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(mi, tudósok) Ellőtt nyilak vagyunk.
A mi agyvelőink fáklyák, melyeket egy 
istenség a másik istenség sötétjébe hajít.

Balázs Béla: Doktor Szélpál Margit

2005 júliusában 41 neves tudós, a Science 2020 
Group (főleg angol, kisebbrészt amerikai és 
francia) tagjai három intenzív napot töltöttek 
Velencében azzal, hogy a tudomány szerepé-
vel és jövőjével kapcsolatos nézeteiket vízióvá 
egyesítsék. Ezt követően több hónapos szer-
kesztőmunkával elkészült, és 2006 elején 
nyilvánosságra is került a ‘2020 tudománya 
felé’ (Towards 2020 Science) című dokumen-
tum, amely az elkövetkező tizennégy év leg-
fontosabbnak tartott tudományos trendjeit 
és feladatait rendezte áttekinthető jelentéssé 
(Emmot et al., 2006). 

A jelentés megállapításai túllépnek Paul 
A. David igazodási pontnak tekintett tézisén, 
miszerint az új digitális eszközvilág gyökere-
sen átalakítja (profoundly alters) azokat a 
módokat, ahogyan a „normál” tudományos 
programok szerveződnek, támogatást kap-
nak, és lefutnak (David, 2000). A szerzői 
kollektíva ugyanis egyenesen azt állítja, hogy 

az egyes diszciplínákkal összeolvadó infor-
mációtechnológia forradalmi változást hoz, 
a tudomány radikális átalakulását eredménye-
zi. A számítógépeknek, a hálózatoknak és a 
digitális eszközparknak szoftverestül, alkalma-
zásostul immár nemcsak metaszintű a hoz-
zájárulása a jövő tudományához, hanem 
tárgyszintű (object level) is. Nem pusztán 
segítségül hívják valamely probléma kezelé-
séhez, hanem a számítástechnika fogalmai, 
módszerei és tételei szervesen beépülnek az adott 
tudományterület művelésének szövetébe, új 
szakmai „minőségeket” hozva létre.1 

Leginkább kiteljesedett módon mindez 
a biológia, a biotechnológia, a biokémia és a 
gyógyszertudomány területén látszik, de az 
integráció meggyőző a környezeti tudomá-
nyokban és az asztronómiában is. A biológi-
ai tudományoknak a korszerű információtech-
nológiával való egyfajta „házasságát” sokol-

1 A jelentés „tartalmi párjának” tekinthető a Nature 2006. 
március 23-i száma (Vol. 440), amelyben Computing 
2020 cím alatt kilenc tematikus tanulmány foglalkozott 
a számítástudomány jövőjével, és ezt valamennyi a tu-
domány egy-egy dimenziójában találta meg. (Részletes 
bemutatásukat lásd Jéki, 2006)  
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dalúan elemző Rick Stevens pedig egyenesen 
azt állítja, hogy miközben a korszerű szimulá-
ciós és modellező eljárások révén máris pre-
diktív elméleti felismerésekig lehet eljutni, a 
jelenlegi sejtszintű modellektől hamarosan 
az organizmusszintűekig ugorva, az új bioló-
giai felismerések legfőbb korlátjává mindinkább 
a számítógépes háttérrendszerek esetleges teljesít
ményelégtelensége válik (Stevens, 2006).

Nem véletlen, hogy a tudomány igényei 
érdekében fejlesztett informatikai közművek 
(information technology utilities) iránti ér-
deklődés az elmúlt években erősen megnőtt, 
és stratégiai kérdéssé is vált mind az Európai 
Unió, mind az Egyesült Államok, mind a 
délkelet-ázsiai versenytársak (elsősorban Ja-
pán, Kína és Korea) esetében. A kulcsszerep-
lők nemzeti, kétoldalú, többoldalú és globá-
lis fejlesztési és kooperációs programjai 
mindinkább két kulcskategória, a cyberinf
rastruktúra (cyberinfrastructure) és a tudo-
mányművelés kiteljesített digitális környeze
te (cyberenvironment) köré rendeződnek.2

A cyberkörnyezet olyan integrált, endto
end 3 szoftverrendszer, amely ahhoz hasonló-
an teszi online és azonnal  elérhetővé a cyber-
infrastruktúrát, ahogyan egy böngésző az 
internetet.4 A jelen és a jövő cyberkörnyeze-
te a tudósoknak arra ad módot, hogy
• nagy volumenű és bonyolult projekteket 

és folyamatokat gondozzanak, diszcipli-
náris és földrajzi határok nélkül,

• eltérő természetű és óriási mennyiségű 
kísérleti, számítási és más adatforrásokat 

mozgósítsanak komplex problémák meg-
oldásához a helyi, intézményi és nemzeti 
erőforrások „összeépítése” révén (beleért-
ve a kutatótársakat is), 

• kiteljesítsék a kétirányú kapcsolatokat a 
már publikált és a még nyers, de már 
megszületett eredmények, az alap- és az 
alkalmazott kutatás, illetve a kutatás és 
az oktatás kulcsszereplői között. 
A cyberkörnyezet egyaránt támogatja a 

tudománygyár működésének átfogó újrater-
vezését (re-engineering) és a kutatási folya-
matok jobb programozását – evvel a tudo
mány új korszaka születik meg (next genera-
tion science), amit bátran nevezhetünk 
adatintenzív tudománynak (data intensive 
science) (Grey et al., 2005). Az adatok meny-
nyiségének, illetve sokféleségének ugrásszerű 
növekedését  eredményező változásokkal és 
a kutatóközösségek teljes behuzalozásával 
lerövidül a megszülető eredmény és az ahhoz 
való hozzáférés közti idő. A számítási kapa-
citás megsokszorozódása révén megválaszol-
hatóvá vált kérdések száma és fajtái robba-
násszerűen megnövekednek, és a válaszidők 
hihetetlenül lerövidülnek. Az ebusiness és az 
egovernment (a digitális térbe „átkúszó üzlet 
s kormányzat világa után) beléptünk tehát 
az escience korszakába – amit mi sem bizo-
nyít jobban, mint a különböző kormányok 
által e-tudományra szánt források növekvő 
összege (az Egyesült Államok egymaga évi 
400 millió dollárt, a britek öt év alatt 500 
millió dollárt fordítanak erre a célra).

