
12 Linuxvilág

Láttuk-hallottuk

A Microsoft célba vette következõ áldozatát, a beágya-
zott Linuxot, ám a beágyazott Linux közössége készen
áll a harcra.
A Microsoft monopólium jól ismert trükkjeinek egyikét
vetette be, amikor 2001 utolsó negyedévében „Miért
érdemes a Microsoft Windows XP Embedded rendszert
választani, és miért nem beágyazott Linuxot?” címen
hosszadalmas összehasonlítást közölt az újonnan bemu-
tatott Windows XP Embedded és a beágyazott Linux-
rendszerekrõl. A következõkben röviden errõl lesz szó.
Eszerint a beágyazott rendszert fejlesztõ bármilyen eszköz
tervezésének megkezdése elõtt, elsõ döntéseképpen kivá-
lasztja az operációs rendszert. Mindegy, hogy egy egyet-
len gyártóhoz kötõdõ alapról kíván-e áttérni kereskedel-
mire, vagy kereskedelmi alaprendszerek közötti váltást
készít elõ, a figyelembe veendõ szempontok a következõk:
• gyors piacra lépési lehetõség;
• biztos, bõvíthetõ rendszermag, amely az összes

tervezetnél felhasználható;
• fejlett mûszaki megoldások, amelyek támogatják

a legújabb lehetõségeket;
• elõrelátható folyamatok a termék életciklusa alatt.
• emellett várhatóan a lehetõ legalacsonyabb árat pró-

báljuk elérni valamelyik neves gyártónál, aki képes
a teljes fejlesztési folyamathoz támogatást adni.

Ezután a szóban forgó írás szerzõje végiglépked a két
rendszer összehasonlításán, és – amint várható volt –
úgy találja, hogy az XP minden szempontból elõnyösebb
választás: átfogó, minden részletre kiterjedõ, egyedül-
álló, más rendszerekkel együttmûködõ, világméretû, ki-
próbált megoldás – továbbá a Linux sem ingyenes, az
OEM felhasználói szerzõdés viszont elõnyös.
A Linux-közösség válasza
A Microsoft beágyazott Linux-ellenes kiadványának
tanulmányozása után a � http://LinuxDevices.com nyil-
vánosságra hozott egy felhívást, amelyben cselekvésre
buzdítja az érdekelteket, hozzátéve: „a beágyazott Linux
nem egyetlen uralkodó gyártó terméke, hanem egymás-
sal együttmûködõ (és közben versengõ) kisebb-nagyobb
vállalkozások és több ezer egyéni fejlesztõ erõfeszítésé-
nek eredménye” – a felhívás mielõbbi, tömeges válasza-
dást sürgetett a Microsoft által intézett támadásra.
A Linux-közösség hamarosan felvette a kesztyût, és
gyors visszavágás érkezett, a Lineo és a LynuxWorks
pedig egy hosszabb és részletesebb, helyenként
mulatságos cáfolatot jelentetett meg. Az alábbiakban a
számos hozzászólásból tálalunk néhány idézetet:
• „Nem ez az elsõ alkalom, hogy az MS saját készí-

tésû, a Windows által igen, de a Linux által nem
támogatott szolgáltatások az összehasonlító elemzé-
sével próbálja a Linuxot kedvezõtlen színben feltün-
tetni. Egy Németországban élõ számára – én is in-
nen írok – ez a fajta PR teljesen idegenül hat, hiszen
hazámban összehasonlító hirdetések nincsenek en-
gedélyezve. Az elsõ ilyen hirdetéseket a Linuxszal
kapcsolatban láttuk az újságokban, és mivel a Linux
nem egy vállalat, hanem szabad termék, így nem

perelhet más céget annak hirdetéseiért. Sosem ér-
tettem, miért csinálják ezt. Ha félretesszük a szabad-
ságra és az önállóságra vonatkozó természetes igé-
nyünket, a történteket úgyis felfoghatjuk, hogy az
MS elárulta nekünk, hol javíthatunk még a Linuxon,
és milyen érveket tudunk felvonultatni mellette a
lehetséges vásárlóknak. Minden hasonló cikk mindig
ugyanazt a visszahatás váltja ki – a végén mindig
az MS jár rosszul.”

