Globalizáció és szá mítástechnika
 Derek DeSolla Price modellje a fejlődés logisztikus görbékkel való leírásáról
érvényes a számítástechnika fejlődésére is, ezen modell kiszámíthatatlan,
átmeneti szakaszához értünk;
 a számítástechnika fejlődése nem csupán technikai, hanem igen nagy
mértékben üzleti gerjesztésű, részben következménye a globalizációs
folyamatoknak, részben gerjeszti is azokat;
 ebben a folyamatban (is) nagy szerepe van – következményként és
továbbgerjesztőként – a reprimitivizációnak (elbunkósodásnak), ami annál
veszélyesebb, mert pont olyan területen jelentkezik, amely terület minden
korábbinál hatékonyabban lenne képes a tudás átadását lehetővé tenni;
 ugyanaz a globalizáció tette lehetővé, hogy egy ellentétes irányú folyamat
elindulhasson, és napjainkra a „számítástechnikai bunkóság” reális
alternatíváját mutassa fel;
 talán remélhető, hogy az utóbbi folyamat győz.

Logisztikus fejlődési m o d ell (Derek deSolla Price nyo m á n)
A fejlődés folyamata általában jól modellezhető logisztikus görbével (1. ábra): lassú
kezdet után meredek, exponenciális jellegű felfutás, majd a „telítettségi szint”
közelítése ugyancsak exponenciális jellegű (de csökkenő növekedési ütemű) időbeli
lefolyással. (Price, 1979.) Az ember azonban nehezen nyugszik bele a „plafon”
létébe, ezért – technikai rendszerek esetében legalábbis – a fejlődés a telítettségi
szint előtt jóval egy átmeneti, problémás, zűrös állapot után újabb logisztikus
szakasszal folytatódik (2. ábra).

1. ábra
A logisztikus fejlődési görbe

2. ábra
logisztikus görbék egy m á s utánja
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A technikai folyamatok, fejlődés esetében evvel a jelenséggel nincs probléma, csak
akkor, ha a társadalmi folyamatok is e szerint a modell szerint alakulnak. Az átmeneti
állapot társadalmi megfelelője a forradalom, rendszerváltás, polgárháború stb.
Az elmúlt években megfigyelhető volt a számítástechnika korábban sosem gondolt,
szédületes ütemű fejlődése. Már a kezdet kezdetén, az első mikroprocesszorok meg jelenésekor sejteni lehetett azonban, hogy itt olyan folyamat indult el, amely alapjaiban rendezi át a világot, a gőzgép üzembe állításához hasonlóan. A folyamat szép
lassan indult (ahogy a modell szerint kell:), majd egyre jobban gyorsult, az utóbbi
években viszont már a lassulást lehet megfigyelni mind a mai napig. Ez nemcsak és
nem elsősorban technikai fejlődés, hanem jórészt üzleti: a számítástechnika benyomult a hétköznapi életbe, az otthonokba is, az üzleti megfontolások pedig átvették az
uralmat a folyamat fölött.

Logisztikus fejlődési m o d ell a szá mítástechnikában
Jó példa az Intel mikroprocesszorainak fejlődése. 1978-ban a 8086 processzor
órajele 4,7 MHz. 2006-ban az Intel Core 2 Duo (E6700) processzor órajele 2,66 GHz,
a fejlesztés fő iránya a duplamag mellett a nagyobb buszsebesség (1 GHz), a
nagyobb gyorsítótár. 2008 elején a hazai kisker árlistákban 3,3 GHz órajellel csak
Celeront találtam, a duplamagos processzorok órajele 2 GHz körüli. A 3 GHz-es
processzor viszont már 2004-ben (akkori árlisták tanúsága szerint) sem számított
különleges újdonságnak. A fizikai gyorsításban rejlő tartalékok jószerivel elfogytak, a
teljesítmény növelését egyéb úton érik el. A logisztikus görbe telítési szakaszánál tart
a folyamat. (3. ábra)
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3. ábra
Az Intelmikroprocesszorok órajelének alakulása

Az Intel processzorai mellett vizsgálhatjuk az Internet bővülésének ütemét is, az
internetre kapcsolódó gépek számának alakulását is (4. ábra). Ezen számadatok
2

ugyancsak látványosan rajzolják ki a Price-modell exponenciális felfutási szakaszát,
mégpedig igen meredek, közel függőlegessé váló állapotig. Hasonló eredményt
kapunk, ha a gépnevek számának alakulását vizsgáljuk (5. ábra).
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4. ábra
Az Internet növekedési üte me
Az Internetre kapcsolt (saját IP cím m el rendelkező) szá mítógépek szá m á nak alakulása
az 1969. dece m b eri 4 darabtól a 2001. januári 109.574.429 darabig,
m ajd a 2006. januári közel félmilliárd darabig

A modell szerint a növekedési ütem erőteljes lassulásának kellene következnie,
amint azt a processzorok esetében láthatjuk is. A gépnevek esetében mutat ebbe az
irányba néhány körülmény, pl. hogy rengeteg spekulációs céllal regisztrált
domainnév-bejegyzés szabadult föl az ún. dotcom-lufi kipukkanása miatt. Az IPcímek esetében a belső, vagy magánhasználatra fenntartott címtartományok
használatának terjedése lehet hasonlóan említésre méltó.
Ugyancsak elgondolkodtató néhány technikai körülmény is. A kezdeti 4,7 MHz-es
órajelű Intel processzornak a jelenlegi 3 GHz-es (P-IV) órajel több mint hatszázszorosa. A jelenleg alkalmazott gyártástechnológiában azonban már alig van
kiaknázható tartalék. A processzorok elemi részecskéje, az integrált áramköri
tranzisztor nem lehet kisebb valahány atomnál, mert akkor működése megváltozik,
mert eljutunk az atomok és a molekulák mozgását leíró kvantummechanika
törvényeinek megtapasztalásához.