2 A Magyar Tudomány hasábjain 1999-ben, – az akkori 
helyzetnek megfelelően – Vajda Ferenc tekintette át 
tudomány és informatika kapcsolatát (Vajda, 1999). 
Jellemző, hogy technológiai szinten (a teljesítményada-
tok kivételével) ma is szinte minden aktuális, de a foga-
lomkészlet és a problémák szerkezete mostanra teljesen 
átalakult.  
3 Teljeskörű végfelhasználói szolgáltatásokra épülő 

4  A meghatározás és a gondolatmenet egy különösképp 
érintett személytől, Jim Myerstől, az USA National 
Center for Supercomputing Applications (NCSA) Cybe
renvironments and Technologies Directorate társ-igazga-
tójától származik (Myers, 2006). Az NSF „a lakossági 
áram- és vízszolgáltatás használatának könnyedségéhez” 
hasonlítja az információtechnológiai és tudásmenedzs-
ment erőforrásokhoz való hozzáférést.
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Az Egyesült Államok Nemzeti Tudomá-
nyos Alapjának (National Science Foundati
on – NSF) Cyberinfrastructure: Vision for 21st 
Century Discovery című stratégiai anyaga 
2006. január 20-án látott napvilágot,5 és a 
cyber-infrastruktúra kiteljesítése érdekében 
öt kiemelt területet állított a középpontba: 
1. A nagyteljesítményű számítástudományt 

(high-performance computing)  
2. Az adatok, az adatelemzés és a vizualizá-

ció világát 
3. Az adatok cyber-infratsruktúráját komp-

lex, globális kontextusban
4. A kutatói közösségek együttműködését, 

a megfigyelőállomások felértékelődő he-
lyét és az új virtuális szervezeteket

5. Az oktatási és munkaerő-vonatkozásokat 
(erre önálló terv született)
A tudományos kutatások hagyományos 

infrastruktúrájaként szolgáló könyvtári rend
szerben a fentiekkel tökéletesen analóg válto-
zások mennek végbe. A második generációs 
digitális könyvtárakkal szemben támasztott 
követelmények a mennyiségi és szervezeti 
kihívásokra is reflektálnak. Heiko Schuldt 
(2005) áttekintésében ezek az alábbiak:
• Megfelelően kialakított szolgáltatásokkal 

minél nagyobb tömegű felhasználó szá-
mára tegye elérhetővé az igényelt adatokat 
és digitális könyvtári alkalmazásokat.

• Célozza meg az egy hálózati térbe kerülve 
adatokat és szolgáltatásokat nyújtók 
közti kölcsönös kapcsolatok kiépítését.

• Olyan számítási/feldolgozási és adattáro-
lási kapacitást érjen el a grid-technológia 
segítségével, mint amelyek korábban 

csak a nagy hálózati szolgáltatásokat jel-
lemezték.
A folyamat jelentősége és a kihívás 

mélysége láthatóan már messze túlmutat az 
érintett tudományterületek és a számítástu-
domány képviselőin: a teljes tudományos 
közösség mellett a felső- és közoktatás sze-
replői, valamint a politikai és gazdasági elit 
számára is fontos, hogy sokoldalúan foglal-
kozzon az alapfogalmakkal, az elterjedt 
megoldásokkal, a cyber-infrastruktúra ter-
mészetével és megoldó erejének „anatómi-
ájával”, a változások dinamikájával, a fejlesz-
tések tétjével, s az egész átalakulás rendszer
szemléletű elemzésével. 

A továbbiakban elsőként arra keressük 
a választ (számos példa segítségével), hogy 
egészen pontosan mit és hogyan változtat 
meg a cyber-infrastruktúra a tudományban 
mint tudástermelő és elosztó „megagépezet
ben”.6 Az elemző áttekintés segítségével 
bemutatjuk a változások rendszertermészetét, 
s ebből kiindulva (e tanulmány folytatásá-
ban) megfogalmazunk több radikális, új 
hipotézist, amelyek új oldalról mutatják be 
a tudomány „cyberkorszakának” strukturális 
és intézményi korlátait. Ezt követően pedig 
sokoldalúan érvelünk amellett, hogy az 

„információs társadalom” tudománya és 
tudományos közössége nem (elsősorban) az 
információtechnológia csodái, hanem tár
sadalmi innováció, egy „humán forradalom” 
révén léphet fejlődése következő szakaszába. 
A cyber-infrastruktúra önmagában még 
nem eredményez paradigmaváltást, de 
előkészítője, megalapozója és nélkülözhetet-
len háttérfeltétele annak.  

5 Ennek előzménye az ún. Atkins Report volt, amely 
2003 januárjában tette közzé szakértői ajánlását Revo
lutionizing Science and Engineering Through Cyberinf
rastructure címmel. Lásd www.communitytechnology.
org/nsf_ci_report/report.pdf  

6 Lewis Mumford termékeny terminusa remekül hasz-
nálható – sokkal jobbnak tűnik, mint allegorikusan  
beszélni a nagybetűs Tudományról.
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Funkció és folyamat: mi történik valójában?

A tudományt átalakító digitális födrengés öt 
„színtéren”, öt „támadási ponton” zajlik, eze-
ket egyenként bemutatjuk, majd egy szinte-
tikus ábrában, modellszerűen összesítjük a 
részfolyamatokat.

1.
Az új-mexikói Apache Point ad otthont a 
Sloan Digital Sky Survey (SDSS) 1,5 méteres 
teleszkópjának. A program kezdete, 2000 
óta másodpercenként 5 megabájt adatot termel 
a 120 megapixeles kamera. Amikor az ambi-
ciózus program véget ér (a tervek szerint 
2008-ban), az égbolt egynegyedének három-
dimenziós képe lesz előállítható, benne több 
mint egymillió galaxissal és kb. félmilliárd 
űrobjektummal.7 És ez csak a kisöccse lehet 
a működését 2010-ben, Chilében megkezdő 
Large Synoptic Survey Telescope-nak (LSST), 
amely a maga 8,4 méteres mérete mellett 
minden éjszaka 30 terabájtnyi képi adatot ter-
mel, távoli galaxisok milliárdjait téve látható-
vá és vizsgálhatóvá. 2012-ben fejeződik be a 
gigantikus rádióantenna-rendszer, a Hubble 
űrtávcsőnél tízszer élesebb ALMA 66 telepí-
tése (szintén Chilében, az Atacama sivatag-
ban), amely 3 másodpercenként fog egy új ga
laxist felfedezni. 

Európai és amerikai rádiócsillagászok 
ugyanakkor már 2004-ben meggyőzően de-
monstrálták a Világegyetem kutatásának egy 
új módját – az Internet segítségével. Külön-
böző kutatási hálózatok felhasználásával egy 
gigantikus méretű „virtuális teleszkópot”  

hoztak létre, amely néhány éve még elképzel-
hetetlen, soha nem volt részletességű és valós 
idejű képalkotást tesz lehetővé.8 Brit, svéd, 
holland, lengyel és Puerto Ricó-i rádiótelesz-
kópok húsz órán vették célba a por- és gázfel-
hőbe burkolt, de erős rádióhullámokat kibo-
csátó, tőlünk több mint 15 ezer fényévnyire, 
az Aquila (Sas) csillagképben keringő 
IRC+10420 kódjelű csillagot. A várhatóan 
hamarosan szupernovává váló égitestről a 
nemzeti kutatási hálózatokat felhasználva 
zúdultak az adatok a hollandiai feldolgozó-
központba, ahol a 9 terabájt adattömeget a 

„Korrelátornak” becézett speciális szuperszá-
mítógép dolgozta fel. A „minél nagyobb a 
teleszkóp, annál jobb a felbontás” elve a vir-
tuális internet-teleszkóppal fényesen bebizo-
nyosodott: már az első kísérletnél is ötször 
jobb képet lehetett produkálni, mint amit a 
Hubble űrteleszkóp nyújt.  A távlatok felmér-
hetetlenek: nemcsak az immár eVLBI néven 
számon tartott technológia finomodása, ha-
nem az adatátviteli sebesség további növelése 
is nagyságrendi ugrásokat eredményezhet.9

