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ÖTVÖS ZOLTÁN

Féltünk, de végül nem kellett megijedni

A jó előre beharangozott katasztrófák nem következtek be, a 2000. év nagyobb zűrök
nélkül köszöntött az emberiségre. Nem álltak le az atomerőművek, nem hallgattak el a
telefonvonalak, nem zuhantak le a repülőgépek. Az élet nyugodtan folyik tovább. Az
évváltás legnagyobb durranásait az ünnepet pezsdítő pezsgőspalackok kinyitása jelentette.

A dátumváltás lehetséges problémáira egy amerikai szakújságíró már 1996-ban felhívta
a figyelmet, a tényleges katasztrófa-elhárítás azonban csupán másfél-két évvel ezelőtt
kezdődött meg. A világszerte már-már hisztérikusan kezelt probléma háttere viszonylag
könnyen megmagyarázható. A számítógépes programokban szereplő dátumokra a szerzők
kelleténél kevesebb helyet hagytak, így az évszámokat a legtöbb programban csupán két
karakter jelöli. A „08 09 77" 1977. szeptember nyolcadikán egyértelmű és problémamentes
időmegjelölésnek tűnt, arra pedig akkoriban még senki sem gondolt, hogy egy
számítógépes program húsz, vagy akár harminc éven keresztül is működhet.

Márpedig ez történt. Az említett napon üzembe helyezett szoftver időmérője
valószínűleg gondtalanul ketyeghetne még további évtizedekig, ha az éveket jelölő
karakterhelyeken nem borítaná fel a rendszert a „túlcsordulás". A napok és a hónapok
számlálásánál nincs gond: ha a napok száma túllépi a harmincat, a hónapszám eggyel
megnő. Ha a hónapszám elhagyja a tizenkettőt, az évek száma ugrik egyet. Az
évszámmezőben azonban a 99 után nincs hova ugrani, így 2000. január elsején a számláló
lenullázódik, csakhogy a számítógép a 01 01 00 tartalmú helyet 1900. január elsejeként
értelmezi. A 2000. év problémájának gyökere tehát az, hogy a számítógépnek nincs
intelligenciája. Ha lenne, tudhatná, hogy az idő nem ugrik vissza egy évszázadot. így
viszont megfelelő felkészítés hiányában világszerte sok millió számítógép dönthetett volna
úgy, hogy a 2000. év első pillanatában tulajdonképpen 1900-at írunk.

Az 1997-ben megindult hibakeresés részeként programsorok százmilliárdjait bön-
gészték át. Az első pánik kitörésének idején — elsősorban az erősen számítógépesített
országokban — minden olyan berendezésben időzített bombát láttak, amelybe valamilyen
programozott alkatrészt építettek be. Pedig a legtöbb program nem dolgozik dátumokkal.
Előfordul, hogy a szoftvert egyáltalán nem érdekli az idő, ha mégis, akkor nem a naptárat
figyeli, hanem egy olyan másodpercszámlálót, amelyet 1970. január elsején 0 óra 0 perc
0 másodperckor kapcsoltak be.

A dátumokat tartalmazó sorokat csak azokban a programokban találni, amelyek nem
kerülhetik meg az évek, hónapok és napok használatát. A szakemberek szerint leginkább
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a különféle adatbázis-kezelők foroghattak veszélyben, ahol az információk egyik
legfontosabbika éppen a naptári idő. Egyébként minél régebbi volt egy program, annál
nagyobb volt a dátumkatasztrófa veszélye. A régi programok átírása eltérő ideig tartott.
Volt, amelyiket egyetlen programozó öt perc alatt átállított, de olyan szoftver is akadt, amit
egy több fős számítástechnikai csapat heteken-hónapokon át fejlesztett, s annyi energiát
fektetett be, amennyivel az egész programot újra lehetett volna írni. A költségekről eltérő
becslések láttak napvilágot. A szakemberek 600—1000 milliárd dollárra taksálták a
kiadásokat, ám állították, hogy ez a tétel meg sem közelíti a probléma eltussolása nyomán
keletkező esetleges károkat.

Budapesten például nem bíztak a számítógépekben. A fővárosi tömegközlekedés akkor
sem bénulhatott volna le, ha a dátumváltás valóban káoszt okoz a számítógép-
rendszerekben. A BKV jó néhány napra elegendő gázolajat tartalékolt, s a buszokat —
csaknem ezernégyszázat — bevetésre készen tartotta. Ez utóbbira áramkimaradás idején
a millenniumi földalatti, a troli és a villamos utasainak elszállításakor lehetett volna
szükség. Áram nélkül természetesen a jegykezelő automaták sem működtek volna.
A négyszáznál több ellenőr ekkor kézzel érvényesítette volna a jegyeket.

