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Köszönetnyilvánítás  

 

Mivel a dolgozat megírását évekig tartó tanulási folyamat és kutatómunka előzte meg, 

lehetetlen lenne felsorolni mindazoknak a nevét, akik tanulmányaim során különböző 

formában támogatták és segítették a munkámat. Fogadják hálámat mindazok, akik e folyamat 

különböző fázisaiban megosztották velem gondolataikat, időt áldoztak a hosszabb-rövidebb 

beszélgetésekre, vagy átolvasták a kéziratokat és elláttak bölcs megjegyzésekkel. 

Név szerint is szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Ropolyi Lászlónak, aki 

az elmúlt évek során ötleteivel, tanácsaival segítette a szakmai munkámat. Ő hívta fel a 

figyelmemet a hálózatelemzésben rejlő lehetőségekre, amikor a konstruktivista módszerek 

hiányosságai miatt a kutatómunkám elakadt. Segítségemre volt a megfelelő kurzusok, 

szakemberek és konferenciák megtalálásában is, hogy ez irányú ismereteimet 

megszerezhessem. Itt szeretném megköszönni Pollner Péternek, Csermely Péternek, Cserpes 

Tündének, és Szommer Gábornak hogy megosztották velem kutatási tapasztalataikat, és a 

történeti adatokra adaptálható módszerek kiválasztásában is hasznos tanácsokat adtak. 

Továbbá köszönettel tartozom a doktori iskola vezetőjének, Fehér Márta tanárnőnek, 

aki a doktori képzés során nagy türelemmel és odafigyeléssel követte és irányította a hallgatók 

tudományos fejlődését. De ezen túlmenően szerteném megköszönni azt a széleskörű mentori 

munkáját is, amivel a konferencia-előadásokra való felkészülésemet, és a publikációs 

munkámat segítette az elmúlt években. Tanáraimnak: Hronszky Imrének, Németh Józsefnek, 

Láng Benedeknek is hálás vagyok, és nemcsak a remek előadásaikért, hanem azért is, mert a 

kutatási területemhez kapcsolódó kérdések megvitatásában is mindig készséggel álltak 

rendelkezésre.  

A dolgozat végleges formájának kialakításában Király Gábor, Szabari Vera és Kovács 

Győző kritikái, valamint kollegáim véleményei és ötletei is segítettek, akiknek ezen 

túlmenően az inspiráló beszélgetésekért is hálával tartozom.  

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni férjemnek, családomnak és a 

Tóth családnak azt a háttértámogatást és biztatást, amiből a különböző élethelyzetekben erőt 

meríthettem. 
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1 Bevezető  

1.1 A témaválasztás indoklása  

A Technika-, Mérnök- és Tudománytörténeti Doktori Iskola multidiszciplináris jellegéhez 

igazodó kurzusai a korábbi természettudományos képzések során kialakult szemléletemet 

nagymértékben módosították. Érdeklődésemet leginkább a tudomány, a technika és 

társadalom kölcsönös függőségeit, a különböző technikaelemzési irányzatokat taglaló 

előadások keltették fel. Ezek az élmények a későbbi témaválasztást is meghatározták. 

A 80-as években népszerűvé vált (Science, Technology and Society, illetve Science 

and Technology Studies, rövidítve: STS) interdiszciplináris irányzat a tudomány, technika és 

társadalom kölcsönös konstrukciójának vizsgálatát tűzte ki feladatul, átlépve a technika és 

társadalom hagyományos elválasztottságára vonatkozó gondolkodásmód határait. Számos – 

ezúttal nem részletezhető – körülmény vezetett a tudomány és technikakutatás 

paradigmaváltásához a 20. század második felében. Ennek során megszületett a főként 

technikaszociológiai, és technikafilozófiai tényezők által formált STS, amelynek három fő 

kutatási iránya: a cselekvő-hálózat-elmélet (Actor-Network-Theory: ANT), a nagy 

technológiai rendszerek elmélete (Large Technological Systems: LST), illetve a technika 

társadalmi konstrukciójának (Social Construction of Technology: SCOT) elmélete. 

Az új irányzatok egyike sem feleltethető meg egyszerűen a technikafilozófiának, sem 

a technikaszociológiának, sem a tudomány- vagy technikatörténetnek; sokkal inkább e 

tudományterületek határain mozgó, multidiszciplináris kutatási irányzatok. Közös 

komponensük, a konstruktivizmus valamiféle alapeszméje: a tudományos és technikai 

fejlesztések társadalmilag felépített jelenségek, amiből szükségszerűen következik, hogy 

mindig történeti, politikai és kulturális környezetbe ágyazva tárgyalhatóak. 

A különböző technikakutatási módszerek megalkotói mindenekelőtt a technika 

tartalmát kívánták vizsgálni, céljaik eléréséhez olyan programot kívántak megalapozni, amely 

konkrét történeti és társadalmi környezetbe ágyazott technikai eszközöket, tárgyakat és 

rendszereket vizsgál. Programjukban elhatárolták magukat a korábbi technikafejlődés 

elméletekre jellemző lineáris modelltől, amely a vizsgálat tárgyát képező technika életútját 

egy lineáris fejlődési ív mentén mutatja be, az egyes technikai találmányok, újítások 
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folytonosságára helyezve a hangsúlyt. Ebből a tradicionális perspektívából elsősorban olyan 

technikatörténetek vázolhatók fel, amelyekben a technika fejlődése egy eleve adott, 

megkérdőjelezhetetlen lineáris fejlődési modellt követ (Bijker-Hughes-Pinch, 1987). 

A technika fejlődésének ez a fajta, annak belső logikáját követő szemlélet befolyásolta 

a 20. század közepéig a számítástechnika fejlődéséről való gondolkodásunkat is (Cortada, 

1993; Flamm, 1998), mígnem az információs technológiák széleskörű elterjedése, a 

társadalom és az életünk minden rétegére gyakorolt hatásáról szóló tanulmányok (Edwards, 

1997; Ropolyi, 2006) meg nem kérdőjelezték ebbéli gondolkodásunk realisztikus voltát. 

1.2 A kutatás célkitűzései 

A dolgozatban a számítógépek fejlődésének azt a korszakát vizsgáljuk (1930-1950), 

amely a számítástechnika történetében a 0. és 1. generáció közti átmenetet jelenti. A 

számítástechnikával ismerkedőknek szánt egyik népszerű könyvben az említett generációkról 

az alábbiakat olvashatjuk
1
: 

„Számítógép generációk - Az osztályozás alapját a számítógépekben felhasznált 

alkatrészbázis képezi. 

0. generáció: őskortól-1944-ig, mechanikus és elektromechanikus számítógépek 

alkotják. Pl. Pascal gépe, Mark I-IV gépek. 

1. generáció: 1950-es évek, elektroncsöves digitális gépek, katonai és műszaki 

számításoknál használták, gépi kód megjelenése‖ (Barta, 2004:10) 

Több szempontból is megkérdőjelezhető az előbbi – széles körben elterjedt - osztályozás. 

Hogy csak a legszembetűnőbbeket emeljük ki: az őskorban csak számolásra alkalmas primitív 

eszközökről beszélhetünk. Pascal gépe 1642-ben készült, és ez már összeadás és szorzás 

elvégzésére is alkalmas volt, így számoló-berendezésnek bátran nevezhetjük. Ha a Mark I-IV 

gépcsaládot időrendbe rakjuk, tovább erősödnek a kételyeink a generációs modell 

megbízhatóságát illetően. A Mark I 1944-ben készült, az előbbi besorolás szerint a 0. 

generáció végén, míg a Mark IV 1950-1952-ig, vagyis már az 1. generációs gépek egyik 

képviselője. 

                                                
1 Tanári tapasztalataim alapján ez a legelterjedtebb, magyarországi középiskolákban használt számítástechnika 

könyv. A különböző irodalmakban nagyon eltérő évszámokat találunk a generációk behatárolására (1. 

generációra pl. 1940-es -1950-es évek (Cortada, 1993:51), 1943-1958), abban viszont konzekvensek, hogy az 1. 

generációs gépeket az elektroncsőhöz, mint alkalmazott technológiához kötik. 
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A dolgozat egyik célja: rávilágítani arra, hogy a számítógépek fejlődésének említett 

korszakát részletesebben megvizsgálva az elektromechanikus és elektronikus, feladat 

specifikus számoló-berendezések több típusát lehet azonosítani. Továbbá, hogy a 

számítógépek fejlődésére alkalmazható, jól megválasztott technikaelemzési keretrendszer 

felhasználásával a fejlesztések társadalmi vetületeinek vizsgálatára is lehetőség nyílik. Ezt a 

típusú elemzést az is indokolja, hogy az említett korszakot bemutató szakirodalom a technikai 

részletekre, a heroikus történetekre és elsőbbségi vitákra korlátozódik. A korszakkal 

foglalkozó korábbi szakirodalomban nem merül fel a gépek iránti társadalmi igény, mint a 

fejlődést motiváló és befolyásoló tényező, viszont egy ilyen típusú vizsgálódás a személyi 

számítógép megjelenésétől, az információs technológiák által alakított korszakra, a 20. század 

második felére annál inkább jellemző. 

A dolgozatban felhasznált elméleti keretek, és az elemzés tárgyát képező technikai 

termékek olyan szerteágazó tudományterületeket érintenek, mint a számítástechnika, 

technikaszociológia, technikatörténet, kapcsolatháló elemzés. Ezért az egyes 

tudományterületek jeles képviselőinek talán jogos a választott téma iránti bizalmatlansága, és 

valószínűleg ki-ki a saját tudományterületét érintő gondolatokkal és elemzésekkel 

kapcsolatosan számos kifogást és hiányosságot tudna felsorolni. A természettudományos és 

részben műszaki alapokra épített, multidiszciplináris doktori iskolában szerzett ismeretek 

birtokában mégis vállalkozom a feladatra azzal a kikötéssel, hogy az egyes 

tudományterületekről csak a téma szempontjából általam relevánsnak tartott irányzatokat, 

elméleteket, módszereket tanulmányozom. Így például a későbbiekben részletesen 

bemutatásra kerülő szociálkonstruktivista technikaelemzésre alkalmas irányzat mellett több 

szemléletmód illetve tudományos iskola, - mint pl. a feminista technikaelmélet, 

konfliktuselmélet, vagy a technológiai paradigma-elmélet – is kínál alternatív elemzési 

módszereket, de ezek ismertetésére, összehasonlító elemzésére ezen dolgozat keretei között 

nincs lehetőség. Ugyanez érvényes a hálózatkutatásra is, amely már önmagában is egy 

interdiszciplináris tudománnyá vált az utóbbi évtizedben. Ebből a perspektívából a 

célorientáltan válogatott, történeti kutatásokra adaptálható kapcsolatháló elemzési módszerek 

a lehetőségek szűkös kihasználásának is tekinthetők. Mindezen dilemmák valamiféle 

feloldásaként törekedni fogok a dolgozatban vállalt feladat konkretizálásával a választott 

módszereket, és a releváns elméletekből való válogatást is megindokolni.  
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1.3 Vizsgálati módszerek 

A disszertáció egy elméleti keretrendszer kialakítására és bemutatására, és ennek 

gyakorlati alkalmazására tagolódik. A fentieknek megfelelően az elméleti keretrendszer a 

releváns technikafilozófiai, technikaszociológiai munkák kritikai elemzésére épül.  

A dolgozat második részében adatgyűjtési és adatelemzési módszerek alkalmazására is sor 

került. Mivel történeti jellegű esettanulmányról van szó az adatgyűjtés különböző 

dokumentumok, források, interjúk elemzésével történt. 

Az adatelemzés két síkon folyik a választott módszereknek (a főként Bijker és Pinch által 

kidolgozott szociálkonstruktivista technika elemzés, rövidítve: SCOT illetve kapcsolatháló 

elemezés: SNA) megfelelően. A SCOT módszertan alkalmazása során a kitűzött cél a 

különböző számoló-berendezések által képviselt technológiai keretek elemzése, de mivel ez a 

módszertan a csoportok, aktorok kapcsolatainak elemzésére nem alkalmas, szükség volt a 

módszertani keret bővítésére. E célból az SNA módszereinek gazdag kínálatából azokat 

válogattam össze, amelyek meglátásom szerint alkalmasak (a rendelkezésre álló adatok 

alapján) a csoportokon belüli, valamint a csoportközi interakciók elemzésére, az aktorok 

aktivitásának kvantitatív mérésére. 

1.4 A dolgozat szerkezete 

A dolgozat első részében a technika és társadalom kölcsönös függéségét vizsgáló 

technikafilozófiai irányzatokra teszünk rövid kitekintést azzal a céllal, hogy a 80-as években 

kidolgozott technikaelemzési módszereket egyfajta keretbe helyezzük.  

A 80-as években kidolgozott tudomány-technika- társadalom (Science, Technology and 

Society, vagy Science and Technology Studies — STS) összefonódását elemző irányzatok 

közül a cselekvő-hálózat-elmélet (Actor-Network-Theory —ANT), a nagy technológiai 

rendszerek elméletének (Large Technological Systems — LST) ismertetésére, illetve a 

technika társadalmi konstrukciójának (Social Construction of Technology — SCOT) 

elméletére térek ki.
2
 Korábban, a különböző irányzatok képviselői kísérletet tettek a 

számítástechnika illetve infokommunikációs rendszerek fejlődésének ilyen jellegű leírására is, 

több-kevesebb sikerrel. (Walsham, 1997; Ceruzzi, 1998) Ezek az esettanulmányok arra 

                                                
2 A különböző irányzatok megalapítói közt technikatörténészt, technikaszociológust, tudományszociológust is 

találunk. A legkiemelkedőbb személyiségek: Thomas P. Hughes, a Wiebe E. Bijker, Trevor J. Pinch, Michael 

Callon. Első tanulmánygyűjteményük The Social Construction of Technological Systems címmel jelent meg 

1987-ben. 
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világítanak rá, hogy az ANT leginkább az információs rendszerek illetve szoftverfejlesztési 

technológiák leírására alkalmas. A rendszerelméletet többé-kevésbé sikeresen alkalmazza 

Ceruzzi a számítógépek, mint komplex hardver, és szoftverelemek rendszerének leírására. A 

technika létrehozásának szociálkonstruktivista felfogása, (a továbbiakban SCOT) Bijker és 

Pinch javasolta módszertanának első változatát (a kerékpár esettanulmányban ismertetett 

módszert) több kritika is érte. (Clayton, 2002; Klein - Kleinman, 2002) A kerékpárnál 

bonyolultabb technikai termékek esetében kétségbe vonják az elmélet alkalmazhatóságát.  

Dolgozatunk második fejezetében a SCOT bemutatására fordítunk nagyobb figyelmet, 

mivel ezt a módszert, néhány kiegészítéssel alkalmasnak találtuk a számítógépek korai 

fejlődésének elemzésére. A módszer fejlődését a kerékpár, bakelit és fénycső 

esettanulmányok kapcsán követjük nyomon. 

A SCOT módszerek kapcsolatháló elemzéssel való kiegészítésére teszünk javaslatot a 

dolgozat 3. fejezetében, arra  a meggyőződésünkre alapozva,, hogy a technológiai fejlődést 

befolyásoló társadalmi csoportok közti interakciók vizualizálásával, az egyes aktorok 

aktivitására vonatkozó különböző mutatók kvantitatív mérésével a számítógépek úgynevezett 

generációváltásának egyfajta interpretációjára is lehetőségünk nyílik. 

A dolgozat 4. fejezetében egy esettanulmány keretében az elméleti részben ismertetett 

módszerek alkalmazására kerül sor. Ebben a részben az 1930-1950-ig az USA-ban végbement 

számoló-berendezésekre vonatkozó fejlesztéseket tekintjük át a felvázolt módszereket 

segítségével.  

2 Technika a társadalomban 

A technika társadalmi megítélése az európai ipari forradalmat követően olyan fogalmak 

és irányzatok kialakulásához vezetett, mint: technológiai optimizmus, pesszimizmus és 

realizmus Az alapkérdések a technika által hordozott értékek pozitív vagy döntően negatív 

voltát járják körül. A technológiai pesszimizmus főleg a technika kedvezőtlen társadalmi és 

környezeti hatásait hangsúlyozza, és az embert a technika elszenvedőjeként ábrázolja. A 

technológiai optimizmus a technikai fejlődés determinista szemléletéhez kapcsolódik. Ez 

utóbbi irányzat képviselői a technika negatív hatásait nem tagadják ugyan, de vagy 

elhanyagolhatónak tekintik ezeket a tényezőket a pozitív hatásokhoz képest, vagy pedig a 

további fejlődésben látják a problémák orvoslását, ugyanis a technikai fejlődés maga fogja 

helyrehozni az általa keletkezett nemkívánatos következményeket. Nem kérdés, hogy ezek az 
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irányzatok nem vitatják a technika értékterheltségét, de csak a szélsőségekre koncentrálnak. A 

technológiai pozitivizmust nem vonják kétségbe a 19. században: a gazdasági fejlődés, a jólét, 

az életminőség javulása, az önmegvalósítás lehetősége mind-mind a technikai fejlődés 

velejárói. Az a pozitivista szemlélet, miszerint a technika gyógyír a társadalmi problémákra, 

tarthatatlanná válik a 20. század nagy-tömegeket érintő technikai katasztrófáinak tanulságai 

által.  

A realista technikafelfogás leginkább az instrumentalista, illetve a kritikai 

technikafilozófiát jellemzi. Képviselői igyekeznek egy mérsékelt, kritikai álláspont 

kidolgozására, elkerülve a szélsőséges nézeteket. A technika társadalmi hasznosságának, 

társadalmi kontrolljának kérdése elvezet a társadalmi rendszerek jellegének, fejlettségének 

kérdéséhez, ugyanis a társadalmi rendszerek jellege dönt a technika hasznos, vagy káros 

voltáról. (Ropolyi 2006:68-71).  

A 70-es években, az újfajta kommunikációs technológiák által alakított információs 

társadalomban az elektronikus forradalom, és a demokrácia új változatai 

megvalósíthatóságának kérdése is napirendre kerül.
3
 „Orwell vagy Athén?‖ A szabadság 

technológiájának megjelenését ünnepelhetjük a posztmodern társadalomban, vagy olyan 

technológiákét (a személyi számítógépek és internet révén), amelyek a polgárok 

felügyeletének és kontrolljának orwelli formáit fogják eredményezni?
4
 A szélsőséges 

álláspontok közti középutat a modern technikák természetével és kritikai elemzésével 

foglalkozó irányzatok, illetve kutatók képviselik.
5
 

A 20. században a nagyméretű technológiák fejlődésével a tudomány és a technika 

közötti határ is elmosódik, a kutatás pedig egyre inkább ipari jelleget ölt. A tudomány a 

magányos, igazságot kereső tevékenységből munkamegosztáson alapuló termelési folyamattá 

alakul át. A kutatás egyre inkább függetlenedik az egyéni kutatótól, és egyre inkább 

bürokratizálódik. A (természet) tudós nagy szervezetektől válik függővé, amelyek azon 

túlmenően, hogy a kutatás lehetőségét és eszközeit biztosítják, a tevékenység feltételeit is 

előírják. Ennek során elmosódik az alap- és alkalmazott kutatás közti határvonal, a kutatás 

összefonódik a technológiai fejlődéssel. Példaként olyan tudományterületeket lehet itt 

                                                
3Az információs technológiák természetével, kultúra és társadalomformáló hatásainak részletes elemzésével 
foglalkozik pl.: Ropolyi 2001.Az „Információs Társadalom‖ c. folyóirat 2001-től közöl válogatásokat a hazai és 

nemzetközi szakirodalomból.  
4 W.B.H.J. van de Donk-Pieter W.Tops: Informatizálás és demokrácia: Orwell vagy Athén? in: Eszmélet. 

1995.27.sz. 
5 Kiemelném pl. Feenberg munkásságát, de a konstruktivizmus képviselői is ide sorolhatók. Részletes ismertetés 

a további fejezetekben. 
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említeni, mint a mikrobiológia, vagy a nagy energiájú részecskefizikai kutatások. E 

tudományterületek jellemzői a komplex laboratóriumok, a bennük felhalmozott speciális 

eszközök, az ember és technika összefonódásából származó tudás-termelés, amelynek a 

felhasznált eszközökön kívül a különböző csoportokhoz rendelhető hallgatólagos tudás is 

meghatározó eleme. (Knorr-Cetina, 1999; Latour-Woolgar, 1979)  

Ez a szemléletmód a 80-as évektől megjelenő innováció, illetve 

technikatanulmányokban is tükröződik. Dominánssá válik az a szemlélet, miszerint a 

tudomány és a technika fejlődését társadalmi hatások és folyamatok is befolyásolják, az 

események szereplői már nem a tudósok, feltalálók, döntéshozók, hanem gyűjtőnéven 

„aktorok‖ vagy „heterogén mérnökök‖ akik a folyamatok különböző fázisaiban más-más 

feladatokat látnak el. (Hronszky, 2002) 

Mindezek alapján elmondható, hogy a naiv technikafelfogás miszerint a technikai 

fejlődés egy autonóm, determinisztikus folyamat, amelyet kizárólag a hatékonyság és 

funkcionalitás elve szabályoz nem fogadható el a mai (posztmodern) társadalomban
6
. 

Hronszky Imre néhány elvben foglalta össze azokat az elvárásokat, amelyeknek az ezredvégi 

technikaelemzések meg kell feleljenek: (Hronszky, 1997:38-39) 

1. Semmiképpen sem vizsgálhatók egymás nélkül a technikai objektumok, a társadalmi 

intézmények és azok az emberi tevékenységek, amelyek a technika kialakítására és 

használatára vonatkoznak. 

2. Az egyedi technikai eszközök kutatásáról a figyelem a műszaki rendszerek, a 

társadalmi- technikai együttesek felé kell, hogy eltolódjon. 

3. Fontos a történelmi alternatívák keletkezésének és lezáródásának, a „tévedések‖-nek 

és a zsákutcáknak a tisztázása. 

A technikafilozófia alapkérdéseinek elemzése során Ropolyi a technika értéksemlegessége, 

illetve értékterheltségének kapcsán etikai kérdéseket is felvet. A felelősségvállalás kérdésköre 

kiterjeszthető a mérnökök és más technika-alkotók „szakmai tisztességére‖, a felhasználó 

szándékolt, vagy nem szándékolt cselekvéseiből adódó következményekre, a balesetek 

kezelésére. (Ropolyi, 2004). Az elemzést továbbgondolva olyan jogos kérdések 

fogalmazhatók meg a technika
7
 kapcsán, mint:  

                                                
6 A posztmodern társadalom kialakulását Ropolyi a hálózatosodáshoz, elsősorban az Internethez köti, ami 

szintén a 80-as évekre tehető. (Ropolyi, 2006:315-322) 
7 Az információs technológiák (IT) vonatkozásában olyan specifikus területek foglalkoznak az ilyen jellegű 

kérdésekkel, mint: IT biztonság, Informatikai rendszerek kockázatelemzése és auditálása. A dolgozatban ezekre 

a területekre nem térünk ki. 
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4. Hol vannak a technika etikai korlátai (határai), ha egyáltalán vannak? Ki állapítja 

meg azokat? 

5. Milyen körülmények között és milyen mértékben terhelhető a felelősség másokra? 

6. Nyomon követhetők-e és szükség esetén korrigálhatóak-e a technikai fejlődés 

környezetre, társadalomra, gazdaságra vonatkozó következményei? 

Az említett problémák vizsgálatával, a felvetett kérdések elemzésével eljutunk a tudomány-

technika- társadalom kapcsolatrendszerének és kölcsönhatásainak vizsgálatához. 

A dolgozatban amellett érvelek, hogy a számítógépek esetében a technika és 

társadalom egymást kölcsönösen formáló és alakító viszonyáról nemcsak az 

infokommunikációs eszközök által meghatározott posztmodern társdalomban, de az 

elektronikus digitális számítógép megjelenése kapcsán is beszélhetünk. 

