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A CDC 3300 számítógép 
és a rajta végzett geofizikai számítások 

ismertetése
V A R G A  G Y U L A

Описание ЭВМ типа CDC и проведенных при ее помощи геофизических вычислений.

Die Rechenmaschine CDC und die mit ihrer Hilfe durchgeführten geophysikalischen Berech
nungen.

Az MTA-nak már másfél éve van tulajdonában a Control Data cég által 
gyártott 3300-as típusú elektronikus számológép. Az alábbiakban erről adunk 
vázlatos áttekintést.

A CDC 3300-as számológép szószervezésű, második generációs tranziszto
ros gép. Hazai viszonylatban nagyteljesítményűnek és nagysebességűnek szá
mít. Sokoldalú használatának lehetőségét biztosítja a gép konfigurációs adott
ságain kívül az MTA Számítástechnikai Központjában dolgozó munkatársak 
munkája is, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gép igen sok intézmény 
figyelmét felkeltette, s a hazai számítástechnika életében már eddigi rövid 
működése alatt is fontos tényezővé vált.

Ha felhasználási területeiről akár csak vázlatos képet is akarunk adni, 
először is a géphez való hozzáférésről, vagyis a lehetséges programozási nyel
vekről kell néhány szót szólnunk. A gépre programot lehet készíteni saját 
assembly nyelvén a COMP ASS-ban; azonkívül ALGOL-ban, FORTRAN-ban 
és COBOL-Ъъп. Természettudományos viszonylatban ezek a legfontosabbak. 
Más algoritmikus nyelvek használatának lehetőségét az dönti el, hogy rendel
kezik-e a Központ az illető nyelv kompilerjével.

Az imént felsorolt programozási nyelvek a gép felhasználásának széles 
skáláját biztosítják. A COMP ÁSS nyelvet főként az ún. rendszerprogramok 
készítésére használják. Tudományos és technikai jellegű programok írására a 
FORTRAN és ALGOL nyelvek használata a legcélszerűbb. Meg kell említe
nünk, hogy, mint általában minden amerikai gépnél, a FORTRAN  praktiku
sabban alkalmazható, az ALGOL pedig, noha a cég mellékelt a géphez kompi- 
lert erre a nyelvre is üzleti szempontokból, úgyszólván holt nyelvnek számít. 
A kompiler nehézkesebb, s az ALGOL programok lassabban futnak, mint az 
ugyanazon módszerre készült FORTRAN  programok. A COBOL főként adat
feldolgozási, ügyvitelszervezési és egyéb közgazdasági feladatok gépre vitelé
ben játszik fontos szerepet. A központ munkatársai több intézménnyel vannak 
kapcsolatban, amelyek ilyen természetű feladatok programozására adtak meg
bízást.

A MTA amellett, hogy külső intézményektől, vállalatoktól is elfogad szá
mítástechnikai feladatok megoldására szóló megbízásokat, természetesen fon
tosnak tartja, hogy saját intézményei ilyen irányú igényeit kielégítse, és ezek 
az intézmények bizonyos kedvezményeket élvezzenek e téren. E célból ingye
nes gépidőkereteket és egyéb kedvezményeket biztosít, hogy elősegítse a tu
domány különböző területein a géjD működése által lehetővé vált modern kuta
tási eljárások használatát.
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Az alábbiakban a gép hardware-konfigurációjárói adunk vázlatos ismer
tetést. A gép modul-rendszerű. Ez azt jelenti, hogy bizonyos egységek jelenléte 
a gép működését hatásosabbá teszi, de ezek elhagyásával a gép még működő- 
kéj:>es marad. Ezek után felsoroljuk a gép működése szempontjából fontosabb 
egységeket. A gép vezérlését a központi vezérlőegység végzi. Mivel a központi 
egység munkája sokkal gyorsabb, mint a jDerifériáké, ezért ez utóbbiak önálló 
vezérlésűek. A központi egység csak elindítja ezek működését, de azok saját 
blokk-vezérlésükkel végzik munkájukat. Ez a tény lényeges a multiprogramo
zás szempontjából.

A lebegőpontos modul a lebegőpontos műveletek végzését könnyíti meg. 
(Ennek hiányában lebegőpontos műveletek szimulálhatok.)

A inultiju'ogramozási modul több program egyszerre történő kezelését teszi 
lehetővé a megfelelő operációs rendszer segítségével.

A gép lyukkártya- és lyukszalagolvasó-bemenettel, valamint konzol
írógéppel rendelkezik. Ez utóbbi inkább a gép és a kezelőszemélyzet közti 
üzenetváltásra, vagyis a kezelőszemélyzetnek a gép munkájába való közvetlen 
beavatkozásra szolgál.

A kimeneti egységek: a sornyomtató, j^pírszalaglyukasztó, kártyalyu
kasztó, plotter és display.

A gép memóriája is modulrendszerű. Az operatív mágnesmag memória 
nagysága minimálisan 8K, maximálisan 256K (K  = 210)  24 bites szó. A mi 
gépünk 64K operatív memóriával rendelkezik, de további 16К  beszerzése a 
cégtől tervbe van véve.

A gép ezenkívül rendelkezik 3 db mágnesszalag egységgel és 3 db mágnes
lemez egységgel. Ez utóbbiak egyikén foglal helyet a gép operációs rendszere. 
Ezek az egységek nagy adattömegek tárolására alkalmasak. Itt vannak tárolva 
a továbbiakban említésre kerülő programkönyvtárak is.

A perifériális berendezések közül a plotterről még a következőket említjük 
meg: kb. 25 cm széles papírtekercsre képes valamely ábrát kirajzolni, lépés
hossza 1/4 milliméter. ALGOL-Ъап és FORTR'AN-ban készíthető hozzá prog
ram.