Petabájtos nagyságrendben fogja előállítani 
és hozzáférhetővé tenni az új adatokat a 
genfi CERN-ben épülő Large Hadron Col
lider részecskegyorsító is, és már folyamatosan 
ontják a feldolgozóközpontokba a jeleket az 
ún. szenzor vagy érzékelőhálózatok (sensory 
networks), amelyek radikális árcsökkenésük 
után szintén petabájt nagyságrendig jutnak 
majd. De már most is létező projektek tucat-
jai révén kapunk adatokat a nanoszinttől a 
kontinensnyi tartományokig nagy méretek-

7 2004 vége óta az egyre gyarapodó adatbázis magyar 
nyelven is hozzáférhető.
8 Korábban a VLBI (Very Long Baseline Interferomet-
ry) technológiát alkalmazó teleszkópok adatait szala-
gon küldték feldolgozóközpontokba elemzésre, emiatt 
sokszor heteket vagy hónapokat kellett várni egy-egy 

megfigyelés eredményére. Csakhogy a szélessávú adat-
átvitel forradalma új fejezetet nyitott a rádiócsillagászat 
történetében, amit a nagyszabású kísérlet meggyőzően 
igazolt.
9 http://www.naic.edu/~astro/aovlbi/press_release/
eVLBI_AR.htm
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ben, folyamatosan és a történésekkel egyide-
jűleg a világról az óceánokban, gleccserekben, 
patakparti talajban, a légkörben, mozgó 
járműveken, az emberi testben telepített 
szenzorhálózatoktól. A kutatók folyamatosan 
új kérdéseket tehetnek fel, vagy új feltevéseket 
ellenőrizhetnek az egymással összhangban 
dolgozó, adatokat megosztó hálózatokon. Ez 
Gaetano Borriello szerint pontosan olyan 
hatású, mint a kísérleti természettudományok 
megjelenése volt az újkorban, a létrejövő új 

„minőséget” Vernor Vinge bátran el is nevezi 
digitális Gaiának, az „input adatok globális 
ökoszisztémájának”. (A magunk részéről talá-
lóbb metaforának érezzük a korábban Bill 
Gates ajánlott digitális bőrt – digital skin). 
Jellemző, hogy a korábban kizárólag adatfel-
dolgozásra használt számítógépek világába is 

„betör” az érzékelők forradalma, egyre több 
számítógép fog szenzorként is üzemelni egyéb 
feladatainak ellátása mellett.  

Az ezt bizonyító egyik legizgalmasabb és 
leghasznosabb fejlesztés a merevlemez olva-
sófejének mozgásait követő hibajavítási és 
biztonsági alkalmazást használja ki.  A Tsuna
mi Harddisk Detector 10 nagyobb rázkódások, 
így szeizmikus mozgások esetén képes az 
egyszerre több számítógép winchestere által 
mért mozgásokat összesíteni. A felhasználók-
nak csupán egy apró programot kell Internet-
re kapcsolt gépükre telepíteni. Az atomórák-
kal szinkronizált alkalmazás pontosan jelzi a 
rezgések terjedését, így lehetőséget kínál egy 
esetleges földrengés epicentrumának megha-
tározására. Az egyszerű algoritmus megvizs-

gálja, hogy a rengés a tenger alatti földleme-
zek mozgásából ered-e, amennyiben igen, az 
adott területen automatikusan riaszt, figyel-
meztetve a lehetséges szökőárra.

Csak emlékeztetőül: a feldolgozórendsze-
rek jelenleg a terabájtszintű adatkezeléssel is 
küszködnek, miközben jól láthatóan itt van 
már a petabájt nagyságrend. Az input adat-
tömeg „nyomása” alatt roskadoznak a feldol-
gozórendszerek – nem véletlen, hogy a tudo-
mány cyber-inftastruktúrájának második 

„epicentruma” a számításteljesítmény növelése.

2.

Az újonnan képződő adatmennyiség tárolá-
sával és átvitelével kapcsolatban számottevő, 
a felhasználás folyamatosságát akadályozó 
kapacitorikus korlát a rendszerbe állított 
adathordozók fizikai „szaporíthatósága” és a 
szélessáv detonációja miatt ebben a pillanat-
ban nem mutatkozik.  Annál inkább előtér-
ben áll a számítógépes adatfeldolgozás mű-
veleti sebességének (computation perfor-
mance) a megsokszorozása, amelynek egy 
hagyományos és egy erősen új módja az el-
múlt néhány évben párhuzamosan indult 
hatalmas fejlődésnek: a gigaflop-tartomány-
ból indulva megérkezett a teraflop-szintre, 
hogy szinte azonnal a petaflop-skálát kezdje 
ostromolni.11

Az egy géppel elérhető számításteljesít-
mény növelésének mintegy harminc éve a 
szuperszámítógépfejlesztés az elsődleges terepe, 
a jelenlegi architektúra határainak folyama-
tos tágításával.12 A hetvenes évek közepén a 

10 http://www.tsunami-alarm-system.com/
11 A Flop (Floating Point Operation, lebegőpontos mű-
velet) a számítógépek teljesítményének szokványos mé-
rőszáma. A petaflop (SI-szabvány szerint: petaFLOP) 
teljesítményű számítógép 1 millió milliárd, vagyis 1015 
lebegőpontos műveletet végez másodpercenként.

12 A alternatív architektúrák (bioszámítógépek, kvan-
tumszámítógépek), amelyek a jelenlegi működési 
elvektől gyökeresen eltérő módon és annak fizikai 
határait átlépve kívánják és ígérik az új nagyságrendek 
elérését, még csak kísérleti fázisban vannak.  Az ATI 
nemrég bejelentett stream computing technológiája 
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Cray erre „szakosodott” első gépei 1-200 me-
gaflop körüli teljesítményt tudtak produkál-
ni, és már akkor is légkörkutatásokra, majd 
különböző szimulációkra használták őket. A 

„repülőrajt” után a fejlesztés dinamikája (és a 
szuperszámítógépes üzlet) megtorpanni lát-
szott, hogy aztán az ezredforduló után soha 
nem látott tempóban induljon meg a verseny 
az egyre gyorsabb masinák egyre nagyobb 
számú gyártója között. 

Sokáig az NEC által Yokohamában, 2002-
ben, klimatológiai megfigyelésekre üzembe 
állított japán Earth Simulator elnevezésű gép 
vezette a listát a maga közel 36 teraflopos se-
bességével, de mivel az Egyesült Államokban 
kisebb „szputnyiksokkot” okozott a japán 
térnyerés, 2004-ben a NASA Columbiája 
(az SGI gyártásában), majd 2005-től az USA 
Lawrence Livermore Nemzeti Laboratorató-
riumába telepített IBM Blue Gene szériája 
futott fel a dobogó tetejére. A jelenlegi listave-
zető, a széria „L” jelű darabja, elsőként és ez-
idáig egyedüliként átlépve a százas küszöböt, 
már 280 teraflopnál tart.  A következő generá-
ciót most telepítik ugyanott, ebben 130 000 
processzor dolgozik majd egy időben, sebes-
sége pedig el fogja érni a 360 teraflopot. 