Történeti áttekintés
1946-ban kezdődött a BINAC tervezése. Ez volt az ENIAC után a második amerikai
gép, 1950-ben helyezték üzembe.
1947-ben fogtak hozzá az UNIVAC elkészítéséhez a Népszámlálási Hivatal
számára, és 1951 márciusában készült el. Az IBM elkezdi számítógépes programját.
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1956-ban az USA-ban hivatalosan már 44 gyártót jegyeztek. Már ekkor az IBM a
legfontosabb, és hamarosan az USA, sőt a világ legnagyobb számítógépgyártója lett.
1951-től Neumann János is tanácsadójuk volt.
1958-ban építették be kapcsolóelemként a rövid élettartamú elektroncső helyett a
már 1948-ban feltalált tranzisztort, és ekkor alkalmazták a ferritgyűrűs tárat
memóriaként. A tranzisztorokkal nagyságrendekkel nőtt az üzemeltetés biztonsága,
lényegesen csökkent az energiafogyasztás és persze a gép mérete. Ezek a gépek
az 50.000-100.000 művelet/másodperc sebességet értek el, térfogatuk 1 köbméter
alá csökkent, azaz mai fogalmak szerint is kezdtek számítógépre hasonlítani. Ettől
kezdve számítjuk a második generáció megjelenését.
1960: Az Internet „ stő
örténete” elkezdődik. A nukleáris világháború lehetősége miatt
olyan hálózat tervezését tűzték ki célul, amely akkor is működőképes marad, ha
egyes részei megsemmisülnek, mivel nincs központi szerepű kiszolgáló gép.
1970: ARPANet: A működő (katonai) hálózat, négy egyetem részvétele (University of
Utah, Stanford University, UCLA, UCSB).
1971: Intel 4004 mikroprocesszor. Az Intel első mikroprocesszora. 108 kHz órajel.
1972: Intel 8008 mikroprocesszor. Teljesítménye a 4004-nek duplája. A Mark-8-as
gépben (is) használták, ez tekinthető az otthoni számítógépek ősének.
1972: Már 40 tagú hálózat van. Működik az email, az ftp (fájlátvitel), a rlogin (távoli
gépre bejelentkezés).
1974: Intel 8080 mikroprocesszor. Az első PC, az Altair processzora. Összerakható
készletként több tízezret adtak el belőle.
1974: Az IP és a TCP protokoll megjelenése.
1978: Intel 8086-8088 mikroprocesszor. Az IBM PC XT processzora. (Ez a típus volt
az első PC, amelyet használtam 1985-86-ban. 4,7 MHz órajel, 10 MB (!)
merevlemez, 640 KB – kilobyte! – memória, 5,25” floppy 360 KB hellyel. Floppyról a
dBASE-III-at kb. háromnegyed perc alatt töltötte be. Ez akkor, a Commodore-ok
szalagos egységéhez, de még floppyjához képest is fantasztikus sebesség volt.)
1980: A DOS operációs rendszer fejlesztésének kezdete. Az IBM szerződést köt az
ekkor még kétfős Microsofttal.
1981: Elkészül a DOS 1.0 változata, amely azonban nem Microsoft fejlesztés: a
Seattle Computer Products-tól megvett 86-DOS operációs rendszer némiképp javított
változata. Nem tudott merevlemezt kezelni, nem ismerte az (al)könyvtár fogalmát
sem és mintegy háromszáz hibája volt. Elterjedését talán annak köszönhette, hogy
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az új IBM PC-vel együtt kapták a felhasználók, a konkurrens CP/M ára viszont ekkor
külön 500 dollár körül mozgott.
1982: Intel 80286 mikroprocesszor. Az ún. AT processzora. Ilyen processzorra épülő
gépet Magyarországon is gyártott a Videoton a '80-as évek második felében.
1983: Az IBM PC/XT számára készült el a DOS 2.00 verziója. Ez már ismerte a 10
MB-os winchestert, kezelte a 360 KB kapacitású hajlékonylemezt és megjelent a
könyvtárszerkezet. A 2.10 majd a továbbjavított 2.11 verzió igen megbízhatónak
bizonyult.
1983: New Yorkban elindul a BITNET (Because it is Time Network) hálózat.
Megjelenik az első levelezési listákat működtető kiszolgálógép. San Franciscoban a
FidoNet PC alapú hálózat.
1984: Az IBM PC/AT megjelenésével együtt jött a DOS 3.00 verziója. 20 MB-os
winchestert és 1,2 MB-os lemezt volt képes kezelni.
1985: Intel 80386 mikroprocesszor. 275.000 tranzisztora kb. százszorosa a 4004esének. Az első 32 bites, többfeladatú (multitask) Intel-processzor. Ezt a multitask
képességet kezdte tanulmányozni 1991-ben egy finn egyetemista: Linus Torvalds.
Ebből az érdeklődésből indult el a Linux.
1985: kudarcot vall a Windows 1.0 verzió.
1986-ban jelent meg a DOS 3.20 verziója, amely a 3,5"-es, 720 kB kapacitású lemezt
is tudta kezelni.
1987-ben az IBM PS/2 és az IBM AT-386 modellhez jelent meg a 3.30 DOS-verzió.
Az 1,44 MB-os 3,5"-es lemezt és a „nagy” winchestereket is támogatta, de a partíciók
mérete nem lehetett nagyobb 32 MB-nál.
1988: DOS 4.00 verzió.
1989: Intel 80486 DX CPU mikroprocesszor. Matematikai co-processzorral
egybeépített 386-os. ŕrajele 33-100 MHz.
1990: DOS 5.00 verzió.
1990-es évek eleje: a hálózatok gyors növekedése, nemzetközi elterjedése. Kiterjedt
magánhasználat. Kereskedelmi tevékenység megindulása.
1990: Tim Berners-Lee, CERN: WWW project.
1991: Linus Torvalds elsőéves finn egyetemista elindítja a későbbi Linux operációs
rendszer fejlesztését.
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1992: Az első böngésző (NCSA-Mosaic). A Microsoft Windows 3.1 változata.
1993: Intel Pentium mikroprocesszor, 100-200 MHz órajel. Bővülő utasításkészlet a
multimédia irányába. DOS 6.00 verzió.
1994: A 6.00-ás ismételt javításaként a DOS 6.22 megjelenése. (Ebben az évben
láttam először a világhálót. Gyakorlatilag nem volt használható tartalom, még
játéknak sem tűnt. Ugyanekkor viszont sok hasznos gopher alapú anyag volt már.)
1995: Intel Pentium Pro mikroprocesszor. A Pentium gyorsított, cache-memóriával
ellátott változata. (5,5 millió tranzisztort tartalmazott.) A Windows '95 megjelenése.
Tartalmazza a DOS újabb, önállóan már nem jegyzett verizóját. Publikussá vált
mintegy 3000 kisebb-nagyobb hiba.
1997: Intel Pentium II mikroprocesszor. MMX, azaz multimédiás kiterjesztésű
technológia a hatékonyabb hang- és képfeldolgozás érdekében. Evvel a
processzorral már filmet is lehet nézni. Kb. 256 MHz órajel. (7,5 millió tranzisztor.)
1998: Intel Pentium II Xeon mikroprocesszor. Közép- és csúcskategóriás szerverek
ill. munkaállomások számára tervezett változat. Lehetségessé válik egy gépbe több
processzor beépítése.
1999: Intel Celeron mikroprocesszor. Az előzőnek a tömeg-változata, valamivel
olcsóbb és kisebb teljesítményű (csökkentett cache). Kb. 300-600 MHz órajel.
1999: Intel Pentium III mikroprocesszor. 70 új gépi utasítás a háromdimenziós
képműveletek, hangfeldolgozás és egyes internetes alkalmazások érdekében. Az
órajel eléri a 800 MHz-et. (9,5 millió tranzisztor, 0,25 mikronos technológia.)
1999: Intel Pentium III Xeon mikroprocesszor. Az előző módosított változata, több
(jobb) cache-memóriával.
2000: Intel Pentium 4 mikroprocesszor. Valós idejű képfeldolgozás, kiváló minőségű
filmlejátszás. 1,5 GHz órajel. Megtörténik az első érdemi lépés a gép sebességének
érdemi növelésére: a rambus memória 800 MHz órajellel működik, szemben az
eddigi 100-133 MHz SD memóriával. (42 millió tranzisztor, 0,18 mikronos
technológia.)
2001: Intel Xeon mikroprocesszor. Két- és többprocesszoros gépek számára. A P-III
Xeon-nál 30-90%-kal nagyobb teljesítmény.
2001: Intel Itanium mikroprocesszor. 64 bites, teljesen új architektúrával, igen
számításigényes feladatokra.
2004: Az Intel Pentium 4 mikroprocesszora 3 GHz órajellel nálunk is kapható
kiskereskedelmi forgalomban.
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2006: Intel Pentium processzorok 3,4-3,8 GHz órajellel. A fejlődés inkább a
többmagos processzorok irányába megy, a technológia korlátai miatt a fizikai
sebesség nem igazán növelhető tovább.
2008: Jellemző a 3 GHz-es órajel, a duplamagos processzorok órajele 2 GHz körüli.

