matemaatiliste meetodite, mudelite 

ja algoritmide kogum arvutustehni

ka abil ülesannete lahendamiseks 

ja andmetöötluseks automatiseeri

tud juhtimissüsteemis

programmide ja nende juurde kuulu

va dokumentatsiooni kogum riistva

ra töö tegemiseks automatiseeritud 

j uhtimissüsteemie
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Ajajaotus

Baasiohjesüsteem

Dialoogirežiim (in
teraktiivne režiim)

ßritarkvara fondeeri- 
mistalitus

Kang( andme) töötlus

Mul t iprogr arameer imine

Operatsioonisüsteem

arvuti tööviis, mis võimaldab mit

mel kasutajal töötada ühe arvutiga 

üheaegselt ning üksteisest sõltu

matult oma andmejaamade voi termi

nal ide kaudu

keelevahendite ja programmide ko

gum andmebaasi pidamiseks, ohjami

seks ning tem^ koostöö tagamiseks 

programmidega

andmetöötlussüsteemi tööviis, mil

le juures ülesande lahendamine 

kulgeb inimese ja arvuti dialoogi

na - sõnumite vahetusena terminali 

kaudu

talitus spetsialiseeritud tarkvara 

fondeerimiseks ja tarnimiseks

andmetöötluse korraldus, ipille pu

hul arvuti kasutaja (ülesande la

hendaja) asub sellest kaugel ning 

on temaga seotud sidekanali ja 

terminali vahendusel

arvuti tööviis, mille puhul kesk- 

seade täidab paralleelselt (oma

vahel läbipõimunult) mitut prog

rammi

programmide kogu andmetöötlussüs

teemi talitluse korraldamiseks 

(juhib andmesisestust ja -väljas- 

tust, andmevahetust põhi- ja välis- 

mälu vahel, mälu jaotamist üksiku

tele programmidele, koordineerib

mitme programmi üheaegset täitmist 
jne.)
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Otsepöördus arvuti tööviis pöördumisega otse 

vajaliku andmeüksuse poole sõltu

mata andmete paiknemise järjekor

rast mälus; otsepöördus on võima

lik põhimälus, aga ka ketasmälu- 

seadmetes

Pakktöötlus andmetöötlussüsteemi tööviis, mil

le puhul raitu programmi sisestatak

se (suur)arvutisse üheskoos ning 

töödeldakse operatsioonisüsteemi 

j ühtimisel

Probleemorienteeritud

keel

programmeerimiskeel, mis on kohal

datud teatud tüüpi ülesanneteks, 

nt. Cobol majandusarvutusteks

Programm direktiivide voi masinakäskude ja

da, mis kirjeldab mingit tegevust 

ning võimaldab arvutil seda auto

maatselt täita

Programmeerimiskeel tähistuste ja reeglite süsteem ar

vuti- ja andmetöötlusprogrammide 

üleskirj utaraiseks

Protseduurorientee- 

ritud keel

programmeerimiskeel, mis on kohal

datud teatud liiki tegevusteks, nt. 

Lisp nimistute töötlemiseks

Rakendusprogramm konkreetse ülesande voi ülesande- 

rühraa lahendamiseks määratud pro

gramm; ulatuslikuma tegevusvald

konna (näit palgaarvestuse) jaoks 

koostatud rakendusprogrammid moo

dustavad rakendusprogrammi paketi
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Reaalajatöötlus andmetöötlusviis, mille puhul tööt

lus ja tulemuste väljastus toimub 

kohe lähteandmete või käskude saa

bumisel terminalist, andurist vms. 

seadmest

Sidustöötlus andmetöötlusviis, mille puhul si

send- väi j und seadmed (terminalid 

jt.) on keskseadmega vahetult seo

tud, andmete töötlemine toimub va

hetult pärast nende sisestamist, 

väljastus vahetult pärast töötlust; 

samuti infotöötlus tehnoloogiliste 

protsesside juhtimisel, kus info 

andurid, töötlusvahendid ja täi- 

turelemendid on omavahel vahetult 

seotud

Silumine arvutiprogrammi katsetamine leitud 

vigade järkjärguliseks kõrvaldami

seks

Süsteemit arkvara 

(baastarkvara)

programmide ja programmikompleksi- 

de kogu arvutisüsteemi üldiseks 

juhtimiseks, üksikosade koostöö 

korraldamiseks ning süsteemi ka

sutamise hõlbustamiseks; hõlmab 

operatsioonisüsteemi, translaato- 

reid jt komponente

Tarkvara andmetöötlussüsteemi programmide 

ja nende dokumentatsiooni üldnime

tus

Tarkvara adapteeriroi— — tarkvara kohandamine uute talitlus—

ne, tarkvara muganda- oludega

mine

16*
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Tarkvara fondeerimlne - tarkvara vastuvõtu^ arvestuse,

