linuks

7/26/05

10:04 AM

Page 50

Linux
Microsoft’u
Döver mi?

Microsoft’un Windows iﬂletim sistemlerinin ve Intel’in mikroiﬂlemcilerinin biraraya gelerek oluﬂturdu¤u 250
milyar dolarl›k “Wintel” endüstrisi, y›llard›r bilgisayar ve yaz›l›m sektörü
üzerinde hakimiyet sürüyordu. Ancak
bu imparatorluk ﬂimdilerde Linux iﬂletim sistemlerinin ve Intel mikroiﬂlemcilerinin bir araya gelerek oluﬂturdu¤u
“Lintel” endüstrisi taraf›ndan ciddi biçimde y›prat›lmakta. Bu y›pranman›n
arkas›nda yatan ve Windows endüstrisini yok etme tehdidi savuran aç›k kaynak kodlu yaz›l›m modeli, Microsoft’u
taht›ndan indirmeye giden yolda hedefe do¤ru emin ad›mlarla ilerlemekte.
Aç›k kaynak kodlu modelin en önemli
temsilcisi olan Linux iﬂletim sisteminin
peﬂinden giden taraftarlar›n say›s› tüm
dünya genelinde h›zla artmaya devam
ededursun, Linux’cular dünyas›na
IBM, Dell, Hewlett-Packard gibi hepimizin bildi¤i büyük ticari ﬂirketler de
çoktan kat›ld›.
Ticari ﬂirketlerin üretti¤i yaz›l›mlar›
bilgisayarlar›m›zda kullanabilmemiz
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için, gereksinim duydu¤umuz yaz›l›mlar›n lisans ücretlerini ödememiz ve
bunun karﬂ›l›¤›nda yaz›l›m›n kullan›m
hakk›n› sat›n almam›z gerekiyor. Bu ticari üretim modelinde bir yaz›l›m› hiç
para ödemeden kullanmam›z olanakl›
de¤il. Tek alternatifimiz yaz›l›m›n, orijinalini kullanmak için ödememiz gereken lisans ücretinden çok daha az bir
ücret ödeyerek, kaçak bir kopyas›n› sat›n almak. Ama bu yöntemi uygulad›¤›m›zda da korsan yaz›l›m suçuna ortak
olmakla kalmay›p, üstelik yaz›l›m› kullan›rken orijinal kopyas›nda rastlanmayan pek çok teknik sorunla da savaﬂmak zorunda kal›yoruz. Oysa aç›k
kaynak modeli yaz›l›m kullan›c›lar›na
hem ödenecek lisans ücretlerinden,
hem korsanl›ktan, hem de teknik sorunlardan uzak, huzurlu ve bedava bir
yaz›l›m dünyas› vaadediyor. Kullan›c›lar›n yaz›l›mlar›n kullan›m hakk› lisans›na herhangi bir ücret ödemeksizin
sahip olmalar› ve bu yaz›l›m›n kodlar›
üzerinde dilediklerince geliﬂtirme yapmalar›na olanak tan›yan aç›k kaynak