A (re)primitivizáció nyo m ai
A fejlődési folyamat nem pusztán technikai jellegű, amennyiben igen erőteljesen
munkálnak az üzleti szempontok. Közhelyszerű megállapítás, hogy a globalizáció és
a profitszerzési vágy (a multinacionális cégeké) összefüggő és egymást gerjesztő
jelenségek. Sokkal jövedelmezőbb, ha ugyanazt a terméket ugyanolyan formában
lehet értékesíteni az egész világon, ugyanolyan marketingtevékenység kíséretében.
Az egyre újabb hardver- és szoftverváltozatok beszerzését (esetenként igen magas
összegekért) sokkal inkább kényszeríti ki a környezettel való kompatibilitás
szükségessége, mintsem a tényleges technikai okok. Ugyanis a különböző verziók
egymással nem kompatibilisek. Nyilván teljesen véletlenül.
Adatok híján nem tudom vizsgálni pl. a Microsoft és a nagy hardvergyártók (nem
publikus) összefonódását. Elgondolkodtató viszont az a körülmény, hogy minden
újabb Windows és Word változat lényegesen nagyobb gépi erőforrást (memóriát, sebességet, lemezkapacitást) igényel a korábbinál, és ehhez képest jóval szerényebb
többletszolgáltatást, -minőséget nyújt. A legelső Windows alapú Word szövegszerkesztő (2.0 változat) után jött rendre a 6.0, majd az Office 95, az Office 97 és a
Win2K Wordje, majd a Office XP Wordje. A sebesség csökken (azonos hardveren), a
helyigény mind a szoftver, mind a doc file-ok tekintetében látványosan növekszik
(verziónként közel duplázódik!). A Windows Vista alaptelepítésben mintegy 15 GB
helyet foglal. Alkalmazások nélkül. Az Office 2000 szövegszerkesztője alig különbözik a legelső, 2.0-ás WinWord-től. Evvel a folyamattal tökéletesen párhuzamba állítható pl. a merevlemezek kapacitásának növekedése. Általános jellemzésként azt
mondhatjuk, hogy a szoftver-lehetőségek a hardver kínálta lehetőségeknek a töredékét használják ki.
Ezen körülmények felfoghatók egyfajta bunkóság jeleként is. Nem az számít, hogy
az alkotás jó minőségű legyen, hanem az üzleti haszon maximalizálása. Emiatt szükségszerű, hogy a szoftverek tele vannak hibákkal, különben miért venné meg bárki is
a következő változatot? (Így viszont Bill Gates lehet a világ második leggazdagabb
embere). Sajnos általános felfogás a szoftveres szakmákban (is), hogy nem érde mes, sőt nem szabad minőséget megcéloznia a fejlesztőnek, mert a kb. 80%-os készültségi (minőség-) szintet nagyjából 20%-nyi ráfordítással lehet elérni.
A szoftvertermékekek jogi védeleme a fejlesztő és a felhasználó viszonyát egyoldalúan egyensúlytalanná teszi. A felhasználó igen drágán vásárolja meg pusztán a
használat többnyire erősen korlátozott lehetőségét, a fejlesztő általában semmilyen
7