talletuse, levitamise ja käigus- 

hoiuga seotud tööd

Tarkvara regionaalne - talitus tarkvara fondeerimiseks 

fondeerimistalitus ja tarnimiseks mingis territori-

aalpiirkonnas

Tarkvara genereerimine - tarkvara automatiseeritud komplek

teerimine

Translaator - mingis programmeerimiskeeles kir

jutatud programmi masinakäskudeks 

teisendamise programm

Vallastöötlus . - andmetöötlussüsteemi tööviis, mil

le puhul töödeldavad andmed kõige

pealt salvestatakse andmekandjale, 

hiljem sisestatakse ja töödeldakse 

ning seejärel väljastatakse; samu

ti andmete autonoomne töötlus ter- 

minalis. Vallastöötlusel puudub 

arvuti kasutaja ja arvutisüsteemi 

otsene side

Märkused. 1. Pärast genereerimist vastavad programmide 

koostis ja loogiline struktuur arvutisüsteemi konfiguratsi

oonil töörežiimile ja tellija ülesannete klassidele.

2. Keskkompleksteenindusel kuulub genereeri

misele arvutitüübi baastarkvara.
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Arvutil lahendatavate ülesandelilkide iseloomustus

Teadus- ja
tehnika-
Ulesannetes

Majandus-
tllesannetes

Tehteid:
täisarvude liltmlsi 10 % 25 %

reaalarvude liltmlsi 10 % 0

korrutamisi, jagamisi 8 % 1 %

loogikatehteid, edastus- ja

juhtoperat sioone 72 % 74 %

Sisestatavate või väljastatavate sõnade

arv 1 miljoni protsessoritehte kohta 10 000 120 000



Väljundi^fo peab 
olema korge 
täpausa8tmega

Vai jundijjfo peab olema 
tarbijasobrelik 
(vormistatud inimesele 
kasutamiseks mugaval 
kujul)

Tingliku püsiinfo 
suur maht

Info on diskreetne

Sisendinfo suur maht 
ja mitmekesisus



Määratus

Algoritm peab olema üheselt mõis
tetav, peab o^ema välistatud tema 
meelevaldne tõlgendamine

Diskreetsus

Detailiseerimine üksikuteks 
elementaaroperat sioonideks

Resultatiivsus

Algoritmiga määratud protsessi 
realiseerimine peab teatud arvu 
sammude järel vi^raa resultaadi 
väljastamiseni voi teate väljasta
miseni ülesande lahendamise 
võimatusest

Algoritmile 
e^itajavad 
põhinõuded

......  . ■ . ■ ̂ - -----
Massilisus

Ühetüübiliste ülesannete lahen
damine eri andmetega voib toimuda 
ühe algoritmi abil

1
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Mõningate probleemide 
lahendamiseks pole üldse 
mudeleid

Ülesannete lahendamise 
täpsed matemaatilised 
meetodid asendatakse vas
tava ala praktikute tava- 
käsitlusega* Seetõttu on 
tulemused matemaatilisest 
optimumist halvemad

Võimalused mudelite välja
töötamiseks vajalike and
mete saamiseks on piirätud 
mõnede andmete puudumine 
ei võimalda väljatöötatud 
mudeleid kasutada



lend
'V

О

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11
12
13-

14

15

Arvude kujutamine elektronarvutis

Kahend-

KaheksandsUsteem
Kahend-
kümnend-
sUsteem

Kuueteistkümnend-
süsteem

süsteem
Kaheквand

ku ju
Kahend-
kuju

Kuue-
teist-

kümnend-
kuju

Kahend-
kuju

0 0 ООО 0000 0 0000

1 1 001 0001 1 0001

10 2 010 0010 2 0010

11 3 011 0011 3 0011

100 4 100 0100 4 0100

101 5 101 0101 5 0101

110 6 110 0110 6 0110

111 7 111 0111 7 0111

1000 10 001000 1000 8 1000

1001 11 001001 1001 9 1001

1010 12 001010 00010000 А 1010

1011 13 001011 00010001 В 1011

1100 14 001100 00010010 С 1100

1101 15 001101 00010011 D 1101

1110 16 001110 00010100 E 1110

1111 17 001111 00010101 P 1111
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ENAMLEVIHUD PROGRAMMEERIMISKEELI

Nimetus
Laialdase
rakendamise
algus

Loomise koht 
ja autor Lühiiseloomustus

Algol
(Algoritr.ic
L.'ir.̂ uage)

1557 Rühm Euroopa 
teadlasi

Universaalne algoritmikeel eelkõige tee- 
dusarvutusteks nihg matemaatiliste algo
ritmide kirjeldamiseks. Kasutatavaimad 
Algol-60 ja Algol-68

o r ' г t,n 
!ior.;.ula Trans
lator;

