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Geofizikai munkaállomások felépítése
B O N D  Á R  I S T V Á N *

A  hagyományos geofizikai-geológiai értelmezési módszerek már nem képesek lépést tartani a mérések 
által szolgáltatott adattömeggel. A nagy teljesítményű asztali számítógépek megjelenése az értelmezésben is 
új távlatokat nyitott. Munkaállomások, illetve munkaállomás-hálózatok kiépítésével az interpretációs 
munka jóval hatékonyabbá tehető, sőt részben automatizálható.

A dolgozatban a munkaállomások általános felépítésével foglalkozunk.

Традиционные геофизическо-геологические средства интерпретации уже не могут 
удовлетворять массе полученных из измерений. С появлением высокопроизводительных нас
тольных ЭВМ перед интерпретаторами открылись новые возможности. С созданием 
интерактивного геофизического вычислительного комплекса и его сети работа интер
претатора станет более продуктивной и даже частично автоматизированной.

В работе рассмотрена структура геофизического вычислительного комплекса.

The conventional geophysical-geological interpretation methods are not able to keep up with the 
measured data volume anymore.

The development of the performance desk top computers has created new perspectives in the inter* 
pretation too. Workstations and workstation systems can be used to make the interpretation much more ef
fective and automatic in some degree.

The author deals with the general configuration of the workstations.

Bevezetés

/ A geofizikai kutatás történetében az iij adathordozók megjelenése (áttérés a 
papírregisztrátumokról az analóg, majd később a digitális mágnesszalagokra) 
mindig látványos fejlődést eredményezett. Ez először rendre a szeizmikában volt 
tapasztalható, majd fokozatosan átterjedt a geofizika többi ágára is. Megváltoz
tak a mérési technikák és a feldolgozási módszerek, melynek egyenes következ
ménye volt, hogy a kutatási tevékenység által szolgáltatott adattömeg drámaian 
megnövekedett. Napjainkban egy-egy terepi szeizmikus csoport napi tevékeny
sége során beszerzett információ mennyiség Megabyteokban mérhető.

Sajátos módon azonban sem az analóg, sem a digitális forradalom nem érin
tette a szeizmikus interpretáció módszereit. Az értelmezés ma is manuálisan fo
lyik. Ugyanez vonatkozik a kutatási eredmények tárolására és nyilvántartására 
is, mely még hagyományos módon, jelentések és dokumentációk formájában 
történik.

Az optikai diszkek és a nagy teljesítményű miniszámítógépek általános el
terjedésével bekövetkező újabb fejlődés valószínűleg ezt a két területet érinti 
majd legerősebben.

A hagyományos nyilvántartási rendszereket felváltják a gyors hozzáférésű, 
minden kutatási eredményt magukba foglaló számítógépes adatbázisok, melyek 
egyaránt tárolnak grafikus és szöveges információkat.

Elterjednek az olyan speciálisan geofizikai orientáltságú munkaállomások 
(workstation), ill. szakértői rendszerek (expert system) amelyek a grafikus adat
bázisban tárolt adatok interaktív értelmezését teszik lehetővé.

* M TA SZT A K I, Budapest
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Ezen interaktív grafikus rendszerek nagymértékben támaszkodnak a mes
terséges intelligenciakutatás eredményeire, kiterjedten alkalmazzák a külön
böző képfeldolgozási és alakfelismerési módszereket, képesek a nagy tömegű 
geofizikai és geológiai adat kezelésére és azok grafikus megjelenítésére mind soft- 
copy, mind hardcopy formájában. A fentiek értelmében rendkívül hatékony 
eszközt jelentenek az adott kutatási területről alkotott végső geológiai kép ki
alakításához és annak ellenőrzéséhez az értelmezést végző szakember kezében.

Grafikus adatbáziskezelő rendszer

1. Grafikus adatbázis
Mielőtt rátérnénk az adatbáziskezelő rendszer leírására, tekintsük át az ada

tok útját a terepi mérési tevékenységtől kezdve egészen az adatbázisba való ke
rülésükig (1. táblázat).

A kutatási tevékenységek közül a legnagyobb tömegű adatot a szeizmika 
szolgáltatja, s ez az adattömeg az új szeizmikus eszközök és eljárások, valamint a 
háromdimenziós technika bevezetésével a többszörösére nőhet. Mindazonáltal a 
többi kutatási tevékenység sem marad el jelentőségben a szeizmikától. A mély
fúrásos kutatás pl. a legközvetlenebb adatokat szolgáltatja a mélybeni állapo
tokról és nem utolsósorban alapvető összehasonlításul szolgál a más úton nyert 
adatok túlnyomó többsége számára.

E tevékenység során beszerzett nyers, analóg, ill. digitális adatokat szakte
rületenként, illetve mérésenként változó formában — mágnesszalagon, térképe
ken, táblázatokban, grafikonokon, filmeken és szelvényeken — tárolják a későbbi 
feldolgozás céljára.