Az IBM-nek egy másik fejlesztése is közel 
jár a befejezéshez. A Roadrunner az amerikai 
energiaügyi minisztérium Los Alamos-i Nem-
zeti Laboratóriumának új szuperkomputere 
lesz, és teljesítménye a tervek szerint eléri az 
1 petaflopot. A Cray, amely egy géppel „vissza-
kúszott” a térképre, 2007-re ígéri 1 petaflopos 
gépe, az Oak Ridge üzembe helyezését. 

Eközben a japán RIKEN kutatólabora-
tóriuma már el is készítette, és üzembe is 
helyezte a maga 1 petaflopot tudó gépét, a 
MDGRAPE3-at, amellyel molekuladinami-
kai szimulációkat, proteinszerkezeti előrejel-
zéseket végeznek (a listát csak azért nem ez 
a szuperszámítógép vezeti, mert nem „álta-
lános célú”, hanem kifejezetten erre a feladat-
ra fejlesztették). A talaj „forró”: az eddigi 
versenyzőkhöz csatlakozó franciák és néme-
tek után immár Kína is tervbe vette, hogy 
2010-ig a világ legerősebb szuperszámítógépe 
az övé lesz. S miközben az Earth Simulator 
2006 júliusában még mindig tizedik tudott 
maradni a számítógép-teljesítmények Top 
500-as ranglistáján a maga 36 teraflopjával, 
aközben Japán még egy nullát kíván a jelen-
legi számok mögé írni: bejelentette a 10 pe-
taflopos gép terveit.

A másik fejlesztési irány, a kisebb teljesít
ményű számítógépek hálózati összekapcsolása 
egyelőre még (csak) a teraflopos nagyságrend-
nél tart. A számítástechnikában már koráb-
ban is létező elosztott rendszerek (distributed 
computing) világának új fejleményeként 
először (a kilencvenes évek közepétől) önkén-
tes alapon, a kihasználatlan gépidő átengedé-
sével jöttek létre óriási kapacitások – a Föl-
dön kívüli életformák rádiójelei után kutató 
pionír SETI@home mára elérte a négymillió 
gépet és a 100 teraflopos teljesítményt. A 
korábbi genome@home-t magába olvasztó, 
proteinstruktúrákat szimuláló Folding@
home pedig kevesebb géppel is már 150 tera
flop körül jár. Az első eredmények láttán há-
rom irányban fejlődnek tovább a feldolgozó-
hálózatok. 

(1) Az önkéntes felajánlásokra épülő prog-
ramok mindinkább összehangoltan, közve-
títetten és számos részmegoldással támoga-
tottan futnak tovább; (2) Miután a „hivata-

azonban izgalmas valóság: a korábban pixelszámítások-
ra kifejlesztett grafikus processzorok alkalmazásának 
kiterjesztésével újszerű módon növelhető meg a számí-
tásteljesítmény, azonnal komoly ígéreteket jelentve az 
élettudományok (különösen a járványmodellezés) és a 
klimatológia számára.      
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los” tudománypolitika is felfedezte magának 
az összekapcsolásban rejlő lehetőségeket, el-
indultak a szervezett, nagy intézményi kapa-
citásokat összeépítő tudományos célú háló-
zatok, az ún. gridek (GRID-ek); (3) Állandó 
a törekvés a grid-architektúra informatikai 
innovációjára, új típusú gridek építésére.
(1) A Berkeley Egyetem nyílt forrású szoftver-

platformra épülő BOINC programja 
(Berkeley Open Infrastructure for Network 
Computing) tucatnyi, külön-külön is jól 
ismert tudományos projekt számára „köz-
vetíti” ki a gépidő átengedését (a legtöbb 
jórészt környezeti modellezéssel, klímavál-
tozással foglalkozik, de megtaláljuk benne 
a mi SZTAKI-nk Desktop Gridjét is). A 
SETI@home mellett ebbe a körbe tartozik 
például a bolygó klímájának előrejelzésén 
dolgozó Climateprediction.net, illetve a 
pulzárokból kiinduló gravitációs jeleket 
kereső Einstein@home. A felhasználó a 
számítógépe parlagon heverő képességeivel 
keresheti betegségek nyitját (Rosetta@
home) és különféle fehérjék várható tulaj-
donságait (Predictor@home).12 A BOINC 
lehetővé teszi, hogy ugyanaz a szoftver a 
számítógépet többféle probléma megfejté-
sével is elfoglalja. A megosztott műveletek-
re felajánlott számítógépek erejét így több 
projekt párhuzamosan használhatja. Ter-
mészetesen a BOINC-től függetlenül to-
vábbra is jönnek létre önállóan szerveződő 
hálózatok: eddig 170 ezer számítógéppel 
kapcsolódtak be például önkéntesek a világ 
különböző tájairól, hogy az óriási számító-
gépes kapacitást kihasználva a FightAIDS@

Home programban részt vállalva AIDS-
terápiákat keressenek

(2) Az „intézményi” gridek „első generációját” 
(Grid 1.0, computational grids) a nagy 
volumenű szimuláció jellemezte, „klasszi-
kus” számítási erőforrás allokációval. Az 
újabb generációs grideknél (Grid 2.0, data 
grids) az adatáramlás iránya megfordul, a 
cél immár a nagy volumenű együttműkö-
dés14 támogatása, ahol a megtermelődés 
helyéről nagy kapacitású feldolgozóköz-
pontokba jutnak el az adatok.15  

Az Egyesült Államok a hálózati erőfor-
rások és az elosztott rendszerek új generá-
ciójától az innovációt és a gazdasági növe-
kedést egyaránt stimuláló infrastruktúra 
kialakítását reméli, és erőfeszítéseit a GENI 
Initiative16 (Global Environment for Net
working Innovations) köré csoportosítja, 
ami a gridvilág minden biztonsági, plat-
form-, menedzsment-, felhasználhatósági,  
illetve szolgáltatási/alkalmazási kérdésében 
előre kíván lépni. 

Az amerikai Open Science Grid (OSG) 
és az európai Enabling Grids for EScience 
(EGEE) összekapcsolásával minden idők 
legnagyobb tudományos megagépezetének 
(Worldwide LHC Computing Grid – 

13 Az ismertebb hálózatok közül még néhány: LHC@
home, BBC Climate Change Experiment, Quantum 
Monte Carlo at Home, World Community Grid, Sea
sonal Attribution Project, SIMAP. További részletekre 
lásd http://boinc.berkeley.edu/

14 http://www.tryscience.com
15  A szakirodalomban nem harmadik generációként, 
hanem a gridek harmadik típusaként tartják számon 
az ún equipment grideket, mint amilyenek például az 
összekapcsolt teleszkópok vagy akár az előző részben 
tárgyalt intelligensebb szenzorhálózatok is. A grid-
irodalom elképesztően részletes és adatgazdag össze-
foglalását lásd a Wikipedián, a http://www.gridcom-
puting.com/ oldalon, a friss fejleményeket a http://
www.gridtoday.com/ oldalon lehet megtalálni.
16 A programot a National Science Foundation infor-
matikai igazgatósága (Directorate for Computer and 
Information Science and Engineering – CISE) indítot-
ta. http://www.nsf.gov/cise/cns/geni/
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WLCG) sikeres próbaüzeméről értesülhet-
tünk 2006 elején. A kísérletben bebizonyo-
sodott, hogy amikor a Genfben épülő 
óriás részecskeütköztető 2007-ben elkezd 
dolgozni, a mintegy két tucat partnerin-
tézmény képes lesz az innen érkező tera-
bájtnyi adat fogadására és tárolására, illet-
ve elérhetővé tételére.

