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BEVEZETÉS 

A Nemzetközi Alkalmazott Benüszerelemzési Intézet- 

tel /IIASA/ folyó együttmüködés keretében, melynek 

tagszervezete a Magyar Alkalmazott Rendszerelemzési 

Bizottság, lehetőség nyilik különböző nemzetközi 

számitógépes hálózatok szolgáltatásainak magyaror- 

szági igénybe vételére. A bekapcsolódás legfőbb elő- 

nye abban nyilvánul meg, hogy széles körü nemzetközi 

adatbázisokból gyorsan és könnyen nyerhetők egyes 

külgazdasági döntések előkészitéséhez, különféle 

elemzésekhez és előrebecslésekhez, valamint a terve- 

zéshez általában szükséges nemzetközi adatok, infor- 

mációk. A következőkben ismertetésre kerülő Sharp 

rendszer nemcsak az egyik legnagyobb, legkorszerübb 

adatbázissal rendelkezik, hanem az adatbázis korszerü 

feldolgozását szolgáló, speciális software-ekkel is.



I. FEJEZET 

A SHARP RENDSZER ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Az alábbi fejezet általános jellegü információkat; gya- 

korlati tudnivalókat tartalmaz. 

Az 1964-ben Ian Sharp által alapitott I.P. Sharp Társu- 

lás egy nemzetközi irányitásu számitógépes hálózat. A 

központja Torontóban van. Főleg az első időszakban első- 

sorban Észak-Amerika /Kanada és USA/ igényeire épült és 

jelenleg is ez a két ország használja legintenzivebben, 

de nem kizárólagosan. Ma már a Föld minden részén müködik 

fiókállomásuk, kommunikációs láncukkal behálózzák nemcsak 

Észak-Amerikát, hanem Európát és Ausztráliát is. /Lásd 1. 

sz. ábra/. Sok nagyvárosban hoztak létre müszaki állomást. 

Többszáz városból lehet telefonhivással bekapcsolódni a 

rendszerbe. A saját Sharp hálózat mellett Észak-Amerikában, 

Európában és Ausztráliában a "Tymnet" és "Telenet" segit- 

ségével, valamint a "Datapac"-on keresztül is lehet kap- 

csolatot teremteni. 

Folyamatos üzemelésü rendszer. Hétközben huszonnégy órás, 

hét végén tizenhat órás szerviz-ügyeletet is tartanak. 

Leginkább figyelemre méltó az a hatalmas adatbázis rend- 

szer, ami a Sharp hálózat felhasználói rendelkezésére áll. 

A különféle adatbázisokban a gazdasági élet különböző terü- 

letei, a nemzetközi pénzügyi folyamatok történelmi idősora- 

itól kezdve a legfrissebb napi, heti, havi, negyedéves vagy 

éves gyakoriságu adatokig minden megtalálható. Külön adat-



bázisa van a napi árfolyamoknak, a világ energiatermelé- 

sének és felhasználásának, valamint a légiközlekedésnek. 

A Sharp rendszer adatbázis szervezése eleve ugy történik, 

hogy az adatok korszerü elemzési és előrebecslési módsze- 

rek segitségével közvetlenül felhasználhatók legyenek kü- 

lönféle döntések előkészitésére, tervek megalapozására 

vagy egyes bonyolultabb jelentések összeállitására. 

A Sharp rendszerben kétfajta adatbázis-rendszer van. Az 

egyik a nyilvános, a másik a személyes adatbázis. A. nyil- 

vános vagy közös adatbázist a Sharp Társulás központilag 

kezeli. Minden felhasználó korlátlanul lekérdezhet adato- 

kat külön dij felszámitása nélkül. A személyes vagy saját 

adatbázis speciális igényeket kielégitő, egyes felhaszná- 

lók rendelkezésére álló adatbázis, rendszerint a felhasz- 

náló saját maga hozza létre és használja. 

A számitástechnikai hálózat programozási nyelve a SHARP 

APL., 

A SHARP APL PROGRAMOZÁSI NYELV 
  

A Sharp rendszer 1969-től alkalmazza az APL nyelvet - máso- 

dikként a Földön és elsőként Kanadában. Az APL-et először 

csak tudományos célokra használták, de nagyon gyorsan szé- 

leskörüen elfogadták és alkalmazzák. A ma rendelkezésre 

álló programozási nyelvek közül az egyik leghatásosabb. 

. Előnyös tulajdonságai a gyorsaság, rugalmasság, könnyü 

használhatóság és átalakithatóság. 

- Egy APL-ben megvalósitott rendszer lényegesen gyorsab- 

ban fejleszthető ki, mint más nyelven;
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- A normál APL programot könnyen át lehet alakitani 

a speciális igényeknek megfelelően; 

- APL-ben irott programok futtatása nem igényel bonyo- 

lultabb programozási ismereteket. Könnyen megtanul- 

ható és rövid időn belül alkalmazható nem programo- 

zók számára i§; 

- A közvetlen, "interactiv"! alkalmazás lehetővé teszi 

az APL-lel speciális, felhasználó-orientált igények 

kielégitését, lokalizált programváltoztatásokat ie 

A Sharp APL nyelvü programok vagy valamelyik helyi fiókon 

keresztül, vagy Sharp APL rendszer által kiegészitett sa- 

ját számitógépen is futtathatók. 

A Sharp Társulás számitógépeit éveken keresztül az IBM cég- 

től vásárolta, évről évre a legkoszerübbeket. Jelenleg két 

számitógéppel rendelkezik. Mindkettő Amdah1 470 V6 Mod. II. 

tipusu, 256 K byte memóriakapacitásu. 

A Sharp rendszer korszerü szervizhálózattal, oktatással és 

tájékoztatással áll a felhasználók rendelkezésére. 

OKTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS 

A felhasználók dijmentes segitséget vehetnek igénybe, hogy 

a rendszert a leghatékonyabban és leggazdaságosabban al- 

kalmazzák. A helyi kirendeltség szakértőivel személyes 

konzultációt a Föld különböző részein, több mint negyven 

"városban lehet folytatni. A konzultációk kiterjedhetnek 

APL programozási tanácsadásra, a bevált programok kis vál-



toztatásának vagy egy uj rendszer tulajdonságainak el- 

magyarázására és minden, a rendszerrel kapcsolatos kér- 

dés, probléma megválaszolására. A technikai jellegü tá- 

mogatásba beletartozik rendszertervezés és az ügyfél 

esetenkénti meglátogatása is. 