1954-1957 IBM, J. Backus jt Maailma kasutatavaim programmeerimiskeel 
teadus- ja tehnikaülesannete lahendamieeki 
Üldtuntud Fortran IV

Cobol
(Coirjnon Business 
Oriented langu
age)

1958-1 960 IBM, G. M« Hopper
jt

Maailma kasutatavaim programmeerimiskeel 
majandusülesannete lahendamiseks

t-L/1
(rro/'ram.'r.ing 
.'.anijjage One)

1 9 6З- 1 9 6 6 IBM Universailin'*- rikkalike võimalustega prog
rammeerimiskeel suurarvuteile. NSV Liidus 
laialdaselt kasutusel

Baolc
(Bepinners All
purpose Symbolic 
Instruktive Code)

1965 USA, Dgrtmouthi 
kolledz, J. Kemeny, 
T. Kurtz

Ljhtne kergesti õpitav programmeerimia- 
keel, kasutusel peaaegu kõigis mikroar- 
vuteis

;,ascal 1971 Sveits, N. Wirth lioodeaimaid programmeerimiskeeli, kasutu
sel Uha enam ka mikroarvuteis. Nimetatud 
B. Pascali auks

liiap
(List .'’roc, üoinR) 1957-1962 USA, J. Mc Carthy Programmeerimiskeel informatsiooni loogi

kaliseks töötlemiseks, tekstitöötlus, te
hisintellekti ülesanded

Aö а 1977-19B3 USA Kaiteemlnistee- 
riumi ülesandel 
J. Ichbiah jt

Universaalne programmeerimiskeel juhtimis- 
ja andmetöötlussüsteemidele. Nimetatud 
inglanna Augusta Ada B y roni, leedi Love
lace 'i (1815-18521 auks, kes 1843 koostas 
maailma esimese programmi C. Babbage 
(179P-1871) mehhaanilisele universaal
arvutile





Kaamatupidamisarvestuse alaste rakendusprogrammide paketid

Nimetus
Venekeelne

tähis
Kokku

Ülesandeid

Sealhulgas
harudevaheline

iseloomuga

1. Põhivahendite arvestus ППП - yoc 4 4

2. Materiaalsete väärtuste arvestus ППП - УМЦ 14 13

3. Töö ja palga arvestus ППП - УТЗП 12 10

4. Tootmiskulude arvestus ППП - УЗП

4.1. Materiaalsete kulude arvestus ППП - УМЗП 3 1

4.2. Praagi ja lõpetamata toodangu 
arvestus ППП - УБНЗП 3 1

4.3. Finants- ja arveldusoperatsioo- 
nide arvestus 1ШП - УФР0 12 9



Säilitamine

Programmide salvestamine 
magnetkandjatele, magnet- 
kandjail paiknevate prog
rammide dubleerimine, and
mekandjate ja tehnilise 
dokumentatsiooni alal
hoidmine

Tarbijate teenindamine Taastamine

Informeerimine tarkvarast, 
varustamine tarbijadoku- 
mentetsiooniga,rprogrammi
de kasytamine voi kasuta
mise võimaldamine tellitud 
voi planeeritud töödeks

jf Tarkvara \ 
j (programmvara)
\ hooldamine /

Programmide Umbersalves- 
tamine magnetkandja 
vananemise> programmi 
hävimise voi riknemise 
puhul

Kaitsmine Parandamine

Tingimuste loomine 
programmid^ kadumise, 
hävimise voi riknemise 
vältimiseks

Vanade programmide 
asendamine uutega voi 
avastatud vigade paranda
mine (nii magnetkandjatel 
kui ka dokumentatsioonis)



AUTOMATISEERITUD JUHTIMISSÜSTEEMI KEELE

VARA, ÕIGUSVARA* BRGONOOMIAVARA

Andmekirj elduskeel 

Andmekäitluskeel

Automatiseeritud juh

timissüsteemi keele

vara

Inimene-mas in-süsteem

(IM-süsteem)

IM-süsteemi ergovara

IM-süsteemi ergovara-

süsteem

Põhimõisted

• andmekogumite kirjeldamise keel

iseseisev või programmeerimiskeele 

laiendusena loodud keel, mida ka

sutatakse päringute formuleerimi

seks otsingul ning andmevahetusel 

programmi ja andmebaasi vahel

automatiseeritud juhtimissüsteemi- 

des kasutatavad teadus- ja tehni- 

katerminid ning muud masintöötluse 

tõhustamise keelevahendid (seal

hulgas loomuliku keele formalisee

rimise ning tekstide kokku- ja 

lahtipakkimise meetodid)