modelinin, yak›n bir gelecekte yaz›l›m
geliﬂtirme konusunda küresel anlamda
egemen bir üretim modeli haline gelmesi bekleniyor.
Aç›k kaynak modelinin sundu¤u en
önemli yarar, yaz›l›m sektörünü “çok
laf, az iﬂ” zihniyetinin getirdi¤i göz boyama ve palavrac›l›k e¤ilimlerinden
bütünüyle kurtar›yor olmas›. Ticari
olarak sat›lan belli bir yaz›l›m›n kullan›m hakk›n› lisans ücretini ödeyerek
sat›n alan biz kullan›c›lar, asl›nda bir
bak›ma yaz›l›mlar›n› sat›n ald›¤›m›z
ﬂirketlerin tutsaklar› haline geliyoruz.
Bu da kullan›m hakk›n› sat›n ald›¤›m›z
yaz›l›mlarla ilgili herhangi bir sorun
yaﬂad›¤›m›zda sat›c›lar›n bize karﬂ›
göstermesi gereken ilginin ve deste¤in
neredeyse ortadan tamamen kalkmas›na neden oluyor. Aç›k kaynak modelinin do¤as›nda var olan saydaml›ksa,
gizlili¤i s›n›rland›r›yor ve böylece kiﬂilerin ortaya ç›kan kalitesiz iﬂlere yönelik olarak sorumluluktan kaçmalar›n›
güçleﬂtiriyor. Çünkü kullan›c›lar›n asla
görmeyecekleri düﬂünülerek yaz›lan
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kaynak kodlar›yla, tüm dünya taraf›ndan incelenece¤i bilinerek yaz›lan kodlar aras›nda ciddi bir kalite fark› olmas›n›n yan›s›ra, müﬂterilerinin bir ürünü
be¤enmedi¤inde onu kendi baﬂ›na düzeltebileceklerini ya da kolayl›kla baﬂka bir hizmet sa¤lay›c›ya geçebileceklerini bilen yaz›l›m ﬂirketlerinin üretim
politikalar› da daha nitelikli oluyor.
Belli bir ücret karﬂ›l›¤›nda lisans satarak yürüyen yaz›l›m üretim modelinin hayat›n› sürdürebilmesi için gereksinim duydu¤u gizlilik ve di¤er
taktiklerin çok büyük maliyetler,
verimsizlik ve k›zg›nl›k do¤urdu¤u kan›tland›¤› için, bu olumsuzluklardan ar›nm›ﬂ bir
seçenek sunuldu¤unda
kullan›c›lar kolayl›kla
bu seçene¤e do¤ru kay›yor.
Baﬂlad›¤› günden itibaren ticari yaz›l›m üreticileri taraf›ndan alay konusu edilen
aç›k kaynak hareketinin yasal ve kültürel yap›s›, ticari yaz›l›m üretimi sektörünün tüm yönetimsel, finansal ve
yasal düzenlemelerinin d›ﬂ›nda bir özgürlük sunuyor. Bu özgürlü¤ün peﬂinden ilk gidenler, yaz›l›mlar konusunda
usta olan ama bu ustal›klar›n› belli ticari amaçlar d›ﬂ›nda kullanmay› tercih
eden bilgisayar korsanlar› oldu. Zaman
içinde aç›k kaynak modelinin kendini
geliﬂtirmesi ve özellikle aç›k kaynak
kodlu bir iﬂletim sistemi olan Linux’un
ortaya ç›kmas›yla birlikte, çok farkl›
profillerden pek çok kiﬂi aç›k kaynak
üretim modelinin peﬂine tak›ld›. Ama
as›l ﬂaﬂ›rt›c› olan, geliﬂime aç›k kaynak
modelinin bireysel kullan›c›lar›n da
ötesine geçip, kendine ticari kiﬂiliklere
sahip taraftarlar da bulmas›yla yaﬂan-

d›. Ortaya ç›kmas›ndan bu yana geçen yirmibir y›l sonunda bugün sektörün devleri olarak bilinen IBM, Hewlett-Packard (HP) ve Intel gibi ticari oyuncular da aç›k kaynak
kodu hareketinin ve bu hareketin en
önemli temsilcisi say›lan Linux iﬂletim
sisteminin destekleyicileri haline gelmiﬂ durumdalar. Ateﬂli Linux destekleyicileri haline gelen bu ﬂirketlerin asl›nda temel dertleri, Microsoft’un
ürünlerinin sat›ﬂ fiyatlar›n› ve yaz›l›m
sektöründe sahip oldu¤u gücü azaltmak.

Aç›k Kaynak Modelinin
Yaﬂam Öyküsü
Aç›k kaynak modelinin babas›, Unix
iﬂletim sisteminin lisansl› sistem parçac›klar›na ayr›lmas›na tepki olarak
1984 y›l›nda Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü’nden istifa eden, fazlas›yla
zeki bir bilgisayar bilimcisi, Richard
Stallman. ‹stifas›yla birlikte yaz›l›m
üretimi alan›nda bir savaﬂ açan Stallman, Unix Olmayan (Not Unix) anlam›na gelen GNU ad›nda, Unix karﬂ›t› bir
iﬂletim sistemi üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlad› ve bu çal›ﬂmas›yla birlikte aç›k
kaynak lisans› düﬂüncesini yaymak ve
yönetmek için “Özgür Yaz›l›m Derne¤i”ni kurdu. 1991 y›l›ndaysa 21 yaﬂ›ndaki Linus Torvalds, kendi kiﬂisel bilgisayar› için yazd›¤› ve bilgisayar›n dona-