• „A Microsoft szokás szerint azt csinálja, amihez
a legjobban ért: a fejlesztõk feje felett egyenesen
a vezetõkre hat, akik felülrõl hozzák a döntéseket.
A beágyazott termékek fejlesztõi szeretnek saját
megoldásokat kidolgozni, hiszen az igények is sokfé-
lék. Az eltérõ eszközök másfajta területeken használ-
hatók. A nagyokosok szeretnek mindenre jó terméke-
ket vásárolni, amit természetesen vállalati szabvány-
ként terjesztenek el. Õk ugyanis mindenhez értenek,
enélkül az MS sem lehetne egyeduralkodó a piacon.
Nem tudom, hogy a beágyazott termékek piacán
mekkora a befolyásuk, de a mobiltelefonok, zsebtit-
károk, árusítóhelyek stb. fejlõdését figyelve a nagy-
okos-szakmai vezetõ arány egyre romlik.”

• „A Microsoftnak nagyon jó oka van arra, hogy ag-
gódjon hosszútávú szerepe és jövedelme miatt,
mivel befolyása egyre kisebb, kapcsolata a számí-
tógépgyártókkal és a beágyazott termékek fejlesz-
tõivel egyre lazább. A Microsoft az x86-32 asztali
gépek piacát uralja, és itt is fog kimúlni.”

• „Az, hogy a Microsoft hogyan értelmezi a beágyazott
szót, még a vékony ügyfelek ötleténél is érdekesebb.
A Microsoft Kenyérpirító egy négy Pentium IV pro-
cesszort tartalmazó készülék lenne – mindkét olda-
lon két-két processzorral –, és a pirítós elkészítésé-
nek idejére valószínûleg parancssori módba váltana.
Az, hogy egy teljes operációs rendszert, egy web-
böngészõt és további programokat kell belesûríteni
4 MB NVRAM-ba és 8 MB RAM-ba, kész átok szá-
mukra. Beágyazott: ez a szó számukra azt jelenti,
hogy egy csontig lecsupaszított rendszer talán meg-
elégszik 32 MB memóriával. Természetesen így
is annyi erõforrást igényel, hogy azon egy átlagos 
e-kereskedelmi weboldal is mûködne, ha operációs
rendszerként Linuxot választanánk. Hacsak nem
elvakultan követed ezt a képet, sosem fogod megér-
teni, hogy honnan jönnek és hová tartanak.”

• „A Microsoft pontosan azt a tényt pocskondiázza,
hogy a Linux választási lehetõséget ad a fejlesztõk-
nek: „Például legalább öt különbözõ ablakkezelõ és
legalább négy, egymással versengõ webböngészõ
van...”. A Microsoft elképzelései szerint az, hogy
a fejlesztõnek ki kell választania azt az ablakkezelõt
vagy webböngészõt, amely a legjobban felel meg
az elvárásainak, kész katasztrófa. Az a rengeteg 
– gyakran nem is használt – szolgáltatás, amit pél-
dául a Microsoft Internet Explorer biztosít, számos
alkalmazásnál feleslegesnek bizonyulhat, a program

Elefánt a beágyazott porcelánok boltjában
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több megabájtos méretérõl nem is szólva. Egy olyan
megrögzött Microsoft számára, amely a választási
lehetõséget rossz dolognak tartja, ezek a szempon-
tok természetesen másodlagosak.”