A technika társadalmi konstrukciójának eszméje nem a semmiből nőtt ki, hanem a 

tudomány természetére vonatkozó, a tudomány fejlődését vizsgáló, a társadalmi viszonyokat 

és behatásokat is elemző tanulmányok sora előzte meg.
8
 

A dolgozat következő két alfejezetében a cselekvő-hálózat-elmélet, (Callon, 1987) 

valamint a nagy technológiai rendszerek elméletének (Hughes, 1987) rövid ismertetésére 

kerül sor az 1987-ben The Social Construction of Technological Systems című 

tanulmánykötetben megjelent írások alapján.9 

2.1 ANT: Cselekvő- Hálózat- Elmélet 

Az elmélet megalkotása a „párizsi iskolához‖ kötődik, Bruno Latour, Michael Callon és 

John Law munkásságának eredményeként. (Bijker-Hughes-Pinch, 1987:83-111) 

Az ANT egy olyan konstruktivista irányzat, amely szakít a technika „fekete-doboz‖
10

 

modelljével; már nem a tág értelemben vett technikai fejlődési vizsgálódásokon van a 

hangsúly, hanem az érdeklődés középpontjába mindig egy adott technikai termék, tárgy kerül, 

                                                
8 A tudományfejlődés- elméletek, a tudomány és a tudományos tudás szociológiai vizsgálatával foglalkozó 

iskolák és irányzatok ismertetésére lásd: Szabari, 2008, Az irányzat legmarkánsabb képviselőinek írásai magyar 

nyelven is olvahatók: Fehér-Békés, 2005; Forrai-Szegedi, 1999. 
9 A különböző irányzatok technikafilozófiai, technikatörténeti illetve innováció kutatási aspektusainak részletes 

elemzésével, illetve az irányzatok fejlődésének nyomon követésével a dolgozat keretei közt nem foglalkozunk. 

Ilyen jellegű munkák pl.: Hronszky, 2002; Király, 2008; Kovács, 2004; Ropolyi, 2000, 2006. 
10

 A szerzők a hivatkozott tanulmánykötet bevezetőjében a fellelhető technikatanulmányok jellemzésére vezetik 

be a „fekete doboz‖ fogalmat, amely arra utal, hogy a korábbi gazdaságkutatás (illetve technikatörténet és –

innováció-elmélet) minden, innovációt befolyásoló tényezőt igyekezett figyelembe venni, de nem vállalta fel a 

technológiai változás mechanizmusának elemzését. (Bijker-Hughes-Pinch, 1987: 21) 
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amelynek elemzésébe próbálják bevonni a termék társadalmi-, technikai-, politikai 

környezetét is. 

Az elméleti kulcsfogalmak értelmezését talán a „cselekvő-hálózat-elmélet‖ 

szókombináció elemzésével érdemes kezdeni. 

A hálózat itt nem a társadalmat jelöli, hanem a „cselekvők‖ tevékenységének, 

összefonódó hatásainak eredményét. Ebben a megközelítésben a társadalom, politika, 

gazdaság, technika és természet közötti határok már nem tarhatók fenn az eddigi formában, 

mert a természettudós vagy mérnök egyszerre használja a különböző elemeket a hálózatban 

anélkül, hogy e határokat figyelembe venné.  

A cím cselekvője nem egy racionális cselekvőre utal; nem egy független létező, hanem 

csupán a hálózat egy komponense. Mivel a hálózat szabja meg a cselekvés kimenetelét, ezért 

talán helyesebb lenne cselekvés helyett történésről beszélni, hiszen a változás nem mindig a 

tudatos cselekvés eredménye, hanem a hálózat különböző elemeinek összhatásából származó 

következmény. 

A cselekvő hálózatot heterogén elemek sora alkotja, emberiek és nem emberiek, 

amelyek egymáshoz kapcsolódnak egy meghatározott időpontig. 

A cselekvő hálózat ugyanakkor nem egy olyan hálózat, amely kiszámítható, stabil és 

jól meghatározott elemeket kapcsol össze. Legyenek ezek akár társadalmi, akár természeti, 

vagy technikai jellegűek, bármely pillanatban újradefiniálhatják az identitásukat, vagy új 

elemeket hozhatnak a hálózatba. 

A cselekvő- hálózat- elmélet másik fontos jellemzője, hogy nem tételez fel sem stabil 

aktorokat, sem stabil érdekeket. A különböző heterogén elemek egymással való 

kölcsönhatásukban határozódnak meg, ezért a hálózat egy elemének változása maga után 

vonja a többi változását is. 

Az ANT technika-elmélet az alábbi kulcsfogalmakra építkezik. 

 heterogén tervezés 

 harmadik szimmetria 

  transzláció. 

A heterogén tervezés, a „heterogén elemek összerendezésének folyamata‖ ami alatt azt 

kell érteni, hogy a tervezés szintjén egyaránt figyelembe kell venni az emberi és technikai 

entitásokat, amelyek egy heterogén hálót alkotva kölcsönösen behatárolják és meghatározzák 

az általuk létrehozott háló dinamikáját, struktúráját. 
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A harmadik szimmetria definíciójához Latour - Callon – Law kölcsönveszik a Bloor
11

 

által értelmezett „szimmetria elve‖-t kiterjesztve az emberi és nem emberi elemek azonos 

fogalmi apparátussal való elemzésének igényére is.  

Ha az emberi és nem-emberi, tudományos–technikai és társadalmi közötti határok 

elmosódnak, akkor a tudomány és a technika kutatásából származó elméleti eredményeket ki 

lehet terjeszteni a társadalom vizsgálatára is. Ezáltal egy folyamatos mozgás jön létre az 

emberi és nem-emberi, a társadalmi és technikai pólusok között, amit Latour transzlációnak 

nevezett el.  

A tudományfilozófusok és -szociológusok által elfogadott nézetet, amely a 

természettudományos tények társadalmi konstruáltságát állítja, az ANT alapítói úgy bővítik 

ki, hogy a természet is konstruálja a társadalmat, nemcsak fordítva. Úgy gondolják, hogy a 

társadalom ugyanannyira konstruált a tárgyak által, mint amennyire a tárgyak, a természet, a 

tudomány és a technika világa a társadalom által. 

Széles körben hasznosított eredményeikből ezúttal csak azt említjük meg, hogy a 90-es 

évektől kezdődően az ANT módszertanát különböző információs rendszerek (Mahring, 2004), 

illetve szoftverfejlesztési technológiák elemzésére is alkalmazták. (Walsham, 1997). Az ANT 

mint elméleti keretrendszer szintén hasznosnak bizonyult a nyílt forráskódú szoftverfejlesztési 

technológiák, illetve komplex információs rendszerek elemzésében. Az elemzések szerint a 

fejlesztésben érintett személyek, közösségek, az alkalmazott technológiák egymáshoz 

kapcsolódó viszonyait már a projektek tervezési fázisában rögzíteni kell, de a 

hálózatépítőknek folyamatos kihívást jelent a hálózat-felügyelet, és a hálózat stabilitásának 

biztosítása. A fejlesztési folyamatot a heterogén elemek közti transzlációk dinamikája 

jellemzi, ami a kezdeti értékrend, érdekek és jelentéstartalmak módosulásához vezet. A 

fejlesztések sikeressége azon múlik, hogy sikerül-e a hálózat elemeinek kölcsönhatásából 

elkerülhetetlenül adódó kényszereket elfogadható kompromisszumok árán feloldani. 

Amennyiben a hálózat valamely emberi vagy technikai összetevője „önálló életre kel‖, a 

hálózat szétesik és a projekt elkerülhetetlenül a csődbe jut. (Ducheneaut, 2005; Monteiro-

Hanseth, 1996) 

                                                
11

 Magyarul: Bloor, D. (1999): A tudásszociológia erős programja. In Forrai G.–Szegedi P. szerk.: 

Tudományfilozófia: Szöveggűjtemény. Budapest: Áron Kiadó, 427–446. 
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2.2 Rendszer-elmélet 

A rendszer-elmélet, vagyis a nagy technológiai rendszerek elméletének (Large Technological 

Systems — LST) mint technika-filozófiai szemléletnek a kidolgozása és első alkalmazása a 

technikatörténet-írásra Thomas P. Hughes amerikai technikatörténész nevéhez fűződik. A The 

Social Construction of Technological Systems című kötetben megjelent The Evolution of 

Large Technological Systems című tanulmányában a rendszerelméletet az energiaiparra 

alkalmazva mutatja be. (Bijker-Hughes-Pinch, 1987:51-83) A továbbiakban csak az 

esettanulmány módszertani alapjaira koncentrálunk. 

A technikai rendszereket nagy komplexitás jellemzi, amelyek rendezetlen, probléma-

orientált összetevőket tartalmaznak. A fent tárgyalt iskolához hasonlóan a rendszer-elmélet 

alapgondolata is az, hogy a technikai rendszerek társadalmilag meghatározottak.  

Az elmélet bemutatásához a példákat az energia-iparból kölcsönzi a szerző. A 

technikai rendszerek összetevői is nagyon sokrétűek: fizikai termékek: transzformátor, 

villamos távvezeték; szervezetek: feldolgozóipar, szolgáltató vállalatok, beruházási bankok 

stb.; tudományos egységek: egyetemi szintű oktatás-kutatás, szakfolyóiratok stb.; szabályozási 

törvények; természeti erőforrások. 

Egy termék, akár fizikai, akár nem, amely a rendszer részeként működik, 

kölcsönhatásban van az összes többi termékkel, így közvetlen vagy közvetett módon minden 

hozzájárul a végcél eléréséhez.  

A bonyolult kapcsolatok miatt, amennyiben egy termék jellegzetessége megváltozik, 

vagy esetleg kiesik a rendszerből, ezáltal a rendszer szerkezete is megváltozik. A nagy 

technikai rendszerek legfontosabb alkotói a rendszerépítők, ők azok, akik a rendszer egyes 

komponenseit megalkotják, vagy továbbfejlesztik. 

A rendszerépítőre elsődlegesen jellemző az a képesség, amellyel a sokféleségből 

egységet, a káoszból pedig koherens állapotot képes formálni. Az ilyen jellegű konstrukció 

sok estben az alternatív rendszerek lerombolását vonja maga után. A rendszerépítők a maguk 

fejlesztő-építő munkájuk során egyfajta heterogén mérnököknek tekinthetők. A cselekvő 

számos esetben a különböző tevékenységi körök határait átlépve gyakorló mérnök, kutató-

tudós, gyakorlati szociológus-politikus és elemző közgazdász is egyben. 

A rendszer termékeinek azok a termékek, eszközök, tényezők tekinthetők, amelyeket a 

rendszerépítők hoznak létre. A feltalálók, mérnökök, menedzserek, munkások a rendszer 
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részei csupán, akik különböző szabadsági fokkal rendelkeznek. Egy rendszeren belül a 

munkaerő szabadsági foka a rendszer méretétől, érettségétől és autonómiájától függ. 

Thomas P. Hughes a nagy technikai rendszerek fejlődési útját is tárgyalja, szerinte a 

fejlődés folyamata, vagy a rendszer kiteljesedése olyan fázisokban követhető nyomon, mint: 

feltalálás, fejlesztés, innováció, technológiai transzfer, verseny és konszolidáció.  

A rendszerek fejlődésük során egyfajta saját stílusra és lendületre tesznek szert. A 

technológia-transzfer nem feltétlenül az innovációt kell, hogy kövesse a fejlődési láncban, 

bármikor bekövetkezhet a rendszer fejlődési történetében. Az elmélet szerint lényegi kérdés, 

hogy a felsorolt elemek megjelenjenek a fejlődési láncban, de a sorrendiség nem mérvadó. 

A társadalmi csoportok a rendszerelméletben a fejlődés különböző szintjein konkrét 

szereplőkké válnak. Így például a feltalálás- fejlesztés szakaszában a rendszer meghatározó 

szereplője a „feltaláló-vállalkozó‖. Az innováció a verseny, a terjeszkedés fázisában a 

„menedzser-vállalkozó‖ lép a színre, akinek kritikus helyzetekben kell helyes döntéseket 

hozni. Az utolsó, a konszolidáció szakaszában a „pénzember-vállalkozó‖ az aktív cselekvő, 

akinek jó, ha politikai befolyása is van. 

Thomas P. Hughes technikai rendszerelméletét, mint módszertant alkalmazza Paul E. 

Ceruzzi (1998) A History of Modern Computing című, számítástechnika történettel foglalkozó 

könyvében. Teszi ezt anélkül, hogy megismertetné az olvasót a technikai rendszerelmélettel, 

de kiemel néhány olyan kulcsfogalmat az elméletből, amelyek a saját témája szempontjából is 

relevánsak. Egy ilyen például a „feltaláló‖ fogalma, aki tevékenységével nemcsak a technikai, 

de társadalmi, politikai és a gazdasági környezetben is kifejti hatását. 

Ugyanakkor a számítógép egyik, az elmélet szempontjából releváns, definícióját is 

megfogalmazza, miszerint a számítógép nem más, mint „hardver és szoftverelemek 

rendszere.‖ Olyan rendszer, amelynek egy adott szintjén (pl. hardver) tevékenykedők, nem 

ismerik, helyesebben nem is kell, hogy nyomon kövessék, ami a rendszer egy másik szintjén 

(pl. a szoftverek szintjén) történik. Az így definiált rendszer alrendszereinek 

összekapcsolására, egységes egésszé való formálásának módjára nem ad módszertant, 

magyarázatot a szerző. 

Ezen túlmenően a szerző nagyvonalúságának tudható be az a tény is, hogy 

általánosságban alkalmazza módszerét a számítástechnika fejlődéstörténetére, holott az 

említett szoftver és hardver-rendszerek függetlenségéről nem is beszélhetünk kb. a hatvanas 

évek közepéig.  
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A vizsgálódásunk tárgyát képező számítógépek esetében (1930-1950 közti gépekre 

gondolunk) minden hardver egyedi volt, a „szoftver‖ (ebben az időben még jellemzően gépi 

kódról beszélünk) pedig az adott hardverre készült, vagyis az is egyedi volt.
12

  

További elemzést igényelne a rendszerelmélet alkalmazási területének meghatározása, a 

többi irányzathoz viszonyított előnyeinek, hátrányainak feltárása, de ez a feladat nem 

célkitűzése a dolgozatnak.  

2.3 A SCOT (Social Construction of Technology) ismertetése 

A SCOT technikaelemzési módszer bemutatására nagyobb figyelmet, fordítunk mivel ezt 

a módszert, néhány kiegészítéssel alkalmasnak találtuk a számítógépek korai fejlődésének 

elemzésére. A módszer fejlődését a kerékpár, bakelit és fénycső esettanulmányok kapcsán 

követjük nyomon. (Pinch-Bijker 1987, Bijker 1982, 1993, 1997). 

A technika konstruktivista megközelítése visszautasítja azt az általánosan elfogadott 

feltételezést, hogy a technikák csupán funkcionális okokból sikeresek. 

Trevor J. Pinch és Wiebe E. Bijker a Tények és termékek társadalmi konstrukciója, avagy 

hogyan segítheti egymást a tudományszociológia és a technikaszociológia, programadó 

munkájukban ezt a gondolatot mutatták be a bicikli korai fejlődéstörténete alapján. Ebben a 

tanulmányban fogalmazzák meg a szociálkonstruktivista irányzat alapgondolatait. 

A releváns szakirodalom (80-as évekig bezárólag) áttekintésével párhuzamosan 

megvizsgálták a tudományszociológiai írásokat, de kitértek a tudomány és technika 

kapcsolatát vitató rendkívül heterogén, és különböző tudományágak szemszögéből készült 

művekre is, miközben modelljük kialakításához felhasználható ötleteket kerestek. A technika-

tanulmányok keretén belül az innovációkutatás, technikatörténet, és a technika 

szociológiájának tárgykörébe tartozó szakirodalmat is górcső alá vették. 

Megállapításuk az, hogy a felsorolt szakterületek elemzőinek egyike sem megy elég 

mélyre a technika és társadalom valós kölcsönhatásainak feltárásában. 

                                                
12

 Meg kell jegyezni, hogy egy kiváló szerző kiváló munkájáról van szó annak ellenére, hogy a felvázolt 

módszert szigorúan véve nem követi. Mivel a Hughes elméletének egyik hiányossága, hogy nem teszi 

egyértelművé, hogy milyen komplexitással, milyen összetevőkkel kell rendelkezni egy technikai terméknek 

ahhoz, hogy a rendszer fogalmát alkalmazni lehessen rá, ezért gyakorlatilag bármely technikai termék egy 

rendszerbe foglalható, amennyiben fejlődésének útját végigkövetjük a feltalálástól az értékesítésig. Ezért 

Ceruzzi-nak nem is róható fel, hogy nem követi a rendszerelméletben megfogalmazott módszertani elveket, 

csupán megjegyzi a könyv előszavában, hogy a narratívát erre a gondolatmenetre építi. 
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Programjuk meghirdetésével egy olyan módszertan kidolgozását célozzák meg, amely a 

technikatanulmányok keretén belül a technika társadalmi beágyazódásából adódó 

sajátosságok vizsgálatára alkalmas. Nem titkolják, hogy ehhez a tudományos tudás 

szociológiájának keretében megfogalmazott téziseket, az empirikus relativizmus program 

(EPOR) keretén belül meghirdetett elveket veszik alapul
13

. (Bijker-Pinch-Hughes, 1987: 26-

29). 

Olyan, a technikafejlődését meghatározó fogalmak köré építik fel a bicikli esettanulmányt, 

mint értelmezési flexibilitás, variáció és szelekció, illetve lezárás vagy stabilizáció, és a 

mindezeket meghatározó, illetve manipulálni képes releváns társadalmi csoportok. (Bijker-

Pinch-Hughes, 1987). 

A modell alapgondolatait, módszertani elveit egy esettanulmány keretében alkalmazható 

szempontok, követendő lépések kiemelésével ismertetem: 

1. A technikai termékek társadalmi konstrukciók. 

2. A technikai termék fejlődési folyamatát úgy írhatjuk le, mint felváltva történő 

variáció és szelekció láncolatát. 

3. A szelekció egyik legfontosabb építőköve a modellnek, mivel képes megválaszolni 

azt a problémás kérdést, hogy a fejlődési lánc egyes termékei miért ‖halnak ki‖, 

mások viszont életképesnek bizonyulnak. A szelekciót a releváns társadalmi 

csoportok nagymértékben befolyásolják. Releváns társadalmi csoportoknak azokat a 

csoportokat nevezik, amelyek tevékenységükből adódóan egy innováció sorsát 

befolyásolhatják. Egy-egy csoportba azok tartoznak, akik az adott terméknek, 

újításnak konszenzus alapján azonos jelentést tulajdonítanak. E csoportok tagjainak 

szükségletei, érdekei jelentősen különbözhetnek egymástól. E különbségekből 

adódóan e csoportok eltérően definiálják és értékelik az innovációkat, és különböző 

igényeket támasztanak velük szemben. Ugyancsak eltérően vélekedhetnek arról is, 

hogy mi számít kudarcnak vagy sikernek az adott technológia fejlesztése, bevezetése 

vagy elterjesztése során. 

4. A SCOT modellt követve a technikai termék fejlődési fázisában három szintet 

különböztetünk meg. 

Az első szintet a termék értelmezési flexibilitása jellemzi a tervezés szintjén, ami a 

fejlesztési lehetőségek változatosságát, és a termékvariációk megjelenését vonja maga 

                                                
13 A hivatkozott 1987-es tanulmánykötetben külön kitérnek az EPOR és SCOT összehasonlító elemzésére.  
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után.  

A második szakasz a termék stabilizációja, amely két különböző formában 

nyilvánulhat meg:  

i. Retorikus lezárás: a problémát megoldottnak tekintik a különböző 

releváns társadalmi csoportok. 

ii. Lezárás a probléma újradefiniálásán keresztül. 

A harmadik szakaszban a feladat az, hogy a technikai tárgy tartalmát tágabb 

társadalmi-politikai környezetbe helyezve elemezzük. Az elmélet megalkotói, Pinch és 

Bijker hangsúlyozza, hogy elméletük ebben az irányban még továbbfejlesztésre szorul. 

Esettanulmányukban rávilágítanak arra, hogy a bicikli, melyet egy magától értetődő „fekete 

doboznak‖ tekintünk, valójában két nagyon különböző eszközként indult: egy sportemberek 

versenyző járműveként és egy haszonelvű közlekedési járműként. Abban az időben, a 

sportemberek kerékpárjának magas első kereke szükséges volt a nagy sebesség elérése 

érdekében, de egyben instabilitást is okozott. Az egyenlő nagyságú kereket egy 

biztonságosabb, de kevésbé izgalmas utakra tervezték. E két konstrukció különböző igényeket 

elégített ki, és sok közös elemmel rendelkező, de valójában különböző technikák voltak. 

Végül a „biztonságos‖ verzió győzedelmeskedett, és minden, ezen a téren bekövetkezett 

további fejlődése e modell hasznára vált. Visszatekintve, úgy tűnik, mintha a magas kerék egy 

ügyetlen és kevésbé hatékony szakasza lett volna annak a folyamatos haladásnak, mely a régi 

„biztonságos‖ konstrukciótól a jelenlegi konstrukcióig vezetett. Valójában a magas kerekes és 

a biztonságos éveken keresztül osztoztak egymással a területen és egyik sem tekinthető a 

másik fejlődési szakaszának. A magas kerekes a bicikli egy lehetséges alternatív fejlődési 

útját képviseli és a kezdetektől fogva más igények kielégítésére szolgált. 

Hangsúlyozzák, hogy az a mód, ahogyan különböző társadalmi csoportok értelmeznek és 

használnak technikai termékeket, képes változásokat előidézni magában a termék 

természetében. Egy adott termék által hordozott jelentés egyedi lehet a különböző igényekkel 

és érdekekkel jellemezhető csoportok esetében, és ezek mentén fog a termék a jövőben 

változni, továbbfejlődni.  

Ha ezt a feltevést elfogadjuk , akkor a technikai fejlődést csak úgy tudjuk megérteni, ha 

megvizsgáljuk a fejlődésben résztvevő különböző csoportok (releváns társadalmi csoportok) 

társadalmi-politikai helyzetét, hatalmi pozícióját és befolyását. 
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A kerékpár esettanulmányban felvázolt elmélet egyik hiányossága az alkalmazhatósági 

körének szűk keresztmetszete. Mivel a modell szerint egy kiválasztott termék fejlődési útja a 

stabilizációval lezárul, így gyakorlatilag diszkrét epizódok egymás utáni láncolataként 

értelmezhető a fejlődés, de a diszkrét szakaszok közti „légüres teret‖, a szakaszok közti 

átmenetet nem magyarázza. 

A bakelit esettanulmányban (Bijker, 1997) a szerző elsődleges célja e hiányosság 

pótlása, másrészt rávilágítani arra, hogy még egy „egyedi feltaláló‖ esetében is gyümölcsöző 

eredményeket hozhat a szociálkonstruktivista elemzés. A tanulmány alapkérdése: hogyan 

értelmezhető a bakelit szociálkonstruktivizmusa abban az esetben, amikor nyilvánvalóan egy 

feltaláló egyéni innovációját vizsgáljuk? Vagyis „miért lehetett Baekeland sikeres e műanyag 

előállításában, amikor ugyanazokhoz a forrásokhoz fért hozzá, mint számos más kémikus, 

akiknek erőfeszítései sikertelenek maradtak?‖ A kérdés megválaszolásához felhasznált 

módszertan ebben az esetben is építkezik a kerékpár esettanulmányban megfogalmazott 

kulcsfogalmakra úgy, mint: releváns társadalmi csoportok, értelmezési flexibilitás, lezárás és 

stabilizáció, de az elemzés során ez az eszközkészlet elégtelennek bizonyult. 

A tanulmány kapcsán új fogalmak is definiálásra kerültek, úgy, mint: technológiai keret és 

a beágyazódás (inclusion) fogalmak. Szükségesnek bizonyultak a SCOT módszertan 

kifejtéséhez abban az esetben, amikor az egyéni feltaláló interakcióit követjük nyomon a 

társadalmi folyamatokban. Ezek a folyamatok a releváns társadalmi csoportok formálásához 

vezetnek. Az esettanulmányban felvázolt módszertani újítások szükségességére Bijker úgy 

kíván rámutatni, hogy az első kereskedelmi forgalomba kerülő műanyagot egy olyan átfogó 

tanulmányban ismerteti, amely a feltalálót történeti-, tudományos-, kulturális- és technikai 

kontextusba ágyazva mutatja be.  

A Baekeland személyének jellemzése: mérnök-tudós, menedzser-, pénzügyi szakértő, 

hajó-gépkocsi szakember - emlékeztet nagyban a Hughes által leírt feltaláló személyiségre, 

(ez a rendszerszemléletű technikafejlődés-elmélet egyik alapgondolata) a heterogén 

mérnökre
14

.  