A Sharp rendszer tökéletesebb használata érdekében tanfo- 

lyamokat, szemináriumsorozatot szerveznek a helyi irodák- 

ban. A tanfolyamok különböző időtartamuak /fél naptól 

egy hétig terjedhetnek/ és olyan témákat ölelnek fel, mint 

"ismerkedés az APL"-lel, "Haladó APL"!, "Idősorok lekérde- 

zése", "Jelentések formája", "Előrebecslési módszerek", 

"Sharp APL file tervezés" stb. A szemináriumokon megvitat- 

ják a rendszer legujabb fejlesztéseit. A tanfolyamokról 

előre tájékoztatnak. Speciális tanfolyamokra is van lehe- 

tőség, ha külön igény, kérés merül fel. 

A tájékoztatás széles körü és gyors. Rövid információkat a 

képernyőn keresztül közölnek. Minden második hónapban meg- 

jelenik az 1.P. Sharp Tájékoztató, amelyben a legfrissebb 

vállalati hirek, rendszerfejlesztések szerepelnek. Válto- 

zatos témakörben tartalmaz cikkeket, hirt ad a program- 

könyvtár változásairól, általános érdeklődésü technikai 

problémák megoldásáról, előzetes elképzelésekről, a nyil- 

vános vagy közös adatbázis változásairól és a különféle tan- 

folyamokról. Hasznos segitséget nyujthat a SHARP APL Kézi- 

könyv és a programkönyvtár, valamint adatbázis dokumentáció 

15 a 

A SHARP APL Kézikönyv a helyi kirendeltségeken keresztül 

beszerezhető. A 350 oldalas tájékoztató részletesen tartal- 

mazza az APL programozási nyelvet, leirja a Sharp rendszer



szervezeti felépitését és megadja az összes APL egység 

és rendszerfüggvény definicióját. Praktikus illusztrá- 

ciók és indexek egészitik ki. 

A programkönyvtár és adatbázis dokumentáció két formában 

érhető el. Korábban mindent meg lehetett kapni közvetle- 

nül a terminálról /on-line formában/. A könyvtárállomány 

növekedésével felhasználói kézikönyvet készitettek, ami 

részletesen leirja a programkönyvtár tartalmát és hasz- 

náláatát. A kézikönyv mellett Könyvtári Katalógus is ren- 

delkezésre áll. 

II: FEJEZET 

NEMZETKÖZI ADATBÁZIS RENDSZER A SHARP HÁLÓZATBAN 

Az I.P. Sharp Társulás nyilvános adatbázisát döntő több- 

ségben hivatalos, jól ismert adatszolgáltatóktól közvet- 

lenül kapott adatokkal és csak kis részben a megfelelő 

nyilt irodalom feldolgozása révén gyarapitja. Igy bizto- 

sitja az adatok megbizhatóságát és a minél rövidebb átfu- 

tási időt. Fő adatszolgáltatói: International Monetary 

Fund, World Bank, Financial Post, Statistics Canada, U.S. 

Civil Aeronautics Board, Department of Energy /U.S./, U.K. 

Central Statistical Office, American Petroleum Institute, 

Bank of Canada, Den Danske Bank, Bank of England, New 

York Bank, illetve The Federal Reserve System, The Bank 

of Nova Scotia in the Toronto Globe and Mail, 

Creditanstalt-Bankverein, Swiss Bank Corporation .... 

Adatbázisukat a nemzetközi évkönyvek /pl. International 

Petroleum Annual/ és folyóiratok /pl. Financial Times of 

e



London/ feldolgozásával is gyarapitják. Tekintettel ar- 

ra, hogy Magyarország: szempontjából elsődlegesen az 

európai adatok érdekesek, az egyes adatbázisok ismerte- 

tésénél nem a Sharp rendszerbeli fontosság, hanem a ma- 

gyar alkalmazhatóságot tekintjük mérvadónak. Ezért vi- 

szonylag keveset foglalkozunk olyan adatrendszerekkel, 

ami USA vagy Kanada egész gazdaságát részletekbe menően 

felöleli. Figyelmünket elsősorban azokra az adatbázisok- 

ra irányitjuk, amelyek valóban nemzetköziek, vagyis ki- 

terjednek a Föld valamennyi vagy több országára, illetve 

régiójára is. 

Magyarország szempontjából az egyik legfontosabb adatbá- 

zis a Nemzetközi Pénzügyi Alap által szolgáltatott ada- 

tok feldolgozásával foglalkozik. i 

IFS: Nemzetközi Pénzügyi Statisztika 

Több mint 28.000 havi, negyedéves és éves idősort tartal- 

maz, amiket a Nemzetközi Monetáris Alap több mint 170 or- 

szágra és országcsoportra állit össze. A Föld egészére és 

kiválasztott régiókra is tartalmaz aggregált adatokat. Az 

éves adatok 1948-tól, a negyedévesek 1957-től, a havi ada- 

tok 1965-től állnak rendelkezésre. Az adatokat havonta 

egészitik ki a Nemzetközi Monetáris Alaptól kapott leg- 

frissebb információk alapján. Tartalmazza az árfolyam ada- 

tokat, a nemzetközi likviditásra vonatkozó információkat, 

bankügyleteket, kamatrátákat;. árakat, termeléseket és nem- 

zetközi kereskedelmet árunként, árucsoportonként; a fize- 

tési mérlegeket; a nemzeti elszámolási rendszer adatait; 

kormányzati kiadásokat és különféle nemzetközi ügyleteket.



A Világbank adósság-nyilvántartása 

A Világbank évenkéni közli 96 fejlődő ország adósság- 

állományát. Az adatbázis e jelentés alapján 1970-től 

tartalmazza minden egyes ország összes és hitelezőnként 

külön-külön számontartott tartozását. 

IPA: Nemzetközi Kőolaj Évkönyv 

Az USA Energiaügyi Minisztériuma által összeállitott év- 

könyv alapján tartalmazza országonként és régiónként a 

termelést, készletváltozást, exportot és importot kőolaj- 

ből és származékokból egyaránt. Az adatok 1960-tól áll- 

nak rendelkezésre. Példaként tekintsük a 2. sz. ábrát, 

ami az IPA adatbázisból nyert kőolajtermelési adatokat 

szemléletesen, a rendszer rajzkészitő programja segitsé- 

gével mutatja be. Í 

Az OECD országok negyedéves kőolajstatisztikája 

Tartalmazza országonként és régiónként a belső termelést, 

a származékok iránti igényeket a nem energia szektorban, 

a finomitók bruttó kibocsátását, készletváltozást, impor- 

tot az egyes országokból, illetve a teljes import, expor- 

tot a különböző országokba, valaminta teljes exportot. 

Annak ellenére, hogy teljes részletességgel nem érdekes 

számunkra, mégis érdemes röviden bemutatni négy ország, 

az USA, Kanada, az Egyesült Királyság és Ausztrália kor- 

szerüen szervezett hatalmas adatbankját. Mindezek előtt 

kell megemliteni az USA energia adatbázisát, amelynek ha-
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tékony felhasználásába beletartozik az USA kőolajimport- 

jának, mindenfajta olaijszármazék termelésének, készlet- 

változásának és az összes energiahordozó keresleti és 

kinálati viszonyainak elemzése és előrebecslése. 