süsteem, mille moodustavad operaa

tor, masin (töövahendid), millel 

operaator töötab, ja keskkond

inimene-masin-süsteemi 1'oomise ja 

kasutamise käigus kujundatud ergo- 

noomiaomadused ja kehtestatud er- 

gonoomianõuded

■ omavahel seotud organisatsioonilis

te meetmete, teadusuuringute ja 

projektide kogum

137
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IM-süsteemi juhitavus

IM-süsteemi mudel

IM-süsteemi operaator

inimene-masin-süsteemi omadus kuu

letuda operaatori juhtimisele

tööobjekti, operaatori, masina 

(töövahendite) ja keskkonna oma

vaheliste seoste kujutis

inimene, kelle töö rajaneb suht

lemisel tööobjekti, masina ja 

keskkonnaga infomudeli ning juht

organite abil

IM-süsteemi operaatori - operaatori toimingute järjestust 

tegevusalgoritm ja sisu määrav eeskiri
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AJS-i loomine

Projekteerija ja 
tellija vahelised 
lepingusuhted AJS-i 
loomise protsessis

Hävete õiguslik 
reguleerimine

Ressursside taga
mine ja kasutamine 
AJS-i loomise käigus

AJS-i oigusvara

AJS-i funktsioneerimine

AJS-i staatus

Isikute ja struktuur- 
gete allüksuste 
õiguslik seisund AJS-i

Juhtimisprotsesside 
tjksikute liikide 
õiguslik seisund

Info ja infokandjate 
loomise (tekkimise) ja 
kasutamise kord

Ressursside (tarkvara, riist
vara) kasutamine AJS-i funkt
sioneerimisel





Infotarbijad (organisatsi
oonide, asutuste, ettevõte
te, tsehhide, osakondade 
jne. juhid)

Riistvara teenindav tehni
line personal (elfektrooni- 
kainsenerid, mehhaanikain- 
senerid jms.)





Andmeedastue

Andmekaitse

Andmehõive

Infohoive

Infotöötlus

Tehnoloogia

AUTOMATISEERITUD INFOTÖÖTLUSE 

TEHNOLOOGIA

Pohimõiated

- arvutis töötlemisele kuuluvate 

voi töödeldud andmete edasitoime

tamine elekterside vahenditega

- organisatsioonilised, programsed 

ja tehnilised meetodid ning vahen

did andmete kohta kehtestatud pii

rangutest kinnipidamiseks

- andmete kogumine ja ettevalmista

mine edasiseks töötluseks arvutis 

(näiteks andmekandjale jäädvusta- 

tuna).'

- informatsiooni kogumine ja salves

tamine infokandjale

- informatsiooni matemaatiline ja 

loogikaline töötlemine; laiemas

tähenduses informatsiooniprotsessi- 

de üldnimetus (kaasa arvatud sal

vestus, kodeerimine, esitus, edas

tus jne)

- tooraine, materjali voi pooltoode

te töötlemise, valmistamise voi 

omaduste ja kuju muutumise meetodi

te kogum, mida rakendatakse tootmis

protsessis valmistoodangu saamiseks

145
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Tehnoloogiaoperatsioon

Tööjaotus

Töökorraldus

tootmisprotsessi osa, mis soorita

takse ühel töökohal

inimeste tegevuse piiritletus kol

lektiivses töös

tööjõu otstarbekat kasutamist ta

gav meetmesüsteem
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Andmehõive
tehnoloogia

Info kasutamise 
tehnoloogia

Info edastamise ja 
säilitamise tehnoloogia
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Keskmise to r k e tu  tö ö a ja  vähendamine:
1) üksikseadm e k o n s tr u k ts io o n i j a  te h -  
n o lo o g ia  tä iu sta m in e ; 2) seadm ete p ro -  ] 
fü la k t ik a ;  3) e k s p lu a ta ts lo o n it in Ä iin u s — 

j t e s t  täpsem kin n ip id am in e_____________ j

(Keskmise t a a s t u s a ja  vähendamine: 
seadme s e l l i n e  tä iu s ta m in e , mis v o im a l-1 
dab r i k e t  k i ir e m in i l o k a l i s e e r i d a ,  r ik - j  
kis e le m e n ti voi p lo k k i  k iir e m in i  v ä l j a f —  
vah eta d a; 2) seadmete re s e rv e e r im in e ;
3 ) remondi parem k o rra ld u s  n in g ^ se lle g a i 
t e g e le v a te  s p e t s i a l i s t i d e  v ä lja õ p e ____

о . st  «; я

И* P* ct- QJ b M и- c+ ф С 3 <

<0 (D

ОС tt

fl

Operaatorite ja p rog ram m eerijate  parem 
v ä lja õ p e

K ä s its e t a v a te  seadm ete ( e o r m ie t ik e , in-l 
d ik a a t o r it e )  j a  töökoh tade käepärasem  
ja  ü le v a a tlik u m  kujundus t^hnopsühho
lo o g ia  j a  t ö ö fü s io lo o g ia  n õu ete a lu s e l