2.3.1 Technológiai keret 

A technológiai keret megalkotásának egyik motiváló tényezője a „releváns társadalmi 

csoportok‖ fogalom tisztázásának szükségszerűsége. Mivel a SCOT módszertan egyik 

                                                
14 Hughes elméletét a nagy technológiai rendszerek fejlődése kapcsán ismertettük. 
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kritikus pilléréről van szó, fontos definiálni, hogy mit jelent egy releváns társadalmi 

csoporthoz való tartozás. Milyen összefüggés van a SCOT leíró modellben a releváns 

társadalmi csoportok, a problémák és az azokra irányuló megoldások, valamint az egyéni 

aktorok interakciói közt? A kérdésre egyfajta válaszként Bijker kidolgozta a technológiai 

keret fogalmát: 

 

A technológiai keret a releváns társadalmi csoportok interakcióinak a struktúrája. 

Ennélfogva a technológiai keret nem az egyének jellemvonása, nem is a 

rendszerek vagy intézetek tulajdonsága, a technológiai keret az aktorok közt, és 

nem bennük vagy fölött található. A technológiai keret egy termék körüli 

interakciók kialakulásával épül fel…. 

Amennyiben a tagok közti interakciók egy releváns társadalmi csoport 

formálódásának irányába mutatnak, a folyamatban egy technológiai keret is 

kiépül. Ellenkező esetben sem keretről, sem releváns társadalmi csoportról sem 

jövőbeli interakcióról nem beszélhetünk. 

A technológiai keret minden olyan összetevőt magában foglal, amelyek befolyást 

gyakorolnak a releváns társadalmi csoportok interakcióira és amelyek a 

technológiai termékeknek tulajdonítható jelentéstartalmak kialakulásához, és 

ezáltal a technológia megalkotásához vezetnek. (Bijker, 1997:123) 

A technológiai keret tehát egy olyan elméleti fogalom, amely a kutatás során összegyűjtött 

adatok egyfajta rendszerezésére, csoportosítására alkalmas. 

Véleményünk szerint az empirikus kutatásokhoz nem elegendő a kutatónak felajánlani az 

elméleti fogalmak és definíciók bőséges tárházát. Ezt maga Bijker, mint gyakorló 

esettanulmány író is érzékeli, ezért megpróbál valamiféle ajánlásokat is megfogalmazni, 

amelyekre egy SCOT szellemiségében készülő esettanulmány írója is támaszkodhat. Ez az 

ajánlás az alábbi, technológiai keretet alkotó elemeket tartalmazza: 

- célok 

- kulcsproblémák 

- probléma-megoldási stratégiák 

- követelmények a probléma megoldásokkal szemben 

- aktuális elméletek 

- hallgatólagos tudás 
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- tesztelési eljárások 

- tervezési szempontok és kritériumok 

- felhasználói gyakorlat, viselkedés mintázatok 

- funkcionálisan helyettesíthető elemek felismerése 

- példaszerű termékek 

A lista a felsorolt elemekkel csak egy ajánlás. Minden új termék, új releváns csoport esetén 

módosulhat a lista, de az is előfordulhat, hogy nem minden listaelem kerül felhasználásra. 

Bijker hangsúlyozza, hogy a hasonlóság ellenére a technológiai keret fogalma nem ugyanaz, 

mint a Kuhn, vagy a Dosi által kidolgozott fogalmak
15

. A hasonló jellegű módszertanokban 

alkalmazott fogalmakkal szemben a technológiai keret erősségét abban látja, hogy minden 

releváns társadalmi csoportra alkalmazható, nemcsak a mérnökökre. (Bijker, 1997:126)  

A technológiai keret, a struktúra az aktorok cselekvései és interakciói által alakul ki, 

de ezek révén újabb cselekvések és interakciók indukálódnak. Így a technológiai keret már 

nem a végtelen lehetőségek tárháza, de a kereten belül megmaradt lehetőségek viszonylag, 

letisztultak, és készen állnak az alkalmazásra minden aktor számára az adott releváns 

csoportból. Felvetődik viszont a kérdés: ha minden csoporttag egyforma esélyekkel 

rendelkezik a technológiai keret által nyújtott lehetőségek kiaknázására, hogyan 

magyarázhatók azok az esetetek, amikor az innovatív gondolatok egy adott személyhez 

köthetők (jelen esetben Baekeland nevéhez)? A technológiai kerettel ez a tény nem 

magyarázható.  

Az ellentmondás feloldására Bijker értelmezi az adott technológiai kertbe való 

beágyazódás mértékének fogalmát, ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy fontossága ellenére 

nem lehet kvantitatív módon mérni.  

2.3.2 Illeszkedés a technológiai keretbe  

Baekeland társadalmi szerepét elemezve Bijker kétféle releváns csoporttagságot különböztet 

meg Vannak, akik egy időben különböző csoportokhoz tartoznak és vannak, akik különböző 

időintervallumokban csatlakoznak a különböző csoportokhoz
16

.  

                                                
15 Bijker a technológiai keret definíciójával nincs egyszerű helyzetben, ugyanis a technológiai keretet olyan 

fogalmaktól és fogalmak által hordozott jelentésektől kell megkülönböztetni, mint a Kuhn nevéhez fűződő 

paradigma-elmélet (Kuhn, 1970; magyar kiadás: 1984) alapján megalkotott technológiai paradigma (Dosi, 

1982); vagy technológiai stílus (Hughes, 1987). 
16 Azért tatjuk fontosnak kihangsúlyozni ezt a megkülönböztetést, mert a hálózatkutatás is megkülönbözteti az 

aktorokat aszerint, hogy rövid idő alatt alakítanak-e ki sok kapcsolatot, amelyek zömmel rövid életűek, vagy 
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Bijker az esettanulmányban Baekeland-t olyan aktornak mutatja be, aki egy időben 

több releváns csoportnak is a tagja: fotókémikusoknak, elektrokémikusoknak, valamint az 

úttörő autósok csoportjának is tagja. Bijker szerint azáltal, hogy sikerült megmagyarázni, 

hogy mi módon strukturálja a technológiai keret az aktorok egy adott csoporton belüli 

interakcióit, analóg módon magyarázatot kell találni arra az esetre is, amikor egy aktorhoz 

több csoporttagság is rendelhető. Átmenetet próbál teremteni az „egy csoport - több aktor‖ 

kapcsolatrendszerből a „több csoport - egy aktor‖ által meghatározott interakciókba. Egymást 

követő, különböző csoportokhoz való tartozás folytonos szocializációjaként értelmezi 

Baekeland zsenialitását. A különböző szakterületek és csoportok által képviselt technológiai 

keretekben megszerzett tudás, - amennyiben a keretek nem voltak ellentmondásosak, úgy – 

összeadódtak, mondhatni együtt léteztek tovább, mint felhalmozódott személyes tudás. Ez a 

személyre vetítve azt jelenti, hogy az új technológiai keretben is felhasználhatta az előzetesen 

gyűjtött tapasztalatait. Ellenkező esetben, vagyis amikor súrlódási területek lépnek fel, a régi 

ismeretek, tapasztalatok a háttérbe szorulnak és az új szocializációs folyamatban 

megszerezhető kompetenciák fognak prioritást élvezni. Ezt a folyamatot nevezi Bijker egy 

technológiai keretbe való beágyazódásnak. (Bijker, 1997:143) Hangsúlyozza, hogy a 

technológiai keretbe való beágyazódás mértékének függvényében vállnak az aktorok 

interakciói determinálttá a keretben. A beágyazódás foka viszont Bijker szerint nem egy 

egyszerűen mérhető fogalom. 

„Egy aktor adott technológiai keretbe való beágyazódásának foka megmutatja, 

hogy milyen mértékben strukturálja a technológiai keret az aktor interakcióit. 

Amennyiben egy aktor nagyfokú beágyazódással rendelkezik az adott technológiai 

keret hatókörén belül gondolkodik, cselekszik és épít kapcsolatokat. Elvárható, 

hogy azok az akorok, akik különböző releváns társadalmi csoportok állandó tagjai 

más-más mértékben ágyazódjanak be a csoportokhoz kapcsolódó technológiai 

keretekbe. A beágyazódás nem egy egydimenziós fogalom. Mivel a technológiai 

keret különféle elemekből épül fel, adott keretbe két, akár azonos mértékben 

beágyazódott aktor esetében is különböző lehet a keret egyes elemeihez való 

hozzáférés mértéke.” (Bijker, 1997:143) 

                                                                                                                                                   
folyamatosan alakítanak ki tartós, időtálló kapcsolatokat. A Bijker által kifejtett gondolatok így részben 

összecsengnek az hálózatkutatás csoportelemzéseinek következtetéseivel. További részletek a kapcsolatháló 

elemzést taglaló 3. fejezetben olvashatók. 
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A fogalom definíciójából kiolvasható, hogy az egyes szereplők csoporttagságának 

behatárolásán túlmenően a csoporthoz való tartozás mértékét is fontos lenne meghatározni. 

Annál is inkább, mivel a változást előidéző, vagy változtatni, újítani képes aktor jellemzője, 

hogy tagja több releváns társadalmi csoportnak is (ezáltal több technológiai keretnek is), 

amiből adódóan képes a különböző keretekből származó ismereteket innovatív módon 

kamatoztatni. Felismer olyan összefüggéseket, amelyeket az egy adott keretbe illeszkedő 

aktorok nem láthatnak meg a keretből adódó korlátok miatt. (Bijker, 1997: 192) 

Hogyan mérjük a beágyazódást? Kvalitatív, vagy kvantitatív módszerekkel? Bijker 

elméletében nincs erre kidolgozott módszer.  

A feladatot tovább nehezítik az olyan esetek, amikor több tíz, vagy akár száz szereplős 

történetek rekonstrukciójaként kell a csoportokhoz rendelhető kereteket és az egyes szereplők 

csoporttagságát meghatározni.  

2.3.3 Technológiai keret és beágyazódás a fénycső esettanulmányban 

A fénycső megjelenésének szociálkonstruktivista szemléletű elemzése az elektromos 

világítás és a technológiát megvalósító iparágak háttértörténetét, valamint a 30-as évek 

amerikai társadalmát, gazdaságát is felöleli. 

Az esettanulmányban a különböző érdekeket és technológiai keretet képviselő 

csoportok interakcióinak eredményeként jellemezhető innovációs folyamatot követhetjük 

nyomon. (Bijker 1997:199-267) 

A fénycső első gyártójának, a Mazda vállalatnak a célja a fénycső, míg az elektromos 

energia szolgáltatóinak az egyre nagyobb mennyiségű elektromos áram eladása volt. E két 

érdekcsoport közti feszültség áll a technológiai keret középpontjában. 

Az elektromos áramszolgáltatók elsősorban a technológia által képviselt modernitást és 

kényelmet publikálták a felhasználók felé úgy, mint ami szerves része az amerikai 

életformának  

A megválaszolatlan kérdés, ami a feszültséget okozta a körül forog, hogy a fénycső 

használatával csökken-e a fogyasztók költsége, vagy sem? Nem ismerték ebben az időben a 

fénycső élettartamára vonatkozó pontos számításokat, így a beszerzés költségének 

megtérülésére vonatkozó időintervallum is ismeretlen tényező. 

A vita lezárását az a megállapodás jelenti, hogy a nagy intenzitású fénycső, mint a 

stabilizálódást jelentő eszköz fog a piacon megjelenni a hatékony fénycső helyett. 



 

 

25 

A technikai kihívást a megfelelő komfortérzetet nyújtó fehér fény megtalálása, előállítása 

jelentette. Ehhez különböző arányokban kevert foszfort használtak a piros, zöld, kék más-más 

arányú összetétele különböző fényt eredményezett. 

A fénycső stabilizálódásának másik kulcskérdését a tartozékok gyártása jelentette. 

Egyedül a Mazda vállalat foglalkozott a lámpa mellett a szükséges tartozékok gyártásával, de 

a GE és a Westinghouse egyáltalán nem tevékenykedtek ezen a területen. 

A fénycső bevezetése olyan rövid időn belül történt meg, hogy a Mazda egyedül 

képtelen volt az alkatrészekkel ellátni a piacot, így a megfelelő tartozékok nehezen, vagy 

egyáltalán nem voltak beszerezhetőek a piacon. Több kisvállalat is kihasználta ezt a piaci rést 

és tartozékok gyártására szakosodott, viszont a különböző lámpákkal való kompatibilitási 

igény és a minőség még mindig késleltette a stabilizációt. 

A fogyasztók igénye az volt, hogy gazdaságosan jussanak jó minőségű 

szolgáltatáshoz, a szolgáltatók érdeke viszont az, hogy a felhasználók egyre többet 

fogyasszanak, a lámpagyártók pedig azt tekintették eredménynek, ha minőségi és gazdaságos, 

vagyis kis fogyasztású, energiatakarékos fénycsövet tudnak előállítani. A különböző érdekek 

nyilván feszültséget keltettek a rendszerben. 

A kérdés a „nagy teljesítményű/hatásfokú‖ vagy a „nagy intenzitású‖ fénycső 

előállítása volt. A szolgáltató nyilván a nagy intenzitású lámpában voltak érdekelt. Az 

érdekeiket úgy tudták érvényesíteni, hogy a lámpa tartozékául felszereltek egy üveg-

árnyékoló burkolatot annak érdekében, hogy az elektromos fogyasztás ne csökkenjen a 

fénycső használatával (Bijker, 1997:251). 

2.3.3.1 Csoporton belüli interakciók elemzése 

A technológiai keretbe való beágyazódás fogalom bevezetésével azt hangsúlyozta 

Bijker, hogy egy adott releváns társadalmi csoport tagjai más-más mértékben illeszkednek be 

az általuk létrehozott technológiai keretbe. 

Megkülönbözteti a korán, illetve a később érkezőket, de az is lehet konfliktus forrása, ha egy-

egy aktor más releváns csoportbeli tagsága miatt más-más technológiai keretbe különböző 

mértékben illeszkedik. Ezáltal az érdekei, szemléletmódja is különbözik az olyan aktorokétól, 

akik csak egy adott technológiai keret mellett maradtak. Ezek az aktorok vagy a perifériára 

szorulnak, mert kirekeszti őket a többségi társadalom, vagy az innovatív gondolatok 

megszemélyesítői lesznek, amennyiben a hatalmi pozíciójuk a csoporton belül ezt lehetővé 
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teszi. Ezeket az állításokat a fénycső esettanulmányban felsorakoztatott történeti példákkal 

támasztja alá. (Bijker, 1997:252-253) 

2.3.3.2 Csoportközi interakciók elemezhetősége a technológiai keretben 

A csoportközi interakciókat a fénycső esettanulmányban felvonultatott szövevényes érdekek, 

érdekcsoportok mentén mutatja be. Tanúi lehetünk néhány csoport ideig-óráig való 

összetartozásának, amennyiben a közös érdekeik ezt megkívánták. Például a szolgáltatók 

néhány lámpagyárral közösen igyekeztek elkerülni a potenciális kockázatokból eredő 

veszteségeket, és osztozni a vélt hasznon. (Bijker, 1997:257) 

Az izzólámpa forgalmazók szándéka, hogy minél több izzólámpát eladjanak, csak úgy 

realizálódhat, ha a fénycső alkalmazási területeit valamilyen módon korlátozták. Az 

elektromos áram-szolgáltató abban volt érdekelt, hogy ne csökkenjen a fogyasztás, ezért 

szövetkezett a tartozék-gyártó cégekkel egy olyan burkolat, árnyékoló tartozék kidolgozásán, 

amely képes 30%-al csökkenti a fényt. 

Ennek a harcnak az alakulását nyilván a hatalmi helyzetek, és az adott vállalatok 

politikája, monopolhelyzete határozta meg. 

Etikai kérdések felvetése: „hogyan reklámozható a fogyasztóknak egy költséges 

beszerzést igénylő szolgáltatás?‖ dilemma körül alakult ki. A megoldás a szolgáltatóknak, a 

fénycső illetve tartozék-gyártóknak is kielégítő kellett, hogy legyen, ezért kizárólag a 

felhasználók lehettek ennek a hatalmi játéknak az áldozatai. 

A fénycső-reklám végül is annyiban tisztességes volt, hogy a fénycső tényleg 

kevesebbet fogyasztott, mint az égő, de ez az állítás csak a fénycső beszerelése előtti állapotra 

volt igaz, a felszerelt árnyékolóval együtt az állítás már nem állta meg a helyét. Ez az etikai 

kérdés később átminősült a biztonságosság kérdésévé: milyen anyagi összetételű, milyen 

fényvisszaverő tulajdonsággal rendelkező árnyékoló alkalmazása nem jelenthet kockázatot a 

felhasználóra nézve?  

Mivel a szolgáltatók hatalmi és lobbi pozíciója volt a legerősebb, ezért elsősorban az 

általuk képviselt érdekek lettek (fogyasztás növelése) mérvadóak, és a nagy hatásfokú 

napfénylámpa helyett a nagy fényerősségű (de a fényerősséget csökkentő árnyékoló 

tartozékkal felszerelt) fénycsövek stabilizálódtak. 
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A fénycső esettanulmány 1997-es változatában
17

 Bijker fontosnak tartja kihangsúlyozni, 

hogy a fejlesztési folyamat kritikus epizódjainak alakulását a releváns csoportok hatalmi 

viszonyainak elemzésével érthetjük meg. A hatalom fogalom alatt „az aktorok azon 

képességét érti, amely révén biztosítani tudják az olyan elképzelések kimenetelét, amelyek 

mások tevékenységén múlnak.‖ (Bijker, 1997:262) Az így értelmezett hatalom a társadalmi 

kapcsolatokat, a szabadalmi eljárásokat, egy adott technológiai kereten belül a fejlődési 

folyamatot is befolyásolja. A hatalom Bijker által javasolt értelmezése, és különböző 

aspektusainak bemutatása nem tekinthető — egy empirikus kutatás szempontjából — a SCOT 

modellhez való lényeges hozzájárulásnak. 

Ez a szemlélet, az innovatív aktorok bijkeri jellemzése nem áll távol a kapcsolatháló 

elemzések ez irányú konklúzióitól, azzal a különbséggel, hogy a hálózatelemzés konkrét 

mérhető mutatókat tud hozzárendelni a csoportok aktoraihoz. 

2.3.4 A SCOT irányzat összegzése 

Összességében tehát nem kevesebbre, mint a technikai termékek és a technika-technológiai 

fejlődési folyamat együttes leírására vállalkozik a SCOT modell (Bijker, 1987, 1993, 1997). 

A technikai változások leírásához két folyamatot kölcsönöz Darwintól: a variációt és a 

szelekciót. A variáció a technikai változatosság, a különböző alternatívák létrehozásáért 

felelős, a szelekció pedig az alternatívák közti válogatásért. 

Az innovációs folyamat (invenció  innováció  diffúzió) lineáris modelljét a 

technikai változásokat leíró SCOT irányzat nem fogadja el. Ehelyett azt a véleményt 

képviseli, hogy a technikai változás nem-determinisztikus és multi-direkcionális folyamatként 

ábrázolható. Az alternatív fejlesztési irányok kialakítása és azok szelekciója az adott 

innováció szempontjából releváns csoportok közötti kölcsönhatások eredményeként valósul 

meg. (Bijker-Hughes-Pinch, 1987:13-47). 

A technikai változás eme „evolúciós modellje‖ arra a premisszára épít, hogy a 

technikai változás több, különböző irányba is indulhat egy időben, pályája nem 

meghatározott. Technikai változásról, és nem fejlődésről beszélünk, mivel a változások nem 

                                                
17 A John Law-al közösen szerkesztett 1992-es: Shaping Technology/Building Society című tanulmánykötetben 

közölt fénycső esettanulmányban alkalmazott elemzési módszer, és a tanulmány struktúrája is követi a bicikli 

esettanulmányban felvázolt módszertan egymásra épülő fázisait: releváns társadalmi csoportok, értelmezési 

flexibilitás, stabilizáció. A tanulmány zárófejezetében a technológiai fejlesztések dinamikáját a csoportokon 

belüli, illetve csoportközi kölcsönhatásokkal magyarázza. A csoportok által képviselt hatalom értelmezésére, és 

elemzésére ebben a tanulmányban még nem kerül sor, csak az 1997-es átdolgozott változatban. 
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minden esetben járulnak hozzá a fejlődéshez. Ezzel az elmélettel leírhatóvá válnak a meg nem 

valósult, vagy csak lassan, az „újra feltalálást‖ követően megvalósuló fejlődési alternatívák is.  

Az ötletek generálásával, találmányokkal és felfedezésekkel létrejövő változatosság új 

lehetőségeket, alternatív fejlődési pályákat tár fel a technikai fejlődés számára: ebből adódik a 

technikai fejlődés potenciális multi-direkcionalitása. A lehetőségek közül azonban nem 

mindegyik valósul meg a gyakorlatban. Az evolúciós megközelítés egyik központi kérdése 

annak a magyarázata, hogy miért válnak bizonyos fejlődési irányok, alternatívák „sikeressé‖, 

azaz miért és hogyan tudnak széles körben elterjedni; ugyanakkor miért halnak el vagy 

merülnek feledésbe más lehetséges fejlődési utak? 

A SCOT válasza a kérdésre az, hogy végső soron a társadalmi szelekció folyamata 

határozza meg, hogy a lehetséges alternatívák közül melyik, mikor, s milyen mértékben 

fejleszthető, alkalmazható és terjeszthető el szélesebb körben. A különböző alternatívák 

létrehozása és szelekciója az ún. releváns társadalmi csoportok tevékenységének és 

kölcsönhatásának eredményeként történik (Bijker-Hughes-Pinch, 1987: 35–39).  

Előfordul, hogy a technológiai fejlesztés során a különböző csoportok eltérő igényei 

egymástól eltérő, gyakran egymásnak is ellentmondó technikai követelményeket 

támaszthatnak (mint pl. a sebességnövelés és a biztonság a kerékpár fejlesztése esetében), 

miközben ugyanannak a technikai problémának a megoldására is több módszer alkalmazható. 

Ugyanakkor egy technikai ―probléma‖ megoldása nem szükségszerűen történik a 

technika eszközeivel; a megoldás egyes esetekben lehet jogi-intézményi, vagy a 

mentalitásban-értékekben bekövetkező változás is. Mindez különböző, az egyes csoportok 

sajátosságait tükröző probléma-meghatározásokhoz vezethet, ami végső soron eltérő irányú 

fejlesztéseket ösztönöz s így különböző technikai megoldások megjelenéséhez járulhat hozzá. 

Az értelmezések e rugalmasságát és a fejlesztési lehetőségek változatosságát Pinch és Bijker a 

technika értelmezési flexibilitásának nevezte, mely a fejlesztés korai fázisában igen 

nagymértékű is lehet. A technológiai rendszerek fejlesztésekor általában több alternatíva is 

rendelkezésre áll és nem feltétlenül határozható meg egyetlen kizárólagos vagy ―legjobb‖ 

megoldás, hiszen azt, hogy mi a legmegfelelőbb, a különböző helyzetű csoportok eltérő 

módon interpretálhatják (Bijker 1987). 

 A találmányok és innovációk szelekciója tehát az újítók és a társadalmi környezet 

közötti interakció eredménye. Az innováció társadalmi alkalmazása és elterjedése is 

alapvetően a társadalomban végbemenő szelekciós folyamatoktól függ; vagyis attól, hogy: 
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 hogyan tudja egy újító módosítani a társadalmi környezetet, hogy képessé tegye azt az 

innováció befogadására? 

 a társadalmi környezet (vagyis a potenciális felhasználók és egyéb gazdasági-társadalmi 

szereplők, akikre hatással lehet az innováció) hogyan tudja értékelni és észlelni az 

innováció hasznosságát és relatív előnyeit; és erre az értékelésre alapozva, támogatják-e, 

vagy megpróbálják megakadályozni az innováció széleskörű elterjedését, vagy éppen 

semlegesek maradnak? 