Az adatlekérdezés során közvetlenül alkalmazhatók kor- 

szerü elemzési és előrebecslési módszerek és igy a tény- 

leges idősor mellett, azzal egyidejüleg megkaphatjuk a 

becsült és előrebecsült értékeket is /lásd pl. 3. sz. 

ábra/ . 
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" Az USA adatait dolgozza fel a DRI, CPI és PPI adatbázis 

ís: 

DRI: Az USA társadalmi, gazdasági adatbankja 

Az USA társadalmi, gazdasági adatait tartalmazza - 3.700 

idősor havi, negyedéves és éves adatok. Kiterjed a pénz- 

kinálat, kamatok, fizetési mérleg, népesség, munkaerő, 

foglalkoztatás, nemzetgazdasági termelés és jövedelmek 

alakulására. Előrebecsült adatokat is tartalmaz. A legtöbb 

idősor kezdő éve 1946. Az adatokat havonta egészitik ki. 

PPI és CPI: Az USA termelői és fogyasztó árindex nyilván- 

tartása 

Az adatbázis történelmi és legujabb adatokat egyaránt tar- 

talmaz. A PPI-ben kb. 5.000 mezőgazdasági és ipari termék 

havi átlagos termelői árindexét tartják nyilván. A CPI kb. 

8.000 havi átlagos fogyasztói árindexet tartalmaz a megél- 

hetési költségekkel együtt városonként, régiónként, társa- 

dalmi csoportonként. Mindkét idősort a Munkaügyi Statisz- 

tikai Hivataltól és a Munkaügyi Minisztériumtól kapott ada- 

tokból állitják össze. 

Kanada gazdasági életére vonatkozó adatokat a Mini Base, a 

Main Base és a Mini Base Supplement tartalmazza. A Mini 

Base több mint 25.000 azonnal lehivható idősorból áll. A 

Mini Base Supplement-ben folyamatosan tárolnak 29.000 idő- 

sort. A Main Base-ben több mint 300.000 idősor található a 

fentieken kivül. Ezek 24 órán belül elérhetők. Az idősorok 

Kanada belső tevékenységét, jellemzőit és külgazdasági ada- 

talit tartalmazzák heti, havi, negyedéves és éves bontásban, 

egyeseket 1914-től.



Az Egyesült Királyság adatait a CSO adatbázis tartalmaz- 

za: 

CSO /Central Statistical Office/ Data Base 

Az adatbázis megközelitőleg 2.000 társadalmi, gazdasági 

idősort tartalmaz. Az Egyesült Királyság Központi Statisz- 

tikai Hivatala által feldolgozott adatokra épül. Az ada- 

tok többsége havi bontásban 1948-tól áll rendelkezésre. 

Az adatok kiterjednek az ipari termelés, a nemzetgazdasá- 

gi jövedelem és kiadások, a fizetési mérleg, az árak, bé- 

rek, nyereségek, a népesség és a munkaerő alakulására. 

ABSDATA: Ausztrál adatbázis 

Az Ausztrál Statisztikai Hivatalnál kidolgozott adatokból 

felépitett több mint 1500 gazdasági pénzügyi idősort tar- 

talmazza. Az adatok döntő részét a mezőgazdasági termelés, 

épités, magánvállalatok tőkeberuházásai, munkaerő, pénz- 

ügyek, készletek, feldolgozó ipar, bányászat, nemzeti 

számlarendszer, tengeri közlekedés és szállitás, kiskeres- 

kedelmi forgalom és árak, bérek és fizetések alkotják. Az 

idősor legtöbb esetben 1953-ig nyulik vissza. 

Az USA és Kanada mezőgazdasági termékeire széles körü, 

részletes ár- és termelési információkkal szolgál az AGDATA 

adatbank. 

Igen hasznos tájékoztatást nyujthat a magyar külkereskedők 

számára London, New York és Chicagó kéreskedelmi adatbázi- 

sa. A Commodities Data Base több mint 10.000 fém- és puha-



áru ár- és volumenadataira vonatkozó napi, havi és ne- 

gyedéves idősorokból áll. A napi adatok 1973-tól, a 

havi adatok 1960-tól találhatók meg. Az adatok haszná- 

latáért az Eurocommodities Chart Services Ltd-t bizo- 

nyos csekély dij illeti meg, amit a lekérdező köteles 

fizetnis 

A pénzügyi adatbank tartalmaz biztositási és kamatláb in- 

formációkat is. A Bank of Canada által szolgáltatott ada- 

tokat igen nagy részletességgel gyüjtik heti /1976-tól/, 

havi /1966-tól/, negyedéves /1967-től/ és éves /1966-tól/ 

bontásban. Az Eurobank londoni központjában bonyolitott 

nemzetközi pénzügyi müveletekről nyujt tájékoztatást az 

Eurocurrency Interest Date Base. A kinálati és keresleti 

rátát egyaránt tartalmazza tiz valutára hatféle lejárat 

szerint. A pénzügyi adatbankban vállalati adatokat is 

gyüjtenek. Több mint 275 kanadai részvénytársaság éves je- 

lentéséből nyert vagyonmérleget és jövedelmi adatokat tud- 

hatunk meg az adatbankból. Vállalatonként kb. 81 évenkénti 

eseményt tartanak nyilván. A legtöbb vállalatról rendel- 

kezésre állnak éves adatok 1959-től és kb. 90 vállalat ne- 

gyedéves jelentéséből átlagosan 18 adat. Ezekért az ada- 

tokért is fizetni kell meghatározott összeget külön szer- 

ződés alapján. Az előfizetés szólhat három, hat vagy ti- 

zenkét hónapra. 

Valuta árfolyam bázisok 

Az árfolyamok napi értékét tartalmazza a világ legtöbb fi- 

zetőeszközére Londonban, New Yorkban, Torontóban, Zürich- 

ben, Koppenhágában és Bécsben. Minden árfolyamot a megfe- 

lelő ország valutájában fejez ki.



Az egyes piacok számbavételi módszere aszerint tér el, 

hogy vételi vagy eladási árat vesznek figyelembe és hogy 

a nap melyik szakának megfelelő árfolyamot tárolják. 

Koppenhága: a vételi árakat tartalmazza, dán érmében. 

1979 juniusától gyüjtik 18 valuta déli árfolyamát. Szin- 

tén rendelkezésre áll 12 valuta vételi és eladási ára a 

nyitás időpontjában, valamint 1, 3, 6 és 12 hónapos idő- 

szakra előrebecsült vételi és eladási ráták 8 valutára. 