В ® ор. с* «+
р с <  ®

® И- Р ш (Л р* *—* г a re

V e a to rje k o o d id e  j a  t e s t ü le s a n n e t e  ка 
sutamine

O r g a n is a t s io o n il is e d  meetmed ( s i s e s t u s -  
vahendi o tstarb ek am  v a l i k  v a s t a v s l t  _ 
p r o t s e s s i  i s e ä y a s u s t e l e ,  o p e r a a t o r ite  
prem eerim ine s õ l t u v a l t  v ig a d e  v ä h e su se st

__: L

iD ubleerim ine ( e d a s t u s e l  in f o p lo k i  ka
hekordne saatm in e, s a l v e s t u s e l rp lo k i  

ikahekordne sa lve sta m in e  ühes molema in 
f o p lo k i  autom aatse v õ rd lem iseg a )

Veaavastuskoodide kasutam ine

V eaparanduskoodide kasutam ine

S a a d e t is e  kordamine
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AUTOMATISEERITUD JUHTIMISSÜSTEEMIDE 

MAJANDUSLIK EFEKTIIVSUS

Efekt

Efektiivsus, tõhusus

Efektiivsuse kritee

rium, tõhususkriteerium

Efektiivsusnäitaj a, 

tõhususnäitaj a

Kapitaalmahutused

Põhimõisted

tulemus, resultaat; mingi majandus

liku tegevuse tagajärjel kujunenud 

kvantitatiivne nähtus, näit kasum, 

kaubatoodang, puhastoodang, kauba

käive jne,

suhteline tulemuslikkus ehk resul- 

tatiivsus; saadava efekti ning sel

le saamisega ühtaegu rakendatud 

ressursside voi tehtud kulude suhe

efektiivsuse hindamise voi erista

mise alus; otsustamisalus, millele 

tuginedes saab teha üheselt sel

geks, kas mingi majanduslik prot

sess on mingi ettevõtte, tootmis

haru, rahvamajandusharu, kogu rah

vamajanduse või ühiskonna seisu

kohalt vaadates tõhus või mitte

näitaja, mis iseloomustab efektiiv

suse taset mingil perioodil (mitte 

selle muutumist!)

kulud põhivahendite soetamiseks 

mis tahes rahvamajandusharus. Ku

lutatud rahasummad, mille võrra 

põhifondid suurenevad
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Majanduslik efektiiv

sus» majanduslik tõ

husus

Sotsiaalmajanduslik 

efektiivsus, ühiskond- 

lik-majanduslik tõhusus

majandusliku tegevuse tagajärjekus, 

mida mõõdetakse mingisugusel laie

mal majanduslikul foonil ning mil

le hindamiseks kohaldatakse teata

vat kriteeriumi

majanduslik efektiivsus, mille hin

damisel rakendatakse sotsiaalseid - 

inimese ja inimkollektiivi heaolu 

ja arenguvõimalusi silmas pidavaid 

kriteeriume. On võimalik, et mingi 

üritus osutub puhtmajanduslikult 

efektiivseks, sotsiaalselt aga mitte
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1
5
5

ю
о



AJSi projekteerimise 
ja evitanjise majandus
likult koige otstarbe
kama variandi valik

AJSide 
majandusliku 
efektiivsuse 
hindamise 
eesmärgid





Tootmistööliste töövilja
kuse tous tööajakaduse ja 
seadmete seisakute 
vähenemisest

t Ettevõtte AJS-i > 
majandusliku efek
tiivsuse kindlaks
määramise aluseks 
У olevad tegurid /

Materiaalsete ressursside 
ja lõpetamata toodangu 
optimaalsete varude 
kehtestamine

Tootmiskulude alanemine 
toodangu kvaliteedi tõusust 
(praagi vähenemine, sordi
lisuse tous)

Tinglikult püsivate kulu
de vähenemine



1
5
9

V£1 jasttitav« toodangu 
voi teenuste mahu ja 
nomenklatuuri osas

Kulue1 ementide 
osas

Ajas

Ettevõtte AJS-i 
majandusliku efekti 
selgitamisel tu^eb 
kinni pidada,koigi

Näitajate arvutamise 
meetodite adekvaatsuse 
osas



Tehnilis-majandusliku planee
rimise ja tootmise operatiiv
juhtimise optimeerimine, 
seadmete koormusarvutused 
ning detailide töötlemise ja 
väljalaske partiide suuruste 
oige määramine_________________

Praagist ja mittetootlikest 
kuludest tingitud kadude
vähendamine

Tootmise operatiivse 
reguleerimise paren
damine tootmise seisu
korrast usaldusväärse 
ja õigeaegse info 
saamise tulemusena