n›m›n› kontrol eden iﬂletim sisteminin
parças› olan orijinal Linux çekirde¤i
kodlar›n› nas›l yayaca¤› konusundaki
karar›n› ﬂekillendirirken, Stallman’in
1984 y›l›nda ortaya att›¤› düﬂünceleri
temel ald›. Torvalds’›n yaratt›¤› kodlar
ve bu ﬂekilde baﬂlat›lan da¤›t›m ve geliﬂtirme giriﬂimi pek çok yaz›l›mc›n›n
ilgisini çekti ve h›zla geliﬂti. Bu geliﬂme asl›nda 1990’lar›n ortas›nda
var olan iki etkili güç sayesinde
gerçekleﬂti. Bu güçlerden ilki ve
en önemlisi, yaz›l›ma ait kodlar›n elektronik olarak da¤›t›m›n›
ve birbirinden ba¤›ms›z olarak
farkl› yerlerde çal›ﬂan yaz›l›mc›lar›n, tek bir merkezden sorumluluk da¤›t›lmaks›z›n birarada bir üretim gerçekleﬂtirebilmelerini olanakl› k›lan ‹nternet teknolojisiydi. ‹kinciyse, özellikle
Microsoft ve Sun Microsystems olmak üzere, ürettikleri yaz›l›mlar›n lisanslar›n› ücretli olarak satan tüm yaz›l›m ﬂirketleri taraf›ndan zorla kabul
ettirilen k›s›tlamalar›n ve bask›lar›n
kullan›c›lar üzerinde yaratt›¤› hayal k›r›kl›¤›yd›.
Linux’un ticari kullan›ma girdi¤i ilk
y›llardaki en baﬂar›l› uygulama ortamlar›, günümüzde de aç›k kaynak modelinin en ilgi çeken kullan›m alanlar›
olan Web sunucular›yd›. Dünya genelinde bulunan web sunucular›n›n büyük bir ço¤unlu¤u, k›sa bir süre içinde
aç›k kaynak kodlu yaz›l›m kullan›r hale geldi. Daha sonraysa IBM, aç›k kaynak kodu konusundaki giriﬂimlere para ve eleman deste¤i vermeye baﬂlad›.
IBM, Intel ve Dell lider ticari Linux sat›c›s› konumundaki, isminin Türkçe’deki karﬂ›l›¤› “K›rm›z› ﬁapka” anlam›na gelen “The Red Hat” yaz›l›m ﬂirketine yat›r›m yapt›. Veritaban› yönetimi konusunda lider konumda olan
Oracle ise Windows iﬂletim sistemi
üzerinde çal›ﬂacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂ
tüm veritaban› ürünlerini, Linux’da da
çal›ﬂabilecek ﬂekilde de¤iﬂtirdi. 2003
y›l›n›n sonlar›nda Novell, küçük bir Alman Linux sat›c›s› olan SuSE isimli
ﬂirketi 200 milyon dolardan daha fazla
bir ücret ödeyerek sat›n ald› ve bunun
ard›ndan IBM Novell’e 50 milyon dolar yat›rd›. IBM, HP ve Dell, üzerinde
Linux’un kurulu oldu¤u bilgisayar donan›mlar›n› satmaya baﬂlad›. Son y›llardaysa IBM aç›k kaynak kodlu bir ‹nA¤ustos 2005
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zarar›n bir benzerini Microsoft’a vermek amac›yla Microsoft Office’in küçük bir rakibi olan bir Alman ﬂirketini
sat›n almas›yla baﬂlad›. Hâlâ pazarda
yeri pek de fazla olmayan bir oyuncu
olsa da hem Windows hem de Linux iﬂletim sistemleri üzerinde çal›ﬂan Open
Office’in, dünya genelindeki bireysel
ve kurumsal kullan›c›lar taraf›ndan
tercih edilme oran› gitgide artmakta.
Buna karﬂ›l›k 2004 y›l›n›n son çeyre¤inde Microsoft’un kamuya aç›klad›¤›
finansal raporlar›na göre Office ürününden ve bu ürünle iliﬂkili yaz›l›mlardan elde etti¤i kar, bir önceki y›la göre %3 azalm›ﬂ durumda.