Bijker az első tanulmánykötetben, a kerékpár esettanulmányban felvázolt elméletet később 

továbbfejlesztette (Bijker, 1992, 1993), néhány kulcsfogalmat megtartva, másokat 

általánosítva, de így is találtak kidolgozatlan részleteket a kritikusok (Clayton, 2002; Klein -

Kleinman, 2002). A későbbi, bakelit esettanulmányban továbbra is amellett érvel, hogy a 

technológiai változásokat csak a társadalmi folyamatokba ágyazva érthetjük meg, a kerékpár 

esettanulmányában értelmezett releváns társadalmi csoport és értelmezési flexibilitás 

fogalmakra támaszkodva. A bakelit esettanulmányban bővíti a fogalmi rendszert és a 

technológiai keret értelmezésével igyekszik megmutatni, hogy az így kibővített elmélet 

alkalmas a technikai változások leírására.  

A bakelit esettanulmányban a vizsgálat tárgyát nem a (sikeres, vagy akár sikertelen) 

technológiai termékek képezik, a szerző a technológiai változások, az innovációs folyamatok 

megismerése fókuszál. Itt már nem csak a technológiai termékekre és releváns társadalmi 

csoportokra, és az általuk hordozott igényekre összpontosít, hanem a társadalmi interakciók 

elemzésére, megértésére is figyelmet fordít. E célból egy olyan elméleti keret kidolgozását 

vállalta fel Bijker, amely alkalmas a technológiai fejlődés magyarázására, és eleget tesz az 

alábbi elvárásoknak: (Bijker, 1997:191) 

- alkalmas a technológiai változások elemzésére 

- képes megmagyarázni az állandóságot (változás hiányát) a technika történetében 

- szimmetrikus a sikerek és kudarcok elemzésére nézve (ne a siker legyen a 

magyarázó ok egy termékre nézve, hanem a megmagyarázandó legyen egy termék 

sikere vagy kudarca, egységes elemzési módszer felhasználásával) 

- az aktorok stratégiáit illetve a struktúrából adódó kényszereket egyaránt képes 

legyen kezelni . 

A technológiai keret Bijker szerint biztosítja a célt, az ötleteket és a cselekvéshez szükséges 

eszközöket. Irányítja a gondolkodást, illetve az interakciókat. A technológiai keret kínálja a 
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központi problémákat, illetve a problémamegoldásra alkalmas stratégiákat is (akárcsak Kuhnt 

idéznénk a normál tudományról!) 

Ezt a módosított elméletet tovább alkalmazza a fénycső technikatörténeti vizsgálataira, 

és arra a megállapításra jut, hogy a vizsgálat tárgyát képező technikai tárgy fogalma túl szűk 

kereteket szab az elemzőnek. E helyett azt javasolja, hogy az elemzés tárgyát a 

szociotechnikai együttes, mint a modern társadalmat leginkább jellemző, technika és 

társadalom összefonódására utaló fogalom kell, hogy képezze. A technológiai kertbe való 

beágyazódás mértékével magyarázza az egyes aktorok sikerességét egy adott kereten belül. 

A szociotechnikai együttest úgy lehet értelmezni, mint különböző technológiák köré 

csoportosuló aktorok halmazát, akik az érdekeiknek megfelelően különböző „releváns 

társadalmi csoportokat‖ alkotnak. Egy aktor több releváns csoportnak is tagja lehet különböző 

technológiák (technológiai keretek) tekintetében. Vannak aktorok, akik különböző keretekbe 

más-más mértékben ágyazódnak be.  

A technológiai keret fejlődését a csoporton belüli, illetve a csoportközi interakciók 

határozzák meg Bijker szerint, és ezek a technikatörténetben alapos kutatással kimutathatók. 

A bakelit és fénycső esettanulmányokban Bijker részéről egy általánosítási törekvés 

figyelhető meg. (Bijker, 1997) Az esettanulmányokban egyre jobban közelít egy olyan 

elmélet megalkotása felé, amely nemcsak a sikeres, vagy sikertelen technikai termékek 

leírására, hanem általában véve a technikai változások elemzésére és a kontinuitás egyidejű 

leírására is alkalmas.  

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy a releváns társadalmi csoportok gyakran 

egymásnak ellentmondó elvárásai, igényeinek kielégítésére tervezett alternatívák leírása 

mellett alkalmas-e az elmélet egy termék fejlődési útjának leírásában az állandóság, a 

változatlanság megmagyarázására? 

A SCOT modell a folyamatban a változás, illetve a változás hiányának leírására a 

stabilizáció, és a lezárás szorosan összekapcsolt jelentéssel bíró fogalmakat alkalmazza. A 

stabilizáció foka arra hivatott, hogy bizonyos releváns társadalmi csoportok tekintetében egy 

termék elfogadottságának mértékét kifejezze. 

A technológiai keret, a beágyazódás, az innovatív aktorok, illetve a csoportokon belüli, 

valamint a csoportközi interakciók fejtegetésével Bijker a technikafejlődés, illetve az 

innovációk természetének, társadalmi hátterének feltárására irányuló szociológiai elemzések 
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fontosságára hívja fel a figyelmet. Az elemzett esettanulmányokból az alábbi lényeges 

következtetéseket vonhatjuk le: 

 A kerékpár esettanulmányban felvázolt módszertan nem alkalmas a technikai, 

technológiai folyamatok fejlődésének leírására.  

 Az egyszemélyes innovációk konstruktivista nézőpont szerinti elemzési lehetőségének 

vizsgálatához a bakelit esettanulmányban felvázolt technológiai keret fogalom köré 

épített módszer alkalmazható. 

 A különböző releváns csoportok interakcióinak eredményeként megjelenő innovációs 

folyamatok elemzésére a fénycső esettanulmányban továbbfejlesztett elmélet 

alkalmazható. A fejlődési folyamatok és kvázi-stabilitási szakaszok leírására is 

alkalmas ciklikus modell: 

releváns társadalmi csoport technológiai keret termék  új releváns. 

társadalmi csoport új technológiai keret új termék… 

 Technológiai keret: biztosítja a célt, az ötleteket és a cselekvéshez szükséges 

eszközöket; meghatározza a gondolkodást, illetve az aktorok interakciókat. A 

technológiai keret kínálja a központi problémákat, illetve a problémamegoldásra 

alkalmas stratégiákat. 

 Egy technológiai keretbe adott érdekek, értékek és technikai kompromisszumokat 

elfogadó releváns társadalmi csoportok tartoznak. Az egyedi aktorok több releváns 

csoportnak, ezáltal több keretnek is lehetnek egyszerre a tagjai, a keretbe való 

beágyazódás mértéke határozza meg az aktorok adott kereten belüli, illetve keretek 

közti interakciót. Az innovatív aktor jellemzője a bakelit esettanulmány szerint az, 

hogy egyidejűleg több technológiai keretbe ágyazódik be, különböző mértékben 

(Baekeland), így a különböző technológiai keretekre jellemző tudásformák 

ötvözésével radikális újításokra nyílik lehetősége.  

 A szociotechnikai együttes a különböző technológiai keretek és társadalmi csoportok 

hálózata (a csoportok által képviselt érdekek, értékek, és technikai lehetőségekkel 

együtt). 

A dolgozat következő részében a fénycső esettanulmányban továbbfejlesztett SCOT 

módszertan kapcsolatháló-elemzéssel (Social Network Analasys — SNA) való 

kiegészíthetőségét mutatjuk be. A történeti adatokra adaptálható módszerek keretei közt, 

empirikus kutatások estén lehetőségünk nyílik a kulcsszerepet játszó releváns társadalmi 
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csoportok vizualizálására, a beágyazódás, illetve a csoportközi interakciók kvantitatív 

mérésére is.  



 

 

33 

3 Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés  

Hogyan kapcsolódik a SCOT módszertanhoz a kapcsolathálózat-elemzés? Miért látjuk 

indokoltnak a SCOT hálózatelemzéssel való kiegészítésének lehetőségét? 

Az előző fejezetben részletesen ismertettük a SCOT módszertan fejlődését és vizsgáltuk 

az alkalmazhatóságának feltételeit is. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az elemezés 

tárgyát képező technikai termékre vonatkozó részletes háttérismertek szükségesek ahhoz, 

hogy a bemutatott három lehetséges elemzési módszer közül a legoptimálisabbat ki tudjuk 

választani. 

Abban az esetben, amikor a termék tervezési fázisához nem tudunk egyértelműen 

hozzárendelni egy jól definiálható technológiai keretet, csak különböző társadalmi 

csoportokat a változatos igényekkel, a bicikli esettanulmányban felvázolt lépések a 

legalkalmasabbak a termékvariációk, illetve a stabilizációs folyamat leírására. 

A bakelit esettanulmány arra mutat példát, hogy amennyiben egy jól meghatározott 

személyhez köthető egy termék, vagy a technológiai innováció, abban az esetben érdemes a 

feltaláló személye köré építeni az elemzést. Célszerű megvizsgálni, hogy: tevékenysége során 

milyen technológiai keretekbe ágyazódott be, és milyen mértékben? A különböző 

technológiai keretekben milyen típusú erőforrásokhoz (technológiai ismeretek, tényleges és 

hallgatólagos tudás, ) volt közvetlen vagy a különböző kapcsolatformák (formális, informális) 

révén követett hozzáférése? 

A fénycső esettanulmány több társadalmi csoporthoz és több technológiai kerethez 

köthető innovációs folyamat vagy termék szociálkonstruktivista szempontból való 

elemzéséhez ad útmutatót. A SCOT eme változata és a kapcsolathálózat-elemzés közt két 

kapcsolódási pontot is találunk. 

Első legfontosabb megállapításunk az, hogy az 1997-es tanulmányban hangsúlyozott 

csoporton belüli és csoportközi interakciók elemzésére a SCOT-al ellentétben a kapcsolatháló 

elemzés megfelelő módszertani hátteret kínál. 

A második kapcsolódási pont az innovációs folyamatok elemzése. A Bijker által 

jellemzett innovatív aktorok
18

 könnyen azonosíthatók, mivel a kapcsolatok alapján 

elkészíthető hálózat speciális pontjaiban helyezkednek el.  

                                                
18 A Bijker módszerét követve előzetesen ismerni kell azt a személyt, akinek a nevéhez az adott innováció 

kötődik. Majd utólagos történeti források részletes elemzésével, a szereplő életrajzának teljes körű feltárásával 
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3.1 Alapfogalmak 

A szociális hálókhoz kapcsolódó társadalmi kapcsolatháló-elemzésekben (SNA) a 

központi elemek, csomópontok, struktúrák feltárásának módszertana már a ’30-as évektől 

formálódott, és a ’70-es évektől már komoly eredményeket mondhat magáénak. (Hanneman – 

Riddle, 2005; Kürtösi, 2002; Wasserman – Faust, 1994).  

A hálózatelemzés módszertani előzményeinek és fejlődésének bemutatására itt nem 

vállalkozunk, számos magyar nyelven is olvasható irodalom foglalkozik ezzel a témával. (pl.  

Szántó- Tóth, 1993; Szántó, 2005; Kürtösi, 2005; Csizmadia, 2008) 

Szintén nem célunk a hálózatos szemléletnek a komplex rendszerek tanulmányozására 

vonatkozó vetületeivel foglalkozni, ezért csak a dolgozat szempontjából lényeges 

kapcsolatháló - elemzés módszertanára, és a megértéshez feltétlenül szükséges háttér, illetve 

alapfogalmak ismertetésére koncentrálunk. 

Nemzetközi szinten a hálózatok elemzése nemcsak a modern szociológiában, hanem 

az antropológiában, a szociolingvisztikában, a földrajzban, a szociálpszichológiában, a 

kommunikációtudományban, az informatikában, a szervezettudományban, a 

közgazdaságtanban és a biológiában egyaránt elterjedt módszertanná vált az elmúlt években. 

(Angelusz-Tardos, 1991b) 

A fejezet elején érdemes tisztázni, hogy a bemutatásra kerülő fogalmak és jelenségek 

egységes keretbe való foglalása még várat magára. Tény, hogy nem beszélhetünk tudományos 

szemléletmódról mindaddig, amíg egymást kizáró, vagy elutasító irányzatokat képviselő 

iskolák vitatkoznak egymással. Mindezek ellenére kirajzolódni látszik egy, az iskolák által 

közösen felépített elméleti és módszertani kánon, amelynek legfontosabb jellemzőit 

Csizmadia Zoltán 8 tételben foglalta össze (Csizmadia, 2008:286-289).
19

  

1. A hálózatok társadalmi konstrukciók, amelyek egy társadalmi rendszer 

résztvevőinek folyamatos interakcióiból, cseremechanizmusaiból, közös 

cselekedeteiből formálódnak. 

                                                                                                                                                   
tudjuk rekonstruálni a technológiai kereteket és vizsgálni az aktorok beágyazódásának mértékét. Ez után választ 
kapunk arra a kérdésre, hogy miért lehetett az illető személy a feltaláló, és nem valaki más, a kortársai közül. 

Véleményünk szerint a múlt megismerését a tapasztalatok hasznosítása kell kövesse, ezért a SCOT helyett egy 

olyan módszert tartunk hatékonyabbnak, (mint pl. az SNA) amely nemcsak a múlt, de a jelen innovációs 

folyamatainak elemzésére is alkalmas. 
19 Terjedelme miatt csak az általunk legfontosabbnak tartott, és a későbbiek során alkalmazásra kerülő 

szempontokat részletezzük a hivatkozott részből. 
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2. A hálózatok méretének, határainak és összetételének meghatározása a 

szociológia egyik legnehezebb feladata. A kapcsolathálózati kutatásokban két 

lehatárolási módszer ismeretes. A realista megközelítésben a hálózatban 

érintett cselekvők azok, akik önmagukat annak tartják. Nominalista ismérv 

szerint a kutató elméleti céljainak megfelelően maga határolja le a hálózatot. A 

legcélravezetőbb a két módszer együttes alkalmazása. 

3. A mikro-, mezo-, makrostruktúrák egymáshoz fűződő viszonyának egységes 

fogalmi és módszertani rendszerbe való illesztésére léteznek törekvések. Az 

emberléptékű, maximálisan néhány száz cselekvőből álló hálózatok elemzésére 

megfelelően kidolgozott módszerek léteznek.  

4. A kapcsolathálózatok kutatásának is megvannak a maga határai. Nem képes 

tökéletes sikerrel megragadni a bonyolult társadalmi szerveződések totális 

jellemzőit sem formailag sem strukturálisan. 

5. Valamiféle konszenzust kell kidolgozni a kapcsolatok típusára, fajtájára 

vonatkozóan. Fontos tisztázni, hogy milyen interperszonális viszonyokkal 

számolhatunk a társadalmi életben. 

6. A kapcsolatok megléte mellett fontos kérdés a kötések értéke, intenzitása és 

erőssége.  

7. A kapcsolatok hiánya, az összeköttetések megszakítottsága ugyanolyan fontos 

elemzési kérdés, mint a látható viszonyok elemzése. 

8. A kapcsolathálózatok elemzésére alkalmazható kutatás-módszertani eszközök 

nehezen alkalmazható matematikai eljárásainak egyre fejlettebb és kezelhetőbb 

szoftverekkel való felváltása indokolt, mert ezzel könnyíteni lehet a nem 

matematikai orientáltságú kutatók munkáját. 

 

Az esettanulmányban igyekszünk az itt felvázolt alapelvek szempontjai szerint 

kijelölni a hálózat határait, a kapcsolatokat megfogalmazni, feltárni, illetve az aktorok adott 

csoporthoz való tartozását meghatározni. 

A továbbiakban a társadalmi kapcsolatháló-elemzés megértéséhez szükséges alapfogalmakat 

ismertetjük, és csak azokra koncentrálunk, amelyek az esettanulmányban alkalmazásra 

kerülnek. 

A társas kapcsolatok kapcsolathálóinak ábrázolására két lehetőség kínálkozik: a 

geometriai és az aritmetikai reprezentáció, vagyis a gráf és a mátrix. 
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3.1.1 Gráf reprezentáció 

 Geometriai reprezentáció esetén a hálózatokat csomópontokkal és a köztük lévő 

kapcsolatokat jelző élekkel ábrázolják. Nagyon egyszerűen, a matematikai definíciót 

mellőzve, hogy ha véges sok adott pont közül egyeseket vonallal összekötünk, akkor a kapott 

ábrát gráfnak nevezhetjük. A pontok a gráf pontjai vagy csúcspontjai (vagy szögpontjai), a 

vonalak a gráf élei. 

A pontok általában egyéneket, csoportokat, szervezeteket, míg a köztük lévő élek 

kapcsolatokat jelölnek.  

A kapcsolat alapját képezhetik pl.: a közös értékek, a barátság, a rokonság, a 

szimpátia, az ellenszenv, a különböző konfliktusok, a közös publikációk, az ingázás iránya, a 

pénzügyi kapcsolatok stb.  

A kapcsolat függő, és egyenrangú viszonyt is jelölhet. Matematikai szakkifejezésekkel élve a 

gráf lehet irányított (függő), és nem irányított (egyenrangú viszony). 

A kapcsolati adatok ábrázolására és elemzésére a gráfokat, mint struktúrákat veszik alapul, 

mivel jól modellezik a valós kapcsolathálókat, és képesek vizualizálni olyan kapcsolati 

mintázatokat, amelyek egyébként felfedezetlenek maradnának. A gráfok ábrázolása esetén 

fontos megjegyezni, hogy a pontok térbeli helyzete, valamint az őket összekötő élek hossza 

nem hordoz információt. 

Ismertetnünk kell két olyan gráfelméleti fogalmat, amelyek kitüntetett helyet foglalnak el 

a kapcsolatháló elemzésekben: töréspont, illetve híd-kapcsolat. 

Egy csúcspontot „töréspont‖-nak nevezünk akkor, ha a gráfból való eltávolításával egy 

korábban összefüggő gráf
20

 nem összefüggővé változik. (1. ábra.) 

 

1. ábra Töréspont: D     2. ábra. Híd kapcsolat: O-P 

 

                                                
20 Az összefüggő gráf jellemzője, hogy bármelyik pontjából élek mentén bármely másik pontjába eljuthatunk. 
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Egy kapcsolatot hídnak nevezünk, ha a gráfból való kiiktatásával egy korábban összefüggő 

gráf nem összefüggővé változik. (2. ábra) 

A gráfelméleti megközelítés a vizualizációs szoftverek alapját képezi, de a 

kulcsszereplők meghatározására is alkalmas. Ők általában a kapcsolatháló stratégiai 

pontjaiban helyezkednek el, de mivel több szempont szerint is definiálható egy szereplő 

fontossága, így a számítási módszerek is több alternatívát kínálnak fel az elemzésekhez. 

Tekinthetjük például központi személynek azt, aki a legnagyobb kapcsolati aktivitást mutatja, 

és akihez sokan kapcsolódnak, de azt is, aki sok emberrel tart fenn szoros kapcsolatot, esetleg 

olyan szereplőket, akik hálózatmegszakító pozícióban vannak. 

3.1.2 Mátrix reprezentáció 

Általában minden kapcsolatháló-elemzés első lépése, hogy a kutatási adatokból egy 

mátrixot (adattáblát) állítunk elő. A továbbiakban csak a négyzetes mátrixot taglaljuk, vagyis 

azt, amelynek sorai és oszlopai ugyanazokat a szereplőket tartalmazzák. A mátrix elemei 

között a kapcsolat a sorból mutat az oszlop felé. Ha a kapcsolat iránya nem fontos, vagyis 

nem hordoz információt, akkor a mátrixban az (n,m) értékek megegyeznek az (m,n) 

értékekkel, vagyis a mátrix szimmetrikus.  

A mátrix elemei a legegyszerűbb esetben a szereplők közti kapcsolat létére, vagy hiányára 

utalnak, ennek megfelelően az 1, vagy 0 értéket veszik fel, a főátlóban 0 értékek szerepelnek. 

A mátrix elemeinek értékei, bonyolultabb esetekben, természetes egész számok is lehetnek, 

amelyek két szereplő közötti kapcsolat előfordulási gyakoriságát vagy a kapcsolat erősségét 

(intenzitását) fejezhetik ki. 

A négyzetes mátrixból különböző mutatókkal és számításokkal nyerhetünk ki 

információkat, leginkább sűrűségmérést, központiság mérést és strukturális ekvivalencia 

elemzést végezhetünk. Kapcsolatháló-elemzéskor a jelenleg rendelkezésre álló matematikai-

statisztikai modellek és hálózatelemző szoftverek segítségével általában csak akkor 

elemezhetjük megbízhatóan az adatainkat, ha az adatok dichotóm (kétértékű) változók, azaz 0 

vagy 1 értéket vesznek fel. 



 

 

38 

3.1.3 A kapcsolatok ereje 

A hálózatot alkotó aktorok közti kapcsolatokat két csoportra osztják, és ezeket erős illetve 

gyenge jelzővel látják el. A valós hálózatokban a hálózat elemei nem homogének, ezért 

szükségszerűen erős és gyenge kapcsolatok alakulnak ki a hálózat elemei közt. (Angelusz- 

Tardos, 1991a) 

Egy kapcsolatot akkor neveznek gyengének, ha hozzáadása vagy elvétele nem 

befolyásolja statisztikailag kimutatható mértékben a hálózat külső paramétereinek 

átlagértékét. (Berlow, 1999)  

Mark Granovetter a személyközi kapcsolatokat minősítve azt állapította meg, hogy a 

gyenge kötések az ismerősi, az erős kötések pedig a rokoni kapcsolatoknak felelnek meg. 

(Granovetter, 1973) A gyenge kötések nagyobb valószínűséggel létesítenek összeköttetést, 

képeznek hidat az egymáshoz erős szálakkal kötődő személyek lokális csoportjai (klikkjei, 

moduljai) között. A gyenge kötések ereje tehát abban rejlik, hogy különböző társadalmi 

csoportok között teremtenek kommunikációs vagy egyéb kapcsolatot, integrálják azokat. 

Minél több hídszerű gyenge kötés létezik az adott csoportban vagy szervezetben, annál 

magasabb lesz a közösség kohéziója, és annál inkább lesz képes a csoport vagy szervezet 

közös célok elérésére irányuló összehangolt cselekvésre.  

Az erős kapcsolatok általában azt igénylik, hogy a hálózat mindkét kölcsönható eleme 

stabil legyen. Ha egy kölcsönhatás olyan, hogy a résztvevő partnerek gyakran és 

kiszámíthatóan vesznek részt benne, akkor a kölcsönhatás irányítottá válhat. Ezzel szemben a 

gyenge kapcsolatok irányultsága nem mindig jelentkezik. 

A társadalom-, természet-, és élettudományok területén feltérképezett hálózatok 

fejlődésének modelljei azt mutatják, hogy a valós hálózatokban a gyenge kapcsolatok mindig 

ott vannak az erős kölcsönhatások mellett, és a legtöbb hálózatban sokkal több gyenge 

kapcsolat van, mint erős. Valamilyen oknál fogva a hálózatok nem létezhetnek gyenge 

kapcsolatok nélkül, a fejlődés feltétele a modulok közti gyenge kapcsolatok megléte. Ha egy 

hálózatot csak erős kapcsolatok tartanak össze, a hálózat megmerevedik és fejlődésképtelenné 

válik. (Csermely, 2005:58-59) 



 

 

39 

3.1.4  „Kisvilág” jelenség 

A sokat idézett Stanley Milgram (Milgram, 1967) kísérletből ma már szállóigeként 

emlegetik a „kicsi a világ‖ illetve a „hat lépés távolság‖ népszerű fogalmakat
21

. 

A számítástechnika korában megismételve Milgram kísérletét, e-mailek tízezreit felhasználva 

ugyanarra a következtetésre jutottak, hogy körülbelül hat lépés távolságra vagyunk egymástól 

még akkor is, ha más-más kontinensen nyomjuk meg a „send‖ gombot az e-mailek 

elküldésekor (Dodds et al., 2003)
22

. 

A kisvilágok jellemzői, hogy a tagjaik gyorsan és könnyen el tudják érni egymást, és a 

szomszédos pontok is „ismerik egymást‖. 

Definíciószerű meghatározása a kisvilágnak: Egy hálózatot akkor hívunk kisvilágnak, 

ha az átlagos úthossza az Erdős-Rényi-féle random gráfok meglehetősen kis átlagos 

úthosszához közel esik, de ugyanakkor a hálózat csoporterősségi együtthatója a random 

gráfok együtthatójánál sokkal magasabb (Watts, 1999) 

Ez a meghatározás nem egyértelműen tárja elénk a „kisvilág‖ jelenség lényegét, azt hogy a 

hálózat alapját képező gráfban a csúcsok közötti átlagos távolság a csúcsok számához 

viszonyítva alacsony. Az elnevezés Stanley Milgram kísérletéből származik, aki azt vizsgálta, 

hogy hány személyes ismerősön keresztül lehet eljutni egy másik emberhez, és a társadalmi 

hálóban mekkora az átlagos távolság. A jelenség az interneten, az emberi kapcsolatokban és a 

biokémiai folyamatokban egyaránt tetten érhető. 