garanciát nem vállal a szoftverre, ráadásul a felhasználónak szinte semmilyen joga
nincs. A Microsoft egyes termékeit kötelező (lesz) „regisztrálni”, ami azt jelenti, hogy
a telepítés után a szoftver előállít egy bájtsorozatot, amely az adott hardverösszeállításra is jellemző, majd ennek elküldése után kapja meg a felhasználó a szoftver
használatát lehetővé tevő kódokat. Bármely hardverelem cseréje esetén újra kódot
kell kérni. Pár évvel ezelőtt az Intel még kénytelen volt kikapcsolni az egyedi azonosítókat processzoraiban.
A szerzői jogi védelem a tényleges technikai fejlődés gátja is. A használt szoftver felfedezett hibáját akkor sem szabad – jogilag – kijavítani, ha erre egyébként a felhasználó tudása meglenne (forráskód nélkül ez amúgy is közel reménytelen). A nagy
szoftvercégek pedig szeretnék elérni, hogy a szoftverekre a szerzői jogi védelem helyett (vagy mellett) a szabadalmi védettség vonatkozzon, ami teljesen lehetetlenné
tenné nemcsak az egyéni, de a nem elég tőkeerős cégek általi fejlesztést is.
A mai asztali számítógépek és az Internet csodálatos lehetőség (lenne) a TUDÁS
igen hatékony átadására. De vajon lehet-e eredményesen tudást, egyáltalán bármiféle értéket közvetíteni tartósan olyan környezetben, olyan eszközökkel, amelyek egyre
inkább a mérhetetlenül önző bunkóságot képviselik?

Az ellentétes folyamat
Az Intel 80386-os processzorának megjelenése mérföldkő volt a személyi számítógépek történetében. Ez volt az első olyan processzor, amely képes volt többfeladatú
(multitask) üzemre, amely tulajdonságot a PC-k operációs rendszereinek akkoriban
még gyakorlatilag kizárólagos gyártója még igen hosszú ideig figyelmen kívül ha gyott. Egy finn egyetemista, Linus Torvalds érdeklődését viszont felkeltette, és elkezdett vele kísérletezni 1991-ben. Ennek a kísérletezésnek lett az eredménye 1993 tavaszára a Linux kernel 1.0 változata. A Linux nem más, mint egy PC-n futó UNIX vál tozat. (A UNIX tekinthető a legelső – használható – operációs rendszernek,
amelynek a tervezése és fejlesztése még a '60-as és a '70-es évekfordulóján kezdődött meg, szigorúan tudományos, üzletmentes környezetben. Mivel tudós emberek
csinálták, és nem kellett üzleti szempontokat figyelembe venniük, a minőség kiváló.)
Ebben az időben, a '90-es évek elején a számítógépes hálózatok robbanásszerű fejlődése, nemzetközi elterjedése zajlik és már a magánhasználat is erőteljes.
Ez utóbbi körülmény adja meg a lehetőségét annak, hogy szerte a világon egyre több
olyan hivatásos vagy amatőr programozó érdeklődését keltse föl a Linux kernel 1.0,
akik ugyancsak elégedetlenek voltak a meglévő operációs rendszerekkel, és a tudásuk is megvolt ahhoz, hogy megpróbáljanak valami újat csinálni. Az 1993. márciusi
1.0 változat óta ma (2009. október) a 2.6.32 változat a legfrissebb. Az időszak jel lemző adatait ábrázolva megintcsak exponenciális jellegű görbét kapunk, akár a forráskód méretének alakulását, akár a fejlesztésben részt vállalók számát vizsgáljuk
(ez utóbbit a forráskódban található emilcímek alapján) (5-6. ábra).
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8. ábra
A linux kernel fejlesztőinek szá m a e milcímek alapján

Nemcsak a méret növekszik tehát erőteljesen (PC-s környezetben is számtalan féle
hardver-elemet kell működtetni), hanem a fejlesztésben részt vállalók száma is. Ez a
közös fejlesztői munka elvileg lenne lehetetlen, ha az Internet nem létezne, vagy
nem lenne bárki (informatikus) számára magától értetődően elérhető. A Linux mára
már kiforrott többfeladatú, többfelhasználós operációs rendszer, igen erőteljes hálózati támogatással (igazi UNIX PC-n). Hálózatkezelő tulajdonságai, üzembiztonsága
kimagaslóan jó, elsősorban szerverkénti felhasználása jelentős.
Amikor a Sun megvette a Star Division céget 1999-ben, a Star fejlesztette StarOffice
irodai programcsomagot nemcsak a magánfelhasználók, hanem az üzleti élet szá9