Aç›k Kaynak Modeli:
Peki Ama Neden?
ternet taray›c›s› olan Firefox’un geliﬂtiricisi Mozilla Derne¤i’ni desteklemeye
baﬂlarken bir yandan da Intel, HP ve
di¤er ﬂirketlerle biraraya gelerek, amac› Linux’un iﬂ dünyas›ndaki kullan›m›n› art›rmak olan ve çal›ﬂanlar› Linus
Torvalds ve di¤er aç›k kaynak kodu
geliﬂtiricilerinden oluﬂan Aç›k Kod Geliﬂtirme Laboratuvarlar›’n› (Open Source Development Labs - OSDL) kurdu. Bugün Linux iﬂletim sistemi en basit cep telefonlar›ndan en karmaﬂ›k yap›daki IBM ana bilgisayarlar›na kadar
her ﬂeyde çal›ﬂabiliyor. Kiﬂisel masaüstü bilgisayarlar›ndaysa çok daha yayg›n olarak kullan›lmakta. The Red Hat
ise y›ll›k büyüme oran› %50 olan 200
milyon dolarl›k yüksek kârl› bir ﬂirket
haline gelmiﬂ durumda.

Sunucularda ve
Masaüstünde Aç›kl›k
Linux’un dünya genelindeki sunucu pazar›nda egemenlik kurmas›, asl›nda pek de ﬂaﬂ›rt›c› olmayan, kaç›n›lmaz bir son. Aç›k kaynak kodlar› ve Linux konusunda röportaj vermekten
kaç›nan Microsoft aksini düﬂünüyor olsa da, The Red Hat ﬂirketinin yöneticilerine göre Unix ﬂimdiden yenilmiﬂ durumda ve Microsoft’un art›k bunu de¤iﬂtirmek için yapabilece¤i hiçbir ﬂey
yok. Dünyaca ünlü bir araﬂt›rma ﬂirketi IDC’nin sunucu pazar›na yönelik
olarak yapt›¤› araﬂt›rmalar Linux’un
y›lda %40’dan daha fazla bir oranda
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büyüdü¤ünü, buna karﬂ›l›k olarak bu
oran›n Windows Unix için y›ll›k
%20’nin alt›nda oldu¤unu ve giderek
de azalmakta oldu¤unu gösteriyor.
Masaüstü bilgisayar pazar›nda Linux’un nas›l bir yönde ilerleyece¤inin
tahmin edilebilmesiyse çok daha güç.
Aç›k kaynak iﬂletim sistemlerinin ve
yaz›l›mlar›n›n kiﬂisel bilgisayarlar üzerinde ne kadar h›zl› sömürge kuraca¤›
konusunda keskin anlaﬂmazl›klar varsa da, IDC Linux’un ﬂu anda küresel
kiﬂisel bilgisayar pazar›n›n yaklaﬂ›k
53’ünü elinde tuttu¤unu, bu oran›n
2008 y›l›nda neredeyse iki kat›na ç›kaca¤›n› ve Linux’un tüm kiﬂisel bilgisayar pazar›n› ele geçirece¤ini öngörüyor. Günümüzde pek çok perakende
bilgisayar sat›c›s›ndan Linux iﬂletim
sisteminin kurulu oldu¤u masaüstü ve
dizüstü bilgisayarlar al›nabilmeye baﬂlad› bile. Hem Windows, hem de Linux
iﬂletim sistemi üzerinde çal›ﬂan Firefox
‹nternet taray›c›s›ysa ﬂimdiden tüm
dünya genelindeki taray›c› pazar›n›n
%5’ini elde etmiﬂ durumda.
Kiﬂisel bilgisayarlar söz konusu oldu¤unda ‹nternet taray›c›s›n›n yan›s›ra
gündeme gelen çok önemli bir di¤er
baﬂl›ksa, hepimizin türlü iﬂlerimizi
yapmak için kulland›¤›m›z ofis yaz›l›mlar›. Microsoft Office yaz›l›mlar›na karﬂ› Don Kiﬂot’un yelde¤irmenleriyle
yapt›¤›na benzer bir mücadele veren
aç›k kaynak kodlu ofis yaz›l›m› “Open
Office” giriﬂimleri, 1990’lar›n sonunda
Sun’›n Linux’un Unix iﬂletim sistemi
ürünü konusunda kendilerine verdi¤i