A nyers mérési adatok feldolgozása egymástól függetlenül, szakáganként 
történik. Ebben a lépésben már az adatok előzetes interpretációját is elvégzik, 
annak érdekében, hogy még tovább csökkentsék az adatbázisban tárolásra ke
rülő adatok memiyiségét. Ezt az előzetes értelmezést a későbbiek során további 
értelmezés követi, már az adatbázisban tárolt, más szakterületek által szolgál
tatott információk felhasználásával.
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A feldolgozás és előzetes interpretáció során nyert adatok kerülnek be végre 
a grafikus adatbázisba. Az adatokat digitális formában, mágneses vagy optikai 
adathordozókon tárolják, s az egyes területekről származó adatokra földrajzi 
helyzetük szerint hivatkoznak. A földrajzi koordináták szerinti elérés teszi lehe
tővé a kiválasztott területre vonatkozó, különböző kutatási tevékenységekből 
származó információk összegyűjtését: és így azok komplex értelmezését.

Az adatokhoz való hozzáférés munkaállomásokon — szakirodalomban el
terjedt elnevezés szerint: workstation — keresztül történik, ahol az információk 
egy része grafikusan, más részük szöveges formában jeleníthető meg. A felhasz
náló ezeken további műveleteket végezhet, és az eredményeket szintén tárolhat
ja — akár grafikus, akár szöveges formában — az adatbázisban.

/.
2. Adatbáziskezelő rendszer

Egy hatékony adatbáziskezelő rendszer létrehozásához elengedhetetlen a 
megfelelő hardware, software és display eszközök kiválasztása, illetve beszerzése. 
Mégis, a rendszer alapját az képezi, hogy milyen séma szerint tároljuk az adato
kat, azaz milyen az adatbázis felépítése.

Szigorú követelmény, hogy az adatbázisban tárolt információk a legkülön
bözőbb módokon hozzáférhetők legyenek, vagyis az adatbáziskezelő rendszer a 
lehető leggyorsabban keresse ki és jelenítse meg az adatok tetszőleges osztályát 
vagy típusát, természetesen a felhasználó által kívánt formában. A  felhasználók 
pedig sokkal inkább térképek és grafikonok formájában kérik az output adato
kat, mintsem szövegesen vagy táblázatosán.

További lényeges elvárás, hogy a felhasználók interaktív kapcsolatot léte
síthessenek az adatbáziskezelő rendszerrel, az adatok módosítása, szerkesztése, 
különböző értelmezési és feldolgozási műveletek elvégzése érdekében. Az egyes 
interaktív műveletek meglehetősen nagy adatkészletet érintenek, és kézenfekvő 
elvárás az is, hogy a végrehajtott műveletek eredményét vizuálisan is ellenőrizni 
tudják.

A fenti elvárásokat csak egy struktúráit adatbázisra épülő, megfelelő hard
ware és grafikus eszközökkel felszerelt magasszintű software-rel ellátott interak
tív adatbáziskezelő rendszer képes kielégíteni.

3. Hardware
Egy ideális kiépítettségű adatbáziskezelő rendszer az 1. ábrán látható hard

ware konfigurációra épül. Megjegyezzük, hogy a rendszer kevésbé teljes kiépített
ségben is működőképes, sőt az egyes felhasználói centrumok a nagy számítógép
től függetlenül, önállóan is működtethetők. Ugyanezek a centrumok a lekérdező 
állomások szerepét is betölthetik.

A nagy teljesítményű központi számítógép tárolja az adatbázist, végzi a 
nagyobb méretű és memóriaigényű számításokat és tartja a kapcsolatot az egyes 
felhasználói állomásokkal. Tekintettel az adatbázis méreteire és az adatkezelő 
rendszerrel szemben támasztott elvárásokra, a fenti célokra a rendelkezésre álló 
lehető legnagyobb teljesítményű skalár, ill. vektorszámítógépet kívánatos alkal
mazni.

Az adatok tárolása mágnesszalagokon, mágneses, vagy optikai diszkeken tör
ténik. Összehasonlításul közöljük, hogy egy 14 inch-es optikai diszk 2000 Mega- 
byte-nyi információt képes tárolni, ami hozzávetőlegesen hét, egyenként 300 
Megabyte-os mágneslemez tárolókapacitásával egyenlő.
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P u c . 7. 

Fig. 1.

A központi számítógéphez a kommunikációs táblázaton keresztül kapcsolód
nak az egyes szakterületekhez kötődő szervezeti egységeknél elhelyezett felhasz
nálói miniszámítógépek, melyeken — a hozzájuk kapcsolódó munkaállomásokon 
keresztül — az adatok feldolgozása és értelmezése, az input-output műveletek 
elvégzése, azaz az új adatok és a kapott eredmények adatbázisba való beépítése 
és a végső dokumentációk elkészítése történik (2. ábra).