mára is ingyenessé tette, ami jelentős lökést adott az irodai/asztali irányú fejlődésnek. Ebből lett a mai OpenOffice, és mellette még több hasonló célú csomagot, eszközt lehetne felsorolni. A legtöbb nagy hardvergyártó és -forgalmazó ma már figyel a
Linux-kompatibilitásra is, segíti a fejlesztőket.
Megállapítható, hogy az Internet globális elterjedése tette lehetővé (de nem szükségszerűvé) a Linux megjelenését és töretlen fejlődését. Ugyanakkor viszont a globalizáció és a túlzott üzleti szemlélet (bunkóság) gyakorlatilag hatástalan a Linuxra, pontosabban motivációs tényezőként jelenik meg: minél erősebbek ezek a jellemzők az
egyik oldalon, annál inkább fejlődik a másik oldal – pozitív irányban. A fejlesztésben
részt vevők ugyanis ingyen, hobbiból, szakmai reklámból vesznek részt a munkában,
egyetlen „fizetségük", hogy nevük és e-mail-címük ott van munkájukon. A kernel fejlesztését a mai napig Linus Torvalds fogja össze, ugyanilyen alapon. Ebből két dolog
következik. Egyfelől nem érvényesülnek azok a fentebb már vázolt szempontok,
amelyek eleve rossz minőséget eredményeznek. Másrészt pedig nemcsak a fejlesz tők dolgoznak ingyenesen és legjobb tudásuk szerint, hanem a terjesztés is ingyenes! Bárki letöltheti, lemásolhatja, üzletben névleges árért megveheti dobozolt állapotban, sőt átírhatja (nyilvános a forráskód!), továbbadhatja stb. Ennek következtében a minőség, a megbízhatóság, a stabilitás, a teljesítmény, a hatékonyság vagy lényegesen jobb, vagy hosszú távon az lesz, mint az eltorzult üzleti alapokon fejlesztett, zárt forráskódú termékeké, hiszen mind a fejlesztők, mind a tesztelők létszáma
jóval nagyobb, akár korlátlannak tekinthető.
A Linux már évekkel ezelőtt eljutott arra a pontra, hogy nem lehet figyelmen kívül
hagyni. Magam olvastam néhány éve a Microsoft honlapján egyik vezető emberük
meghökkentő cikkét, melyben azt bizonygatta, hogy az NT-Server olcsóbb az ingyenes Linuxnál. Ma a Microsoft mindent elkövet azért, hogy az embereket saját
programjai használatára szoktassa, egyes célcsoportoknak pl. látszólag ingyenesen
biztosít használati jogot egyes termékeire. Ezt a látszólagos ingyenességet azonban
a kormány jelentős számú milliárd forintokkal váltja meg, közpénzből. Legfrissebb
hír, hogy 2008 januárjának végén három hazai cég megtámadta a közintézmények
irodai szoftverekkel való ellátására kiírt közbeszerzési pályázatot, egyenlő feltételeket akarnak kiharcolni a szabad szoftverek számára.1
Ugyanakkor a világ összes web-szervereinek túlnyomó többsége a mai napig az
Apache, amelyet eredetileg Linuxra írtak. A nagy számítógépgyártók és szoftverfej lesztők egyre inkább felismerik, hogy nem elhanyagolható piaci szegmensről van
szó, és egyre inkább támogatják a Linux operációs rendszert. Vö.: Novell-SuSE
együttműködés.

http://www.hwsw.hu/hirek/35181/microsoft_kozbeszerzes_eljaras_windows_office_linux_nyilt_forraskodu_szoftver.html vagy
keresés a google.hu-n a következő kifejezésre: közbeszerzés Microsoft site:hwsw.hu
1
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Társadalmi hatás
A fizika egyik alaptörvénye kimondja, hogy természetes körülmények között a
rendezetlenség mértéke növekszik (dS>0). Az ellentétes folyamat csak energia befektetéssel valósítható meg (klasszikus felfogás), vagy információ birtoklásával (Maxwell-démon). Úgy tűnik, hogy ugyanez az alapelv igaz a társadalomra is, nemcsak
abszolút, hanem viszonylagos értékben is. Ha nem ruházunk be megfelelő
mennyiségű és minőségű ismeretet és (társadalmi) energiát, akkor az emberiség
egyre gyorsuló ütemben reprimitivizálódik. A világháló talán legnagyobb haszna,
hogy a folyamat ellensúlyozásához befektetendő társadalmi tőke „bekerülési
költségét” csökkenti, ráadásul hatékonyságát növeli. E tekintetben a szabad szoftver
mozgalom, különös tekintettel a Linuxra kiemelt jelentőségű: a szabadon
hozzáférhető, bárki számára rendelkezésre álló forráskód akár az ember elől
elzárhatatlan és üzleti célok érdekében kisajátíthatatlan tudás jelképe is lehet.

Szabad szoftver
Mi a szabad szoftver? Szabad szoftver alatt értünk minden számítógépes programot
és dokumentációt, amely kielégíti az alábbi feltételeket:
●
●

A szoftver bármilyen célra felhasználható.
Lehetőség van a szoftver működésének szabad tanulmányozására és
módosítására.

●

Szabadon terjeszthető, továbbadható.

●

Lehetőség van a szoftver továbbfejlesztésére és a fejlesztés közreadására.