Yaz›l›mlar›n kodlar›n›n kopyalanmas›na ya da geliﬂtirilmesine k›s›tlama
getirme hedefi taﬂ›yan ve korsanl›¤›
azaltma, al›nan risklerin karﬂ›l›¤›n› verme ve yaz›l›m ﬂirketlerinin kendi ürünleriyle uyumluluk konusunda bask›
kurabilmelerine olanak veren ticari yaz›l›m sektöründeki lisanslama yöntemi, kuﬂkusuz ak›ls›zlar taraf›ndan kurulmuﬂ bir düzen de¤il. Lisansl› bir yaz›l›m sat›c›s› endüstrinin standartlar›n›
kontrol eder duruma ulaﬂabilirse, çok
büyük miktarlarda paralar kazanma
ﬂans›n› da elde etmiﬂ oluyor. Kendi çal›ﬂanlar›na ﬂirketin hisselerinden
verdi¤i bir sistem kurarak tek baﬂ›na
dünya genelinde yaklaﬂ›k onbin kiﬂilik
bir dolar milyoneri ordusu yaratan
Microsoft, bunun en iyi örne¤i. Böylesine ciddi bir kazanç olana¤› sa¤layan
bir sektör varken, bu sektöre bir rakip
yarat›lmak istenmesi ve ﬂimdilerde on
milyonlarca kiﬂi taraf›ndan ücretsiz
olarak indirilen Open Office, Firefox,
Linux ve Apache gibi aç›k kaynak geliﬂtirme çabalar›n›n h›zla geliﬂmesi ﬂaﬂ›rt›c› gelebilir.
Bu ﬂaﬂk›nl›ktan kurtulmak için aç›k
kaynak modelinin, lisanslar› ticari olarak sat›lan yaz›l›mlara göre sa¤lad›¤›
üstünlüklere göz atmakta yarar var.
Lisansl› ürünlerin kodlar›n›n kullan›c›lar taraf›ndan özelleﬂtirilemiyor ve kullan›c›lar›n bu kodlar› test edemiyor olmas› nedeniyle, ortaya ç›kan ürünlerin
kalitesinde zaman zaman ciddi sorunlar yaﬂan›yor. Bir yaz›l›m üreticisinin
tüm endüstrinin standartlar›n› kontrol
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etme kapasitesine sahip hale gelmesiyse, Microsoft örne¤indeki gibi, tamamen kendi iste¤ine ba¤l› olarak, müﬂterileri kulland›klar› ürünlerle ilgili
olarak güncelleme yapmaya, bir baﬂka
deyiﬂle ayn› yaz›l›m›n yeni bir sürümünü kullanmak için daha fazla para ödemeye zorlayabilmeye olanak veriyor.
Ayr›ca kullan›c›lar›n› lisansl› bir standartla k›s›tlayan bir sözleﬂme yaparak
çok karl› kazançlar elde etme ﬂans›n›
yakalayan sat›c›lar, ürünlerinin kopyalanmas› tehditiyle karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› için, ürünlerini kopyalamak isteyen kiﬂileri y›ld›rmak ve sektördeki
kopyac› rakipleriyle hukuksal yollarla mücadele etmek amac›yla çok ciddi
miktarlarda bütçeler ay›r›p,
satt›klar› lisanslar› kontrol
etmek zorunda kal›yorlar.
Bir di¤er önemli konuysa, lisansl› ticari yaz›l›m satan ﬂirketlerin, ürünleriyle
ilgili planlar›n›, kaynak
kodlar›n› ve teknolojilerini,
çok dikkatlice korunmas›
gereken s›rlar olarak görmeleri ve dünya üzerindeki
tüm iﬂlerde oldu¤u gibi yaz›l›m geliﬂtirmede de gizlili¤in, örtbas edilecek hatalara ve suistimallere davet
kap›s› aç›yor olmas›. Kodlar›n gizli oldu¤u ve yöneticilerin kariyerlerinde üstünlük elde etmek amac›yla
bilgiyi gizledikleri ticari yaz›l›m ﬂirketlerinin ürünlerinde varolan hatalar, düzeltilmeksizin en son kullan›c›ya kadar gidiyor. Bu sorunun giderilmesi için ﬂirket bünyesinde yer alan geliﬂtirme
gruplar›ndan ayr› olarak tutulan test
ve kalite kontrol gruplar›ysa, ciddi ek
bütçeler gerektiriyor. Ürünün sahibi
yaz›l›m ﬂirketinin finansal sorunlar›n›n
olmas› ya da ﬂirket içindeki bir yöneticinin hiyerarﬂik yönetim düzeni içindeki bir iktidar savaﬂ›n› kaybetmesi, ürünün sorunlar›n›n y›llarca giderilmemesine neden oluyor. Sat›n ald›¤›n›z lisansl› bir yaz›l›mla ilgili olarak bir sorun yaﬂd›¤›m›zda, bunu ürünü ald›¤›m›z firmayla paylaﬂ›p onlar›n da sorunumuzu çözeceklerini umar›z ama ço¤u zaman hiçbir yan›t ya da çözüm
önerisi alamay›z.