Az ötvenes években a „kisvilág‖ jelenség okait a véletlen gráfok tulajdonságaival 

kezdték el magyarázni
23

, mára azonban kifinomult, esetenként matematikailag is igen 

bonyolult modellek kerültek kidolgozásra, amelyek különböző jelenségek leírásánál 

használhatók. 

A „kisvilág‖ jelenség véletlenszerű kapcsolatoktól független jellegének bizonyítása során 

Barabási Albert-László (Barabási, 2003) és a körülötte csoportosuló kutatók új jelenségre 

hívták fel a figyelmet az ezredfordulón. Megállapították, hogy a „kisvilág‖ hálózatokban 

                                                
21

 Mi magyarok szeretünk nagyjainkra hivatkozni, így a kisvilágság fogalmának megjelenését magyar 

vonatkozásban Karinthy Frigyes 1929-es írásához lehet kötni. („Láncszemek‖ fejezet a Minden másképp van 

című gyűjteményből). 
22 Az említett kísérletekből viszont nem egyértelműen állapítható meg, hogy a társadalom kisvilág-e vagy sem, 

ugyanis az elküldött csomagok/levelek nagy része (az e-mailekkel végzett kísérlet esetében több mint 90%) 

sohasem ért célba. 
23 Az Erdős-Rényi-féle véletlen gráfok mintájára. 
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olyan gócpontok alakulnak ki, amelyek sok kapcsolattal rendelkeznek, számos hálózat erősen 

hierarchikus jelleget ölt, s a hálózati aktorok korántsem egyformán fontosak.  

Az ötvenes évektől kezdve egyre több és több „kisvilág‖ kapcsolatot írtak le a biokémiától a 

társadalomtudományokig (Barabási, 2002). 

Mark Granovetter az 1973-as tanulmányában arra is rávilágított, hogy a kisvilág 

jelenség az erős, illetve gyenge kapcsolatok tulajdonságaival magyarázható. Számtalan munka 

vizsgálta, hogy az adott közösségben vagy épp molekulahalmazban az erős vagy a gyenge 

kapcsolatoknak van-e kitüntetett szerepük. Általánosságban – de a szakirodalomban felsorolt 

rengeteg kivétellel – elmondható: a világok „összezsugorításában‖ és rugalmasságában a 

gyenge kapcsolatoknak, a szokásos tevékenységek, folyamatok, interakciók biztosításában, a 

stabilitásban az erős kapcsolatoknak van szerepük, de a valamilyen okból elvesztett stabilitás 

helyreállításában, sőt esetenként a stabilitás megőrzésében a gyenge kapcsolatoknak is fontos 

szerepük van
24

 (Csermely, 2005). 

3.2 Központiság és hatalom kapcsolata a hálózatban 

A társadalmi struktúrákban kulcsfontosságú fogalom a hatalom. Amint azt a 2. 

fejezetben láttuk, Bijker is kísérletet tett arra, hogy az általa értelmezett hatalom és az 

innováció megjelenése, elterjedése közti kapcsolatot feltárja, az ilyen jellegű elemzés 

fontosságára felhívja a figyelmet. 

A hálózat-struktúrában a hatalom a kapcsolatokból eredeztethető.  

Habár itt nem áll módunkban kitérni Bourdieu tőke, illetve mező- elméletére, érdemes 

megjegyezni, hogy a tőkefajtákat szintén az egyének kapcsolataival hozza összefüggésbe. Az 

ő elméletében is az „egyén által birtokolt társadalmi tőke nagysága egyrészt azon kapcsolatok 

hálójának kiterjedésétől függ, amelyeket ténylegesen mozgósítani tud, másrészt azon 

(gazdasági, kulturális vagy szimbolikus) tőke nagyságától, amelyet azok birtokolnak, akikkel 

kapcsolatban áll”. (Bourdieu, 1998) 

A hálózat tetszőleges aktorának a hatalma sem egy absztrakt fogalom, hanem a 

kapcsolataiból származik annak függvényében, hogy a hálózatban elfoglalt előnyös 

pozíciójából eredően milyen mértékben képes hatalmat gyakorolni más aktorok, vagy 

csoportok fölött. Általában a hálózat előnyös pozícióit azok az aktorok foglalják el, akik 

magas „központiság‖ (vagy „centralitás‖) mutatókkal rendelkeznek. A mutatókat Kürtösi 

                                                
24 Csermely Péter a hivatkozott könyvében egy fejezetet szentel a gyenge kapcsolatok különböző hálózatokban 

betöltött sokrétű funkciójának ismertetésére. 
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Zsófia módszertani összefoglalója (Kürtösi, 2005) valamint Letenyei László - Vedres Balázs: 

Kapcsolatháló e-kurzus
25

 alapján ismertetem, de a számítási módszerek matematikai 

részleteire nem térünk ki. 

3.2.1 Fok-centralitás 

Az egyik jellemző központiság számítási mód a „fok-centralitás‖ (degree centrality). 

Ebben az esetben a központiság alapja az a szemlélet, hogy egy adott szereplő aktivitását a 

hozzá közvetlenül kapcsolódó szereplők száma (azaz a gráfban a csomóponthoz rendelhető 

fok) határozza meg. 

Amennyiben a centralitást egyszerűen minden szereplőnél a fokkal tesszük egyenlővé, az a 

probléma adódik, hogy a mutató függ a háló nagyságától, így összehasonlításra csak az adott 

hálón belül használható, vagy két egyforma méretű kapcsolatháló esetén. Kutatók azt is 

megjegyzik, (Scott, 2000) hogy nemcsak a méretbeli egyezőség fontos, hanem a kapcsolati 

tartalom is. Ez a mutató csak azonos tartalmú kapcsolathálók pontjainak összevetésére 

alkalmas, mivel a tartalomtól is függhet, hogy milyen sok a kapcsolódás a hálóban.  

Ez a számítási mód a szereplők aktivitására koncentrál. A fok centralitás alapján 

többféle csoport szintű index is számítható. Akik ennek a mutatónak a szempontjából 

kulcspozíciókat foglalnak el a hálózatban, a nagy kapcsolatszámnak köszönhetően több 

alternatívával rendelkeznek a szükségleteik kielégítésére, nagyobb lehetőségük van a hálózat 

erőforrásainak felhasználására, mint a kevesebb kapcsolattal rendelkező szereplőknek. 

3.2.2 Közelség centralitás  

Egy másik, központiságot meghatározó mutató a „közelség centralitás‖ (closeness 

centrality), amely szerint egy szereplő akkor van központi helyzetben, ha minden tagot 

viszonylag könnyen és gyorsan elér, így nem kell más szereplőkre hagyatkoznia az 

információszerzés folyamatában (ami elsősorban azért fontos, mert több szereplő belépése az 

információs láncba általában annak torzulásához vezet). A számítás azon az elképzelésen 

alapul, hogy ez a mutató fordítottan arányos a szereplők közti távolsággal. Ezáltal 

amennyiben összegezzük egy szereplő összes többi ponttól mért távolságát, és ennek vesszük 

a reciprokát, megkapjuk az adott szereplőre jellemző közelségen alapuló központiság-mutatót. 

                                                
25 On-line előadás: http://www.socialnetwork.hu/ 
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3.2.3 Közöttiség centralitás 

A harmadik központiságot jelölő mutató az ún. „közöttiség centralitás‖ (betweenness 

centrality). A számításához a kiindulási pont az, hogy igazán azoknak a szereplőknek van 

hatalma, akik képesek ellenőrizni a kapcsolathálóban áramló erőforrásokat, azaz akik sok 

másik szereplő között helyezkednek el. Így például ha egy adott pontból a legrövidebb út egy 

másik pont felé két másik szereplőn keresztül vezet, a két közbülső szereplő meghatározó 

lehet a kapcsolatokban (ezek a közvetítők vagy brókerek). Így tulajdonképpen azokat az 

utakat kell összegeznünk, melyek minimális hosszúságúak, és keresztülhaladnak az adott 

szereplőn. A legegyszerűbb azt feltételezni, hogy a két szereplő között áramló erőforrások 

mindig a legrövidebb utat választják. 

3.2.4 Sajátvektor centralitás 

A sajátvektor, mint egy újabb, a kapcsolatokból számítható információhordozó mennyiség
26

 

arra hivatott, hogy alkalmazásával megtaláljuk azokat az aktorokat, akik a globális 

struktúrában a legbefolyásosabbak.  

A sajátvektor alapján számított központiságot kitalálója, a szociológus Phillip Bonachich 

(1987) után Bonachich centralitásnak vagy Bonachich hatalmi mutatónak (Bonachich power) 

is nevezik. A sajátvektor elnevezés a közelséghez hasonló megfontoláson alapszik, de 

tekintettel van az egész hálóra, nemcsak a helyi környezetre. Ezek az előnyök csak nagy hálók 

esetében érvényesülnek, kis hálóknál a sajátvektor és a közelség központiság értékek között 

minimális a különbség. Bonachich erőt csak akkor fontos számolni, ha szimmetrikus és 

kifejezetten nagyméretű adatmátrixunk van. 

3.2.5 Információáramlás a hálózatban, a bizalom és kompetencia szerepe 

Az erős vagy a gyenge kapcsolatok segítenek az információáramlásában? Számos kutatás arra 

utal, hogy a hallgatólagos tudás megszerzése az erős kapcsolatokon és a presztízsen alapul, 

míg a gyenge kapcsolatok az innovációs gondolatok megszületését segítik azzal, hogy 

lehetővé teszik az egymástól távol eső szakterületek közti átjárást. (Dal Fiore, 2007) 

Csizmadia Zoltán
27

 „Az innováció hálózati alapú megközelítése‖ című tanulmányában a 

témában fellelhető elméleti és metodológiai irányvonalakat, nemzetközi és hazai 

                                                
26 Matematikai szempontból talán helyesebb lenne a sajátvektor által hordozott információt sajátértéknek 

nevezni, de a kapcsolatháló-elemzésben a sajátvektor, mint mutató terjedt el. 
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tapasztalatokat foglalja össze. Az innovációk terjedésére vonatkozó egyik megállapításban 

Granovetter empirikus kutatásainak eredményeként jegyzi fel:  

 

„Az innovációk átvétele és továbbadása a gyenge kötésekkel rendelkező, a 

társadalomba lazán beágyazódó személyeken múlik. (Granovetter, 1973) Ők a 

közvetítők, a hidak, a lehetséges integrátorok.‖  

 

Granovetter az említett tanulmányában rámutatott arra, hogy a gyenge kapcsolatok 

jobban segítik az embereket az álláskeresésben mint az erős kapcsolatok. Ez a tény azzal 

magyarázható, hogy az erős kapcsolatok hasonló gondolkodású, hasonló társadalmi tőkével és 

információval rendelkező emberek közt, míg a gyenge kapcsolatok különböző érdeklődésű és 

különböző klikkekhez tartozó emberek közt alakulnak ki.  

Az álláskeresés hasonló a tudásgyarapításhoz szükséges információszerzés 

folyamatához. Az új ötletek leginkább olyan közegből származnak, amelyek csak közvetett 

módon kapcsolódnak a témához. Ez nagyon hatékony lehet az innováció szempontjából. 

Vagyis minél heterogénebb összetételű egy kutatócsoport, minél több gyenge kapcsolattal 

kötődik más kutatóintézetekhez, külső partnerekhez annál hatékonyabb a működése. Az 

információ terjedésének (átadás-befogadás) másik kritériuma a „kompetencia‖, a bizalom 

illetve a „jóindulat elve.‖ Az információt átadó fél presztízse a kompetencián is múlik. Annak 

a személynek a legnagyobb egy hálózaton belül a presztízse, akihez a legtöbb kapcsolat fut 

be, vagyis akihez a legtöbben fordulnak bizalommal tanácsért. 

 A technikai változások megértéséhez arra vagyunk kíváncsiak, hogy a hálózatos 

megközelítés mennyire visz közelebb az olyan kérdések megválaszolásához, mint: 

 Milyen környezetben szültnek az innovatív gondolatok? 

 Milyen feltételek szükségesek az ilyen gondolatok elterjedéséhez, befogadásához? 

 A hálózat és azok moduljai közti kapcsolattípusok befolyásolják-e az explicit és a 

rejtett tudáshoz való hozzáférést?  

 A gyenge és erős kapcsolatok száma hatással van-e az információ-áramlásra?  

Társadalmi kapcsolathálózatok elemzésével foglalkozó kutatók rámutattak arra, hogy a 

gyenge és erős kapcsolatok egyaránt szükségesek az információszerzéshez. Ugyanakkor az is 

                                                                                                                                                   
27 A tanulmány az alábbi hivatkozással on-line elérhető: 

http://www.socialnetwork.hu/cikkek/CsizmadiaZoltanInnovacioMunkakozi1.pdf 



 

 

44 

bizonyított, hogy az erős kapcsolatok nagyobb tudás-transzfert tesznek lehetővé, mint a 

gyenge kapcsolatok. Az információ és tudás-transzfer közt különbséget kell tennünk. Tudás-

szerzés céljából mindig az erős kapcsolatok mentén indul el a kereső, de az információ nem 

feltétlenül jelent szaktudás-szerzést; a gyenge kapcsolatok „többrétegű‖ információszerzést 

jelenthetnek.  

 A tudás-transzfer iránya mindig kompetencia-alapú, amely a csoport felépítését követi.  

Vagyis, a csoportban a centrális személy az, akihez a legtöbben fordulnak információért, 

nyilván ő a legkompetensebb személy a szakmai kérdések tekintetében. Az ilyen jellegű 

tudás-transzfer viszont az aktorok közti bizalom nélkül nem lenne hatékony. A centrális 

személy nem feltétlenül a hierarchia csúcsán áll. A „főnök‖ nem mindig lehet centrális 

személy, a főnökhöz nem biztos, hogy bizalommal fordulhatnak egy olyan kérdéssel, 

amelyből a szaktudás hiányosságára lehet következtetni. 

 Az innováció kutatásban arra is keresik a választ, hogy miért nem valósul meg egy-

egy új ötlet? Miért nem terjed el a hálózatban, mint innovációs lehetőség? A választ a 

kapcsolatok mennyiségében, minőségében kell keresni, és ezek a kapcsolatok az aktorok 

hálózatban elfoglalt helyét is meghatározzák. Megtörténik, hogy egy adott aktorhoz tartozó 

innováció izolált marad a hálózatban, ez esetben vagy nem rendelkezik az aktor megfelelő 

mennyiségű és milyenségű kapcsolattal (a hálózat perifériáján van), vagy pedig nem tartják 

kompetensnek a témában.  

A dolgozat következő fejezetében egy esettanulmány keretében az eddig ismertetett 

elméleti módszerek alkalmazására kerül sor. Az elemzés tárgyát az USA-ban végbement 

1930-1950 közti számoló-berendezésekre vonatkozó fejlesztések képezik. Az adatgyűjtési 

módszerek ismertetése után az adatelemzés két aspektusát különböztetjük meg. 

A SCOT módszert követve a különböző releváns társadalmi csoportokhoz köthető 

technológiai kereteket, azok sajátosságait tárjuk fel, továbbá kísérletet teszünk a kor számoló-

berendezésekkel szemben támasztott igényei alapján a különböző keretekre jellemző 

termékvariációkból való szelekciós kritériumok kimutatására is.  

A kereteket alkotó aktorok interakcióinak elemzésére, a csoportátrendeződésekből adódó 

új technológiai keret megjelenésének kimutatására a kapcsolatháló elemzés 3. fejezetben 

ismertetett módszereit használjuk.  
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4 Esettanulmány 

4.1 Bevezető 

Az esettanulmány megírását adatgyűjtési, adatelemzési és osztályozási eljárás előzte meg. 

A kapcsolatháló elemzés alapja a kutatási terület lehatárolásával a hálózat méretének, 

összetételének meghatározása. Ennek szellemében első és legfontosabb feladatunk úgy 

behatárolni térben és időben az eseményeket, hogy a rendelkezésre álló adatgyűjtési 

módszerekkel a lehető legpontosabban azonosítani tudjuk az aktorokat és az egyes aktorok 

közti kapcsolatokat. A feladat végrehajtása során nehézségekbe ütköztünk, amikor az 1930-

1950-ig terjedő időszak számoló-berendezéseit és fejlesztéseit tanulmányoztuk. A 

számítástechnika történetéből ismertek a korra jellemző németországi, Konrad Zuse nevéhez 

fűződő mechanikus és elektromechanikus berendezések, illetve az angliai fejlesztések is. 

Viszont a rendelkezésünkre álló adatok alapján csak rövid időintervallumokra, leginkább 

látogatásokra korlátozódó nemzetközi kapcsolatokat tudtunk azonosítani, elsősorban az 

angliai szereplők és a Moore Intézet, valamint a Princeton-i Felsőfokú Tanulmányok Intézete 

közt. Így arra a következtetésre jutottunk, hogy a hiteles, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó 

elemzések csak akkor vállalhatók fel, amennyiben a további kutatások során sikerül a vélhető 

kapcsolatokat feltárni, vagy azok hiányát meggyőzően igazolni. 

A rendelkezésre álló adatok alapján az USA-hoz köthető számoló-berendezések 

fejlesztésében érintett személyek és csoportok kapcsolatháló elemzésre nyílik lehetőségünk. A 

továbbiakban az adatgyűjtéshez felhasznált irodalmak ismertetése után a SCOT módszertan 

szellemében az USA-hoz köthető, 1930-1950-ig azonosítható technológiai keretek 

elemzésére, majd a keretekhez tartozó csoportok és aktorok kapcsolatháló elemzésére kerül 

sor.  

4.2 Irodalom áttekintése 

A számítástechnika, számítógépek fejlődésével foglalkozó irodalmak 

tanulmányozásával azt tapasztaljuk, hogy a számítástechnika fejlődési folyamata során a 

technikatörténet-írás is átalakult. A „ki, mit mikor?‖ kérdésfelvetésektől, az egyszemélyes 

feltalálók életútjának bemutatásán túlhaladva csoportok tevékenységének bemutatásán 

keresztül a szakirodalom eljutott a számítástechnika társadalmi, gazdasági aspektusainak 

tanulmányozásához is.  
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Martin Campbell-Kelly osztályozását elfogadva három különböző számítástechnika 

történetírással foglalkozó csoportot különböztethetünk meg az utolsó 50 évben: 

internalistákat, professzionalistákat illetve integralistákat. (Campbell-Kelly, 2008)  

Az internalisták a 60’-as évek tudománytörténészei, az úgynevezett intuitív történészek, akik 

saját tudományterületük specialistái ugyan, de nem rendelkeznek a tudománytörténet 

műveléséhez szükséges ismeretekkel. E korszakban megjelent művekre nem jellemző a 

tudománytörténeti vizsgálódás, többnyire az események, különböző technikai eredmények 

kronológiai leírását tartalmazzák (pl. Sammet, 1969; Randell, 1973, 1982). Ezek a kiváló 

irodalmak csak a szakavatott közönségnek íródtak. Az internalista tudománytörténet-írás 

jellegzetessége, hogy szakemberek írták szakemberek számára. 

A professzionalisták vagy „gyarmatosítók” a 80’-as években jelentek meg. Ebbe a 

csoportba olyan szakemberek tartoznak, akiket az internalisták bátorítottak a tudományterület 

továbbfejlesztésére. Itt olyan neveket említhetünk, mint: Martin Cambell-Kelly, William 

Aspray, (1990, 2008) Paul Ceruzzi (1998, 2008). Ők abban az értelemben gyarmatosítók, 

hogy a számítástechnika történetírását valós tudományos rangra emelték olyan státusz-

szimbólumok létrehozásával, mint tudományos folyóiratok, konferenciák, kutatóintézetek, 

múzeumok, PhD programok, egyetemi kurzusok - amelyek az akadémiai elismertség 

velejárói
28

.  

A 90-es évekre a számítástechnika története az általános tudomány,- technikatörténet, 

részévé vált. A 90-es évekig úgy tekintettek a számítógépekre, mint technikai termékekre, és a 

történeti megközelítés is ebből a nézőpontból történt. 

Napjainkban egy szélesebb kutatási területet ölel fel a számítástechnika története, nem 

csupán a számítógépre fókuszálnak, de minden olyan területre is kitérnek, amelyek a 

számítógépek fejlődését befolyásolták, elősegítik az innováció kutatást.  

A számítástechnika hadipari, politikai, társadalmi összefonódásainak boncolgatása is górcső 

alá kerül, (pl. Edwards, 1997; Chandler–Hikino-Nordenflycht, 2005) de az információs 

technológiák legváltozatosabb alkalmazási lehetőségei is az elemzések tárgyát képezik. (pl. 

Yates, 2005) 

Megfigyelhető, hogy a különböző irányzatokhoz tartozó közösségek nagyon eltérő 

területeket érintő irodalmat hoztak létre. A miértre egy lehetséges válasz, hogy a számítógép 

fogalma a fejlődési folyamat más-más szakaszaiban újra, vagy inkább átértelmeződött. 

                                                
28 E tudományos közösség által létrehozott irodalomból érdemes néhányat megemlíteni, amelyek PhD 

disszertációként születtek pl. Ceruzzi, 1998; Stern, 1981. 
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A különböző korszakokra jellemző számítógép-történetek más- más problémaköröket 

érintettek, a történetek írói más-más kérdéseket fogalmaztak meg. 

Amikor a számítógép csupán egy szokatlan matematikai eszközként jelent meg a 

kutatóintézetekben, akkor leginkább a tudományos alkalmazhatóságra reflektáltak a 

különböző irodalmak. Könyvek, publikációk születtek a számítógépek változatos 

architektúrájáról, a korai számítógép-szerű berendezésekről, valamint életrajzok olyan 

személyiségekről, mint Babbage, Turing, Atanasoff, Aiken, stb. (pl. Rosenberg, 1969; Burks, 

1989; 2003; Cohen, 2000; Mollenhoff, 1988; Metropolis, 1980). 

Amikor a számítógép elsősorban az üzletet jelentette, az érdeklődés homlokterébe az 

IBM csúcsra törése, és más számítástechnikai cégek története került. Továbbá a számítógépek 

kereskedelmi alkalmazhatóságának problémái is előtérbe kerültek úgy, mint pl. a nyilvános 

adatbázisok, vagy a légiforgalmi társaságok helyfoglalási rendszerei. Kedvelt témák ebből a 

korból a számítógépes business megalkotóinak történetei úgy, mint Hermann Hollerith, vagy 

az IBM-től Thomas Watson. (pl. Cortada, 1993; Sobel, 2000) De számos, a Microsoft vagy a 

„Szilícium-völgy‖ jelenségek köré csoportosított történet is született (Mccormick, 1995) 

Később természetesen divatossá vált az internet története is, de az internet társadalmi, 

gazdasági aspektusa is a figyelem középpontjába került. (pl. Gromov, 1998; Asprey-Ceruzzi, 

2008; Brousseau-Curien, 2007; Ropolyi, 2006.) 

A különböző releváns csoportok által képviselt technológiai keretek azonosítására a 

Campbell-Kelly által instrumentalistának nevezett szerzők munkái bizonyultak alkalmasnak, 

ahol a szerzők többnyire a különböző intézetekhez köthető fejlesztések résztvevői (Mauchly, 

Rajchman, Goldstine, Everett, Eckert, Burks, Neumann). Ez a típusú irodalom viszont csak 

kevés információt tartalmaz a szereplők közti kapcsolatokra vonatkozóan. A kapcsolatok 

feltárására elsősorban a professzionális számítástechnika történészek által készített interjúk 

bizonyultak a legalkalmasabbnak. Az interjúalanyok közt olyan prominens személyeket 

találunk, mint.: Arthur W. Burks, Martin Schwarzschild, Willis H. Ware, Douglas T. Ross; az 

interjú készítői olyan ismert számítástechnika történészek, mint William Aspray, vagy Nancy 

Stern. Az interjúk a 80-as években készültek, tehát az alanyoknak közel 40 éves történeteket 

kellett felidézni, aminek a részletei a kapcsolatháló elemzés szempontjából nem minden 

esetben kielégítők. Előfordul ugyanis, hogy egy adott esemény időpontjaként két szereplő két 

különböző időpontot jelöl meg, de az események szereplőinek felidézése, az 

együttműködések időbeli behatárolása vonatkozó ellentmondások is előfordulnak. Az 
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ellentmondásos információk feloldására a számítástechnika történetét feldolgozó irodalmak 

elemzésére is szükség volt. 