A szoftver tanulmányozásának, módosításának,
előfeltétele a forráskód elérhetősége.

illetve

továbbfejlesztésének

A szabad szoftver nem keverendő össze a freeware, shareware vagy public domain
szoftverekkel. Sajnos a sajtóban nem mindig tesznek határozottan különbséget ezek
között a fogalmak között, sokszor nevezik a szabad szoftvereket freeware-nek vagy
ingyenes szoftvernek.
A freeware olyan, általában zárt forrású szoftver, amelyet ingyen adnak. Az ingyenes
szoftver ennek a szinonimája.
Hiba a szabad szoftvert ingyenesnek nevezni. Ez a hiba onnan eredhet, hogy az
angol „free” szónak (free software =szabad szoftver) kettős jelentése van: szabad, il letve ingyenes. A szabad szoftver fogalmának semelyik meghatározása nem köti ki
az ingyenességet. Ez szándékosan van így. Bár a legtöbb esetben a szabad szoftvereket ingyen letölthetjük az internetről, vagy egy számítástechnikai magazin CD-mel11

lékletén ingyen jutunk hozzá, a szabad szoftver előállításáért vagy terjesztéséért
lehet pénzt kérni, és nemcsak jelképes összeget vagy költségtérítést, hanem bár mennyit.
Fontos tehát megjegyezni, hogy a szabadságnak és az ingyenességnek semmi köze
nincs egymáshoz. A szabad szoftver olyan szoftver, amelyet a felhasználók szabadon terjeszthetnek és módosíthatnak. Bizonyos felhasználók ingyen jutnak hozzá,
mások fizetnek érte, és ha a pénzt a fejlesztésre fordítják, az a legjobb. A lényeges
dolog az, hogy bárki, aki rendelkezik a szoftver egy példányával, szabadon együttműködhet másokkal, és odaadhatja nekik.
Szabad szoftver vagy nyílt forrású szoftver? A szabad szoftver mozgalom a szabad ságot helyezi működése középpontjába. Létezik egy másik csoport is, a nyílt forrás
mozgalom, akik főként a nyílt forrású szoftverfejlesztés technológiai előnyei mellett
érvelnek. A végeredmény szempontjából nincs jelentős különbség: a legtöbb nyílt
forrású szoftver egyben szabad szoftver is, az elvi hozzáállás viszont eltér.
A szabad szoftver mozgalom elsődleges céljai között nem a hardvereladások fellendítése áll, hanem jól használható, tökéletesen működő szoftver létrehozása. A
szabad szoftver mozgalom régi hagyományú, filozófiája a Unix operációs rendszer
megjelenéséhez köthető.
A Unix alapgondolata az, hogy sok kisebb program együttesen végzi el a munkafel adatokat. Egy-egy program működésének karabantartásáért más-más személyek
vagy csoportok felelősek. Így a fejlesztés áttekinthetőbb, s mivel az egyes programok
forráskódját nyilvánosságra is kell hozni, az egyes csoportok együttműködhetnek.
A Unix a hetvenes évek elején indult világhódító útjára főként Ken Thompson és
Dennis Ritchie jóvoltából. Számos kereskedelmi változatát készítették el, ami részben előre is lendítette fejlesztését, azonban korlátot is szabott annak, mivel a forrás kód sok esetben nem volt bárki számára hozzáférhető. Áttörést jelentett a nyolc vanas évek közepén a Richard Stallman mozgalma, a GNU, melynek fő célkitűzése
olyan Unix-szerű operációs rendszer elkészítése volt, ami mindenki számára elérhető
a forráskóddal együtt. A GNU által kidolgozott General Public License (GPL) olyan
szoftverhasználati egyezmény, ami a program szerzőjét és felhasználóját is védi az
esetleges visszaélésekkel szemben; az internetnek köszönhetően a GNU és a GPL
óriási karriert futott be, s ma számos szoftver használati jogát a GPL szabályozza.
A Unix fejlődésének következő lépcsőfoka a Linux megjelenése volt, amelyet a kilencvenes évek elején kezdett el fejleszteni Linus Torvalds finn egyetemista. Mára a
Linux a Microsoft Windows legerősebb vetélytársává vált, az internet-kiszolgálókon
világelső, s az asztali számítógépeken is terjeszkedik.
Mivel a Unix/Linux szabadon hozzáférhető (az interneten ingyenesen letölhető, de
minimiális költségen szaküzletekben vagy akár újságárusnál dobozban is megvásá12

rolható), az oktatásügy számára kézenfekvő volna a Unix rendszerek felkarolása, s
az azokon futó programok megismerése és megismertetése.
Természetesen nem hagyhatjuk ki azokat a szoftvereket sem, melyek kifejezetten
Microsoft Windowshoz készültek, illetőleg kereskedelmi forgalomban vannak. Ezek
vannak ugyanis többségben (még;), és sokszor minőségük is jobb, mint a szabad
szoftvereké. Azonban a szabad szoftver hosszú távon bizonyítottan többre hivatott
és életképesebb, mint a kereskedelmi szoftver. Ennek fő oka az, hogy a szabad
szoftvernek minden új verziója szabad szoftver kell, hogy legyen, s amennyiben a fejlesztő csapat abbahagyná a munkát, bárki más „beszállhat” a fejlesztésbe: folytathatja azt. A kereskedelmi szoftverek fejlesztői gárdája zárt kör, a forráskód sem pub likus, így amennyiben a fejlesztő cég csődbe megy vagy felvásárolják, a szoftvernek
lehet, hogy nem lesz több verziója. Ilyenkor nincs lehetőség új opciókkal bővíteni, s
az utolsó verzióban maradt hibák kijavítására sincs mód.