Aç›k kaynak bu sorunlar› tamamen
tersine çeviren bir model. Aç›k kaynak
kodlu yaz›l›m sözleﬂmeleri, bir yaz›l›m›n kaynak kodunun, yaz›l›m›n her
da¤›t›m›nda ulaﬂ›labilir hale getirilmesini ve dileyen tüm kiﬂilerin, yapt›klar›
tüm de¤iﬂiklikleri ulaﬂ›labilir hale getirmeleri koﬂuluyla, yaz›l›m üstünde diledikleri geliﬂtirmeleri ve de¤iﬂiklikleri
yapabilmelerini gerektiriyor. Aç›k kaynak geliﬂtirme gruplar› tüm çal›ﬂmalar›n› teknik özellikleri, kaynak kodlar›,
hata raporlar›, hata düzeltimleri, gelecek planlar›, geliﬂtirmelere yönelik öngörüleri ve önemli tart›ﬂma baﬂl›klar›n›

içerecek biçimde tüm kullan›c›lar›n izleyebilece¤i ﬂekilde yay›nl›yorlar. Linux iﬂletim sisteminin rakibi Microsoft
taraf›ndan tüm ayr›nt›lar›yla izlenebilmekte olmas› da, bu yaklaﬂ›m›n do¤al
bir sonucu. .
Ticari olarak sat›lan lisansl› yaz›l›mlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aç›k kaynak
geliﬂtirmede yönetimsel hiyerarﬂi, stratejik oyunlar oynama, markalama ve
gösteriﬂli ürün duyurma etkinlikleri gibi durumlara çok daha az rastlan›yor.
Ço¤u mühendis için aç›k kaynak projelerinde gerek gönüllü, gerekse ücretli
olarak çal›ﬂmay› çekici k›lan özelliklerden en önemlisi de bu. Zaten The Red

Hat ﬂirketinin yöneticileri aç›k kaynak
konusunda kendileriyle çal›ﬂmak isteyen çok fazla kiﬂi oldu¤unu ve bunun
da kendilerine oldukça seçici davranabilme ﬂans› tan›d›¤›n› belirtiyor. Linux’un bugünkü toplam iﬂgücü
yaklaﬂ›k onbin kiﬂilik büyük bir topluluktan oluﬂuyor olsa da, bunlar›n ço¤u
asl›nda teknik kiﬂiler. The Red Hat gibi çok çabuk büyüyen bir ﬂirketin çal›ﬂan say›s›ysa, hâlâ bin kiﬂiden az. Öte
yandan çal›ﬂan say›s› 57.000 olan Microsoft’un yaln›zca hukuk birimi bile,
büyük olas›l›kla, tek baﬂ›na tüm aç›k
kaynak hareketinin yönetim yap›s›n›n
gerektirdi¤inden çok daha
maliyetli bir birim. Üstelik
Microsoft’un teknik iﬂgücünün büyük bir bölümü de kalite kontrol ve hata düzeltme
konusunda çal›ﬂan kiﬂilerden
oluﬂuyor. Aç›k kaynak modelindeyse bu tür iﬂler topluluktaki kullan›c›lar taraf›ndan
ücretsiz olarak zaten kendili¤inden yap›l›yor. Tüm bu etkenler nedeniyle aç›k kaynak
kullan›c›lar›n›n say›s› artt›kça
üretim maliyetleri azal›rken,
Microsoft’un üretim maliyetleri gitgide artmakta. Araﬂt›rma ﬂirketlerinin yapt›¤› çal›ﬂmaya göre Microsoft’un sunucu iﬂletim sistemlerine yönelik geliﬂtirme maliyetleri birim baﬂ›na yaklaﬂ›k 300 dolar,
Sun’›n benzer iﬂ için maliyetleri bundan da yüksekken,
The Red Hat’in ﬂu anda sunucu baﬂ›na yaklaﬂ›k 100 dolar olan maliyetinin bir y›l
içinde 75 dolar›n alt›na inmesi bekleniyor.