 (3) Alacsony költségű alternatív gridtechno-
lógia a Dr. Rajkumar Buyya által a Mel-
bourne Universityn fejlesztett Alchemi,17 

amely a Windowsszal futó gépeket szer-
vezi virtuális szuperszámítógéppé. 

Egyre több kutatói hálózat tervezésébe 
épül már eleve bele a cél és a lehetőség, hogy 
egyidejűleg több gridet is ki tudjon majd 
szolgálni – illetve különböző hálózati erőfor-
rásokat igénybe véve párhuzamosan lehessen 
end-to-end szolgáltatásokat futtatni. A 
kulcsszavakkal – Articulated Private Networks 
(APNs), Concurrent Architectures are Better 
than One (Cabo) – célszerű mihamarabb 
megismerkedni, a kanadai CA*net 4 vagy az 
amerikai National Lambda Rail már ezek 
egyfajta „prototípusaként” üzemel. 

3.

Mielőtt az elemi és az (elő)feldolgozott adat-
tömeg elérné felhasználása legfontosabb cél-
állomását, a kutató agyát, működésbe lépnek 
a kutatói tevékenység támogatásának háttér-
rendszerei is. Mint egy tisztító zuhanysoron, 
úgy mennek át a „nyers” adatok különböző 
algoritmusok, átalakítások, rendezések és 
érték-hozzáadott műveletek láncolatán, ahol 
valamennyi fázis egyetlen célt szolgál: az 
értelmezést végző elme számára tenni áttekint
hetőbbé, rendezettebbé, kezelhetőbbé az input 
információk hatalmassá növekedett áramát. 

Abból a hátrányból, hogy a terabájtnyi 
adattömegek már nem futtathatóak „privát” 
gépeken, és a „birtoklás” helyett a hozzáfér-
hetőség válik kulcskérdéssé, a tudományos 
közösség úgy kovácsolt előnyt, hogy új típu-
sú, a tárolást és az elérést biztosító szakosított 
célintézményeket, ún. science centereket, tudo-
mányos központokat hozott létre.   

Ezek talán legismertebb képviselője a 
Sanger Intézet genetikai adatbázisa, a Trace 
Archive, amely a világ tudományos közössége 
által felderített összes génszekvenciát tartal-
mazza: 2006 végén körülbelül 40 terabájtnyi 
adatot. Mérete tízhavonta megduplázódik. 
Az adatbázis 2006 elején egymilliárd rekordot 
számlált (egy rekord átlagosan 864 bázis sor-
rendjét tartalmazza).18 A tudományos köz-
pontok nagy előnye, hogy „specializálódhat-
nak” egyes adattípusokra és a kollégák kiszol-
gálására. A tárolt adattömeg mellett alkalma-
zásokat futtatnak és támogatnak, és felkészült 
személyzettel tartják karban a rendszereiket. 
Elemi érdekük az innováció. Storage Resource 
Broker (SRB) néven például párhuzamosan 
fejlesztett sikeres, gridekre optimalizált adatke-
zelő alkalmazást egy magáncég (a Nirvana) 
és a San Diegó-i szuperszámítógép-központ. 
Utóbbi – közel félszáz együttműködő part-
nert kiszolgálva – élenjár a metaadatok hasz-
nálatatát megkönnyítő megoldások fejlesz-
tésében is (MetaData Catalog – MCAT).

Nem véletlen, hogy a cyber-infrastruktú-
ra elkezdte saját céljaira alkalmazni az üzlet 

17  http://www.alchemi.net/

18  800 milliárd bázis a szuper-génadatbázisban http://
index.hu/tech/tudomany/trc060118/ További ismer-
tebb tudományos központok: a Fermilab kezeli a már 
bemutatott virtuális teleszkóp (az SDSS) adatait. A 
B-mezonok millióinak tanulmányozását támogatja a 
BaBar projekt (Stanford Linear Accelerator Center – 
SLAC). A Biomedical Informatics Research Network 
(BIRN) adatainak a 6 petabájtnyi archív adatot tároló 
San Diego Supercomputer Center (SDSC) ad otthont.
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világára kifejlesztett, tranzakció-orientált 
munkafolyamat-vezérlő szoftvereket (work-
flow tools) is. A hosszú adatfolyamok és 
összetett műveletegyüttesek vezérlését, átte-
kintését megkönnyítő, egyedi és vagy stan-
dard felhasználói felületek (interfészek) 
komponálását lehetővé tévő eszközöket egy-
szer csak birtokba vette a  bioinformatikusok 
közössége, de rohamos terjedésnek indult a 
csillagászok és az ökológusok között is (leg-
ismertebb példái a kanadai  BioMoby és Ta
verna, valamint a Triana és a Keppler 19).

A korszerű szoftveres megoldások és mun-
kafelületek azonban csak kényelmesebbé 
teszik a kutatók életét, de önmagukban még 
nem szüntetik meg az adatok „előfeldolgo-
zásával” kapcsolatos szűk keresztmetszeteket. 
Az adatállomány elemzéséhez még mélyebb-
re, algoritmus szintig kell „lenyúlni”, hogy a 
megnövekedett mennyiség kihívását az ana
litikus eszközök követni tudják (Gray et al., 
2005). Az új nagyságrendek pokoli nyomás-
viszonyai között hasonlóképpen alakul át az 
adatok megjelenítésének, vizualizációjának 
világa: fejlesztés alatt állnak azok az új adatre
prezentációs architektúrák (Agutter – Bermu-
dez, 2005), amelyek már kifejezetten az új 
méretek „leképzésére” hivatottak.

A cyber-infrastruktúra változásainak ezen 
a szintjén az eszközöknek egy olyan, az elsőd
leges adatok előfeldolgozására „szakosított” csa
ládja formálódik ki, amely a digitális platfor
mon találkozik és olvad össze a tudományos 
munka korábbi, a másodlagos adatokhoz való 
hozzáférésre kifejlődött óriásrendszereivel (a 
szakirodalmi, bibliogáfiai adatokkal és maguk-
kal a különböző formában közzétett tudomá-
nyos tartalmakkal). Amikor Ian Foster bátran 
bevezeti és népszerűsíti a szolgáltatásorientált 

tudomány (service-oriented science) kategóriá-
ját (Foster, 2005), nem pontosan erre a „fú-
zióra” utal, de hogy találóbb kifejezést nehéz 
volna keríteni rá, az majdnem biztos. 

4.