A G N U G P L betartatása*
A Microsoft 2001. nyári GPL-ellenes kampánya megint szült a GPL „betartathatóságát” érintő találgatásokat. A „FUD”(fear, uncertainty and doubt =félelem, bizonytalanság, kétely) eme konkrét formáját mindig egy picit szórakoztatónak találom. Azt hiszem, én vagyok a Föld egyetlen jogásza, aki ezt mondhatja, de nem értem a bizonytalanság okát: a GPL betartatása nálam mindennapos tevékenység.
Jelen társadalmunkban a szabad szoftver fogalmának szokatlansága miatt az emberek feltételezik, hogy egy ilyen különös célt minden bizonnyal csak példátlanul leleményes (és ezért törékeny) jogi bűvészkedéssel lehet elérni. A feltételezés azonban
téves. Ami a Szabad Szoftver Alapítványt a GPL kidolgozására és publikálására vezette, az sajnos valóban szokatlan: át akarjuk formálni a programkészítésről alkotott
közfelfogást, hogy mindenkinek joga legyen megérteni, kijavítani, feljavítani, és tovább terjeszteni a létező legjobb szoftvereket. Nagy átalakulással járó dologra vállal koztunk tehát; amely világossá teszi, hogy a hagyományos üzletmenetet az új, a hálózati kommunikációra épül társadalomban teljesen új termelési és terjesztési modellek válthatják fel. A mindezt lehetővé tevő jogi konstrukció, a GPL, azonban na gyon egyszerű alkotóelemekből épül fel, így igen megbízható.
A szerzői jogi törvények lényege (mint a tulajdont szabályozó egyéb rendszereké is)
a kizárólagos befolyás képessége, vagyis a kizárás joga. A szerzői jog birtokosának
törvényadta joga, hogy mindenki másnak megtilthassa a mű másolását, terjesztését,
abból leszármazott mű készítését.
E joggal együtt jár az azonos mértékű licenszelés képessége –- megengedni, ami
egyébként tiltott. Egy licensz nem két egyenrangú fél szerződése: a mű felhasználója
Copyright © 2001 Eben Moglen. A teljes cikk szó szerinti közlése bármilyen médiumban
megengedett, feltéve, hogy ez az engedély is vele marad, íme, itt.
*
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azért köteles a licensz keretein belül maradni, mert a licensz nélkül egyáltalán sem mihez sincs joga.
A zárt szoftvereket terjesztő cégek azonban általában a szerzői jogot is felülmúló be folyásra törekszenek. E cégek „licenszelik” szoftvereiket a fogyasztóknak, de a licensz a szerzői jogot meghaladó kötöttségeket is tartalmaz. A megértést nem, legfel jebb használatot engedélyező szoftverlicenszekben pl. gyakori kötöttség a visszafej tés (dekompiláció) tilalma. Maga a szerzői jog nem tiltja a visszafejtést, de ha az
ember bolti szoftvert akar venni, vagy hálózatról letölteni, akkor a tilalom betartása a
hozzájutás feltétele. A szerzői jog tehát csak egy eszköz, mellyel még többet lehet elvenni a felhasználóktól.
A GPL viszont levon a szerzői jogokból, nem hozzájuk ad. A licensznek nem kell bonyolultnak lennie, mivel minél kevésbé akarjuk megkötni a felhasználók kezét. A kiadók a szerzői jog révén lehetetlenné tehetik, hogy a felhasználók a művet másolják,
módosítsák, terjesszék, szerintünk viszont e jogok minden felhasználót megilletnek;
a GPL ezért a szerzői jogoknál szokásos szinte minden kötelmet felold. Az egyetlen
dolog, amit szigorúan megkövetelünk, az az, hogy ha valaki GPL-es (vagy abból
származó) művet terjeszt, akkor azt szintén a GPL feltételei szerint tegye. A szerzői
jog szempontjából ez a feltétel igen minimális kötöttség. Ennél jóval szigorúbb licen szeket is rendszeresen ítélnek betarthatónak: minden licensz, ami valaha is szerzői
jogi perre került, szigorúbb a GPL-nél.
Minthogy semmi bonyolult vagy félreérthető nincs a licensz feltételeiben, még senki
nem mondta komolyan, hogy a GPL a jogtulajdonos jogain túlnyúlóan licenszelne.
Azt viszont mondják néha, hogy a GPL nem betartható, mert egy adott mű felhasználói azt „nem fogadták el”.
Ez az állítás azonban félreértésen alapul. A licensz senkit nem kötelez az elfogadásra, a GPL-es szoftverek anélkül is megszerezhetők, telepíthetők, használhatók,
megvizsgálhatók, vagy akár kísérletileg módosíthatók. Mindezek a zárt szoftvereknél
már önmagukban is tiltottak vagy licenszhez kötöttek, vagyis a licenszt már a műhöz
való hozzáférés előtt el kell fogadni, a benne szereplő, szerzői jogon túli megkötésekkel egyetemben. A szabad szoftver mozgalom szerint e jogok minden felhasználót megilletnek; ezért e tevékenységeket nem is akarjuk licensszel szabályozni. A
GPL legtöbb felhasználójának nem is kellenek a GPL adta pluszjogok, így nem is kell
azt elfogadniuk. A GPL csak akkor jelent kötelmet, ha valaki GPL-es kódból származó művet kíván terjeszteni, és csak a terjesztéskor kell elfogadni. És mivel a szerzői
jogi törvények szerint licensz nélkül soha senki nem terjeszthet semmit, ezért elég
alapos okunk van feltételezni, hogy minden GPL-es szoftvert terjesztő fél el is akarta
fogadni a GPL-t. A GPL-t ugyanis minden érintett szoftver minden példányával együtt
kell terjeszteni, pont hogy mindenki tudjon róla.
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A FUD ellenére tehát a GPL teljesen érvényes szerzői jogi licensz. Ezért tudtam
majdnem tíz év leforgása alatt esetek tucatjaiban betartatni, és ehhez egyszer sem
kellett perre menni.
Az utóbbi hónapokban azonban az a pletyka kapott lábra, hogy a bírósági megerősítés hiánya (az USA-ban, vagy másutt) is a GPL valamiféle gyengeségére utalna,
hogy szokatlan célját jogilag nem megalapozottan próbálja elérni, vagy hogy a licensz szerzője, a Szabad Szoftver Alapítvány, fél a licensz bíróság elé vitelétől.
Ennek éppen ellenkezője igaz. Még nem kellett bíróság elé vinnünk a GPL-t, mert
még senki nem akarta megkockáztatni, hogy ott mérkőzzön meg velünk.
Mi történik tehát egy GPL-sértés esetén? Olyan szoftvereknél, ahol a szerzői jog tu lajdonosa a Szabad Szoftver Alapítvány (vagy mert mi magunk írtuk a szoftvert, vagy
mert a szabad szoftver írói ránk ruházták a jogokat, hogy szakértelmünkkel jobban
védhessük a szoftver szabadságát), az első lépés egy bejelentés, amely általában
villámlevélben érkezik a license-violation@gnu.org címre. Ekkor a szükséges tények
megállapításához a licenszsértés bejelentőinek segítségét kérjük, majd kivizsgáljuk
az esetleg fennmaradó kérdéseket.
Ezt a fázist évente tucatszor elérjük. A probléma megoldásához legtöbbször egy halk
puhatolózás is elég. Az érintettek általában azt hiszik, hogy a GPL szerint jártak el,
és örömmel szokták fogadni javító javaslatainkat. Alkalmanként azonban szükség
van bizalomépítő intézkedésekre is, mivel a jogsértés mértéke vagy időbeli elhúzódása miatt az önkéntes lépések elégtelennek bizonyulhatnak. Ilyenkor a szervezeteken
belül GPL-párti kampányt indítunk, ezeket általában a cég magasszintű vezetői fel ügyelik, a helyzet alakulását pedig mi (és a vállalkozások igazgatótanácsa is) az
közvetlen jelentéseik alapján követjük nyomon. Különösen bonyolult esetekben szükségesnek láttunk (az esetleges jövőbeli jogsértést követő) egyszerű és gyors jogi fellépést elsegítő intézkedéseket is.
A GPL betartatásának közel egy évtizede alatt sosem ragaszkodtam kártérítés fizetéséhez, és ritkán követeltem meg a jogsértés nyilvános beismerését. Mindvégig azt az
álláspontot képviseltük, hogy a licensz betartása és a jövőbeli jóhiszemű viselkedésről való megbizonyosodás a legfontosabb cél. Mindent megtettünk, hogy a jogsértők
könnyen korrigálhassák hibáikat, és megbocsátóak voltunk a múltbeli tévedésekkel
szemben.
A szabad szoftver mozgalom korai éveiben talán nem is volt más lehetőségünk. A
drága és sok teherrel járó pereskedés szétzúzhatta volna az Alapítványt, vagy leg alábbis megakadályozhatta a szabad szoftver mozgalom jelenlegi befolyású erővé
növekedését. Az idők során azonban kitartottunk a licensz betartatásának e módja
mellett, nem mintha csak így lehetett volna, hanem mert ez is működött. A szabad
szoftverek körül egy egész iparág nőtt fel, melynek minden szereplője tisztában volt
a GPL fontosságával – és senki sem akart a szabad szoftvert lopó gonosztevő szerepébe lépni, valamint senki sem akart ilyen szereplő ügyfele, üzlettársa, vagy akár al15