Aç›k Kayna¤›n
Kapal› Noktalar›
Tüm üstünlüklerine ra¤men aç›k
kaynak hâlâ mükemmel bir üretim sistemi haline gelebilmiﬂ de¤il. Sahip oldu¤u tüm bu güçler zaman zaman eksikliklerini de oluﬂturuyor. Bunun en
iyi örneklerinden biri, bir yaz›l›m geliﬂtirme araçlar› sat›c›s› olan BitMover
ﬂirketinde yaﬂand›. Bugüne kadar iki
modelin ortas›nda bir yap› kullanan bu
ﬂirketin, lisanslar›n› ticari olarak satt›¤› ürünlerin kodlar›, rakip bir ürün
A¤ustos 2005

53 B‹L‹M ve TEKN‹K

linuks

7/26/05

10:04 AM

Page 54

üretmek için kullan›lmamalar› koﬂuluyla, kullan›c›lara aç›k olarak sunuluyordu. Ancak ﬂirket, bu yöntemin kötüye kullan›lmas› nedeniyle yaz›l›m›n
kodlar›n›n aç›k olarak sunulmas›na
son verdi. ﬁirketin kurucusu Larry
McVoy’a göre Microsoft’un baﬂar›s›n›n
ve yayg›nl›¤›n›n temel nedeni, aç›k
kaynak modelinde iﬂi yapan kiﬂilere
para ödenmedi¤i için s›k›c› iﬂleri yapacak kiﬂilerin bulunam›yor olmas›. Örne¤in Microsoft çal›ﬂanlar›na pazardaki her bir yaz›c› ürünü için sürücü yaz›lmas› gibi s›k›c› iﬂleri kolayl›kla yapt›rabiliyorken, aç›k kaynak modelinde
böyle bir ﬂans›n›z olmuyor. Üstelik
aç›k kaynak pazarda zaten ticari lisansl› olarak halihaz›rda varolan ürünlerin yeniden oluﬂturulmas›n› kapsayan bir model oldu¤undan, büyük ölçekli bir kopyalama makinesi olman›n
ötesine geçemiyor. Geliﬂtirilecek herhangi bir yenilik için ödüllendirmenin
çok az olmas›, yeniliklerin desteklenmesini güçleﬂtiriyor.
Aç›k kaynak yaz›l›mlar için ticari talep artt›kça bu tür sorunlar›n azal›yor
olmas›, asl›nda aç›k kaynak modelinin
kendi içinde bir çeliﬂki yarat›yor. Zaten
aç›k kaynak modeline temel itirazlardan biri de bu noktada ortaya ç›k›yor.
Bu tür itirazlar›n sahibi çevrelere göre,
aç›k kaynak modelinin en sonunda
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üretece¤i ﬂey de asl›nda yaln›zca büyük, kötü, zengin tekelcilerden oluﬂan
yeni bir kuﬂak olacak. Ayr›ca gönderdi¤i her bir kod parças›n› denetleyen, uygulamalar› sertifikalayan, kodunu yedi
farkl› iﬂlemci mimarisine yönlendiren,
cihaz sürücüleri sa¤layan ve bunlar›
test eden, belli özel makinelerdeki performans›n› geliﬂtirmek için kod yazan,
yedi y›ll›k servis garantisi veren, ayn›
ürünlerin bir düzineden daha fazla dile çevrilmiﬂ halini sa¤layan, haftada 7
gün 24 saat müﬂteri telefonlar›n› yan›tlayacak kiﬂilere sahip olan The Red
Hat ﬂirketi gerçek Linux standart›n›
oluﬂturuyor ve sunuyor olsa da, büyük
olas›l›kla Microsoft’un ﬂu anda sahip
oldu¤u gücün ayn›s›na asla sahip olamayacak. Çünkü ürünlerinin aç›k kaynak yaz›l›m sözleﬂmesinin maddelerine ba¤l› olmas› nedeniyle di¤er firmalar daima The Red Hat’in kodlar›n›
al›p kendileri satabilecekler.