Az utolsó napi árfolyamot a következő munkanap reggelén 

veszik nyilvántartásba. Forrás: Den Danske Bank A/S. 

London: A londoni idősorok vételi árfolyamot adnak brit: 

pénznembe átszámitva. A rendszeres jelentés naponként 16 

valutára terjed ki 1977 szeptemberétől kezdve. Forrás: 

The Bank of England, ahogyan a The Financial Times of 

London jelenti. 

New York: Vételi árakat tartalmaz USA $-ban. 31 valuta 

déli árfolyamát számitják ki és 1971. január 1-től tárol- 

ják naponta. Délelőtti középértékeket is tárolnak 12 va- 

lutára. Több valutára készitenek előrebecsléseket külön- 

böző periódusokra /1 hónaptól 2 évig terjedően/. Forrás: 

The Federal Reserve System, New York Bank. 

Torontó: Vételei árfolyamot tárolnak kanadai cent-ben, 

58 valutára 1977. junius 1-től. Az USA dollár, az angol 

font és a nyugatnémet márka előrebecsült árfolyamait leg- 

feljebb egy éves időtartamra számolják ki. Forrás: The 

Bank of Nova Scotia. , ő 

Bécs: Déli vételi árfolyamokat tartalmaz osztrák valutá- 

ban 1979. juúnids 1-től., Forrás: The Creditanstalt- 

Bankverein.



Zürich: Vételi és eladási árfolyamokat egyaránt tárol- 

nak svájci frankban, 16 valutára. Forrás: Swiss Bank 

Corporation. 

III. FEJEZET 

ALKALMAZÁSI RENDSZEREK A SHARP HÁLÓZATBAN 

A következőkben röviden ismertetjük a Sharp Társulás 

softw are állományát. A jelenlegi hazai számitástechnikai 

gyakorlathoz képest ezek a rendszerek két fő vonatkozás- 

ban lényegesen többet nyujtanak: 

1/ Az alkalmazási rendszerek és az adatbázisok köz- 

vetlenül összekapcsolhatók. 

2/ A makroszintü alkalmazási lehetőségek mellett fon- 

tos szerepet játszanak a vállalati érdeklődésre 

számottartó, mikroszintü programok. 

1/ Az adatbázisok korszerü lekérdezését és feldolgozását 

szolgáló alkalmazási rendszerek? 

A legegyszerübb adatlekérdezési program a RETRIEVE, ami 

több adatbázisra kompatibilis, de nem általános adatkezelé- 

81 rendszer. 

A lekérdezés és a feldolgozás együttes müveletét képes el- 

végezni a MAGIG programcsomag. A Sharp rendszer különböző 

E em szá eeámezee meeretemenemmmzemnesmetámos 6 e 

RX Az ítt bemutatandó programok miákro- és mikroszinten egya- 
ránt alkalmazhatók.



adatbázisaiban található idősorok és keresztmetszeti ada- 

tok előhivására, átalakitására és szemléletes formában va- 

ló megjelentetésére dolgozták ki a MAGIC-et. Néhány egy- 

szerü MAGIC utasitás ismeretében bármelyik adatbázis ada- 

ta könnyen lehivható akár táblázatos, akár grafikus formá- 

ban. A programcsomag lehetőséget nyujt arra is, hogy az 

adatokkal különböző müveleteket végezzünk, az egyszerübb 

9-számitástól a bonyolultabb statisztikai programokig. A 

statisztikai programok között különböző foku polinomok il- 

lesztése, exponenciális simitás, regressziószámitás szere- 

pel. 

Az adatok 75 9-a,a közös adatbázis teljes egészében lehiv- 

ható a MAGIC segítségével. Három-négy soros utasitással 

- amiben megadjuk az időhorizontot, a gyakoriságot, a terüle- 

tet /országot, régiót/, a keresett kategóriát, valamint a 

közlés módját - a legbonyolultabb adatrendszer megkereshe- 

tő, a megfelelő formába átalakitható és megjelentethető. 

A matematikai statisztikai eljárásokra külön programcsomag 

is rendelkezésre áll. A STATISTICAL ANALYSIS több mint husz 

féle munkaterület gyüjteménye. Igy tartalmaz például külön- 

féle kisérletek eredményeinek feldolgozását szolgáló mód- 

szereket; minimális információveszteséggel járó adatcsök- 

kentési eljárásokat; idősoranalizist; leiró, paraméteres és 

nem paraméteres statisztikákat, statisztikai teszteket, 

modellek paraméterbecslő eljárásait, valószinüségi függvé- 

nyeket és eloszlásokat, mintageneráló programokat, varian- 

ciaszámitást stb. A Statisztikai Elemzések Programkönyvtá-" 

rában található függvényeket könnyen tudják kezelni nem- 

csak gyakorlott, hanem uj felhasználók is.



A Sharp rendszer rendelkezik az idősorok dinamikus vizs- 

gálatára, előrebecslésére alkalmas korszerü matematikai, 

statisztikai programcsomagokkal is. A programrendszerek 

legfőbb felhasználási területei a prognóziskészités és 

alternativ gazdaságpolitikai elképzelések szimulációs 

vizsgálata. Mivel ugy véljük, hogy az ide tartozó BOX- 

JENKINS, X-11, EASY és HYBRID programcsomagok különösen 

az Országos Tervhivatal számára adnak jól hasznositható 

eredményeket, az eddigieknél részletesebben foglalkozunk 

velük. Megjegyezzük azonban, hogy ezen a területen a ha- 

zai kutatók is igen figyelemre méltó eredményeket értek 

el nemcsak e módszerek hazai adaptálását illetően, hanem 

uj korszerü eljárások kidolgozásában ú8." Megismerésük 

mégsem teljesen felesleges, mert gazdagithatja, uj eljá- 

rásokkal bővitheti a Magyarországon alkalmazott matema- 

tikai, statisztikai programrendszereket. 

BOX-JENKINS MODELLEK 

A Sharp Társulás programtára tartalmazza a gyüjtőnéven 

"Box-Jenkins módszereknek" nevezett, az idősorok elemei 

közötti belső kapcsolatra, függőségre épülő módszereket. 

Az elnevezés onnan származik, hogy C.E.P. Box és G.M. 

Jenkins vizsgálta és egységes rendszerbe foglalta ezen 

modellek elméleti tulajdonságait, kidolgozási folyamatát. 

g § Ta sé 

Erre vonatkozóan bővebb tájékoztatást nyujtanak az Ökono- 
metriai Laboratórium, SZÁMKI, valamint Tervgazdasági In- 
tézet-OTSZK munkaanyagai. 
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E módszerek segitségével a legtöbb idősor /stacionárius? 