Az előző három szinten létrejött hálózati, át-
viteli, tárolási és műveleti kapacitások techno-
lógiai oldalról szinte mindent előkészítenek 
ahhoz, hogy létrejöjjön az adatok hatékony 
találkozása az azokat értelmező és összefüggés-
be helyező kutatói közösségekkel. A technoló
giai kihívás tehát még tovább tolódik a szakma
szintű interakció támogatása felé. A megnövelt 
méretű adattömeg magas értékhozzáadású 
feldolgozása a kooperáció újszerű formáit 
igényli, egyidejűleg minél több szakértő ösz-
szehangolt munkáját, amellyel elkerülhetőek 
a felesleges párhuzamosságok, és biztosítható 
a szükséges „humán infrastruktúra”, a meg-
felelő minőségben, de még inkább mennyi-
ségben és diszciplináris sokszínűségben. A 
korszerű hálózati technológia soha nem látott 
méretű és rugalmasságú tudásközösségekbe ková
csolja az elsődleges adatokra érzékeny kutatókat, 
akiket saját „tárgyuk” természete húz a globá-
lis együttműködés felé. Elsősorban a geneti-
ka és az asztronómia az a két tudományterü-
let, amelyben elkerülhetetlennek látszik a 
tudósok részleges „feloldódása” világméretű 
kutatóközösségekben, amelyeket a fundamen-
tális és megkerülhetetlen adatbázisok közös 
gyarapítása és felhasználása abroncsol össze.

A nyomás egyszerre több irányból érke-
zik. Az egymással versengő nemzeti, illetve 
szupranacionális tudománypolitikák, az üz-
let és maga a tudomány is ugyanabban az 
irányban keresi a megoldást.  

Az Európai Bizottság 2006. április 28-án 
jelentette be egy nagysebességű hálózati inf-
rastruktúra terveinek jóváhagyását, melyhez 

19 http://gchelpdesk.ualberta.ca/services/services.php 
és  http://kepler-project.org
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45 ezer európai és kínai kutató, illetve diák 
férhet majd hozzá.  Az ORIENT (Oriental 
Research Infrastructure to European NeTworks) 
névre keresztelt hálózat több mint kétszáz 
kínai egyetemet és kutatóintézetet fog össze-
kapcsolni Európával, 2,5 Gbps adatátviteli 
sebességgel, többek közt a radioasztronómia, 
a fenntartható fejlődés, a meteorológia és a 
gridszámítás területein segíti majd a már 
meglévő20 és a majdani európai-kínai tudo-
mányos együttműködéseket. Az infrastruk-
túra-építés ebben az esetben elsősorban a 
kutatók összekapcsolását szolgálja, jól érzé-
kelhető geostratégiai céllal.

Az Innocentive kezdeményezés21 – ami 
nem más, mint egy ügyesen megkonstruált 
weboldal – világszínvonalú kutatók (prob-
lem solverek) és fejlesztési kérdéseiket tudo-
mányra orientáltan megoldani kívánó válla-
latok (seekerek) együttműködését szervezi. 
2006 végén több mint 175 országból több 
mint 100 ezer tudós, illetve tudományos 
szervezet állt már csatasorban, elsősorban 
komplex kihívásokra adott innovatív meg-
oldásokkal, főleg gyógyszerkutatási, biotech-
nológiai, kémiai, élelmiszeripari és műanyag-
ipari (nemritkán a 100 ezer dolláros összeg-
határt is meghaladó) projektekben. 

Egy másik weboldal „keretfelületet” épí-
tett bármilyen, esetlegesen felmerülő tudomá-
nyos együttműködési szándékhoz. A (most 
már tizenöt nyelven, köztük magyarul is el-
érhető) www.academici.com lehetővé teszi, 
hogy a világ bármely pontján lévő tudósok 
és kutatók határok és kötöttségek nélkül 
bármikor megoszthassák egymással a tapasz-

talataikat, vagy megvitathassanak bármilyen 
kérdést, javaslatot, előterjesztést, problémát. 
Az Academicin az érdeklődők többfajta szem-
pont, például kutatási terület vagy tudomá-
nyos érdeklődés alapján is kereshetnek, és 
így akár percek alatt felvehetik a kapcsolatot 
egymással a világ legtávolabbi helyein lévő 
oktatási vagy tudományos intézmények.

Az Európai Unió DILIGENT projektje22 

„virtuális tudományos közösségek” számára 
fejleszt biztonságos, koordinált, dinamikus 
és költséghatékony kísérleti felületeket a tudás 
megosztására és az együttműködésre, a Grid 
és a DL (digital library) technológiák kom-
binálásával. Ez a kombináció a jövő e-tudo-
mányos infrastruktúrájának kulcsa, számos 
további kutatási, sőt ipari alkalmazási lehető-
séggel. Két valós idejű alkalmazási területen 
kísérleteznek: egy környezetvédelmi és egy 
kulturális örökségvédelmi témában. 

Érzékelhető, hogy a tudományművelés 
hagyományos erőforráskorlátai mellé (intéz-
ményi kapacitások, pénzhiány) felzárkózott a 

„humán infrastruktúra” mint szűk keresztmet-
szet: a virtuális kollaborációs felületek és szol-
gáltatások világa annyiban segít, hogy a krea-
tivitást is szolgáló kiterjesztett kommunikáció 
és a hatékonyságot fokozó koordinációs me-
chanizmusok révén racionalizálni és orientál-
ni képes a feldolgozó munkába bevonható 
kutatói állomány teljesítményét és figyelmét: 
jobb gazdálkodást tesz lehetővé a már meglé-
vő alkotó erővel; a tudományos megismerést 
mozgásban tartó agymunkával.      

5.

És még mindig nincs vége a beavatkozási le-
hetőségeknek. Szinte minden kutató megélt 
tapasztalata a felismerés, hogy a különösen 

20 Mint például az Európa tudományos gridszá-
mítási kapacitását Kína irányába meghosszabbító 
EUChinaGrid, vagy az európai és kínai rádiótelesz-
kópokat összekötő EXPReS projekt.
21 http://www.innocentive.com/about/seeker.html 22 http://www.diligentproject.org/
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értékes erőforrássá lett emberi életidő rosszul 
hasznosul a tudományban, és a rutinmunka 
kényszerű végzése a kreatív tevékenység elől 
rabolja a figyelmet és az energiát. Az igényelt 

„humán erőforrások” biztosításának jól bevált 
módja a szellemi műveletek további automa-
tizálása – másképp: az algoritmizálható agy
munka23 gépesítésének újabb hulláma. Az így 
felszabaduló idő hatékonyan forgatható visz-
sza a problémamegoldó folyamatokba.

Az agymunka automatizációjának első, 
forradalmi fejezetét a számítógépek történe-
te írta, itt már nem maradt tér további be-
avatkozásra. Ismeretelméleti értelemben a 
szenzorok is részben az agymunka gépesíté-
sének tekinthetőek, hiszen az in situ érzékelés-
teljesítményt váltják ki, és sokszorozzák meg. 
Az információtechnológia harmadik rendszer-
szintjén a szövegalapú adatok tárolása, kere-
sése, indexelése stb. is már régóta sikeres au-
tomatizálási célpont, de az online világ a 

kulcsszavas kereséssel, a professzionális bön-
gészőkkel ehhez még sokat hozzátett az el-
múlt években. A szolgáltatások szintjén 
azonban még nyílik tér a beavatkozásra: a 
robotkönyvtárosok, például, arra szabadítanak 
fel időt, hogy a könyvtárosok magasabb 
értékhozzáadású tevékenységgel segíthessék 
a tudástermelésben érintett kollégáikat.  

