
z angol accessibility kifejezés
a fogyatékkal élõket és a csök-
kent képességûeket támogató,

az általuk is használható megoldásokra
vonatkozik, ezeket magyarul talán a
„kisegítõ lehetõségek”-nek nevezhet-
nénk. A kérdés most az, hogy mennyire
használható a Linux a fogyatékkal élõk
és a csökkent képességûek számára?
A válasz ma még nagymértékben attól
függ, hogy milyen fogyatékról van szó.
A kisegítõ lehetõségekkel kapcsolatos
kihívások megoldását célzó egyre egysé-
gesebb törekvések mögött talán maga
a linuxos szellemiség a legfontosabb
hajtóerõ. A nyílt forrású és szabad prog-
ramok világának alapját olyan közösségi
értékek alkotják, amelyek senki kizárását
nem engedik meg. Mindenkinek joga
van használni a programot, mindenki
megnézheti és módosíthatja a kódot 
– miért maradna ki valaki csak azért,
mert nem tud képernyõrõl szöveget
olvasni, vagy nem tudja egy idõben
lenyomni az ALT és az F1 gombot? 
A Linux tényleg példamutató eredmé-
nyeket mutat föl a kisegítõ lehetõségek
terén. Többnyire azonban a kisegítõ le-
hetõségek támogatása sajnos csak esetle-
ges – ez egyrészt annak a ténynek a
mellékterméke, hogy a Linux gyökerei
mélyen az ASCII-kód világába ágyazód-
nak, másrészt annak, hogy a Linux kima-
gaslóan jól képes szinte bármilyen esz-
közrõl bemenetet olvasni. Nem mintha a
fejlesztõk szándékosan hagynák ki a kise-
gítõ lehetõségek támogatását – egysze-
rûen csak ezt a szempontot mindeddig
nem alkalmazták a kódellenõrzés során.
Egy másik hatóerõ a szóban forgó prog-
ramoknak elsõbbséget biztosító törvé-
nyek és irányelvek megjelenése. Ezek
közül a legjelentõsebb az amerikai kor-
mány beszerzési gyakorlatát szabályozó
508. bekezdés néven ismert jogszabály.
E nemrég szigorított rendelkezés szerint
az amerikai kormány köteles kisegítõ
„elektronikus és informatikai megoldá-
sokat” alkalmazni a munkahelyeken
és a nyilvánosan elérhetõ elektronikus
tájékoztatási rendszerekben, amennyi-
ben ilyen technológia rendelkezésre áll.
Az 508. cikkely hatására megnõtt az
érdeklõdés a kisegítõ megoldások iránt,

egyszerûen azért, mert az amerikai
kormány az egyik legjelentõsebb vevõ
az informatikai piacon – jelenleg mint-
egy negyvenmilliárd dollárt költ évente
erre a célra, és ez a szám a várakozások
szerint mindössze öt év alatt ötven szá-
zalékkal nõhet. Hozzátéve ehhez azt a
megbecsülést, amit a linuxos szakembe-
rek a közösségi értékek iránt mutatnak,
szorongató érzés arra gondolni, hogyha
csak hajszál híján is, de a Linux esetleg
mégsem felel meg a társadalmi elvárá-
sok e mércéjének.
Az utóbbi évek során számos fejlesztõ
dolgozott – elsõsorban a Sun Microsys-
tems, de az IBM, a Red Hat és a Ximian
támogatásával is felvértezve – az új
Gnome 2.0-s környezet kisegítõ keret-
szolgáltatásainak módszeres kidolgozá-
sán. Õszintén szólva nehéz elképzelni,
hogy ez az 508. cikkely nélkül is meg-
történt volna-e, de ezeknek az erõfeszí-
téseknek a haszna messze túlterjed az
Egyesült Államok határain. A Gnome
kisegítõ szolgáltatásainak honlapja
(� http://developer.gnome.org/projects/
gap) jelenleg talán a legjobb forrás arról,
hogy mit is jelent és hogyan valósítha-
tók meg a kiegészítõ lehetõségek a
Linux esetében.
Az egész kérdéskör ugyanakkor be- és
kiviteli kérdésként is összegezhetõ.
A gondok – bármilyen sokfélék és ösz-
szetettek számtalan megjelenési formá-
jukban – alapvetõen egyszerûek.
Bármilyen beviteli módról legyen is szó,
amin keresztül egy számítógép adatokat
fogadhat a felhasználóktól, akadnak
olyanok, akik képtelenek használni õket.
Ugyanígy minden emberi fogyasztásra
szánt kiviteli módhoz találhatók olyan
felhasználók, akik az adott közvetítõ
eszközön keresztül nem képesek befo-
gadni a kimenetet. A kérdés, hogy
miként lehet ezt az alapvetõen bináris
elven mûködõ gépet rávenni arra, hogy
igény szerint bármilyen eszközrõl beme-
netet fogadjon, és miként alakítható a
kimenet megjelenési módja úgy, hogy
a lehetõ legszélesebb felhasználói kör
számára értelmezhetõ legyen.
Az erkölcsi kötelesség nyilvánvaló.
A közösségi programok csak akkor
lehetnek valóban közösek, ha mindenki

számára elérhetõk. Lehetséges, hogy ez
az igény bizonyos területeken akadályt
jelent majd. Többnyire azonban nagyon
kevéssé zavaró, egész egyszerûen azért,
mert a Linux foglalatokat (sockets)
használ. A munka javát nyilvánvalóan
erre szakosodott fejlesztõk fogják elvé-
gezni, mivel a jól mûködõ megoldások
elkészítéséhez sok különleges ismeret
szükséges. De amit meg akarnak
valósítani, az nem különbözik attól,
amit mindannyian akarunk – és vissza
is érkeztünk a közösségi szellemhez.
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A kisegítõ lehetõségek szempontjából nézve
Hogyan állja meg a helyét a Linux a fogyatékkal élõ felhasználók támogatása terén?
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