és nem-stacionárius idősorok, valamint szezonális in- 

gadozásokat tartalmazó és nem szezonális sorok egyaránt/ 

rugalmasan és gazdaságosan leirhatók.Ugyanakkor a model- 

lek egy olyan rekurziv generáló formulát is szolgáltatnak, 

amellyel az idősor multbeli értékeinek felhasználásával 

az idősor jövőbeli értékei előrejelezhetők. A Box-Jenkins- 

féle modellek fő előnye éppen előrejelzésre való alkal- 

mazhatóságukban van. 

Hazai alkalmazását neheziti az a tény, hogy meglehetősen 

hosszu idősorokra van szükség, ami hazai kategóriákra nem 

mindig áll rendelkezésre. Ennek ellenére már évekkel ezelőtt 

végeztek számításokat különféle Box-Jenkins módszerekkel az 

Ökonometriai Laboratóriumban és az OTSZK-TgI közös kutatá- 

sai során. 

A programcsomag tartalmazza az elsősorban stacionárius idő- 

sorokra alkalmazható autoregressziv /AR/, mozgóátlagolásu 

/MA/ és vegyes tipusu /ARMA/ modelleket, illetve a nem sta- 

cionárius idősorokra is alkalmazható ARIMA modellt. 

Az autoregressziv /AR/ modellek valamely idősor t-időszaki 

£ Stacionárius folyamatok a sztochasztikus folyamatok egy 
speciális osztályát képezik, amelyekre bizonyos statisz- 
tikai egyensuly jellemző. A gyenge /vagy tágabb értelem- 

ben vett/ stacionaritás csak azt a követelményt tartal- 
mazza, hogy az eloszlás bizonyos momentumai legyenek ál- 
landóak. 

Erős /vagy szigoru értelemben vett/ stacionaritásról ak- 
kor beszélünk, ha a ZegsZior str s Zirm valószinüségi vál- 

tozók együttes valószinüségi eloszlása megegyezik a 
Z.14k?! Zt2ak?! tt" ! Ztmuk változó-együttes valószinüségi 

eloszlásával, bármely t, m és k érték esetén.



értékét saját, korábbi t-1, t-2, ... stb. időszaki ér- 

tékének, valamint egy véletlen ingadozásokat kifejező 

változónak a lineáris függvényeként fejezik ki. 

A mozgóátlagolásu /MA/ modellben az idősor t-időszakbeli 

értékét csak a véletlen változók egyidejü és késleltetett 

értékével magyarázzuk. Lényegében mozgó átlagokat képezünk 

a véletlen ingadozásokat kifejező változóból, de ugy, hogy 

a mozgó átlag sulyaira - ezek összegére és előjelére - 

semmiféle kikötést nem teszünk. 

A különböző idősorok mind rugalmasabb eszközökkel történő 

közelitése érdekében fejlesztették ki az autoregressziv és 

mozgóátlagolásu tagokat egyaránt tartalmazó ARMA modelle- 

ket. 

Igen sok idősor - az erős fejlődési tendenciát tartalmazó 

gazdasági idősorok - nem-stacionárius jellegüek. Ezek a so- 

rok is legtöbbször bizonyos homogenitást mutatnak abban az 

értelemben, hogy valamely foku differenciákra nézve már 

stacionáriusak. Ha a differenciákra irjuk fel az ARMA ve- 

gyestipusu modellt, akkor az ARIMA modellt nyerjük, amely- 

lyel már nem-stacionárius sorok is jól közelithetők. 

Gyakorlati alkalmazások szerint az ismertetett négyféle mo- 

dellel csaknem minden idősor jól kezelhető. Kivételes keze- 

lést igényelnek a szezonális idősorok, amelyekre kidolgoz- 

ták a multiplikativ ARIMA modellt. A szezmnmális ARIMA model- 

lek előnyei az előrejelzés szempontjából abban nyilvánul- 

nak meg, hogy a modellek nem különitik el az idősoron belül 

az egyes komponenseket, előrejelzést sem külön az egyes té-



nyezőkre szolgáltatnak, hanem a. teljes idősort jelzik 

előre a maga változó /növekvő, csökkenő, szabályosan 

vagy szabálytalanul ingadozó/ jellegében. 

A szezonális ingadozást mutató idősorok a Box-Jenkins 

és az X-11 programcsomag együttes alkalmazásával is jól 

kezelhetők. 

Az X-11 módszert 1967-ben az USA-bán dolgozták ki gazda- 

sági idősorok szezonalitásának kiszürésére alkalmazott 

különböző módszerek előnyös tulajdonságainak egyesitésé- 

vel. Széleskörüen használják Észak-Amerikában nemcsak a 

statisztikai hivatalok, de vállalatok is saját idősoruk 

szezonális kiigazitására. Az X-11 programcsomag feltéte- 

lezi, hogy minden idősor az alábbi összetevőkre bontható 

fel: szezonális komponens, ciklikusság, hosszu távu trend, 

esetleg napi komponens és véletlen tag. Az X-11 megszünte- 

ti a szezonális ingadozást és a naponként visszatérő moz- 

gást és meghagyva a többit, lehetővé teszi, hogy az idő- 

sor tisztábban mutassa a mozgás irányát, a konjunktura- 

beli ciklusok alakulását. Az X-11 közvetlenül alkalmazha- 

tó bármelyik Sharp adatbázisban található idősorra ugy, 

hogy eleve már csak a szezonalitástól megszürt adatokat 

irja le a rendszer. 

Dinamikus rendszerek vizsgálatának korszerü matematikai 

módszereit tartalmazza a SHARP APL HYBRID programcsomag. 

Rugónyomás alatti sulyingadozás, jármüvek mozgása vagy egy 

ország gazdasága - ezek mind leirhatók differenciál vagy 

differencia-egyenletekkel, egyenletrendszerekkel. Az ilyen 

jellegü modellek felhasználhatók tervezéshez, különféle 

rendszerek irányitására, viselkedésük előrebecslésére. A



dinamikus rendszerek tervezésben betöltött fontos szere- 

pét felismerve, az OT Tervgazdasági Intézetében elkezdő- 

dött egy kutatás dinamikus irányitási modellek elméleti 

és módszertani hátterének, a modellek népgazdasági ter- 

vezésben és irányitásban való alkalmazási lehetőségeinek 

feltárására. Az alkalmazási folyamatot meggyorsithatja 

hasonló jellegü, már bevált programok megismerése. 

A fentiekben bemutatott Box-Jenkins programcsomag első- 

sorban egyváltozós idősorra alkalmazható. Gazdasági idő- 

sorok dinamikus kölcsönhatásaira épülő ökonometriai mo- 

dellek eszköztárát az EASY programcsomag tartalmazza. Az 

APL ökonometriai tervezési nyelvet eredetileg az IBM dol- 

gozta ki. Paraméterbecslési, előrebecslési és szimulációs 

módszereket egyaránt tartalmaz. 