A MTI 2004. február 17-én jelentette, 
hogy napi 24 órás szolgálatot teljesítő robot-
könyvtárost állítanak szolgálatba az USA 
Indiana államában lévő Valparaiso egyetemé-
nek könyvtárában. A megadott könyveket az 
okos masina megkeresi a polcokon (a könyv-
tárnak jelenleg 450 ezer könyve van), és átad-
ja az emberi személyzetnek. Alig másfél hó-
nap múlva online források számoltak be arról, 
hogy Spanyolországban is hasonló szerkezet 
készült. A castellóni I. Jakab Egyetem (Univer-
sitat Jaume I.) robotikacsoportja által terve-
zett gépkönyvtáros infravörös sugarak segítsé-
gével tájékozódik, azonosítja az olvasók által 
kért könyv címét a kötet borítóján, sőt a ge-
rincén is, mi több, meg tudja különböztetni 
az eltérő grafikájú címeket is. Miután megta-
lálta a kért könyvet a polcon, leemeli, majd 
átnyújtja az igénylőnek. Eközben kikerüli az 
akadályokat, s nem ütközik össze a figyelmet-
len könyvtárlátogatókkal sem. 

De a robotkönyvtáros-szenzációk eltör-
pültek egy még korábbi bejelentés mögött: 
az agymunka algoritmizálása 2004 óta im-
már a negyedik rendszerszinten, a feldolgo-
zó munkában is valósággá vált.24

23 Az „agymunka” itt nem metaforaként, hanem ter-
minusként szerepel. A brain work az „új gazdasággal, 
Internet-gazdasággal” foglalkozó közgazdasági iroda-
lom kedves kifejezése (Dent, 1998; Harney, 2005), no-
ha eredete a 19. század végére megy vissza. Minden 
bizonnyal Alfred Marshall, a nagyhatású Principles of 
Economics (1890) szerzője (Marshall, 1890) használta 
egy korai esszéjében először (a manual work párja-
ként), de igazán népszerűvé az anarchizmus nagyha-
tású teoretikusa, Pjotr Alekszejevics (Peter) Kropot-
kin tette egy tanulmányával (Kropotkin, 1890), majd 
számos további kiadást megért könyvével (Kropot-
kin, 1899). Konferenciák címadó kulcsszava (az ame-
rikai nyelvészek 2000-ben Washingtonban rendeztek 
tanácskozást az „agymunkáról”), matematikai közgaz-
dászok termelékenységi és értékszámításainak célpont-
ja. Megszületett már az e-agymunka (e-brain work) 
kifejezés is, elsősorban online tanulási és kutatásmód-
szertani kontextusban. (http://www.edscuola.it/ar-
chivio/lre/alis/metod.htm). Stephen M. Dent (2000) 
pedig az egész információs forradalmat az agymunka 
(pontosabban a rutinműveletekre szakosodott bal agy
félteke munkájának [left-brain work] automatizálásá-
ra vezeti vissza.

24 A Nature 2004. január 15-i számában megjelent, a 
kutatók teljesítményével vetekedő robottudósról szó-
ló beszámolót a New Scientist ismertette, majd nyo-
mában szinte minden jelentős hírportál összefoglalót 
közölt róla. A leíráshoz az sg.hu-n Hírszerkesztő alá-
írással közölt szövegből és az Index.hu-n 2004. janu-
ár 20., kedd 12:00 órakor megjelent terjedelmesebb 
cikkből (Babucsik Péter: Robottudós a laboratórium-
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A Walesi Egyetem, a Manchesteri Egye-
tem, az aberdeeni Robert Gordon Egyetem, 
valamint a londoni Imperial College számí-
tástudományi szakembereiből álló brit kuta-
tócsoport robottudósnak „elkeresztelt” rend-
szere egyes genomikai laboratóriumi rutinvizs
gálatokat25 a valódi tudósokéval vetekedő ered
ményességgel képes elvégezni. Segítséget nyújt 
a genetikai kísérletek lefolytatásakor, ám ezt 
követően önállóan elemzi és értékeli az ered-
ményeket, sőt ha kell, új hipotéziseket is fel-
állít, és hozzájárul a legmegfelelőbb kísérleti 
módszer kiválasztásához is. 

A kutatócsoport ráadásul az adott kísér-
leteket szintén lefolytató végzős egyetemi 
hallgató teljesítményével is összevetette az új 

„kolléga” eredményeit, s meg kellett állapíta-
niuk, hogy a kapott eredmények az automa-
tizált rendszer esetében ugyanolyan pontosak 
voltak. A 98 %-os megbízhatósággal teljesítő 
robot ugyanakkor kevesebb kísérlet lebonyo-
lításával jutott ugyanarra az eredményre, 
mivel hipotézisgeneráló szoftvere előbb talál-
ta meg a megoldást.

A „robottudós” megkonstruálása Stephen 
Muggleton professzor számára nemcsak arról 
szólt, hogy a fáradságos aprómunkát „kivált-
sák”. Demonstrálni kívánták, hogy a rutin-
jellegű laboratóriumi vizsgálatok automati-
zálásával a tudósok rengeteg teher alól sza-
badulhatnak fel, s tudásukat és figyelmüket 
kreatívabb, magasabb szintű tudományos fel
adatok megoldására fordíthatják.26 

A cybertudomány taxonómiája és érvényességi 
köre: az escience diadala és korlátai

A tudomány aktuális mozgásirányait áttekint-
ve Paul A. David és Michael Spence az adott 
résztevékenységek elsődleges célja alapján 
osztályozták a fejlesztéseket. Ennek alapján 
különítettek el négy kategóriát, amelyek töké-
letesen egybevágnak az általunk bemutatott 
rendszerszintekkel (David – Spence, 2003).
• Adatközpontú (Data centric)
• Számításközpontú (Computation centric)
• Interakció-központú (Interaction-centric27) 
• Közösségközpontú (Community-centric) 

Társítsuk e négy szinthez azokat a művelete-
ket, amelyek elvégzése érdekében a kapaci-
tások csatasorba állnak, és rendeljük melléjük 
azokat a mennyiségeket, amelyek alapján a 

„kimeneti” teljesítmény mérhető és összeha-
sonlítható – és megkapjuk a cybertudomány 

„rétegmodelljét”. (1. táblázat)
Mint láttuk, a technológia könnyűszerrel 

átlépi a kategóriahatárokat (a gridek például 
gyakorlatilag mind a négy műveleti szintet 
kiszolgálják már), és erős „csomósodások” fi-
gyelhetőek meg az egyes szintek között is. A 
2. és a 3. szintet a tudományos központok 
(science centerek) közelítik egymáshoz, és 
határozott jelei vannak annak, hogy ez az 
integrációs mozgás nem áll meg az 1., illetve 
a 4. szint határainál. A 3. és a 4. szintek is 
olyan erősen „vonzzák egymást”, hogy közös 
minőségükként Paul A. David a „kollabora-
tív e-tudomány” kifejezést (collaborative e-
science) javasolja (David, 2004).28 Az 1. és a 

ban) használtam fel szövegeket, néhol változatlan for-
mában. Lásd http://index.hu/tech/tudomany/labor 
040120/?print.
25 A laboratóriumi tesztek során az előre beprogramo-
zott, szükséges genetikai és biokémiai háttérinfor-
mációk ismeretében sikerrel állapította meg a vizsgált 
élesztőgombában (Saccharomyces cerevisiae) található 
bizonyos gének funkcióját.