LynuxWorks
„Mi is elvégeztünk néhány vizsgálatot, és néhány meg-
jegyzést szeretnénk fûzni az új Windows XP Embedded
termék mint a beágyazott termékek piacának egyik új sze-
replõje megjelenéséhez. Általában elmondható, hogy az
operációs rendszer használhatósága a beágyazott termé-
kek piacán korlátozott, a Linuxszal szemtõl szembe állítva
nem állja meg a helyét. Az XP beágyazott termékként
számos hiányossággal bír. Egyes helyeken ugyan jól hasz-
nálható, de ezek száma – mint látható lesz – korlátozott.
A Microsoft terméke továbbra is kedvezõtlen választás
mind méret, mind teljesítmény tekintetében.”
Összefoglalásképpen elmondható, hogy a Windows XP
az alábbi okok miatt jelent rosszabb megoldást a
Linuxnál, ha beágyazott rendszert kell választani:
• Méret – a Windows XP 5–15 MB memóriát foglal,

míg a beágyazott Linux memóriaigénye 259 KB.
• Teljesítmény – a piac elismerte, hogy a Linux lega-

lább olyan jó teljesítményt nyújt a kiszolgálók eseté-
ben, mint a Windows. A Windows XP ellen szóló
további tényezõket figyelembe véve (méret és
bonyolultság) a beágyazott alkalmazások esetében
minden bizonnyal még inkább a Linux felé billen
a mérleg nyelve.

• Kiforrottság – a Linux több mint negyven éve fej-
lõdõ operációsrendszer-modellt követ. Az együttmû-
ködési kérdések, a teljesítmény és az általános ter-
vezési eljárások különösen hosszú ideje fejlõdnek
a gyakorlati tapasztalatok alapján. A fejlesztéseket
sokféle rendszeren elvégezték.

• Testreszabhatóság – a Linux magas fokon testre-
szabható, valamint jellemzõen memóriában szegé-
nyebb rendszerekre fejlesztették, ellentétben a
Windows XP-vel, amely nagyméretû, memóriaigé-
nyes környezetbõl érkezett.

• Újítások – a Linux nyílt forráskódjának köszönhe-
tõen sokkal inkább az új ötletekre nyitott fejlesztõk
eszközévé vált, mint bármely Windows-termék.

• Külsõ támogatás – Linux alá többezer nyílt forrású
alkalmazás, illesztõprogram és rendszermag-kiter-
jesztés érhetõ el, valamint kereskedelmi termékek
is vásárolhatók. Ez az érték minden bizonnyal össze-
vethetõ a Windows XP-alkalmazások számával.

• Hálózatkezelés – minden fontosabb hálózati
protokoll, biztonsági szolgáltatás és kiterjesztés
elérhetõ Linux alatt. Jelentõs részük elõbb futtatható
Linuxon, mint egyéb operációs rendszereken.

• Biztonság – a Linux nyílt forráskódja a „több szem
többet lát” elvnek köszönhetõen hihetetlen mértékben
fejlõdik. Kedvezõ hatása különösen a biztonsági proto-
kollok területén érezhetõ, mivel tervezésük és megva-
lósításuk kiválóan leírt és ismert. Remek példa erre az
NSA nemrég kiadott biztonságos Linux-terjesztése.

• Együttmûködés – a Linux-kiszolgálók kulcsfontos-
ságú szerepet játszottak az Internet fejlõdésében,
így a különféle rendszerek példamutató mértékben
képesek együttmûködni egymással. Mivel a Java
a Windows XP .NET keretrendszerének minden

elõnyös tulajdonságával rendelkezik, a Linux lénye-
gesen magasabb fokon képes együttmûködni más
rendszerekkel, mint a Windows XP.

• Költséghatékonyság – minden környezetben a fej-
lesztés igényli a legtöbb forrást. A teszteléseket és a
telepítéseket eltérõ környezetekben végzõ közösség
nagyban hozzájárult a Linux sikeréhez. A beágyazott
termékek sokszor rendkívül egyedi jellege miatt a
magas fokon testreszabható Linux a költségek szem-
pontjából különösen jó választásnak tûnik.