Tootmise ja toodangu 
turustamise rütmilisuse 
tõstmine

Materiaal-tehnilise 
varustuse parendamine

Väljastatava toodangu 
töömahukuse vähen
damine



ETTEVÕTTE AJSi MAJANDUSLIKU EFEKTIIVSUSE 

ISELOOMUSTAMISEKS KASUTATAVAD NÄITAJAD

1* Aastakasumi juurdekasv e. kokkuhoid AJSi funktsioneerimese 

tulemusel Z

2. Majanduslik aastaefekt Z

3. Ettevõtte AJSi võrreldavat efektiivsust iseloomustavad 

koefitsiendid:

kulude arvestuslik efektiivsuse koefitsient Z„
r

ettettevotte AJSi kulude tasuvusaeg T

K t
T - r

a

Kasutatud tähistused

A.| ja A 2 - realiseeritav aastatoodang enne ja pärast AJSi 

evitamist (tuh rbl);

C 1 ja C 2 - kulud kopikates realiseeritava toodangu ühe 

rubla kohta enne ja pärast AJSi evitamist;

P 1 - kasum toodangu realiseerimisest enne AJSi

evitamist;

E - antud majandusharu kapitaalmahutuste normatiivr

efektiivsuse koefitsient;

- SAJSi loomise ja evitamise kulud;

E - arvutustehnika normatiivne efektiivsuse koefits
n at
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Majandusharu toodangu kasv HAJS-i funktsio
neerimise tingimustes kujuneb järgmiste põhi

ülesannete lahendamise tagajärjel

Tehnilis-maj andusliku 
planeerimise funktaio- 

naalsüsteem

Operatiivse juhtimise 
funktsionaalsüsteem

Töö ja töötasu planeeri
mise arvestuse ja ana
lüüsi funktsionaalsüsteera

1. Ettevõtte ja allharu 
optimaalse tootmisplaani
arvut us ,
2, Ettevõtte ja^allharu 
tootmisplaani põhiliste 
tehnilis-maj anduslike 
näitajate arvutus

1. Kaubatoodangu dekaadi-, 
kuu- ja kvartaliplaanide 
täitmise analüüs iga 
ettevõtte koondise ja 
majandusharu kohta tervi
kuna
2. Kaubatoodangu välja
laske rütmilisuse analüüs
3. Toodangu nomenklatuuri 
plaani täitmise analüüs

1. Tööaja kasutamise ja 
tööviljakuse tousu analüüs
2. Kehtivate töönormide 
kvaliteedi analüüs
3» Töö ja töötasu arvestus 
ja kontroll majandusharus, 
ettevõtetes ja organisat
sioonides

Nende ülesannete lahen
damine võimaldab leida 
parimad plaariivariandid 
toodangu väljalaskeks

Maini tud^ülesanne -Je 1 ahen
damine võimaldab õigeaeg
selt rakendada meetmeid 
ebarütmilisuse kõrvalda
miseks ning seega toodangu 
väl.ialaske suurendamiseks

Nende ülesannete lahen
damine tagab tööaja 
parema kasutamise



Majandusharu toodangu omahinna alanemise 
allikad HAJS-i funktaionaalsüsteemides

Tehnilis-majandusliku 
planeerimise funktsio- 
naalsüsteem

Ülesande "Ettevõtte ja 
allharu optimaalse toot- 
mijplaan^ arvutus" lahen
damine võimaldab õigesti 
hinnata plaani projektis 
ettenähtud piiratud res
sursside kasutamise 
määra. Kui ülesande evi
tamise tulemusena mater
jalide erikulud vähene
vad, leitakse kulude 
kokkuhoid materjalikulu 
suuruse, vähendamisele 
kuuluvate materjalinor
mide erikaalu je normide 
alandamise keskmise 
suhtelise suuruse korru
tamisel

Mat eriaal-t ehnili se 
varustamise juhtimise 
funktsionaalsüsteem

Ülesannete "Majandusharu 
materiaalsete ressursside 
vajaduse kindlaksmäära
mine", "Defitsiitsete 
materjalide fondide jao
tamine ettevõtete vahel 
ja korralduste koostamine 
spetsialiseeritud kujul" 
ning mitme teise ülesande 
lahendamine viib majan
dusharu käibefondide vä
henemisele ja jooksvate 
kulude kokkuhoiule varude 
hoiukulude alanemise 
arvel

Finantstegevuse juhti
mise funktsionaalsüsteem

Allsüsteemi ülesannete 
lahendamise tulemused 
vähenevad ebatootlikud 
kulud (viivised, trahvid 
jms.)



e e s t i k e e l s e d  i n f o t ö ö t l u s a l a s e d  l ü h e n d i d

Toodud loetelusse on lülitatud enamkasutatavad eesti- 

keelsed infotöötlusalased lühendid. Osa lühendeid on regle

menteeritud vabariikliku standardiga ENSV VST 371-77 "Auto

matiseeritud juhtimissüsteemid. Põhimõisted, terminid ja 

määratlused", kuid mitte kõik nendest ei ole leidnud tunnus

tamist (näiteks sellised konstruktsioonid, nagu ETAJUS, 

HARAJTJS, TERAJUS jne.).