EASY: Ökonometriai Programrendszer   

Az EASY-t olyan formában dolgozták ki, hogy közvetlenül 

összekapcsolható legyen más idősor-lekérdező és feldolgo- 

zó rendszerekkel, igy a MAGIC, STATISTICAL ANALYSIS és az 

X-11 programcsomagokkal. Az EASY a klasszikus vagy hagyo- 

mányos ökonometria legkorszerübb eredményeit tartalmazza, 

melynek kiinduló hipotézise, hogy az ökonometriai modell a 

gazdasági jelenségek kauzális összefüggéseire vonatkozó a 

priori információk speciális, a matematikai statisztika 

szabályai szerint formalizált rendszere. A priori infor- 

mációk lehetnek közgazdasági elméleti tételek vagy olyan 

munkahipotézisek, amelyek a vizsgálandó gazdaságra vonat- 

koznak és főleg kvalitativ jellegüek. A közgazdasági el- 

mélet a legfontosabb forrása az a priori információknak, 

de nem feltétlenül egyfajta elmélet. Egy ökonometriai mo-



dell megfogalmazásánál /specifikációjánál/ elsősorban ar- 

ra kell törekedni, hogy adekvátan tükrözze a vizsgálandó 

gazdaság fő kauzális összefüggéseit. A hangsuly tehát nem 

a modell és a mögötte meghuzódó elmélet vagy elméletek 

összhangján, hanem a modell és a konkrét gazdaság kapcso- 

latán van. I 

Az egész népgazdaság müködésének, a makroökonómiai folya- 

matok dinamikus kölcsönhatásainak ábrázolására, a népgaz- 

daság fő gazdasági összefüggéseinek előrejelzésére és szi- 

mulációs vizsgálatára a szimultán, dinamikus ökonometriai 

modellek alkalmasak. Az EASY programrendszerben jelenleg 

folyik ezen modellek paramétereinek becslésére elsősorban 

alkalmas módszerek, előrebecslési és szimulációs eljárások 

beépitése. 

A szociológiai felmérések gyors, hatékony feldolgozását 

biztositja a CROSSTABULATION és a MABRA programcsomag. Mind- 

kettő reprezentativ mintavétel alapján összegyüjtött kér- 

dőivek korszerü, tudományos felmérését végzi. A MABRA 

ugyanakkor egy fejlett adminisztrációs rendszer is, amelyik 

különböző tipusu jelentésekkel foglalkozik. Alkalmas kész- 

let nyilvántartásra, FendetésEk feldolgozására, kereskedői 

és szállitói lista vezetésére stb. 

Mind makro, mind mikroszinten jól hasznositható a FINANCIAL 

ANALYSIS, amelyben lévő programok pénzügyi vezetők különbö- 

ző tipusu döntéseinek megalapozását segitik elő. Készithe- 

tünk: velük. pénzügyi tervet, tervelemzést, kölcsön vagy hi- 

telelemzést, tőke-költségvetést; számolhatjuk az érték- 

csökkenés, kamatláb jelenlegi és jövőbeli értékét.



  Bz orony unconkénti árónok alakulása . 

Az adatok korszerü feldolgozása mellett nem mellékes 

az eredmények megjelenési formája sem. A SUPERPLOT és 

a GRAPHICS programcsomag biztositja az eredeti és fel- 

dolgozott adatok tetszetős, szemléletes megjelenését. 

Négyszinü ábrát készithetünk, akár hisztogramról, akár 

vonalábráról van szó. A szineket sajnos nem tudjuk be- 

mutatni a 4. és 5. sz. ábrán, az ábrázolás sokfélesége 

azonban talán igy is kitünik. 
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2/ Mikroszintü alkalmazási rendszerek 

Vállalati szinten az egyik leghasznosabban alkalmazható 

programcsomag az AIDS. 

AIDS: APL for Integrated Decision Systems 

Az integrált döntési rendszer a tervezés és irányitás kor- 

szerü segédeszköze. Alkalmas az adatok gyors és hatékony 

elrendezésére ugy, hogy bármikor képes szolgáltatni nap- 

rakészen információkat. Különösen alkalmas tényleges al- 

ternativ üzleti stratégiák közötti választásnál, fejlesz- 

tési elképzeléseknél. Becslési, előrejelzési és pénzügyi 

matematikai programokat tartalmaz. A döntéshozónak nem kell 

foglalkoznia az adatbázis összeállitásával, karbantartásá- 

val, az alternativák közötti választásra koncentrálhat, 

melyhez a számitógép jelentések és automatikus tervek tu- 

catjaival nyujt segitséget. Egyszerü utasitásokkal készit- 

hetünk tervezési adatbázist, esettanulmányokat, modelleket, 

kimutatásokat, vagy tervváltozatokat. Példaként tekintsünk 

egy termelésprogramozási feladatot: A program induló para- 

méterei a megrendelésállomány, költségek, kapacitás. Meg- 

felelő mikroszintü értékelemzési módszerek felhasználásával, 

a program alternativ termelési programok tömegére számitja 

ki a bruttó profit, a profit utáni adó, a tiszta profit 

nagyságát. 

GOFER: Gas and Oil Field Economic Reporting 

Könnyen használható, rugalmas rendszer. Tájékoztat, segit- 

séget nyujt gáz és olaj fejlesztések nyereségességéről. 

Adott objektum fizikai és gazdasági paramétereinek betáp-



lálása után olyan. információkat szolgáltat, mint pl. kü- 

lönböző olajszármazékck termelése, üzemelési költségek, 

bruttó és nettó nyereség, beruházások. Ez az adatrendszer 

segitséget nyujt alternativák elemzéséhez, érzékenységi 

vizsgálatok végzéséhez az idő és költség-minimalizálás 

figyelembevételével. 

CAPERS: Olyan programokat tartalmaz, amelyek létesitmények 

költségvetését készitik el diszkontált "cash-flow"! mód- 

szerrel. Felhasználható müszaki tervek gazdasági megvaló- 

sithatóságának vizsgálatához, mint pl. gyárbővités, ingat- 

l1an-fejlesztések stb. Minden tervben előre meghatározzák a 

változók azon csoportját, melyek a terv gazdasági paramé- 

tereit adják /a létesitmény évenkénti jövedelme, üzemelé- 

si költségek, tőkeköltségek, értékcsökkenési információk 

adózási célokból, valamint alkalmazható adóráta/. A megki- 

vánt részletességtől függően ki lehet számitani a nyeresé- 

gesség különböző mutatóit /jelenlegi nettó érték, a hoza- 

dék belső rátája/, elkésziteni egyoldalas készpénzjelen- 

tést, vagy háromoldalas részletesebb jelentést. Az adatbá- 

zis rendszere biztositja a különböző létesitmények adatá- 

nak megőrzését és egyéb jövőbeli értékelés vagy létreho- 

zás utáni elemzés összehasonlitását. 