kalmazottja lenni. A hírverés nélküli együttműködés és a rossz publicitással járó kilátástalan jogi csatározás közti válaszút elé kerülve egyetlen jogsértő sem választotta
a nehezebbik utat.
Egyszer vagy kétszer még az is megtörtént, hogy cégek szándékos jogsértő maga tartást tanúsítottak: GPL-es szoftverek forráskódját a forrás elrejtésének szándékával
újrafordították, és zárt termékként eladásra kínálták. Ilyen esetekben is segítettem az
FSF-en kívüli szabadszoftver-fejlesztőknek, megoldásként – mivel a bűnös jogsértő
önszántából nem hagyott fel a jogsértéssel, és jogi részletkérdések miatt ezekben az
ügyekben nem lehetett büntetőpert indítani – meggyőztük a bűnös fél viszonteladóit
és lehetséges ügyfeleit. „Miért fizetne Ön is komoly pénzösszegeket – kérdeztük tőlük –, olyan jogsértő szoftverért, amely csak hosszadalmas jogi gondokhoz vezet, miközben a rendes verzió probléma nélkül elérhető?”Az ügyfelek kivétel nélkül belátták
a kérdés jogosságát. A szabad szoftverek ellopása szó szerint olyan terület, ahol a
bűnözés nem kifizetődő.
De talán túl jól is sikerült mindez. Ha évekkel ezelőtt perre mentem volna GPL-ügyben, akkor a Microsoft jelen sugdosásai süket fülekre találnának. Pont ebben a hónapban dolgoztam pár közepes bonyolultságú ügyön. Azt mondtam: „Látjátok, men ynyi ember akarja világszerte, hogy bírósági perre vigyem a GPL-t, csak hogy bebizo nyítsam, lehetséges?Példát kéne valakivel statuálnom. Akad önként jelentkező?”
Egyszer majd lesz ilyen. De annak a valakinek az ügyfelei el fognak tőle fordulni, tehetséges szakemberek nem akarják majd hírnevüket ilyen céghez kötni és kilépnek,
valamint a negatív hírverés sem fog éppen használni nekik. És akkor még nem is
mentünk perre. Az első próbálkozó nagyon meg fogja bánni. Jogi módszereink talán
éppoly szokatlanok, mint a szakmaiak, de épp ez a lényeg. A szabad szoftver azért
fontos, mert végeredményben pont a szokatlan bizonyul jónak.
Eben M o glen a Colu m bia Egyete m jogi karának jogász és jogtörténeti
professzora, a
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