26  A gép – fogalmaz egy interjúban Muggleton (Law, 
2004) – soha nem helyettesíteni fogja az emberi kuta-
tókat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy gyorsab-
ban és kevesebb kényszertevékenységgel érjék el ered-
ményeiket.
27  Az „interakció” Davidék szóhasználatában az „al-
kalmazás, irányítás, vizualizáció” műveleteit fedi le.
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Szintek és javasolt A támogatandó Központi  Egyenértékes
elnevezések művelet mozzanat 

1. szint gyűjtés (collection)   mennyiség
Adat-input létrehozás (production) adat (elemi e., byte)

2. szint
Számításteljesítmény feldolgozás (processing) számítás feldolgozási idő

3. szint rendezés (ordering, integration) értékhozzáadás
Előfeldolgozás elemzés (analysis) interakció felhasználhatóság

4. szint átalakítás, elméleti
Kreatív agymunka innováció (transformation) közösség újdonságérték

1. táblázat

Szintek  „Expanziós nyomás”  Létező  integrált  Teljes 
 középről minőségek fúzió
1. szint  
Adat-input  Petaszintű
  tudományos 
2. szint  adatmenedzsment  
Számításteljesítmény   VARRATMENTES
 Tudományos  TUDOMÁNYOS 
3. szint központok  

SZUPERHÁLÓZAT
Előfeldolgozás
  Kollaboratív
4. szint  e-tudomány
Kreatív agymunka

2. táblázat

2. szint a kihívás analóg természete és számos 
közös hardver- és szoftvereleme miatt „csúszik 
össze” a petaszintű tudományos adatmenedzs
ment (peta-scale scientific data management) 
gyűjtőkategóriába. A távolságok valóban 
rövidülnek: ma már semmi meglepő nincs 

abban, ha egy tudós a 4. szinten azonnali 
igényt fogalmaz meg egy 1. szintű szenzor 
adatra, amit az összekapcsolt rendszerek a 
lehető legrövidebb időn belül megpróbálnak 
biztosítani. Nem véletlen tehát, hogy mind 
többen vetik fel a cybertudomány következő 
fejlődési szakaszaként az egyetlen óriásrendszer
ben való összeolvadás hipotézisét. 

A svájci anyagtudományi és technológi-
ai kutatóintézet, az Empa Lorenz Hilty által 

28 Az együttműködés (kollaboráció – collaboration) 
és a laboratórium (laboratory) szavak összekapcsolásá-
ból képzett korábbi terminus, a kollaboratórium (col-
laboratory) nem tudott meggyökeresedni (Vajda, 1999).



Magyar Tudomány • 2007/4

488

vezetett kutatócsoportjának előrejelzése 
szerint tíz éven belül körülbelül egymilliárd 
ember mintegy egybillió elektronikusan 
összekapcsolt „tárgy” segítségével kapcsoló-
dik össze egy soha nem volt méretű „mega-
gépezetbe”. Sir Tony Hoare és kutatótársai 
is abból az alapfelvetésből indulnak ki, hogy 
a világ idővel egyetlen végső globális számí-
tógépes hálózatba forr össze, s időben el kell 
kezdeni az ennek megépítéséhez szükséges 
mérnöki-tervezői munkát.  

Út a cyberinfrastruktúra szintjeinek
teljes összeolvadásához

Ez a vízió olyan erős, hogy sok elemzőt tol 
egy eszközközpontú jövőkép felé. Nem min-
denki elégszik ugyanis meg az olyan, még 
tartható állításokkal, mint a Science 2020 
szerzői, hogy „a számítástudomány fogalmi 
világa új absztrakciós szintekkel gazdagítja 
az egyes diszciplínák kutatóit”. Visszatérően 
találkozhatunk avval a véleménnyel, hogy az 
alaptudományok elkerülhetetlen informati-
zálása a kutatói munkához szükséges infor-
matikai jártasságok és készségek olyan fokú 

„megjelenítését” igényli a jövő szakembereinél, 
a programozási ismeretektől az algoritmus-
generálásig, ami már-már azonos értékű 
magára az érintett tudományterületre vonat-
kozó tudásokkal. Vagy fordítva: magas 
szintű informatikai ismeretek nélkül nem 
lesznek művelhetőek a leginkább érintett 
tudományok (a biológia, az asztronómia és 
a klimatológia).   

Ezek a nézetek a kibontakozó folyamatok 
természetének többszörös félreértésén ala-
pulnak, és már most látszik, hogy a tudomá-
nyos nagyüzem egészen másképp oldja meg 
a gondokat. Miközben minden informatikai 
jellegű problémának kialakulnak a maga 
specialistái,29 a kutatóközösség esetében a 

bonyolódó eszközkörnyezet kezelhetővé 
tételének bevált megoldása, az alkalmazói 
felületek és programok fejlesztése bizonyul 
eredményes útnak. A munkamegosztási lánc 
érzékelhető hosszabbodása mellett a tudós-
társadalom is két részre oszlik (Gray, 2005): 
az adatmenedzsmentre szakosodottakra és a 
feldolgozásban érintettekre, s eközben a szük-
séges tudások megfelelő kombinációinak 
előállítása minden további nélkül biztosít-
ható interdiszciplináris kutatócsoportok (team
ek) és új, gyakorta virtuális együttműködési 
formák kialakításával is. 

A jelenlegi feldolgozási kapacitásokra 
méretezett tudomány hatékony intézményi 
és technológiai megoldásainak közös „met-
szete” az intenzifikálás. Az informatikai in
novációkkal a meglévő kutatói közösség meg
növelt projektméretekben is alkalmassá válik 
arra, hogy a kialakult pénzügyi és irányítási 
mezőben megbirkózzon a saját maga által 
célirányosan megtermelt új adatok tömegével. 
Csakhogy a „mintegy mellékesen” megter-
melődő, jóval nagyobb számosságú adat 
feldolgozása és a felmerülő problémák ter-
mészete által igényelt még nagyobb méretű 
projektek gondozása már meghaladja az 
intenzifikálásban rejlő lehetőségeket. A 
megnövelt informatikai teljesítmény ettől a 
ponttól kezdve a lassan kibontakozó exten
zív fejlődés támogatójává lesz – vagyis eddi-
gi feladatai közé bekerül a tudományos 
problémamegoldásba újonnan bevonásra 
kerülő csoportok mindenoldalú menedzs-
mentje is. 

29 A bioinformatika és a bioinformatikus páldául mára 
jól definiált szakmává lettek, de jellemző, hogy mos-
tanra a bioinformatika és az immunológia „hibridje”, 
az immuninformatika (immunomika) is önálló iden-
titással (és az ehhez illeszkedő kiadvány, illetve konfe-
renciavilággal) bír.
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