RISK ANAYSIS: Beruházások kockázatának elemzéséhez nyujt 

segitséget. Több koncepciót bemutat, egyszerü, de prakti- 

kus számitásokkal alátámasztva, alkalmazva a kockázat el- 

méletének különböző eredményeit. A beruházási tervek 

sztochasztikus jellemzőit figyelembe véve a RISK igy a 

kockázatot is beleszámitó értékelést ad. A függvények köny- 

nyen felhasználhatók angol nyelvü utasitásokkal. A rend- 

szer interactive /közvetlen/ és közvetett módon is kezel- 

hető.



SARTEMS: A SARTEMS elsődlegesen egy vezetési rendszer, 

ami megkönnyiti a készletezést, a nem-numerikus infor- 

mációk gyüjtését és visszakeresését. Adatok kezelésére 

is alkalmas. 

Termelés és beruházások tervezésében vállalati szinten 

jól hasznositható programcsomag a lineáris programozás 

és a kritikus ut módszere. 

A Sharp Társulás belső kommunikációs láncát ellátó prog- 

ramcsomag a MAILBOX. 

MAILBOX: A nemzetközi gazdasági életben az egyes nemzet- 

gazdaságok helyett egyre inkább a nagy multinacionális 

vállalatok játszák a meghatározó szerepet. Az ő igényeik 

kielégitésére hozta létre a Sharp rendszer a "MAILBOX" 

kommunikációs rendszert. A kommunikációs hálózatba való 

bekapcsolódáshoz nincs szükség programozási ismeretekre. 

Üzenet küldhető egy vállalatnak, személynek vagy egyszer- 

re több érdekelt félnek. A kommunikációs rendszerben részt 

vevő minden fél saját kóddal rendelkezik, ami állhat a ne- 

vének kezdőbetüiből vagy attól eltérő jelekből is. Az üze- 

neteket sürgős, ajánlott, bizalmas és személyes jelzéssel 

vagy ezek kombinációjával lehet ellátni. 

3/ Speciális célu programcsomagok 
  

ACTPAK: A biztositási matematikai statisztikai programcso- 

mag hatékony eszköz az életbiztositásokkal kapcsolatos szá- 

mitásoknál, kamatos kamat számitásoknál. Az adatbázis tar- 

talmaz információkat a halálozási rátára, fizetési skálák- 

ra, lemondási arányokra, rokkantságra és ujra házasodásra 

vonatkozóan. "



MARTHA: Lineáris elektromos hálózatok elemzésére, vizs- 

gálatára összeállitott célprogram család. A programok 

vizsgálják a legjobb lineáris átviteltipusu hálózatokat 

a feszültség függvényében, megfelelő input és output 

mellett. Tartalmazza a legtöbb szürőt, erősitőt, mikro- 

hullámu hálózatot és visszakapcsolási rendszert is. 

MAX-PAK: Ezt a programcsomagot használják mikrofilm adat- 

rendszer létrehozásáre, kezelésére és visszakeresésére. 

Hasonlóan a többi adatrendszerhez, a tárolt adatoknak 

csak egy része "on line" hozzáférhető. Minden egyes mik- 

rofilmen tárolt dokumentum csak a megfelelő kulcsismere- 

tek birtokában kapható meg /mint filmtekercs, filmkocka 

szám, a dokumentum tipusa, kulcsszó stb./. 

IV: FEJEZET 

A SHARP RENDSZER HAZAI FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI 

Magyar felhasználók a Sharp hálózatba a bécsi fiókirodán 

keresztül kapcsolódhatnak be. Mint ahogyan az már az előző 

részekből is kitünt, számunkra elsősorban a gazdag nemzet- 

közi adatbázishoz való hozzájutás jelenti a legnagyobb 

vonzerőt. A közvetlen haszon mellett a rendszer alkalmazá- 

sa fontos lehet abból a szempontból is, hogy egy fejlett, 

a számitógép nyujtotta lehetőségeket maximálisan kihasználó 

számitástechnikai kultura megismerése ösztönzőleg hathat a 

magyar számitástechnikai háttér jobb megszervezésére és a 

tervezési döntési folyamatokba való hatékonyabb bekapcso- 

lására. Különösen igy van ez az adatbázisok létrehozása, 

kezelése és az adatbázisban található adatok közvetlen, 

gyors feldolgozása területén. Ugyanis Magyarországon a szá-



mitógépek gyors elterjedése ellenére csak viszonylag ké- 

sőn, a hetvenes évek második felében kezdtek hozzá a 

számitástechnikai háttér nyujtotta lehetőségek korszerü 

adatbázisok létrehozására irányuló kihasználásához. Ma is 

csak a kezdeti lépéseknél tartunk. 

A KSH, az OT és a PM számitóközpontjában folyó adatbázis 

szervezési munkát a felhasználó szemüvegén keresztül ki- 

csit részletesebben is ismerem. Ezek közül a KSH a legszé- 

lesebb körü és leginkább törekszik az adatok időbeni és 

keresztmetszeti homogenizálására. A KSH tervezett adatbá- 

zis rendszere három blokkból fog állni: gazdaságstatisztikai 

blokk, társadalomstatisztikai blokk és egyéb adatbázisok 

blokkja. Az eddigi fejlesztő munka elsősorban a gazdaság- 

statisztikai blokkra irányult. Ezekből a rendeltetésszerüen 

használatba vett adatbázisok az iparstatisztikai adatbázis, 

a külkereskedelmi statisztikai adatbázis, a gazdasági egy- 

ségek nyilvántartása, a munkaügyi statisztikai adatbázis és 

a beruházás-statisztikai adatbázis. A KSH rövidtávu fej- 

lesztési tervei között sem szerepel nemzetközi adatbázis 

létrehozása. Jelenleg igen sok munkájuk van a hazai adatbá- 

zis teljes körü megszervezésével is. 

. Az OT-n belül az OTSZK Információs Rendszerek Osztálya fog- 

lalkozik az OT megfelelő főosztályaival szoros együttmükö- 

désben a különböző célraorientált adatbázisok kialakitásá- 

val: igy a beruházás-statisztikai a Pénzügyi Mérlegek, a 

külkereskedelem-statisztikai, a Vállalati Mérlegbeszámolók 

adatbázisának megszervezésével. Ezek az adatbázisok a KSH 

metodikával összhangban készültek. Mivel 1976 előtti adat 

igen kevés található bennük, idősorok elemzésére és előre- 

becslésre nem használhatók.