• Támogatás – a Microsoft egyetlen forrásból biztosít
csak támogatást a termékeihez, korlátozva az egy-
mással versengõ ajánlatokat. A Linux világában ezzel
szemben bõséges választék áll rendelkezésre a
különféle vállalkozásokból, akik támogatást, egyéb
megoldásokat és programokat kínálnak.

• Fejlesztõi eszközök – míg a Windows XP csak IDE-
környezetben végzett fejlesztésekre nyújt lehetõsé-
get, addig a Linux az IDE-környezetek mellett nagy
hatékonyságú, hagyományos Unix fejlesztõi környe-
zetet is biztosít.

• Megbízhatóság – a tények magukért beszélnek.
A Windowst ritkán veszik számításba a küldetéskriti-
kus alkalmazások futtatásakor, míg a Linux alkalma-
zása az ilyen esetekben teljesen elfogadott.

Lineo
„Megszokott, hogy a hasonló, a Microsoft részérõl meg-
jelentetett összehasonlítások következetesen a verseny-
társak termékeinek elõnytelen vonásait próbálták meg
kiemelni, miközben a Microsoft saját hiányosságairól el-
feledkeztek. Ebben a dokumentumban a Microsoft szerzõi
látszólag elfeledkeztek róla, hogy intelligens és hozzáértõ © K
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programmérnökök, eszközgyártók és szerkesztõk közössé-
géhez kell szólniuk, akik értenek a beágyazott program-
rendszerekhez. A Microsoft összehasonlításának tartalma
és hangvétele alapján valószínûsíthetõ, hogy a versenytár-
sak ajánlatait nem ismerõ olvasókat feltételeztek…”
A Microsoft a webböngészõt és az ablakkezelést az alattuk
mûködõ operációs rendszerhez kötötte, és ezeket az össze-
tevõket lényeges operációs rendszerösszetevõkként kezeli.
A jelek szerint nem hisznek a termékek közötti különbség-
tételben vagy a választás lehetõségében. Ez a meggyõzõ-
dés erõsen áthatja a Microsoft összehasonlítását.
A Lineo viszont nem próbálja elõírni az ügyfelei számára,
hogy mit építsenek be a végleges termékbe. Például szá-
mos beágyazott termék esetében nincs szükség grafikus
felületre vagy webböngészõre, így bármely beágyazott
operációs rendszerekkel foglalkozó cégnek kár volna azt
gondolnia, hogy ezek minden rendszernek elválaszthatat-
lan részét képezik. A Lineo Embedix beágyazott operá-
ciós rendszere ehelyett olyan alapvetõ szolgáltatáskész-
letet biztosít, amely egy teljesen mûködõképes operációs
rendszer felállításához feltétlenül szükséges, így a fejlesz-
tõk kiválaszthatják azokat az elemeket, amelyekkel termé-
küket kiemelhetik a versenytársaké közül. A valóság az,
hogy ez a fajta rugalmasság sokkal bõvebb körû újítási
lehetõséget ad a fejlesztõk kezébe, mint amit a Microsoft
zárt forrású modelljében kaphatnak.
A Lineo teljesen nyílt forrású Linuxot kínál, a legyártott ter-
mékek után nem szed díjat. A fejlesztõ alkalmazások ezreit
módosíthatja szabadon, és használhatja a saját eszközén.
Az elhagyható felhasználói szerzõdéspontok úgy kerülnek
kialakításra, hogy a lehetõ legjobban megfeleljenek az ügy-
fél és a Lineo érdekeinek. A Windows XP Embedded ese-
tében nincs semmiféle különbségtétel, a fizetendõ jogdíj
a mennyiséggel arányos, így a fejlesztõk lehetõsége a költ-
ségek csökkentésére meglehetõsen korlátozott.
A Linux támogatása szintén versenyképes. A Linux nyílt
forrású jellegének köszönhetõ, hogy számos különbözõ
forrásból kapható támogatás – legyen szó akár belsõ,
akár szerzõdéses, nyilvánosan elérhetõ (internetes) vagy
kereskedelmi Linux-cégekrõl. Mit jelent ez a fejlesztõk
számára? Azt, hogy a linuxos cégek versengeni fognak
az Ön cégéért, így a fejlesztõk nagyobb mozgásteret
kapnak, és saját piacra lépési, költség- és szolgáltatás-
igényüknek megfelelõ ajánlatot választhatnak.
Miért támadják a beágyazott Linuxot?
Ahogy elül a csatazaj, érdemes elgondolkozni a kérdé-
sen: miért pont most irányította a Microsoft beágyazott
termékcsoportja torpedóit a beágyazott Linux ellen?
Lássunk néhány indokot!
Az elsõ ok: a Microsoft az általános beágyazott ter-
mékek piacán vesztésre áll a Linuxszal szemben.
Számos piaci felmérés, köztük például az Evans Data
Corporation „2001-es felmérés a beágyazott rendszerek
fejlesztõi között” tanulmánya következetesen azt álla-
pítja meg, hogy a beágyazott Linux hatalmas léptekkel
tört elõre az elmúlt egy-két évben.
Az Evans Data Corporation legutóbbi adatai szerint 