Szilveszter előtt az iskolákra úgy tekintettek, mint a dátumproblémák gyűjtőhelyére.
Amennyiben január elsejétől akadozott volna a tömegközlekedés — ami az üzemanyag-
ellátás, vagy az áramszolgáltatás nehézségei miatt fordulhatott volna elő — a gyerekek
nem jutnak el az iskolába, vagy nem érnek haza, a szállítási gondok nyomán pedig ebéd
nélkül maradhattak volna. A távfűtés szünetelése esetén hidegen maradnának a termek,
áram nélkül a nap egy részét sötétben ülték volna végig a nebulók. Ez egyébként nem
utópia. Aligha van ugyanis olyan magyar oktatási intézmény, amely rendelkezik
szünetmentes áramforrással, vagy pótfütéssel. A felkészülés során kiderült, hogy ez még
a hazai bankoknál is ritka madár.

A telefonálók számára szóló tanács volt, hogy december 31. éjfél előtt tegyék le a
telefonkagylót, mert ha akár csak egy másodperccel is átbeszélik az évfordulót,
előfordulhat, hogy a számítógép több mint 52 millió percet, azaz kereken százévnyi beszél-
getést regisztrál. Hogy ez ne fordulhasson elő, a Matáv több milliárd forintot fordított
ellenőrzésekre, fejlesztésekre. A Westel százmilliót költött a dátumváltás kiküszöbölésére.
A Magyar Posta költségvetését egymilliárd forinttal terhelte meg a felkészülés.

A magyar vállalatok az elmúlt hónapokban folyamatosan hangoztatták, hogy fel-
készültek a dátumváltásra. Az egyik legveszélyesebb hazai üzemnek számító paksi
atomerőmű vezetői kijelentették, a biztonsági rendszerek nem digitálisan programozott
eszközök, így nem dátumfüggőek. A MOL-nak az orosz szállítópartnere írásos garanciát
adott arra, hogy nem lesz fennakadás a gázszolgáltatásban. A kőolajszármazékokból több
hónapos tartalékkal rendelkezik az ország, így fennakadásra ezen a területen sem kellett
számítani. A Malévnál kritikusnak minősítették a 1999. december 31.—2000. január 3.
közötti időszakot. Erre az időre különleges tervet léptettek életbe. A számítógépek
esetleges meghibásodása miatt a gépek pilótái elveszíthetik a kapcsolatot a földi
irányítóközponttal. Ezért kijelöltek egy olyan speciális frekvenciasávot, ahol a pilóták
egymást tájékoztatták helyzetükről, magasságukról és irányukról.

Az már a dátumváltás előtt is tudott volt, hogy az otthoni elektronikai berendezések
nem bolondulhatnak meg. A legnagyobb gond, amire a dátumváltás után számíthatunk,
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hogy a dátum szerint mentett fájlokat nehéz lesz megtalálni. Az is előfordulhat, hogy az
idén mentett állományokhoz személyi számítógépünk nem egészen korrekt dátumot
rendel. Jóval több félnivalója van azoknak a kis cégeknek, amelyeknél a könyvelés, az
adminisztráció, a vevőnyilvántartás, a rendelés egy számítógépes program vezényletével
zajlik. Ezeket a programokat általában egyedileg fejlesztik, így semmilyen univerzális
megoldás nem ajánlható a teszteléshez és a hibajavításhoz.

Érdekes, hogy a termékfelelősség kérdését eddig még egyik mértékadó szervezet sem
vetette fel, pedig kiderült, hogy a XX. század csúcstechnológiáját meghatározó cégek ilyen
apróságra nem fordítottak kellő figyelmet. A szoftveripar rövidlátását illusztrálja, hogy
még olyan kurrens programok sem állják ki a próbát, mint a Windows család 1998 előtt
született tagjai, vagy a legelterjedtebb adatbázis-kezelő, az Oracle 1998-as, illetve régebbi
változatai.

Január első napjaira kiderült, hogy a szakemberek jól dolgoztak. Kisebb hibáktól,
fennakadásoktól eltekintve a számítástechnikai rendszerek által vezérelt berendezések
zökkenőmentesen léptek át az új évbe. Az atomerőművek túlmelegedés nélkül működtek,
a repülőgépek nem zuhantak le, s nem maradtak áram nélkül a városok. Az egyik belga
újság odáig ment, hogy a mizéria kifigurázásaként szétfolyó betűkből álló újságot
jelentetett meg. A kiadványt természetesen számítógéppel hozták létre.

A számítástechnikai iparág volt a dátumváltási probléma legnagyobb haszonélvezője,
s valószínűleg már a következő nagy aratást tervezi. 2038. január 19-én 4 óra 19 perckor
ugyanis elfogy a hely azon a másodpercszámlálón, amely a számítógépek többségében az
időmérés egyetlen eszköze. 2036 körül tehát valószínűleg beindul majd a második nagy
számítógép- átállítási kampány. Persze csak akkor, ha lesznek még a mai értelemben vett
számítógépek.
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