AJS, AJUS

AK

AS

ATOFUS

DIAS

DOS

EA

EAJS, ETAJUS 

EHAJUS 

FAAS (RAAS) 

FIFUS

FIRAJUS

FUM

FUS

HAJS, HARAJUS

HIAS

IAK

KAFUS

KVAFUS

MATAJUS

- automatiseeritud juhtimissüsteem

- arvutuskeskus

- automatiseeritud süsteem

- abitootmise juhtimise funktsionaalsüsteem

- direktiivorganite (direktiivinfo) automati

seeritud süsteem

- ketasoperatsioonieüsteem (elektronarvutite 

ühtsussüsteemis)

- elektronarvuti

- ettevõtte automatiseeritud juhtimissüsteem

- automatiseeritud juhtimissüsteem ehituses

- finantsarvutuste automatiseeritud süsteem

- finantsmajanduse juhtimise funktsionaalsüs- 

teem

- firma automatiseeritud juhtimissüsteem

- funktsionaalmoodul (automatiseeritud juhti

missüsteemis)

- funktsionaalsüsteem (automatiseeritud juhti

missüsteemis)

- rahvamajandusharu automatiseeritud juhtimis

süsteem

- hinnainfo (hindade) automatiseeritud töötlus- 

süsteem

- informatsiooni-arvutuskeskus

- kaadri juhtimise funktsionaalsüsteem

- kvaliteedi juhtimise funktsionaalsüsteem

- materiaal-tehnilise varustuse automatiseeri

tud juhtimissüsteem
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OS - (suur) operatsioonisüsteem (elektronarvutite

ühtsussüsteemis)

PAAS - plaaniarvestuste automatiseeritud süsteem

POAS - pangaoperatsioonide automatiseeritud süsteem

RAAS (PAAS) - rahandusarvutuste automatiseeritud süsteem 

RAKV - riiklik arvutuskeskuste vork

SAAS - riikliku statistika automatiseeritud süsteem

TAJS, TERAJUS - territoriaalne automatiseeritud juhtimis

süsteem

TEAJUS - teaduslik-tehnilise progressi automatiseeri

tud juhtimissüsteem 

TEPUS - tootmise ettevalmistuse funktsionaalsüsteem

TEMPUS - tehnilis-majandusliku juhtimise funktsionaale

süsteem

TEPAJUS - tehnoloogilise protsessi automatiseeritud

juhtimissüsteem

TOPUS - tootmise operatiivjuhtimise funktsionaalsüs

teem

TOKAJUS - tootmiskoondise automatiseeritud juhtimis

süsteem

TUFUS - turustuse juhtimise funktsionaalsüsteem

TÖÖRAJUS - tööjouressursside automatiseeritud juhtimis

süsteem

TÜM - tüüpmoodul (automatiseeritud juhtimissüstee

mis)

UDS - unifitseeritud dokumentatsioonisüsteem

VAFUS - varustuse juhtimise funktsiomaalsüsteem

VAJS, VABAJUS - vabariigi automatiseeritud juhtimissüsteem 

ÜAK - ühiskasutus-arvutuskeskus

ÜASS - ühtne automatiseeritud sidesüsteem

ÜRAEV - üleriigiline andmeedastusvork

ÜRAS - informatsiooni kogumise ja töötlemise üld

riiklik automatiseeritud süsteem 

ÜS/AS - ühtne automatiseeritud sidesüsteem

ÜS/EA - elektronarvutite ühtsussüsteem

ÜS/ILK - informatsiooni liigitamise ja kodeerimise

ühtsussüsteem
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VENEKEELSED INFOTOÖTLUSALASED LÜHENDID

Toodud loetelusse on lülitatud enamlevinud venekeelsed 

infotöötlusalased lühendid. Vaatamata terminite standardisee

rimise ja ühtlustamise katsetele, on käibel rida abreviatuure 

mis on sisuliselt sünonüümid (reiteks АСУФ ja АСФР jmt).