– 2001-ben ötszáz fejlesztõt kérdeztek meg – a beágya-
zott Linux a harmadik legnépszerûbb, beágyazott termék-
hez választott operációs rendszer volt, egyedül a Wind
River VxWorks és a Microsoft DOS-rendszere elõzte meg,
a Microsoft WinCE viszont mögé került (lásd az ábrát).
Sokkal fontosabb ennél, hogy a tanulmány összefogla-
lása szerint a beágyazott Linuxnak komoly esélye van
arra, hogy az elkövetkezõ egy év során megszerezze az
elsõ helyet, megelõzve ezzel mind a Wind River, mind
a Microsoft termékét.
A második ok: a „PC utáni” korszak eszközeinek piacán
hatalmas pénzek forognak. Ide kapcsolódik az is, hogy
Microsoft azért foglalkozik egyre többet a beágyazott
Linuxszal, mert a nagyobb eszközgyártók, így a Hewlett-
Packard, a Sharp vagy a Motorola nemrég kezdte meg új,
beágyazott Linuxot futtató termékei szállítását. Ezek között
egyaránt találni kézi számítógépeket és tévés set-top
boxokat – ezek olyan gyorsan növekvõ piacok, amelyeken
a Microsoft nyilván egyeduralomra szeretne szert tenni.
A zsebtitkárok területén, ahol a Microsoft jelentõs része-
sedést ért el a piacvezetõ Palm kárára, a beágyazott
Linux szintén befutó lehet. Különösen érdemes észre-
venni, hogy a beágyazott Linux népszerûsége a Távol-
Keleten töretlenül nõ, ahol a legnagyobb tömegben
gyártják a végfelhasználóknak szánt eszközöket.
A kézi számítógépek területével ellentétben a set-top
szórakoztató készülékek és az autós számítógépek piacán
nincs vezetõ szereplõ. Ezeken a piacokon valószínûleg
jóval nagyobb jogdíjbevételre lehet számítani, mint az
asztali számítógépekén, tehát nem csoda, ha a Microsoft
már a kezdetek kezdetén szeretné megfojtani a Linuxot.
Még nincs vége!
Az elkövetkezõ hónapokban érdemes odafigyelni ezekre
a termékekre, valamint minden, a PC utáni korszakba
tartozó eszközre. A beágyazott Linuxot fejlesztõk – Lineo,
MontaVista, Red Hat – háza tájáról érkezõ pletykák sze-
rint ugyanis a szó szoros értelmében beágyazott Linuxot
futtató termékek százai várnak megjelenésre, olyan
termékek, amelyek nyilvánosan még nem mutathatók
be, amíg gyártóik a szállításra készen nem állnak.
Mindent egybevetve: 2002 minden bizonnyal izgalmas
év lesz a beágyazott Linux számára.
Kapcsolódó anyagok találhatóak a 33. CD Magazin/Bea-
gyazott könyvtárában.
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