Aç›k Kaynakl› Gelecek
Bir yandan aç›k kaynak modelinin
yaz›l›m sektöründeki durumuna iliﬂkin
tart›ﬂmalar sürerken, di¤er yandan ço¤u
kiﬂi bu modelin di¤er endüstrilere de yay›labilece¤ine ﬂimdiden inanm›ﬂ durumda. Di¤er endistriler içinde bu modelin
yaﬂam ﬂans› bulmas› olas›l›¤›n›n en yük-

sek oldu¤u alanlar›n baﬂ›nda yay›mc›l›k
geliyor. Kullan›c›lar›na makale ekleme
ve varolan makaleler üzerinde düzenleme yapma izni veren, ‹nternet üzerinden sunulan aç›k kaynak bir ansiklopedi olan Wikipedia bunun en iyi örneklerinden biri. Bir di¤er örnekse ziyaretçilerin orijinal yazarlar› belirtmek
koﬂuluyla makaleleri kopyalayabildi¤i
ya da kullanabildi¤i, ücretsiz hakemli bilimsel dergilere ulaﬂ›m olana¤› sa¤layan
Public Library of Science. Aç›k kaynak
modelinin kendisine yaﬂam olana¤› bulaca¤› öngörülen s›radaki alanlarsa, biyoteknoloji ve eczac›l›k.
Gelece¤e iliﬂkin öngörüler söz konusu oldu¤unda ak›llara gelen en
önemli soruysa, aç›k kaynak modelinin
özelliklerinin ticari lisansl› modelin üstünlükleriyle birleﬂtirilerek yeni bir
model oluﬂturulup oluﬂturulamayaca¤›. Ba¤›ms›z olarak çal›ﬂan aç›k kaynak geliﬂtiricilerin bedelini ödemeyi
sa¤layacak bir mekanizma eklemek,
çözümlerden biri olabilir. Asl›nda bu
konuda ilginç örnekler günümüzde
baﬂka sektörlerde var. Örne¤in müzik
endüstrisinde haklar› korumaya yönelik olarak imzalanan belli sözleﬂmeler
sonucunda, bu sözleﬂmeleri yapan sanatç›lar, çal›ﬂmalar› kamuya aç›k bir
yerde sergilendi¤inde ya da radyo ve
televizyonda çal›nd›¤›nda, bunun karﬂ›l›¤›n› al›yorlar. Benzer ödeme haklar› yaz›l›m sektörü içinde oluﬂturulabilir. Sat›c›lar ve kullan›c›lar belli bir bedel ödenmesini gerektiren kodlar› kullanmay› kabul etmeyi ya da etmemeyi
kendileri seçebilirler. Bedelini yüksek
bulduklar› kodlar› yeniden yazabilir ve
bu yazd›klar›n› onun yerine koyabilirler. Bu model kapsam›nda ödeme haklar›n›n devredilebilece¤i ya da belirli
bir zaman periyodundan sonra otomatik olarak bitece¤i yap›lar kurulabilir.
Ama ﬂu aç›kca görünüyor ki tüm bu
geliﬂmeler yaﬂanmasa da, aç›k kaynak
modelinin belli bir gelece¤inin olaca¤›
kesinleﬂmiﬂ durumda. Hâlâ emekleme
döneminde olan bu yeni üretim modeli, teknolojideki ve endüstrideki geliﬂmelerle birlikte geliﬂip ve büyüyerek
kendi yaﬂam çizgisini oluﬂturacak. Zaten ço¤u kiﬂiye göre bu modelin yaratt›¤› hem teknolojik, hem de sosyal kazançlar, ﬂimdiden yeterince etkileyici.
CharlesFerguson, “How Linux Could Overthrow Microsoft” Technology Review, Haziran 2005
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