АБД - автоматизированныйбанк данных
АИС - автоматизированнаяинформационная система
АП - абонентский пункт

АРМ - автоматизированноерабочее место

АОЗТ - агрегатная системавычислительной техники

АСГС - автоматизированнаясистемагосударственной

статистики

АООД - автоматизированнаясистемаобработки данных

АСОИ - автоматизированнаясистемаобработки информации

АСОУ - автоматизированнаясистемаорганизационного

управления

АООЭИ - автоматизированнаясистемаобработки экономи-

ческой информации

АСПР - автоматизированнаясистемаплановых расчетов

АСУ - автоматизированнаясистемауправления

АСУО - автоматизированнаясистемауправления объеди-

нением

АСУОТ - автоматизированнаясистемауправления организа-

ционно-экономическими и технологическими про

цессами

АСУП - автоматизированнаясистемауправления предпри-

ятием

АСУГ - автоматизированная система управления торговлей

АСУГП - автоматизированнаясистемауправления техноло-

гическими процессами

АСУФ - автоматизированнаясистема управления фирмой

(в некоторых источниках автоматизированная 

система управления финансами)
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АСФР - автоматизированная система финансовых -расчетов
АЦПУ - алфавитно-цифровое печатающее устройство

БД - база данных
БИС - большая интегральная схема

БнД - данк данных
В У - вычислительная установка

ВЦ - вычислительный центр

вши - вычислительный центр коллективного пользования

гви - главный вычислительный центр

гсви - государственная сеть вычислительных центров

ДОС - дисковая операционная система

ЕАСС - единая автоматизированная сеть связи

ЕС 3BM - единая система ЭВМ

ИВС - информационно-вычислительная станция

ивп - информационно-вычислительный центр

ио - информационное обеспечение

ипс - информационно-поисковая система

ис - информационная система

исод - интегрированная система обработкиоданных

исс - информационно-справочная система

ИФ - информационный фонд

ИЦ - информационный центр

квм - клавишная вычислительная машина

квц - кустовой вычислительный центр

ктс - комплекс технических средств

МБ - магнитный барабан

мд - магнитный диск

мк - магнитная карта

МЛ - магнитная лента

моэи - машинная обработка экономической информации

МСБ - машиносчетное бюро

мсс - машиносчетная станция

МФКУ - межотраслевой функциональный комплекс управления

нивц - научно-исследовательский вычислительный центр

ней - нормативно-справочная информация

НТУ - научно-технический з/ровень

О АСУ - отраслевая автоматизированная система управления
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UftW1 - отраслевая автоматизированная система управле
ния торговлей

ОГАС - общегосударственная автоматизированная система 

сбора к обработки информации для учета, плани

рования и управления народным хозяйством 
ОГСДД - общегосударственная система передачи данных 

ОКОНХ - общесоюзный классификатор отраслей народного 
хозяйства

ОКП - общесоюзный классификатор промышленной и сель
скохозяйственной продукции 

ОКПО - общесоюзный классификатор предприятий и орга
низаций

ОКТЭСП - общесоюзный классификатор технико-зкономических 

и социальных показателей 

ОКУД - общесоюзный классификатор управленческой доку

ментации

ОРММ - общеотраслевые руководящие методические ма

териалы

ОС - операционная система

ОТО - организационно-техническое обеспечение

ПВМ - перфорационная вычислительная машина

ПК - перфокарта

ПЛ - перфолента

ПМ - пишущая машинка
ПМО - программно-математическое обеспечение

ПО - программное обеспечение

ППП - пакеты прикладных программ

ППП УМЦ - ГО111 ’’Учет материальных ценностей"

ППП УОС - ППП "Учет основных средств"

ППП УГ'ЗП - ППП "Учет труда и заработной платы"

ППП УФРО - ППП "Учет финансово-расчетных операций"

РАСУ - республиканская автоматизированная система

управления
РВЦ - республиканский вычислительный центр

РИ - регистратор информации
_ руководящие методические материалы 

РП - рабочий проект

САПР - система автоматизированного проектирования



свт - средства вычислительной техникисвц - сеть вычислительных центров
ш - составная единица информациискм - счетно-клавишная машинаCMO - система математического обеспечениясмод - система машинной обработки данныхсмии - система машинной обработки информациисмоэи — система машинной обработки экономической 

информации

СМ ЭВМ - система малых ЭВМсод - система обработки данныхсои - система обработки информациисцц - система подготовки данныхспм - счетно-перфорационная машинасппп - система ПППсад - система управления базами данныхтд - телеобработка данныхтз - техническое заданиетод - технология обработки данныхтп - технический проект

ТПР - типовые проектные решения

ТРП - технико-рабочий проекттэо - технико-экономическое обеспечение

УПИ - установка передачи информации

ФМС - фабрика механизированного счеташм - цифровая вычислительная машина

ЧПУ - числовое программное управление

ЭБМ - электронная бухгалтерская машина

ЭБТ - электронный бухгалтерский терминал

ЭВМ - электронная вычислительная машинаэквм - электронная клавишная вычислительная машина

ЭКМФ - экономико-кибернетическая модель финансов

ЭММ - экономико-математические методы

ЭфМ - электронная цифровая вычислительная машина

ЯМБ - язык машин бухгалтерских
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