4.3 Technológiai keretek azonosítása 

Ebben a részben a számítógépek 1930-1950 közti fejlődéstörténetében végbement 

technológiai váltások elemzése a célunk, a SCOT modell alapján.  

A fent említett időszakot többnyire a különböző matematikai számítások elvégzésére alkalmas 

számoló-berendezések építése jellemezte. A továbbiakban, e korszakra jellemző, többnyire 

matematikai számítások elvégzésére alkalmas eszközöket matematikai gépeknek fogjuk 

nevezni.  

Howard Aiken az 1930-as évek második felében foglalta össze azokat a korra jellemző, a 

technika és tudomány fejlődésével előtérbe került problémákat, amelyek bonyolult és 

időigényes matematikai számításokat igényelnek (Aiken, 1964)
29

. Négy követelményt 

fogalmazott meg, amelyek alapján egy átlagos lyukkártyás könyvelőgépet tudományos 

célokra alkalmazható berendezéssé lehet átalakítani: 

1. A matematikai célokra épített számítógép egyaránt alkalmas kell legyen pozitív és 

negatív számok kezelésére, míg a könyvelőgépet majdnem teljes egészében pozitív 

számokat igénylő problémákra tervezték . 

2. A matematikai célú számoló-berendezés többféle trnaszcendentális függvényt (pl. 

trigonometrikus függvényeket), Bessel függvényeket, elliptikus illetve valószínűségi 

függvényeket kel, hogy tartalmazzon és kezeljen. 

3. A matematikai célú számológép ’ teljesen automatikus működésű kell legyen, ha már a 

folyamat elindul.’ Egy függvény értékeinek sorba fejtéssel való kiszámítása, egy 

formula kiértékelése, vagy a numerikus integrál esetén a számítási folyamatnak az 

elindítás után korlátlanul folytatódnia kell, addig, ameddig a független változók 

sorozata terjed — általában folytonos egyenlő szakaszokban. 

4. Matematikai számításokra tervezett gép ’ oszlopok helyett sorok számítására kell, 

hogy alkalmas legyen’, mivel gyakran a differenciálegyenlet numerikus megoldása 

                                                
29 I. Bernard Cohen az Aiken kéziratainak tanulmányozására hivatkozva 1936, illetve 1937-et jelöli meg a 

Proposed Automatic Calculating Machine című tanulmány lehetséges évszámaként (Cohen, 2000:53-55). 

Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az 1964-ben IEEE Spectum-ban megjelent publikáció több részletében is az 

eredeti kézirat átdolgozása. Ezért a továbbiakban a Cohen által feldolgozott kézirat alapján ismertetjük azokat a 

kritériumokat, amelyeket Aiken a matematikai célokat szolgáló számoló-berendezésekkel szemben fogalmazott 

meg. 
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során az eredmény az előzetes részeredményektől függ. Ez gyakorlatilag a fordított 

esete annak az eljárásnak, ahogyan a ’ létező számoló gépek’ a függvények 

lépésenkénti kiértékelését végzik. (Cohen, 2000:55) 

A technológiai keretek, és az azokhoz köthető releváns csoportok rekonstrukciója előtt 

érdemes megjegyezni, hogy a fejlesztésekben érintettek két, egymást metsző halmazát a 

megrendelők (akik többnyire a finanszírozók is) és a kivitelezők csoportjára is feloszthatjuk. 

Ezek a csoportok további, különböző alcsoportokra oszthatók a technológiai keretek alapján.  

4.3.1 A megrendelők releváns társadalmi csoportja 

A matematikai gépek esetében a különböző igényekkel fellépő megrendelők azok, 

akik a szelekció folyamatában is szerephez jutnak. 

A korszakot jellemző társadalmi-politikai környezet nagymértékben körülhatárolta azokat a 

területeket, ahol a matematikai gép igényként megjelenhetett. Ilyen igények az egyetemek 

mellett elsősorban a hadipar különböző ágazataiban léptek fel. 

Kulcsfontosságú megrendelőnek tekinthetők a világháborús időszakban az Amerikai 

Egyesült Államok hadserege, a Hadianyag Ellátási Részleg, a Ballisztikai Kutató 

Laboratórium (BKL), a Nemzeti Szabványügyi Hivatal. A BKL-ban folytatott kutatómunka, 

amely nagyrészt a tüzérség és bombázók táblázatainak és a hozzájuk tartozó tűzvezetési 

adatoknak a kidolgozásából állt, nagy precizitású számítások gyors elvégzését igényelte. 

(Bergin, 2000; Kempf, 1961) 

Egy ilyen számítás azt jelentette, hogy a Newton-féle mozgástörvények alapján meg 

kellett határozni egy lövedék röppályáját az idő függvényében, miközben az az ágyúcső 

torkolatától egy, a talajszinten elhelyezkedő pontig haladt. Természetesen, ha változtatták az 

emelkedési szög nagyságát, vagy a torkolati sebességet, a röppálya is változott. Egy tipikus 

röppálya kiszámításához kb. 750 szorzásra, és körülbelül 10-20 percre volt szüksége az akkor 

rendelkezésre álló differenciál-analizátornak (1935-ben került a BKL-ban egy Bush féle 

differenciál-analizátor) ahhoz, hogy pályát kb. 0,0005 pontossággal meghatározza. Ez a 

pontosság a hasonló géptípusok pontosságának felső határa volt. A négyjegyű számok 

esetében tehát négy tizedes-jegynyi pontosság esetén a gép teljesítménye 0,8-1,6 

másodpercnek felelt meg, tízjegyűek esetén pedig 2-4 másodpercnek feltételezve, hogy a 

szorzási idő a számjegyek számával arányos. Ez a teljesítmény elfogadhatónak számított, 
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mivel a „modernek számítható‖, Bell Telefon Laboratórium által gyártott, jelfogókkal 

működtetett gépek sebességtartományával egybeesett.  

Az asztali számítógéppel dolgozó embernek egy szorzáshoz kb. 10 másodpercre volt 

szüksége, tehát nagyjából 2 óra alatt végzett ugyanannyi szorzással, mint az említett gépek. 

Mivel az emberek esetében a megfelelő faktort 6-ra becsülték, egy röppálya kiszámításához 

12 órára volt szükség. Az akkor rendelkezésre álló gépek, a Harvard-IBM gép kb. 2 óra alatt, 

a Bell gép mintegy 2/3 óra alatt, a Mark II pedig hozzávetőleg ¼ óra alatt végzett egy ilyen 

számítással. (Goldstine, 2003:122-132). 

Bár ezek a számok csak hozzávetőlegesek, mégis adnak valamiféle képet arról, hogy 

mit lehetett elérni az elektromechanikus eszközökkel. Nem egy rossz eredmény ez sem, ha 

ahhoz viszonyítjuk, hogy a legfejlettebb gép ötvenszer volt gyorsabb az asztali számológéppel 

dolgozó embernél. Viszont ezek az értékek még mindig nem voltak kielégítők a tüzérségi 

táblázatokhoz, mivel egyetlen táblázat elkészítéséhez kb. 2000-4000 röppálya kiszámítására 

volt szükség. Ha az átlagértékkel 3000-el számolunk, akkor is a differenciál-analizátornak 

mintegy 750 órára, több mint 31 napra volt szüksége az egy táblázathoz szükséges röppályák 

kiszámításához. Ez a helyzet két okból is tarthatatlan volt, ami indokolttá tette, hogy az első 

elektronikus digitális számítógép megépítése államérdek legyen. Először is az elvégzendő 

munka mennyisége túlzottan nagy volt, másodszor, ami talán még fontosabb: nagyon gyorsan 

kellett elvégezni, hogy a harcban álló csapatok kezében minél előbb fegyverként szolgáljon.  

4.3.2 A kivitelezők: fejlesztők, kutatók - mint a megrendelők szállítói  

Anélkül, hogy az egyes intézményekben folytatott tudományos kutatómunkát teljes egészében 

részleteznénk, a matematikai gép szempontjából, a hadipar mellett a különböző tudományos 

igényekkel fellépő egyetemek, kutató intézetek is megrendelőnek tekinthetők, ahol megfelelő 

szellemi légkör uralkodott az ilyen jellegű munka sikeres kivitelezéséhez. Az 1930-1950-ig 

terjedő időszakban az alábbi intézmények érintettek a fejlesztésekben: 

 Ballisztikai Kutató Laboratórium 

 Bell Telefon Laboratórium  

 Harvard Számítástechnikai Laboratórium 

 IBM 

 Iowa State College 

 MIT 
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 Moore Intézet 

 Felsőfokú Tanulmányok Intézete, Princeton 

A tudományos igények a fizika, matematika, csillagászattan különböző területeinek 

fejlődésével kerültek előtérbe, míg a hadipar igényeit a háborús körülmények befolyásolták.  

A változatos igények kielégítésére, a rendelkezésre álló tudományos illetve technikai 

eredmények felhasználásával különböző termék-variációk születtek, amelyek a szelekció után 

vagy továbbfejlődtek, vagy az életképtelenek süllyesztőjébe kerültek. 

A továbbiakban az egyes intézetekre jellemző, számoló-, illetve számítógép építésére 

alkalmas technológiai keretek ismertetésére törekszünk. Tesszük ezt oly módon, hogy a 

műszaki részletekben ne tévedjen el az érdeklődő olvasó, de a lehetséges megoldások, 

értelmezések közti különbségek, illetve hasonlóságok egyértelművé váljanak. Ugyanakkor a 

kereteken belüli, tudományos célokra épített matematikai gépek változatait is azonosítani 

fogjuk abban a korban, amikor a különböző kutatóhelyeken és intézetekben az 

elektormechanikus és elektronikus, soros és párhuzamos, analóg és digitális technológiák 

egyaránt jelen vannak és sikeres célorientált eszközök technológiai hátterét biztosítják.  

4.3.2.1 MIT: az analóg technika fellegvára 

Vannevar Bush az 1920-as években az MIT villamosmérnöki tanszékén a távközlés, 

illetve az elektromos áram nagy távolságokra való szállításának problémájával foglalkozott. A 

matematikai alapok kidolgozásában Norbert Wiener segítségére támaszkodott, aki szilárd 

tudományos alapokra helyezte a Bush által alkalmazott módszereket. A gyakorlatban ezek a 

problémák függvény-szorzatok integrálásához vezettek, amelyeknek valamiféle számoló-

berendezéssel való elvégzése valós és sürgető igényként jelentkezett. 1927-ben készült el a 

szorzat-integrátor (product integraph) amelyet áramkörök tevézésével, elektronnyalábok 

elhajlásával, stb. kapcsolatos problémák megoldására terveztek. A széles alkalmazási területe 

ellenére a berendezés elsősorban elsőrendű differenciál-egyenletek megoldására volt 

optimalizálva, és a fő komponense egy elektromos fogyasztásmérő volt. (Small, 2001: 40-41).  

Mivel a mérnöki munka számos esetben másod, vagy, magasabb rendű differenciál-

egyenletek megoldását igényelte, így a kor technikai lehetőségeit kihasználva H. Hanzen 

közreműködésével további gépeket építettek, amelyek képesek voltak az 1930-1940-es 

években a villamosmérnökök munkájában felmerülő számítási problémák kezelésére (Small, 

2001:42-45, Goldstine, 2003:91-95).  
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1930-ban készült el az a gép, amelyet az MIT-n folyó elektronikus hálózatok 

tervezéséhez szükséges mérnöki számítások elvégzésére terveztek. 1935-ben, a Rockefeller 

Alapítvány támogatásával a Rockefeller Differenciál Analizátor építése során számos 

mechanikus alkatrészt elektronikusra cseréltek, és a 30 integrátor beépítésével a programok 

párhuzamos futtatása is lehetővé vált. (Owens, 1986) 

Az 1930-ban épített gép olyan prototípusnak számított, amely kiváltotta az erre a 

géptípusra épülő variációk megépítésének láncolatát. Ezt a típust kisebb - nagyobb 

változtatásokkal több intézmény is lemásolta különböző célokkal, de Nagy Britanniában, 

Németországban, Norvégiában és Oroszországban is készültek a gépről másolatok.  

A Ballisztikus Kutató Laboratórium is lemásolta a gépet, és 1935-ben már üzemeltették is 

Aberdeenben. Ugyanakkor további másolat is készült a gépről a Pennsylvania Egyetem 

Moore Intézetében azzal a céllal, hogy az általános mérnöki munkához szükséges 

számításokat megkönnyítse (Small, 2001:43). 

Az említett intéztek közti kapcsolatok nemcsak a Bush felügyelete alatt épített gépek 

üzembe helyezéséig tartottak, de együttműködtek a későbbiek során is a közös és egyben 

államérdeknek számító, teljesen elektronikus- digitális gép, az ENIAC megépítése kapcsán is.  

Az analóg technika hagyományaival 1945 után szakított az MIT a Whirlwind projekt 

és az MIT Digitális Számítógép Laboratóriumhoz kapcsolódó kutatók révén (Everett, 

1980:365-384), amiről egy későbbi alfejezetben részletesen beszélünk. 

4.3.2.2 Iowa State College 

John Vincent Atanasoff 1930-ban foglalta el matematika tanári állást az Iowa State 

College–ban. 1935-1939 között az analóg és digitális, számolásra alkalmas berendezések 

tanulmányozásával foglalkozott, mivel a kutatásaihoz használható, lineáris 

egyenletrendszerek megoldására alkalmas eszközt keresett. A vizsgálódások eredményeként 

az analóg eszközöket eme speciális számításokra alkalmatlannak találta, így önállóan egy 

elektronikus digitális gép tervezésébe fogott. 1939-ben egy hallgató, Clifford Berry 

segítségével hozzákezdett a gép megépítéséhez. A speciális gép tervezésénél az alábbi 

lényeges szempontokat hangsúlyozta ki: (Burks-Burks, 1989:8-10) 

- A gép működése szempontjából digitális berendezés lesz. 

- A megoldandó egyenletek és ismeretlenek száma maximum 29, ami 30 

együtthatóval (a szabad tagot is számítva) való számolást feltételez. A 



 

 

53 

gyakorlatban viszont (megjegyzése szerint) ritkán kell megoldani 10 egyenletet és 

10 ismeretlent meghaladó egyenletet. 

- Az egyenletrendszerek megoldási módszereként a Gauss-elimináció előnyösebb a 

mátrixokkal szemben (előbbi gépesítését egyszerűbbnek találta). 

- Mivel a tervek szerint a gép input/output eszközeit lyukkártya olvasó/író 

berendezések képezik, a gép működése, aritmetikája szempontjából is a bináris 

számrendszert tartotta leginkább alkalmasnak a decimális helyett. 

A gép építése (Atanasoff Barry Computer: ABC - néven is ismeretes) 1940–ben kezdődött el, 

de a háborús körülmények 1942 májusában ennek véget is vetettek. Mivel Atanasoff a háború 

befejeztével nem tért vissza az egyetemre (továbbra is a haditengerészet szolgálatában 

maradt) az ABC gép építése a tervezők által nem fejeződhetett be, holott a gép elektronikus-

digitális aritmetikai egységét már 1939-ben elkészítették. A gépet 1994-1997 között 

rekonstruálta egy lelkes csoport, és arra a vitatott kérdésre, hogy ez a speciális célokkal 

tervezett gép elektronikus, vagy elektromechanikusnak tekinthető-e azt a választ adták, hogy a 

számolás és adatrögzítés tekintetében az ABC gépet elektronikusnak tekinthetjük (Rojas-

Hashagen, 2002:91-106). 

Az Atanasoff úttörő munkássága, amely az elektroncsövek elektronikus-digitális 

számításokra vonatkozó alkalmazhatóságára hívta fel a figyelmet igen nagy hatást gyakorolt 

az ENIAC egyik fejlesztőjének, John W. Mauchlynak a gondolkodására is, a számoló-

berendezések jövőjét meghatározó technológiai lehetőségek kérdésében (Burks-Burks, 

1989:133-155).  

4.3.2.3 Fejlesztések a Harvardon 

A Harvardon üzembe helyezett első gép Mark I néven vált ismertté, amely H. Aiken, 

és a Cleir D. Lake vezetése alatt álló IBM mérnökcsoport közös fejlesztőmunkájának 

eredményeként épült. A gépet IBM Automatic Sequence Controlled Calculator néven 

mutattak be 1944-ben. Az IBM-mel való sikeres együttműködés igazolja
30

, hogy az Aiken 

által megfogalmazott követelmények teljesítése elegendő volt ahhoz, hogy a már létező IBM 

által gyártott lyukkártyás számítógépeket át lehessen alakítani speciális, tudományos célokat 

szolgáló matematikai gépekké (Randell, 1973; Cohen, 2000). 

                                                
30 Az IBM és Harvard együttműködést, a harvardi fejlesztéseket feldolgozó irodalmak. Randell, 1973, 1982; 

Cohen, 2000; Rosenberg, 1969; Pugh, 1995: 67-77. 
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Ez az elektromechanikus gép a számok tárolására 72 db. számlálót tartalmazott, ezek 

mindegyike 23 számjegyet és egy előjelet tudott tárolni. Tartalmazott további 60 regisztert az 

állandók tárolására, amelyeket kézi vezérlésű kapcsolókkal lehetett beállítani. A gépet egy 

papírszalag segítségével lehetett vezérelni, amelyre sorosan vitték fel a gépnek szóló 

utasításokat és parancsokat. Minden utasítás három részből állt: az első azt mutatta, hol 

található az az adat, amelyen a műveletet el kell végezni; a második azt, hogy az eredményt 

hol kell tárolni, végül a harmadik, hogy milyen műveletet kell elvégezni. 

A sorozatot további gépek, Mark II, III, és IV alkották. (Pugh, 1995: 67-77; Rosenberg, 1969) 

A Mark II- t a Harvardon működő csoport tervezte és építette a haditengerészet 

Hadianyag- ellátási Főnöksége Dahlgren-i kísérleti lőtere számára. Tervezése 1944 

novemberében kezdődött és nem sokkal ezután a gépet Dahlgrenben fel is állították. Mivel a 

Mark II-t a lehető legrövidebb idő alatt kellett megépíteni, ezért a számítási igényeket 

kielégítő általános technikai paraméterek rögzítésén túl, az idő szabta korlátok miatt az 

innovatív megoldásokra nem volt lehetőség. Így ez a gép is jelfogókkal működő 

elektromechanikus berendezés volt. Tízjegyű számokkal dolgozott és ezekből mintegy százat 

tudott tárolni.  

1950-ben a Mark III (más néven ADEC: Aiken Dahlgren Electronic Calculator) nevű 

számoló-berendezés is elkészült, amely viszont már nem elektromechanikus, hanem 

elektronikus gép volt. Decimális, 16 jegyű számokkal dolgozott; szorzási sebessége 

másodpercenként 80 művelet körül volt. 

A Mark IV-et Aiken a légierő számára tervezte és építette a Harvardon 1950-1952- ig. 

Aiken végül felismerte az elektronikus berendezések előnyeit az elektromechanikus gépekkel 

szemben, és talán munkájának legkiemelkedőbb fontossága abban rejlik, hogy a Harvardon 

egy olyan laboratóriumot hozott létre, amelyben fiatal kutatók egyetemi képzésben 

részesülhettek az elektronikus digitális számítógépek áramköreinek és alkatrészeinek 

tervezése terén. (Cohen – Campbell, 1999) A laboratórium munkáját így jellemezték: 

„ A Harvard Számítástechnikai Laboratóriuma Aiken professzor irányítása alatt 

számos új megoldást és szervezési módszert vezetett be; ilyen volt például a 

logikai algebra alkalmazása a kapcsolóáramkörök tervezésének területén” 

(SMITH, 1959:VIII)  
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4.3.2.4 Bell Telelefon Laboratórium 

George R. Stibitz a Bell Telefon Laboratórium (Bell Telephone Laboratories: BTL) 

„matematikai mérnökeként‖ 1937-ben munkaköréből adódóan a relék logikájával, 

telefonközpontokhoz gyártott alkatrészek fizikai paramétereinek tanulmányozásával 

foglalkozott. A relék működésének bináris logikája révén felismerte, hogy a különböző 

eszközök megfelelő kombinációjával bináris matematikai műveletek elvégzésére alkalmas 

számológépet lehet építeni. Egy összeadó gépnek nevezhető eszközt el is készített még 1937-

ben, demonstrációs céllal. Ugyanakkor azt is igazolta, hogy a relék kombinációjával 

valamennyi logikai függvény előállítható, vagyis építhető olyan számológép, amely a 

laboratóriumban rendelkezésre álló asztali számológépek valamennyi funkcióját ellátja. 

Ebben az időben a BTL-ban az átviteltechnika fejlesztésére vonatkozó elméleti 

kutatások is folytak. A kutatások matematikai hátterét a komplex számok aritmetikája 

képezte. Az időigényes és nagy pontosságú számolások elvégzésére asztali számológépekkel 

ellátott nagyszámú alkalmazott volt kiképezve. A Stibitz összeadó gépéből kiindulva 

felvetődött a kérdés, hogy a laboratóriumban rendelkezésre álló eszközök, személyzet, és 

technológiák felhasználásával építhető-e olyan számológép, amely alkalmas a komplex 

számokkal való aritmetikai műveletek elvégzésére (Stibitz, 1980:479-483). 

A matematikai részleg vezetőjétől, T.C. Fry-tól 1938 nyarán Stibitz megbízást kapott a 

gép megépítésére. 1939-ben a „komplex számológép‖ (később Model 1 néven is emlegetett) 

már üzemelt.  

A hadipari megrendelésre épített további Model 2 (1943), Model 3 (1944), illetve 

Model 5 (1945) gépek ugyancsak a BTL-ban rendelkezésre álló technikák felhasználásával 

készültek továbbfejlesztett matematikai, logikai alapokkal. Ilyen fejlesztésnek tekinthető 

például a biquinary önellenőrző kód (biquinary self-checking code), vagy hiba-detektáló 

kódrendszer, vagy a lebegőpontos számábrázolás. További újítások a Model 2, illetve Model 

3 esetében a lyukszalagos adattárolás, ballisztikus illetve trigonometrikus állandók számára. 

Az utasítás-, és adatbevitel reformját a lyukszalagok Teletype gépekkel való felváltása 

jelentette. A számolási igények komplexitásával a gépek mérete és a felhasznált eszközök 

mennyisége is jelentősen megnövekedett. A Model 2 fő részei mintegy 500 db telefon-jelfogó 

és egy távíró-berendezés, ez utóbbit a számok gépbe való be-és kivitelére használták.  
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A Model 3 már 1300 jelfogóból épült, míg a Model 5 technikai paraméterei: több mint 

9000 jelfogó, 50 távírókészülék, súlya 10 tonna körül volt és több mint 90 m
2
 alapterületet 

foglalt el (Rojas-Hashagen, 2002:11; Stibitz, 1980:479-483). 

A BTL-ban 1937-1945-ig épített számoló-berendezések technológiai korlátait a 

nyomon követhető fejlesztések ellenére, az alapeszközként felhasznált elektromechanikus 

eszközök jelentették.  

4.3.2.5 Technológiai keretek és profilok az IBM –nél  

A nagy gazdasági világválság nem okozott lényeges megtorpanást az IBM 

fejlődésében. Már az 1930-as években az IBM a válság ellenére modern kutató és 

fejlesztőközpontot létesített New York-ban, és nemcsak képes volt megtartani az 

alkalmazottakat, de 1940-re közel megduplázódott a létszámuk.  

A statisztikus adatfeldolgozó gépek, és könyvelőgépek továbbfejlesztett típusai mellett 

fordítógépet, elektromos írógépek, valamint a szorzás és osztás elvégzésére is alkalmas 

számológépek sorozatát gyártották egészen a II. világháború kitöréséig. Az IBM sikerét a 

különböző szükségletek kielégítésére alkalmas gépek eladhatósága, az alkalmazottak 

továbbképzésére kidolgozott programok és „iskola‖ (IBM Schoolhouse)
31

, a biztosítási 

rendszer és nyilván sok más tényező is befolyásolta. (Pugh, 1995; Cortada, 2000:144-149) 

A II. világháború kitörésével az USA kormányának megbízásából nagyrészt bombavető 

célzókészülékek, különböző fegyverek és alkatrészek gyártására tértek át.  