Ezeknek az adatbázisoknak a kezelése még igen lassu. Több 

hetet vesz igénybe például az OTSZK adatbázisából néhány 

év külkereskedelmi forgalmi adatainak lekérdezése. Éppen 

ezért a felhasználók /döntéshozók, tervezők, kutatók/ ma 

is nagyon sokszor kényszerülnek arra, hogy különböző KSH 

kiadványokból, aprólékos munkával előkeressék, kiirják a 

szükséges adatot. Különösen nehéz helyzetbe kerül az a 

kutató, aki hosszabb idősor alapján szándékozik korszerü 

elemzési módszerekkel dolgozni. Energiájának nagy részét 

emészti fel a szükséges adatok megszerzése és a kivánt 

formában való előállitása. 

Tovább bonyolitja a helyzetet, ha nemzetközi adatokat is 

be kivánunk kapcsolni bizonyos problémák vizsgálatába. 

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy Magyarországon nem 1e- 

het eltekinteni a külvilág, a külső gazdaság ismeretétől. 

A belső folyamatok csak a külgazdasággal szoros kölcsön- 

hatásban vizsgálhatók. A külgazdaság aiakulása nem magya- 

rázható kizárólag belső tényezőkkel, belső szándékokkal 

és folyamatokkal, jelentősen meghatározzák a szocialista 

országokban, Nyugat-Európában, de az egész világon leját- 

szódó folyamatok is. 

A nemzetközi adatokhoz való hozzájutás ma körülményes és 

fárasztó Magyarországon. A Nemzétközi Statisztikai Évköny- 

vek igen ritkán jelennek meg. A megfelelő KGST, ENSZ, OECD 

vagy EEC kiadványok pedig legtöbbször csak a KSH Könyvtá- 

rában vagy a Nemzetközi Osztályán található meg. Korszerü 

nemzetközi adatbázis szervezésére egyrészt nincsenek meg 

a feltételek, másrészt kérdéses, hogy érdemes-e, hiszen 

mindig lépéshátrányban lennénk egy olyan nemzetközi számi- 

tógépes hálózattal szemben, mint a Sharp, ahol a legfris-



sebb információkat közvetlenül, rövid átfutási idővel 

gyüjtik és ugyanakkor történelmi idősoraik is vannak. 

Meg kell gondolni, hogy melyik ut járhatóbb, nyujt több 

előnyt: hazai nemzetközi adatbázis létrehozása, vagy 

egy kész nemzetközi adatbázis felhasználása, esetleg 

mind a kettő. Talán az előbbihez nem mellőzhető az utób- 

bi sem. 

Ha létre kivánunk hozni korszerü nemzetközi adatbankot, 

az ilyen jellegü tapasztalatok, eredmények ismerete nem 

nélkülözhető. Amig elkészül és használható lesz -a saját 

nemzetközi adatbázis, a szükséges információk a Sharp 

vagy más nemzetközi rendszerben megszerezhetők.
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Sacramento 
San Bernardino 
San Carlos 
San Clemente 
San Diego 

"San Francisco 
San Jose 

San Pedro 
Santa Ana 
Santa Barbara 
Santa Rosa 
Ukiah 
Van Nuys 
Vista 

Colorado 
Colorado Springs 
Denver 

Connecticut 
Bridgeport 
Danbury 
Darien 
Fairfield 
Greenwich 
Hartford 
New Haven 
Stamford 
Waterbury 

D.c. 
"Washington 

Delaware 
Wilmington 

Florida 
Daytona Beach 
Ft. Lauderdale 
Jacksonville 
"Miami 

Orlando 
Pensacola 
St. Petersburg 
Tampa 
West Palm Beach 

Georgia 
" Atlanta 

Savannah 

Hawali 
Honolulu 

Idaho 

Boise 

illinois 

Des Plaines 
"Chicago 

Freeport 
Jollet 
Peoria 
Rockford 
Springfield 
Urbana



Indiana 
Evansvilie 
Fort Wayne 
Indianapolis 
Marion 
Merrilvitie 
South Bend 

lowa 
Cedar Rapids 
Des Molnes 
lowa City 

Shawnee Mission " 
T 
Wichita 

Kentucky 
Lexington 
Loulsville 

Loulsiana 
Baton Rouge 
Lafayette 
New Orleans 
Shreveport 

Maryland 
Baltimore 

Massachusetts 
" Boston 
Springfield 
Worcester 

Michigan 
Ann Arbor 
Detroit 

Grand Rapids 
Jackson 

" Kalamazoo 
Lansing 
Mainstee 
Plymouth 
Southfieid 
St. Joseph 
Travers City 

Minnesota 
Mankato 

" Minneapolis 
Rochester 

Mississippi 
Jackson 
Laurel 
Pascagoula 

Missouri 
Columbia 
Kansas City 
St. Louis 

Montana. 
Butte 

Nebraska 
Omaha 

Carson City 
Las Vegas 

New Hampshire 
Manchester 
Nashua 

New Jersey 
Englewood CIIffs 
Lyndhurst 
Mariton 
Moorestown 
Newark 

Paterson . 
Piscataway 
Princeton 
Trenton 
Wayne 

New Mexico 
Albuguergue 

New York 
Albany 
Buffalo 
Corning 
Hempstead L.I. 
Huntington L.1. 

: "New York City 
Niagara Falls 

"Rochester 
Syracuse 
White Plains 

North Carolina 
Charlotte 

Durham 
Greensboro 
Raleigh 

Winston/ Salem 

Ohio 
Akron 
Cincinnati 
Cleveland 
Columbus 
Dayton 
Toledo 
Youngstown 

Oklahoma 
Oklahoma City 
Tulsa 

Oregon 
Portland 

Pennsyivania 
Allentown 
Erie 
Harrisburg 

" Phitadeiphia 

Pittsburgh 

Towanda . . 
Valley Forge 
York 

Rhode Island 
Providence 

South Carolina 
Columbia 
Greenville 

Tennessee 
Chattanooga 
Knoxville 
Memphis 
Nashville 

" indicates cities with a tocal 1.P. Sharp Associates branch office. 

Texas 
Austin 
Baytown 
Beaumont 
Corpus Christi 

" Dallas 
El Paso 
Ft. Worth 

"Houston 
Longview 
Lubbock 
Midland 
Odessa 
San Antonio 

Utah e 
Salt Lake City 

Vermont 

Burlington 

Virginia 
Norfolk 
Richmond 
Vienna 

Washington 
Enumcilaw 
Richland 

" Seattle 
Spokane 

West Virginia 
Charleston 

Wisconsin 
Appleton 
Eau Claire 
Green Bay 
Madison 
Milwaukee 
Oshkosh 
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