A segédberendezések között nem utolsó sorban kell megemlítenünk a 
légkondicionáló berendezést, amely a gép optimális körülmények közötti üze
meltetéséhez szükséges. Ez egyben arról is gondoskodik, hogy ha bizonyos 
klímafeltételek nem teljesülnek, a gép üzemelését megszakítsa.

A gép kettes számrendszerben dolgozik, fixpontos és lebegőpontos szám- 
ábrázolású. A lebegőpontos számok ábrázolása 2 memóriarekeszt vesz igénybe. 
A fixjDontos egészeké 1 vagy 2 memóriarekeszt.

A gép utasítás-rendszere egycímű. Az operandusok szó- vagy karakter- 
jellegűek lehetnek, és ennek megfelelően címezhet ők. Címmódosítás és indirekt 
címzés is lehetséges. Egy gépi utasítás 1 — 2 vagy 3 rekeszben foglal helyet az 
utasítás természetétől függően. Az operandusok alfanumerikus jelekből állnak.

A gép működtetése a MASTER  operációs rendszerrel történik. Ez a rend
szer a multiprogramozási modul segítségével képes egyszerre több program ke
zelésére is, azokat prioritásuknak megfelelően klasszifikálja és gondoskodik 
a programok belső adminisztrálásáról. Megszakítási rendszere a futás során ke
letkezett hibák felderítéséhez ad segítséget. A programunkkal kapcsolatos igé
nyeinket a programhoz csatolt ún. vezérlőkártyák segítségével közölhetjük a 
MASTER-rel. A hatékony programozást segítik elő a könyvtári szubrutinok. 
Intézetünk más, CDC 3300-as gépet használó intézményektől szubrutinkönyv
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tárakat kapott. Legfontosabbak az oslói és a montreali szubrutinkönyvtárak. 
Ezek FORTRAN  nyelven írt programokat tartalmaznak. A hozzáférési lehe
tőségekről az intézet kiadványai adnak leírást. Ezek a könyvtárak felölelik a 
lineáris algebra feladatait, gyökkeresést, polinomfaktorizálást, quadratúrát, 
mátrixműveleteket, speciális függvényeket, interpolációt stb. Ezeken kívül az 
intézetben a Numerikus Módszerek Osztályának munkatervében saját prog
ramkönyvtár összeállítása is szerepel.

A MTA CDC 3300-sls gépén a geofizikai alkalmazások és kutatási feladatok 
is helyet kaptak. A MTA soproni geofizikai intézete részére már gépünk előd
jén, az U RAL—2-es gépen is készítettünk programokat. Sajnos, a gép korlá
tozott lehetőségei miatt sok nehézséggel találtuk magunkat szemben. Mégis 
elkészült, és részben le is futott két autókód program. Berdicsevszkij cikke 
nyomán egy izotrop rétegsor látszólagos fajlagos ellenállásának meghatározására 
szolgáló program és O’Brien és Morrison cikke nyomán hasonló feladat anizot
rop rétegsorra. A CDC gép megérkezésekor ezeket a programokat ALGOL-ra, 
illetve FORT R AN -in átírtuk, s azóta a felhasználók rendelkezésére állnak. 
Geofizikai feladatoknál a FORTRAN  nyelv bizonyult különösan alkalmasnak 
programok készítésére, mert ez a nyelv lehetővé teszi (az általunk használt 
változatban), hogy valamely operandust komplexnek deklaráljunk. E nélkül 
a lehetőség nélkül pl. nehézkes lenne ar eh 2 programozása. Ezenkívül készült 
még egy ALGOL program E — H regisztrátumok szűrésére és a szűrt adatok
ból az impedancia és admittancia tenzor elemeinek a kiszámítására.

A gép belsejében az adatok BCD kódban vannak ábrázolva. Némely be
rendezés, pl. a regisztrátumok digitalizálására szolgáló berendezések, az ada
tokat telex kódban adja meg. Ennek áthidalására előkészületben van egy 
program készítése, amely a két rendszer között a szükséges konverziót végzi 
el. A megfelelő konvertáló szubrutinok rendelkezésünkre állnak. Az eddig el
készült geofizikai tárgyú programok használatának módjáról készséggel adunk 
felvilágosításokat.

A gép felhasználásának a feltételeit az MTA Számítástechnikai Központ 
feladatszervező csoportjánál lehet megtudni. Az eddigi rendelkezések alapján 
külső, nem akadémiai intézmények részére a gépidő díja 15 000,— Ft/óra. 
Akadémiai intézmények számára ingyenes gépidőkeretek és kedvezményes 
gépidők állnak rendelkezésre. Külső felhasználók a gépet saját programjaik 
futtatására is felhasználhatják vagy az intézet munkatársai készítenek progra
mot részükre az intézettel kötött szerződés alapján.

Az eddigi tapasztalatok a gép megbízható munkáját mutatták. A gép 
egy-két alkatrészének meghibásodásától eltekintve kifogástalanul működött, 
és körülötte komoly programozó és kutató gárda alakult ki. A software-anyag 
fejlesztése és az állandó tanácsadó ügyelet megszervezése a vezetés magas szín
vonaláról tanúskodik.

A MTA nagy gondot fordított a gép működésének megindítására és tan
folyamokkal, valamint kiadványokkal segíti az érdeklődőket és intézményeket, 
és a felhasználókkal állandó kapcsolatot tart fenn, hogy igényeiket, problémái
kat megismerje és magasszintű szolgáltatásaival az elméleti és gyakorlati ku
tatások ügyét elősegítse.
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