Az IBM 1939-ben H. Aiken tudományos célú számítógépek építésére (gyakorlatilag 

az IBM gépek átalakítására) vonatkozó ötleteit felkarolták, és az IBM egy mérnökcsoportja 

Clair D. Lake vezetésével hamarosan hozzákezdett a fejlesztőmunkához. Az IBM Automatic 

Sequence Controlled Calculator gépe (Automatikus Sorosan Vezérelt Számológép, Mark I) 

1944-re készült el, amelyet Thomson J. Watson az IBM nevében a Harvard Egyetemnek 

ajándékozott. 

A Mark I technológia alapján, és gyakorlatilag a gép építésével párhuzamosan öt 

hasonló gépet is építettek; kettőt az Aberdeen-i Kísérleti lőtér számára, hármat pedig a 

haditengerészet részére. 

A Mark I befejezése után Frank Hamilton és R. R. Seeber vezetésével, aki korábban a 

Harvard munkatársa volt, egy új, elektroncsöves számológép, a SSEC (Selective Sequence 

                                                
31 IBM Archives: http://www-03.ibm.com/ibm/history/ 
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Electronic Calculator) építéséhez kezdtek. A gép fő alkatrészként 12000 elektoncsövet és 

21 400 relét tartalmazott. A gép decimális számrendszerben számolt, 14 jegyű számok 

szorzását 20 ms, az osztást 33 ms, míg a 19 jegyű számok összeadását és kivonását 0,3 ms 

alatt végezte el. Becslések szerint a SSEC 250-szer gyorsabb gép volt, mint a Mark I. 

A SSEC-t egy szintén speciális hadicélokat szolgáló gép követte, a CPC (Card-

Programmed Electronic Calculator). A CPC gyakorlatilag a korábbi IBM technológiák és 

gépek kombinációjaként állt elő, négy független egységből állt, amelyeket kábelek kötöttek 

össze. Ezeket az egységek a következő IBM gépek alkották:  

- 402-es számú Accounting Machine 

-  604-es számú elektromos számológép (Electronic Calculating Unit) 

- Az 521-es típusszámú gép, a Gang Summary Punch  

- 941-es Auxiliary Storage Unit 

Az elektronikus digitális számítógépek építése, mint üzleti cél csak az 50-es évek elején, az 

IBM 700-as sorozat (IBM 701: Defense Calculator néven is ismeretes) sikereit követően 

fogalmazódott meg a cégvezetésben. A sorozat első darabja, az IBM 701, a lyukkártyás gépek 

és az elektronikus digitális gépek közti mérföldkőnek tekinthető. Az ifjú Watson szerint a 

701-es „az a gép, amely minket az elektronika üzleti világába átvitt a hatékony csoportmunka, 

a kreativitás, az elkötelezettség és a merészség története.‖ 
32

.  

4.3.2.6 Moore School: ENIAC, EDVAC 

Az „Elektronikus Numerikus Integrátor és Számítógép‖ (Electonic Numerical 

Integrator and Computer) tervezése 1942-ben kezdődött, kompromisszumok, óriási 

kockázatvállalások és a létező technológiák megosztása, beépítése révén, tesztelve az 

elektronikus- digitális technológiában rejlő lehetőségeket.  

Az ENIAC project részleteit a fejlesztésben érintett szereplők is megörökítették 

(Burks, 1980:311-344; Goldstine 2004; Mauchly, 1980:541-550; Eckert, 1980:525-540), ki-ki 

a saját aspektusából, főleg a saját hozzájárulását kiemelve vázolta fel az eseményeket. Jelen 

esetben az elsőbbségi kérdésektől, és a személyes érdemek felsorolásától eltekintve a dolgozat 

céljának megfelelően a Moore Intézetben kialakult technológiai keret ismertetésére 

fókuszálunk. 

                                                
32 Forrás: IBM Archives, IBM 701: http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/701/701_intro3.html. 
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Az ENIAC architektúrájának kialakításánál az elektromechanikus differenciál-

analizátort vették alapul. Ilyen értelemben az ENIAC a mechanikus és elektromechanikus 

eszközökből épített gépek elektronikus változatának tekinthető. Továbbá az ENIAC-ot a 

részben autonóm egységek összekapcsolása jellemezte. Így 20 akkumulátort, egy nagy 

sebességű, szorzásra, egy osztásra, illetve egy négyzetgyökvonás elvégzésére alkalmas 

egységet, a táblázatok adatainak tárolására pedig három függvénytábla-egységet kapcsoltak 

össze. Ezek az egységek nem voltak teljesen függetlenek, mivel a különböző műveletek 

elvégzése két, vagy több egység kooperációját igényelte. Minden egységnek viszont saját, 

lokális „programozási‖ áramköre volt, és ezen túlmenően a gép egy központi „mester 

programozó” egységgel is el volt látva. Az egységeket egy központi órajellel szinkronizálták 

(Burks, 1980:314; Eckert, 1980:527-528). 

A gép megépítését számtalan bizonytalansági tényező befolyásolta, ezek közül csak 

egy, a sokat emlegetett megbízhatatlan, rövid élettartamú elektroncsövek alkalmazhatósága és 

azok (kb. 18000) nagy szám. Szükségképpen az ENIAC be, és kimeneti eszközei 

elektromechanikus (IBM kártyaolvasó, kártyalyukasztó és tabulátor) eszközök voltak, így az 

elektronikus és elektromechanikus technológiák egyetlen komplex rendszerbe való ötvözése 

tovább erősítette a gép sikerességével szembeni bizalmatlanságot. (Burks, 1980:312) 

A feladat viszont adott volt: egy olyan számoló-berendezés megépítése, amely 

nagymértékben felgyorsítja a Ballisztikai Kutató Laboratóriumban végett számításokat. Hogy 

milyen számításokat végeztek és mi célból azt leghitelesebben Goldstine százados 

visszaemlékezései tükrözik: 

„A Ballisztikai Kutató Laboratórium felelős valamennyi tüzérségi és 

bombázótáblázatnak, valamint a hadsereg légiereje és szárazföldi csapati 

számára a lőelemképzéshez és tűzvezetéshez szükséges adatoknak az 

összeállításáért. A kutató laboratóriumban ennélfogva az ország egyik 

legnagyobb létszámú csoportja végez állandóan számításokat a tüzérség és 

bombázók táblázatainak elkészítéséhez. A Laboratórium ballisztikai 

alapkutatásokat is végez, amihez megint csak rendkívül sokféle számítást kell 

elvégezni. 

A Számítási Részleg 176, számításokat végző emberből álló gárdáján kívül a 

laboratórium rendelkezik Aberdeenben egy 10 integrátoros, Philadelphiában 

pedig egy 14 integrátoros defferenciálanalizátorral, továbbá sok IBM géppel. 
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Még a jelenlegi személyzet és felszerelés birtokában is körülbelül három 

hónapnyi, két műszakban végzett munka szükséges egy lőelemképző, lövegirányzó 

vagy tüzérségi táblázat adatainak összeállításához.” (Goldstine, 2003:154). 

A háborús körülményekből adódó kényszerek is hozzájárultak ahhoz, hogy a különböző 

technológiák ötvözésén alapuló gép építésének kockázatát vállalták, de az adott körülmények 

közt csak az elektroncsövek felhasználásával tudták biztosítani azt a számolási sebességet, 

ami a megnövekedett számítási igényeket ki tudta elégíteni.
33

 

Az ENIAC decimális gép volt, amely 10 jegyű decimális számokkal tudott dolgozni. 

Az aritmetikai műveletek elvégzéséhez szükséges időszükségletéről az alábbi adatok állnak 

rendelkezésre:  

 az összeadás vagy kivonás 200 μs- ot, azaz 1/5000 s-ot vett igénybe 

 egy szorzást kb. 14 összeadásnyi idő alatt, azaz 3 ms alatt végezte el (3/1000s) 

 egy osztás, valamint a négyzetgyökvonás (10-es számrendszerben 

bonyolultabb dolog) kb. 143 összeadásnyi időt vett igénybe, azaz 30 ms-ot. 

Az ENIAC adatok be- és kiolvasására alkalmas eszközei kooperációs fejlesztésből születtek 

az IBM közreműködésével. Az 3. ábra szemléletesen mutatja az ENIAC sikeres 

kivitelezéséhez vezető utat, a már meglévő tapasztalatok, illetve a még kísérleti fázisban levő 

technológiák megosztásának tükrében (Burks, 1980). 

                                                
33 Burks, az ENIAC egyik fejlesztőmérnöke szerint a gép kb. 1000-szer gyorsabban számolt, mint az 

elektromechanikus versenytársai. (Burks, 1980:312) 
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3. ábra. ENIAC -ban ötvözött technológiák.  

Főleg a gép utasítás-rendszerének bonyolultsága volt az egyik oka annak, hogy a gépből nem 

készült több példány, egyedi volt ugyan, de kezdetleges. Elkészítése után az alapjául szolgáló 

műszaki és szervezési elgondolás többsége túlhaladottá vált. Ezt maguk az ENIAC tervezői is 

tudták, ezért a gép építésével párhuzamosan egy újabb gép, az EDVAC (Electronic Discrete 

Variable Automatic Computer) terveinek kidolgozása is elkezdődött. 

Az EDVAC architektúrájáról, a géppel szemben támasztott követelményekről a First 

Draft of a Report on the EDVAC című tanulmányban az alábbiakat olvashatjuk: 

„Egy automatikus számítási rendszer (általában nagyon összetett) egy olyan 

eszköz, amely utasításokat tud végrehajtani nagy komplexitású számítások 

elvégzése érdekében, például két, vagy három független változós nemlineáris 

parciális differenciálegyenletet old meg numerikusan…”. (Neumann, 1945) 

A tanulmány az ENIAC esetében felsorolt 25, részben független egységhez képest itt 

már csak néhány, jól meghatározott funkciót ellátó alegység leírását taglalja. Ezek az 

egységek, vagy Neumannt idézve „szervek”: az aritmetikai egység, a központi 

vezérlésre alkalmas egység, a memória, valamint a gép inputja, illetve outputja. A First 

Draft… -ban használt szaknyelv alapján (az idegrendszer, illetve az agy működésének 
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leírására használt biológiai szaknyelv) nem beszélhetünk technológiai keretről, hanem 

sokkal inkább egy olyan logikai, funkcionális keretrendszerről, amely a rendelkezésre 

álló technikai lehetőségek számbavételével különböző technológiai keretek 

alternatíváihoz vezetett, mivel a First Draft.. nyilvános dokumentummá vált, ami 

később a csoport tagjai köti feloldhatatlan ellentétekhez is vezetett. 

4.3.2.7 Az elektronikus- digitális, univerzális gép technológiai kerete 

A Neumann, Burks, illetve Goldstine által készített memorandum, a Preliminary 

Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument az IAS gép tervezési 

dokumentációjának tekinthető, amely a logikai, a fizikai megvalósíthatóság, valamint a 

kódolási problémákkal kapcsolatos kérdéseket is részletesen taglalja (Burks–Goldstine–

Neumann, 1946). 

A gép fő komponenseinek és funkciójának leírását tartalmazó részben az univerzalitás 

kritériumát olvashatjuk: „általános célú számítógépként tartalmaznia kell az aritmetikai 

műveletek elvégzésére, a tárolásra, a vezérlésre, valamint a humán operátorral való 

kapcsolattartásra alkalmas szerveket” (Burks–Goldstine–Neumann, 1946 in: Aspray-Burks, 

1986:98). A gép működtetésére vonatkozó kritérium, hogy legyen teljesen automatikus, 

vagyis a gépnek függetlennek kell lenni az operátortól a számítási folyamatok elindítása után. 

A Preliminary Discussion … keretrendszer első képviselőjének, a Neumann 

vezetésével tervezett IAS gépet tekinthetjük, amelyet a Princeton-i Institute of Advanced 

Studies-ban terveztek és építettek meg
34

.  

Ezt a gépet a párhuzamos adatfeldolgozás és a moduláris felépítés jellemezte első 

közelítésben, vagyis: memória, aritmetikai és logikai egység, vezérlő egység valamint ki és 

bemeneti egységekkel rendelkezett. Továbbá az EDVAC-hoz képest is teljesen új utasítás-

rendszert dolgoztak ki a számítógép vezérlésére és programozására, ehhez utasításszámláló 

regisztert építettek. 

Az aritmetikai egység, vagy más néven központi feldolgozó egység (Central 

Processing Unit) annak a rendszernek a része volt, amely a gép által eleminek tekintett 

aritmetikai műveleteket végezte. Az aritmetikai egység belső felépítését két ellentétes 

                                                
34 A témát a következő irodalmak dolgozták fel: Aspray, 1990; Ulam, 1980; Bigelow, 1980; Godfrey - Hendry, 

1993; Goldstine, 2004. 
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követelmény közötti kompromisszum határozza meg. Ezek: a minél nagyobb műveleti 

sebesség, és az, hogy a gép minél egyszerűbb és olcsóbb legyen. 

A memória okozta minden egység közül a legtöbb technológiai problémát. A 

megrendelők igénye gyakorlatilag korlátlan kapacitást követelne meg, a kivitelezők, jelen 

esetben a mérnökök sohasem voltak képesek kielégíteni az igényeket. Ezért egy olyan 

kompromisszumos megoldás született, amelynek elvi alapjai a mai napig alapvető 

jelentőségű. A kompromisszumos megoldást a memóriák hierarchikus rendszere jelentette. Az 

egymást követő memóriaszintek egyre nagyobb befogadóképességűek voltak ugyan, de egyre 

lassúbbak is. Viszont az egyes szintek kapacitásának és sebességének helyes 

megválasztásával a problémák széles osztálya esetén kiegyensúlyozottan működő 

memóriaelrendezés valósítható meg. 

Az IAS gép így több hierarchikusan elrendezett memóriával volt felszerelve. A központi 

memória egy elektronikus sebességű memória volt, amely a tervezett 4000, egyenként 40 

digitális jegyből álló szám helyett csak 1000 számot tudott befogadni, a második szintű 

memória szerepét egy mágnesdob látta el (a tervezett mágneses szalag helyett, amely nem 

készült el időre!), a harmadik szintű pedig egy lyukszalag volt (Bigelow, 1980:291-310). 

Az 1940-es évek közepén a vezérlőegység megépítése szintén sok problémát vetett fel 

ugyanis a feladat szorosan összefügg az aritmetikai egység által elemieknek tekintett 

műveletek megválasztásának problémájával. Egy gép kódrendszere valójában olyan szavak és 

utasítások összessége, amelyeket a gép „megért‖, illetve amelyeknek „engedelmeskedik.‖ Az 

elsődleges tervezési szempont az, hogy a kódrendszer által megkövetelt berendezés a lehető 

legegyszerűbb legyen, ugyanakkor ahhoz, hogy a gép széles körben alkalmazható legyen, 

olyan sebességet kell elérnie, amellyel már valóban fontos problémák is megoldhatóak. E két 

egymásnak ellentmondó követelmény között kellett a tervezés során valamilyen 

kompromisszumos megoldást találni. (Aspray, 1990) 

A technikai részletek leírása nélkül az IAS gép utasításrendszerének kidolgozása során 

ismertették a tervezők azt az alapvető szókincset is, amellyel minden modern számítógépnek 

rendelkeznie kell. 

Nemcsak az utasításkódok kidolgozása, a memória hierarchikus szerkezetének 

kigondolása eredményezte, hogy az IAS gép a tudományos célokra épített gépek prototípusa 

legyen, hanem az alkalmazott számrendszer, és a számrendszerek közti konverzió 

kidolgozására is itt került sor. 
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Az 1940-es évek közepén általában úgy érveltek, hogy azért választották a 

számítógépekben a tízes számrendszer használatát, mert a számoknak a kettes 

számrendszerből a tízesbe és vissza való átváltása túl sok problémát vet fel. Az IAS gépben a 

hagyományoktól eltérően a kettes számrendszert alkalmazták. Az érvek közül a 

leglényegesebbek: 

 az elemi műveleteket így sokkal egyszerűbben és gyorsabban lehetett végrehajtani 

 az elektronikus áramkörök elmélete és az elektronikus technológia egyre inkább bináris 

jellegűvé vált 

 a számítógépben a vezérlést ellátó részlegek nem annyira aritmetikai, mint inkább 

logikai természetűek- és ezáltal binárisak . 

Az intézet számítógépéhez a be- és kimeneti egységet a Nemzeti Szabványügyi Hivatal 

fejlesztette ki, egy papírszalaggal működő, a célnak megfelelően módosított távíró-berendezés 

formájában. A módosított eszköz segítségével a számítógép memóriáját mintegy 8 perc alatt 

lehetett feltölteni és 16 perc alatt kinyomtatni, de mivel ez a sebesség kritikusan lelassította a 

gép teljes működését, alkalmazása szóba sem jöhetett. 

A probléma megoldását egy IBM 514 másoló-lyukasztó megfelelő módosítása 

jelentette, ezáltal a be- illetve kiviteli műveletek sebessége percekről másodpercekre 

csökkent. A sebességnövekedés olvasás esetén körülbelül tízszeres, lyukasztásnál pedig 

hússzoros volt. 

Az Intézet számítógépét 1952 június 10-én mutatták be a nyilvánosság előtt (Aspray, 1990; 

Ulam, 1980; Bigelow, 1980).  

Az IAS gépet a Preliminary Discussion… ben megfogalmazott technológiai keret első 

prototípusának tekinthetjük. Már a tervezés időszakában a számítógép a tudományos és 

műszaki körökben egyaránt nagy érdeklődésre tartott számot és gyakran tárgyalták a műszaki 

kiadványok. William Aspray: „Neumann János és a modern számítástechnika kezdetei‖ című 

művében hiteles forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a szakirodalom egy szűkebb felmérése 

harmincnégy olyan folyóiratot derít fel, amelyek 1947 és 1949 között szakcikkeket közöltek e 

témában. Továbbá az IAS számítógép tervei alapján a világ számos országában épültek 

számítógépek, amelyeket az alábbi táblázat tartalmazza. (Aspray, 1990: 108) 

AVIDAC Argonne National Laboratory 1953 

BESK Svéd Számítógép-Bizottság 1953 
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BESM Tudományos Akadémia, Moszkva  1955 

DASK Dán Akadémia, Számítógép-Intézet 1957 

GEORGE Argonne National Laboratory ? 

IBM 701 IBM Corp.  1952 

ILLIAC Illinois-i egyetem  1952 

JOHNNIAC RAND Corporation  1954 

MANIAC Los Alamos Scientific Laboratory  1952 

MSUDC Michigani állami egyetem ? 

ORACLE Orak Ridge Natonal Laboratory  1953 

ORDVAC Aberdeen Proving Ground 1952 

PERM Müncheni műegyetem  1954 

SILLIAC Sidneyi egyetem  1956 

SMIL Lundi egyetem  1956 

TC-1 International Telemeter Corp.  1955 

WEIZAC Weizmann Intézet, Rehovoth 1955 

Az IAS terveket tartalmazó technológiai keret nemcsak a tudományos célú számítógépek, de 

az üzleti célú számítógépek terveit is befolyásolta. Az IBM 701-es gyártási modellje is az IAS 

technológiai keretét felhasználva készült el.  

 Érdemes megvizsgálni a gép univerzális voltának érvényesülését, azt hogy az előre 

megtervezett feladatok ellátásán túlmenően milyen más területeken alkalmazták.  

1945. november 8-i memorandumában Neumann a következőket írta a tervezés alatt álló gép 

programjában:  

 „Egy ilyen gép minden bizonnyal forradalmasítani fogja a nemlineáris 

differenciálegyenletek elméletének tisztán matematikai vizsgálati módszereit. 

Segítségével (gyakorlatilag első ízben!) vizsgálni lehet majd az összenyomható 

folyadékok és gázok tágulását valamint a lökéshullámokkal kapcsolatos 

bonyolultabb problémákat. Valószínűleg ki lehet majd terjeszteni a 

kvantumelméletet az eddiginél több részből álló és nagyobb szabadságfokú 

rendszerekre is…Lehetővé teheti az (összenyomhatatlan) viszkózus hidrodinamika 

döntő kérdésének, a turbulencia jelenségének, valamint a határrétegek 

elméletében fellépő bonyolultabb problémáknak numerikus közelítését. 
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Segítségével valószínűleg az eddiginél sokkal könnyebben kezelhetővé válik a 

rugalmasság és a képlékenység elmélete. Bizonyosan nagy segítséget fog jelenteni 

a háromdimenziós elektrodinamikai problémák megoldásánál. Segítségével 

biztosan el lehet majd távolítani a hagyományos és az elektronoptika kvantitatív 

megközelítésének útjában álló számos, eddig leküzdhetetlennek bizonyult 

akadályt. A csillagok kutatásánál is hasznos lehet. A matematikai statisztikában 

föltétlenül új megközelítési módra fog lehetőséget nyújtani: a statisztikai 

kísérletek számszerű kiértékelése útján történő vizsgálatokra. 

Mindezeken túl azonban egy ilyen gép ésszerű fölhasználás esetén 

forradalmasítani fogja számítási módszereinket, vagy általánosabban fogalmazva, 

a matematikai approximáció egész elméletét.” (Von Neumann: Memorandum on 

the Program of the High-Speed Computer. In: Goldstine, 2004:227-228) 

A gép alkalmazási területe, igen rövid időn belül még a Neumann által ekkor fölvázolt 

kereteket is túlnőtte. 

Kezdetben a numerikus analízis illetve statisztikai számítások elvégzésére alkalmazták, de 

folyamatosan vonták be más tudományterületek kutatásaiba is úgy, mint meteorológiai, 

asztrofizikai számítások, de 1955-ben az intézeti számítógépet történelmi kutatásra is 

felhasználták, talán első ízben alkalmazva számítógépeket ilyen célra.
35

  

Az IAS univerzális-, elektronikus-, digitális gép, vagyis az a „számítógép‖, amely egy 

technológia-átmenetet képviselt az említett korban. Ez az átmenetet mintegy 20 évnyi 

fejlesztési folyamat előzte meg, amelyben a tudományos, technikai vívmányok elemzésén túl 

a humán erőforrások, az aktorok közti kapcsolatok vizsgálatára is érdemes kitérni.  

4.3.3 Szelekciós szempontok 

4.3.3.1 Soros vagy párhuzamos? 

Érdemes megvizsgálni, hogy a számítógépek fejlődéstörténetében milyen termékeket 

tudunk azonosítani, amelyek teljesen különböző technikai háttérrel rendelkeztek, de 

ugyanazon elvárások, igények kielégítését szolgálták. A 40-es, 50-es évek bővelkednek ilyen 

termékvariációkban, a soros és párhuzamos, elektromechanikus és elektronikus gépek, úgy 

                                                
35 Interjú Martin Schwarzschild- al: Oral history database of the Charles Babbage Institute Collections: 

http://www.cbi.umn.edu/oh/index.phtml 
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tűnt egyforma eséllyel indulnak a jövő számítógépeinek prototípusa címért. Különböző 

magyarázatokat találunk arra, hogy miért éppen a soros vagy párhuzamos modell került 

előtérbe. D. H. Lehmer
36

 visszaemlékezéseiből az alábbiakat olvashatjuk: (Lehmer, 

1980:451): 

„A következő dátumunk 1946, ami – természetesen – az ENIAC. Vajon 

felhasználható-e a nagysebességű számítógép a szita módszer elvégzésére? Ez egy 

magas párhuzamosságú gép volt, amíg von Neumann el nem rontotta.” 

Nyilván léteznie kell a háttérben meghúzódó elvi alapoknak is, amelyek megmagyarázzák, 

hogy ki, és miért döntött éppen a soros vagy párhuzamos modell mellett. 

Talán ha a vizsgálódásunkat a rendelkezésre álló technika szabta lehetőségekkel 

kezdjük, meggyőző magyarázatot találunk arra, hogy ha az ENIAC előtti gépek 

párhuzamosak voltak, az ENIAC miért lett soros, aztán ezt követően miért találkozunk még 

mindig soros és párhuzamos működésű gépekkel is? 