A miniszámítógép központi memóriája legalább 1 MByte, az adatokon vég
zett műveletek gyors elvégzése érdekében. Minthogy a felhasználók munkafile- 
jai.t is itt kell tárolni; a számítógép legalább 300 Megabyte háttér memóriával kell 
hogy rendelkezzék. Továbbá hozzákapcsolódó egysegek még a mágnesszalag- 
egység, a nagyfelbontású plotter, mely a végeredményül kapott térképek nyom
tatását végzi, printer és a munkaállomások. Ezenkívül az egyes osztályok igényei 
hez kapcsolódó eszközök — mint pl. a karotázs, ill. szeizmikus szelvényeket meg
jelenítő speciális plotterek, А /D konverter stb. — is a miniszámítógépekhez 
köthetők. A számítógép multitask rendszerű, azaz egyszerre több munkaállomás 
kiszolgálását képes ellátni.

A munkaállomások olyan grafikus rendszerek, melyek az adatok grafikus 
megjelenítését és az azokon való interaktív munkát biztosítják. A katódsugár
cső vön megjelenő képeket softcopy-nak nevezik, megkülönböztetésül a hard
copy-val szemben, mely a képernyő tartalmának papírra történő másolását jelenti 
plotter vagy grafikus printer segítségével, elsősorban dokumentációs célokból.

Egy grafikus munkaállomás egy vagy több grafikus képernyőből, digitali
záló táblából és egy alfanumerikus display-ből áll. A grafikus képernyővel való
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2. ábra 

Рис. 2. 
Fig. 2.

interakció a képernyőn levő szálkereszt, ill. kurzor mozgatásával, vagy pedig 
közvetlenül, egy fényceruza képernyőhöz való érintésével lehetséges. A vezérlő 
utasítások az ún. menüről választhatók ki a kurzor segítségével, vagy a billen
tyűzetről gépelhetők be. A rendszerhez kapcsolódó plotteren, ill. grafikus prin
teren készíthetők el a szükséges hardcopy-k.

A katódsugárcső veknek két fő típusa használatos: a vektor, ill. raszter 
display. Bár az utóbbi években kifejlesztett eszközök (vektor-raszter kombináció
jú katódsugárcső vek, folyadékkristályos képernyők, valódi 3-dimenziós képet 
adó eszközök) elterjedtsége még elhanyagolható, mégsem kizárt, hogy ezek né
melyike a jövőben a hagyományos katódsugárcsöves képernyők helyébe lép.

A grafikus képernyők maguk is rendelkeznek memóriával, így egyszerre 
több képet képesek tárolni. A megjeleníthető képpontok száma általában 1024X 
1024, vagy még ennél is több.

A munkaállomások lehetővé teszik az adatok színes megjelenítését, általá
ban 16, illetve 256 színben. A felhasználó által használt színek egy, az egyszerre 
megjeleníthetőnél jóval több színt (256, ill. 4096) tartalmazó palettáról választ
hatók ki, interaktívan. A színek, illetve színárnyalatok megfelelő választásával a 
szelvényen megjelenő egyes szerkezeti, ill. sztratigráfiai egységek jól kiemelhe
tők.

A központi számítógéphez csatolt lekérdező állomásokon keresztül az adat
bázisban tárolt adatok lehívhatók, azonban az így lekért adatokon semmiféle 
művelet sem végezhető.

Végül, a központi számítógépen keresztül kapcsolat létesíthető más adat
bázisokkal a nemzeti, ill. nemzetközi hálózatban telefonvonalakon és műholdál
lomásokon keresztül.
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Összefoglaló

A dolgozatban megadtuk a grafikus adatbáziskezelő rendszer általános le
írását.

A fenti típusú grafikus rendszerek széles körű elterjedése a fejlett országok
ban az évtized végére várható. Már működő állomásokkal kapcsolatos szakiro
dalmi közlések szerint a befektetés költségei 2 — 3 éven belül megtérülnek, ugyan
akkor, elterjedésükkel párhuzamosan áruk is várhatóan csökkenni fog.

Egy ilyen grafikus rendszer adottságainál fogva az adatok jóval részletesebb 
és pontosabb interpretációját teszi lehetővé, a hagyományos módszerekkel vég
zett értelmezés idejének tört része alatt. Ezzel az értelmezési munka hatékony
sága többszörösére növelhető.

Hangsúlyozzuk azonban, hogy a fenti grafikus rendszerek nem helyettesítik 
magát az értelmező szakembert, csupán hatékony eszközt nyújtanak az inter- 
pretátor által felállított geológiai modellek ellenőrzéséhez, illetve módosításához.
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