Valójában a rendelkezésre álló memóriaként / tárolóként használt eszközök struktúrája 

határozta meg a soros, illetve párhuzamos adatfeldolgozást. 

Az ENIAC építésénél használt higanyos késleltető művonal az egyedi adatelemeket 

egy higanycsatornában akusztikus impulzusok formájában tárolta, és ezáltal az adatokhoz 

szekvenciális hozzáférést biztosított (mint pl. magnószalag). Így csak soros adatfeldolgozás 

jöhetett számításba. 

Ezzel ellentétben a Selectron cső vagy az IAS gép építésénél használt Williams cső az 

egyedi adatelemeket töltés formájában tárolta egy katódsugárcső lemezén, ezáltal közvetlen 

hozzáférésű memóriaként működött, ami lehetővé tette a párhuzamos adatfeldolgozást. 

(Burks–Goldstine–Neumann, 1946:101-104) 

A Williams csövek megbízhatósága ebben az időben olyan csekély volt, hogy 

alkalmazásuk komoly kockázattal járt a számítógépek esetében. Az összehasonlítások alapján 

azt találjuk, hogy még a 19%-os selejtezési arány mellett is sokkal olcsóbbnak bizonyultak, 

mint bármely más alkalmazás. Ezt a csövet véletlen hozzáférésű, vagy ahogy még gyakran 

nevezik párhuzamos memóriaként ténylegesen 1951-ben használták fel a Felsőfokú 

Tanulmányok Intézetében és az Illinois-i Egyetemen. 

                                                
36 D.H. Lehmer (1905-1991) amerikai matematikus. Tagja volt annak a tudós társaságnak, akiket különböző 

tudományterületekről hívtak össze 1941-1942 közt a Ballisztikai Kutatólaboratóriumba. 1945-46 közt a 

prímszámkutatásra alkalmazható szita módszert tesztelte az ENIAC-on. 
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Williams az információ tárolására és visszakeresésére eredetileg soros módszert 

választott, mert ez támasztotta a csövekkel szemben a legkisebb követelményeket. Az IAS 

gép tervezői azonban saját céljaiknak megfelelően átalakítva használták fel memóriaként. A 

módszer sikerességét jelzi, hogy ugyanezt a technikát alkalmazták az IAS gép 

„másolataiban‖, továbbá ennek a mintájára épült további gépekben is. (Burks-Goldstine-

Neumann, 1946:101-104) 

4.3.3.2 Elektronikus vagy elektromechanikus? 

Elektronikus vagy elektromechanikus, digitális vagy analóg számítógépé a jövő? 

Ebben az időben még nem egyértelmű a kérdésre a válasz. 

A számítógépeket jellemező paraméterek közül a sebességet tekintették a számítógép fő 

előnyének a múltbeli számolóeszközökhöz képest. Az elektronikus számítógépek 

sebességének fő matematikai jelentősége az volt, hogy olyan számítási problémákat hozott 

előtérbe, amelyek a korábban használt eszközökkel csak részben, vagy egyáltalán nem voltak 

elvégezhetők: a ballisztikus röppályák, csillagászati keringési pályák, valamint a folyadékok 

dinamikájában használt parabolikus és hiperbolikus differenciálegyenletek. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a számítási igényeknek csak „nagy sebességgel‖ működő 

gépek felelnek meg. Összevetve az elektromechanikus illetve elektronikus gépek 

struktúrájából eredő lehetőségeket és korlátokat azt találták, hogy például minél gyorsabban 

működtetnek egy mechanikus eszközt, annál pontatlanabbul fogja leképezni a valós 

matematikai problémát. Továbbá a makroszkopikus berendezések úgy, mint a jelfogó, 

elektroncső aktiválásához szükséges idő ~ 1-10
-3

 s. Ezzel szemben a rendelkezésre álló 

technika mellett az elektronikus számítógépek áramköri elemeinek (ellenállás, kondenzátor, 

tekercs) becsült aktiválási ideje ~ 10
-15

 s. Ugyanakkor az elektromechanikus berendezések 

hibahalmozása nő a megoldandó feladat bonyolultságának növekedésével. 

Az elektronikus számítógépek esetében az alkalmazott elektroncsövek megbízhatatlannak 

bizonyultak hosszú távon, de az általuk elérhető ~500 -szoros sebességnövekedés ezen 

hátrányukat kompenzálta. 

További érv az elektronikus berendezések mellett, hogy a tudományos kutatásokhoz 

tetszőleges pontossággal számítható eredményekre volt szükség, ami lehetetlen elvárás volt az 

elektromechanikus gépektől.  
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Következésképpen az elsősorban tudományos kutatás céljára építendő matematikai gép 

elektronikus kellett, hogy legyen. 

4.3.3.3 Analóg vagy digitális?  

Nemcsak a tudományos igények kielégítése követelte meg az elektronikus digitális 

gépek megjelenését, elterjedését. Egy újabb igény is jelentkezett a hadipar részéről, amelyet 

analóg gépekkel nem lehetett megoldani. Ez a vezérlés – ellenőrzés - kommunikáció egysége, 

egyetlen rendszerbe való integrálásának igénye (Edwards, 1997). 

Mivel a hadipart említettük első helyen a matematikai gép megrendelőinek sorában, foglaljuk 

össze még egyszer azokat az igényeket, elvárásokat és a technikában rejlő elvi lehetőségeket, 

amelyek sürgették az elektronikus-digitális gép megjelenését: 

 a számítógépek automatizálták és felgyorsították a feladatok megoldását 

 a fegyverekbe épített „számítógépek‖ támogatni vagy akár helyettesíteni tudják az 

emberi szakértelmet a fejlett hadipari eszközök úgy, mint: rakéták vagy 

légvédelmi eszközök kezelése, irányítása során 

 üzenetek kódolása, dekódolása, radarjelek értelmezése számítógépeket igényelt 

Napjaink számítógépeivel ellentétben, — amelyek egyszerre több alapfunkciót látnak el, mint 

pl.: számítás – vezérlés – ellenőrzés - kommunikáció, a matematikai gépet csupán egyetlen 

feladatra, számolásra, matematikai-logikai műveletek elvégzésére tervezték. A matematikai 

gép bemenő és kimenő adatait számok, vagy matematikai szimbólumok sorozata alkotta. 

Az ötlet, miszerint az említett funkciók egyetlen gépben ötvözhetők, és ez a gép csak 

elektronikus-digitális gép lehet, nemcsak az elmélet oldaláról fogalmazódott meg, de a 

gyakorlati alkalmazások is ezt vetítették előre. 

Ha csak a vezérlő funkciót elemezzük, az analóg gépek előnyben voltak a már létező digitális 

gépekkel szemben, mivel az analóg gépek be és kimenete is ugyanaz a jel volt, mint amit a 

vezéreléshez használni kellett.  

Ha a korszak rendelkezésre álló technikai eszközeit, lehetőségeit vizsgáljuk, nem lehet 

dönteni sem az analóg, sem a digitális gépek javára. Ebben az időben egyforma esélye volt 

mindkét géptípusnak arra, hogy az általános célú számítógép modelljének alapját képezze. 

Előnyei, hátrányai mindkét típusnak léteztek ugyan, de ezeket többé-kevésbé kompenzálni 

lehetett a tervezések során különböző „hibrid‖ megoldásokkal.  
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Ha összehasonlítjuk e korszakot jellemző analóg és digitális gépek fejlesztésére tett 

erőfeszítéseket, akkor azt tapasztaljuk, hogy amíg a digitális vonalat csak egymaga az ENIAC 

képviselte, addig a háborús fejlesztések, amelyek a számítógépeken kívül a radar és irányító 

rendszerekre is kiterjedtek, elsődlegesen analóg technikákra épültek. Olyan kulcsfontosságú 

intézetek, akik a számítógépet nemcsak igényelték, de fejlesztették is, mint az MIT, vagy a 

Bell Laboratórium, hosszú távú befektetéseket eszközöltek az analóg technikára épülő 

számítógépek fejlesztésére. Például 1945-ben, amikor az ENIAC már működőképes 

állapotban volt, és közismertek voltak a számítási kapacitásai is, a digitális technikában rejlő 

kecsegtető lehetőségek ellenére a Bell Laboratórium és a Western Electric megbízást kapott a 

Nike-Ajax légvédelmi rendszer kifejlesztésére
37

. A fejlesztők egy olyan vezérlő - irányító 

technikát javasoltak, amely a radar jeleket rakétavezérlő- irányító jelekké konvertálja, analóg 

számítógépek segítségével.  

Hasonlóan, az MIT egyik, hadipart kiszolgáló kutatócsoportja a 

Szervomechanizmusok Laboratóriumban légvédelmi lövedékek irányítására
38

 alkalmas 

analóg vezérlőeszközöket gyártottak.  

Mivel a háborús évek alatt kifinomult analóg technológia a számítógépek és vezérlő 

eszközök területén is egyaránt jól alkalmazhatónak bizonyult, így a háború után ezen 

tapasztalatok alapján nagyléptékű fejlesztések indultak az általános célú, analóg- elektronikus 

számítógépek irányában. Olyan mamut-gépek születtek, amelyek intézményi és katonai 

támogatásokat is egyaránt élveztek. Példának említhetjük a Cyclone projektet, vagy az RCA 

Typhoon
39

 esetét (Small, 2001: 90-95). 

A háborús igények kielégítésére tehát dominánsan analóg gépek álltak rendelkezésre. 

Egyetlen digitális számítógép képviselte az analóg - digitális megmérettetésben a digitális 

technikát: az ENIAC. (Borbély, 2008) A háborút követő fejlesztések továbbra is folytatódtak 

az analóg eszközök irányában, mivel ezek a típusok is képesek voltak kielégíteni azokat az 

igényeket, amelyek a számításoktól nem követelték meg a tudományos precizitást. A 

számítógépek történetéből tudjuk, hogy mégis az elektronikus digitális számítógépek kerültek 

kiválasztásra a szelekció folyamata során. Ennek a miértjére próbálunk most választ keresni, 

                                                
37 A történetről bővebb információkat az alábbi oldalon olvashatunk: 

http://www.fas.org/nuke/guide/usa/airdef/nike-ajax.htm 
38 További részletek: http://libraries.mit.edu/archives/mithistory/histories-offices/servo.html 
39 Részletek: http://www.radiomuseum.org/forum/analog_computers_rca_typhoon_1951.html 

http://libraries.mit.edu/archives/mithistory/histories-offices/servo.html
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vagyis felkutatni és elemezni azokat a folyamatokat, amelyek során az analóg technikák 

mégsem bizonyultak kielégítőnek. 

4.3.3.4 Whirlwind projekt: érv a digitális technika mellett 

A háború utáni legfontosabb, legdrágább (1. melléklet), technikai komplexitásában a 

legnagyobb, a jövő fejlesztési igényeit leginkább meghatározó projekt a Whirlwind 

(Forgószél), és annak utódja a SAGE komputerizált légvédelmi rendszer (Everett, 1980; 

Redmond-Smith, 2000).  

A Whirlwind gép analóg számítógépnek készült az 1944-es tervek alapján egy irányító 

rendszer részeként, aztán digitális gépként készült el megvalósítva az eredeti célkitűzések fő 

gondolatát, vagyis ötvözte a digitális számítást és irányítást, mint különálló funkciókat. Ennek 

alapján később a SAGE projektben valósult meg első ízben az az elvárás, hogy egyetlen 

rendszer végezzen utasítást – vezérlést - kommunikációt magában foglaló feladatokat.  

Az elektronikus- digitális gépre már nemcsak a tudományos számítások pontossága, hanem a 

precíz irányítás és „valós idejű‖ vezérlés miatt is igényt tartottak úgy a tudományban érintett 

csoportok, mint a hadipari megrendelők. 

A Whirlwind a repülés körülményeit vizsgáló gépnek, szimulátornak épült. Az 1940-

es évek szimulátorai szervo-vezérlésű, elektromechanikus eszközök voltak, amelyek a 

repülőgép viselkedését utánozták a vezérlő eszközök mozgásainak hatására. Ez a rendszer egy 

biztonságos és olcsó megoldást jelentett a gyakorlásra, a pilóták kiképzése során. Egy 

megfelelően precíz szimulátor viszont a gyakorláson kívül a mérnököknek is lehetőséget 

biztosított volna arra, hogy egy prototípus jellemzőit tanulmányozzák, teszteljék, még a 

megépítés előtt. A lehetőségek felismerése után, 1943-44-ben fogalmazódott meg az igény a 

haditengerészet rézéről
40

 egy olyan általános, programozható szimulátor megépítésére, amely 

lehetővé teszi a pilóták kiképzése mellett a repülőgépek olcsó és gyors fejlesztését.  

Ebben az időben az MIT Szervo- Laboratóriuma volt az Egyesült Államok analóg 

vezérlők kutatásával foglalkozó központja. A kutatóknak az új kihívást nemcsak a nagyszámú 

differenciálegyenletek megoldásának problémája jelentette, hanem az a tény is, hogy a valós 

idejű vezérlés problémájához az elektromechanikus-analóg eszközök úgy, mint a Bush fele 

differenciál-analizátor és a szervomechanizmusok, túl lassúnak bizonyultak. Egy szimulátor 

akkor képes valósághűen működni, ha gyakorlatilag azonnal (elhanyagolható reakcióidőn 

                                                
40 Pontosabban a: Navy’s Special Devices Division részéről. 
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belül) reagál a gép a pilóta különböző manővereire. Az elektromechanikus eszközökre 

jellemző, a másodperc tört részére kiterjedő számítási késedelem, ami ebben a rendszerben 

megengedhetetlennek bizonyult. 

Ezáltal egy újabb érv született a digitális eszközök mellett, mivel a valós idejű 

vezérlésre/ irányításra az analóg eszközök alkalmatlannak bizonyultak. 

4.3.4 Összefoglalás 

A SCOT modell alapján felállított algoritmust követve a releváns csoportokat külön- 

külön az érdekeik és technológiai lehetőségeik alapján elkészített számoló berendezéseik 

réven sikerült azonosítani. 

A matematikai gépek fejlődését követve kerestük azt a modellt, amely a stabilizációs 

korszakot jellemezte. Alapos vizsgálódás után megállapíthatjuk, hogy (a biciklivel 

ellentétben) a számítógépek esetében nem egy termék, hanem Bijkert idézve egy 

„technológiai keret‖ stabilizálódott. Egy olyan techno-társadalmi együttes, egy olyan 

paradigma, amely az elektronikus-digitális, úgynevezett Neumann elvű számítógépek 

építésének technológiai és logikai kereteit tartalmazta. 

Az elkészített gépek fennmaradt dokumentációi, egy adott innováció kapcsán a 

kiemelkedő személyiségeiről készült monográfiák, az egyes intézetek történetét feldolgozó 

irodalmak elemzése alapján viszont nem kapunk az adott korszakról teljes képet, csak 

intézetekhez, személyekhez köthető információ csomagokkal tudunk dolgozni. A különböző 

intézetek történeteit feldolgozva a szerzők utalásaiból, vagy a prominens személyekkel 

készített interjúk elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy főleg a háborús években kölcsönös 

segítségnyújtásos alapon a számoló berendezéseket gyártó intézetek kapcsolatokat ápoltak 

egymással. Itt nem csak intézetek közti együttműködéséről van szó, hanem az egyes 

intézetekhez tartozó személyek interperszonális kapcsolatairól, amelyek kölcsönös információ 

megosztást is jelentettek egy adott szakterületen.  

 A dolgozat további részében azt vizsgáljuk, hogy mit adhat hozzá a meglevő 

ismereteinkhez, illetve egy SCOT szellemben íródott esettanulmányhoz, ha a releváns 

társadalmi csoportok elemzésére a hálózatkutatás módszereit is felhasználjuk. 

A kapcsolati háló elkészítésével és elemzésével igyekszünk a csoportok kialakulást, 

átalakulását, és az információ áramlás dinamikáját nyomon követni. A SCOT kritikák 
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nagyrészt ezekre a hiányosságaira mutatnak rá és a kritikusok az alkalmazhatóságának 

korlátait is ebben látják leginkább. 

Legfontosabb célkitűzésünk nemcsak a hálózat vizualizációja, hanem a kialakult 

hálózatban a csoportokon belüli és a csoportközi kapcsolatok feltárására, az egyes személyek 

csoportban elfoglalt pozíciójának mérésére, valamint a csoportátrendeződések nyomon 

követése, elemzése.  

4.4 Releváns társadalmi csoportok vizsgálata kapcsolatháló 
elemzéssel  

4.4.1 Csoportok kialakulásának vizsgálata 

A releváns társadalmi csoportok azonosítása, valamint a csoportdinamika nyomon 

követése a technikai tárgyak fejlődésének különböző fázisaiban a SCOT elmélet egyik 

kulcsproblémája. A kutató viszonylag könnyű helyzetben van, ha elemzései nem 

technikatörténeti eseményekre vonatkoznak, hanem a közelmúltig nyúlnak csak vissza, mert 

ez esetben a szereplők még könnyen azonosíthatók. Ha a szereplők viszonylag kicsi, és jól 

definiálható érdekek által határolt csoportot alkotnak, akkor interjú-sorozat segítségével 

feltárhatók a rejtett kapcsolatok is. 

A történeti kutatások többségében azonban nem vehető számba az összes szereplő, a 

forrásokra hivatkozva a kutatónak kell azonosítani őket, és a „csoporthoz-tartozás‖ 

kritériumát is a források alapján kell meghatározni. Amennyiben a csoport nagy kiterjedésű, 

különböző mintavételezési technikákat is alkalmazni kell annak érdekében, hogy 

meghatározható legyen a szereplők és a kapcsolatok egy megszámlálható és mérhető 

mennyisége. A minta azt a célt szolgálja, hogy valamilyen, a kutató számára fontos jellemző 

tekintetében reprezentálja az egész sokaságot, így a mintajellemzőkből becsülhetők legyenek 

a sokasági jellemzők. 

Az adatgyűjtésre felhasználható hagyományos szociológiai, antropológiai módszerek, 

mint kérdőív, interjú, megfigyelés, kísérlet, a történeti kutatások esetében nem alkalmazhatók. 

A kérdőívet akkor alkalmazhatjuk talán a legsikeresebben, amikor főleg a személyek, vagy a 

személyek által megtestesített szervezetek közti kapcsolatok típusát, mélységét akarjuk 

felmérni. 
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A kérdőív mellett a kapcsolatok feltárására az interjú is használható módszer, főképp azokban 

az esetekben, amikor a kérdőív túl személytelen, és több információt ígér a személyes 

kapcsolat fenntartása. 

A harmadik lehetséges adatgyűjtő módszer a megfigyelés. (‖follow the actors‖: Callon, 1987). 

Ez különösen akkor használható jól, ha kis közösségek személyes kontaktusait akarjuk 

vizsgálni, ilyenek lehetnek az egyes tudományos intézetekhez kapcsolódó kutató 

laboratóriumok közösségei. 

Abban az esetben, ha régmúlt technikatörténeti kutatásokban akarjuk alkalmazni a 

módszert bizonyos érdekcsoportok meghatározására és a köztük lévő kapcsolatok feltárására, 

nem marad más választásunk, mint a történeti anyagok, korabeli feljegyzések, jelentések, 

kutatási jegyzőkönyvek, monográfiák, konferencia-anyagok elemzése. 

Ugyanakkor, mivel az elsődleges források nagyrészt műszaki leírásokat tartalmaznak, 

az adatgyűjtéshez szükséges volt másodlagos forrásokat is felhasználni. Ezek nagyrészt az 

elsődleges forrásokon alapuló történeti munkák, amelyek nem ritkán egy – egy innováció 

elsőbbségi vitáit taglalják, és az éppen preferált szereplő jelentőségét hangsúlyozzák.  

Mivel a kapcsolatháló feltérképezéséhez bennünket elsősorban az aktorok 

feltérképezése és csoporttagságának megállapítása érdekelt, és nem egy adott fejlesztéshez 

való hozzájárulás mértéke, így használhatónak bizonyultak a másodlagos források is, mivel 

egy adott fejlesztésben érintett személyeket illetően konzisztensek.  

Elsődleges forrásként elsősorban a korszak számoló, illetve számítógépeinek 

építésében közreműködött személyek írásaira fókuszáltam (pl. Aiken, 1964; Goldstine, 2004; 

továbbá Bigelow, Burks, Eckert, Everett, Mauchly, Rajchman, Ulam írásai a Metropolis-

Howlett-Rota konferencia-kiadványból), de elsődleges forrásként említhető a Charles 

Babbage intézet interjú-gyűjteménye is.
41

 Ezen kívül az IBM archívumában
42

, az MIT 

múzeumában
43

, és a Smithsonian múzeum
44

 gyűjteményében található anyagok közt is sok, a 

dolgozat szempontjából felhasználható, értékes információt találtam. 

A továbbiakban az 1935-1950-as évek USA-beli számítógépet fejlesztő intézeteit újra 

megvizsgáljuk a kapcsolatháló elemzés módszereivel. Mint azt az előző részben láttuk a 

különböző intézetek által gyártott termékek ebben az időben intézet-specifikus technológiákra 

                                                
41

 Oral history database of the Charles Babbage Institute Collections: http://www.cbi.umn.edu/oh/index.phtml 
42 Elektronikus gyűjtemény: http://www-03.ibm.com/ibm/history/index.html 
43Elektronikus gyűjtemény: http://museum.mit.edu 
44A számítástechnika történettel kapcsolatos online gyűjtemény elérhetősége: 

http://americanhistory.si.edu/collections/comphist/ 
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épültek, de az intézetek által alkotott hálózat lehetővé tette az információ-megosztást, a 

csoportok közti technológia-átadást. 

Történetünkben, mint azt már az előző fejezetben is láttuk a releváns társadalmi 

csoportokat az alábbi intézetek alkotják: Bell Telefon Laboratórium, Harvard Egyetem, IBM, 

Moore Intézet, Ballisztikai Kutató Laboratórium, MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), IAS (Institute for Advanced Study, Princeton), Iowa State Collage.  

4.4.1.1 Bell Telefon Laboratórium 

A Bell laboratórium a számítógépek építésével foglalkozó hálózat egyik modulja.  

A csomópontokat olyan személyek képviselik, mint: George R Stibitz, Nelson Sowers, 

Samuel B. Williams, T.C. Fry, Ernest G. Andrew. 

Az első számítógép-tervek 1937-ben készültek abból a megfontolásból, hogy a komplex 

számokkal elvégzendő feladatokat automatizálják. A cég főprofiljának megfelelően a tervek a 

telefonkészülékek gyártásához használt technológián alapultak. 

A gépet az Amerikai Matematikai Társaságnak mutatták be 1940-ben. Itt ismerkedik 

meg a technikában rejlő lehetőségekkel többek közt J. Mauchly, de N. Wiener is részt vett 

ezen a konferencián. 

Habár a gép sikeres volt, és felgyorsította az emberi erővel végzett számításokat, a 

20 000 $-os anyagi ráfordítás visszatartotta a laboratóriumot a további számológép 

fejlesztésektől. 

A II. világháború alatt megnövekedett számítási igények kielégítése céljából, a 

Nemzetvédelmi Kutatási Bizottság (National Defense Research Committee: NDRC) 

felkérésére és finanszírozásával a laboratórium E. G. Andrews vezetésével építette meg a 

további gépeket. 

1940-re készült el a Model 2, az NDRC
45

 finanszírozásával, 1944-re a Model 3, 

amelynek megrendelője az Antiaircraft Board, (Camp Davis, North Carolina), valamint 1945-

ben a Model 5 amelyet szintén a hadsereg finanszírozott, és amelyből két példány készült 

(NACA Langley Field illetve, Aberdeen Proving Ground, Kísérleti Lőtér részére). 

Stibitz a csoport központi szereplője, mivel ő rendelkezik a legtöbb kapcsolattal a 

vezető funkciójából adódóan. A megrendelőkkel kialakult kapcsolatrendszerének 

                                                
45 NDRC: National Defense Research Committee 
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következtében a II. világháború alatt technikai munkatárssá lépett elő az NDRC-nél, ahol 

jelfogókkal működő digitális számítógépek tervezése volt a fő feladata. 

4.4.1.2 MIT 

Egy másik olyan modul a hálózatból, amelyet egymással erős kapcsolatban levő 

elemek alkotnak, kevés (úgynevezett gyenge) kapcsolatot tartva fenn a hálózat többi 

moduljaival, és a Bell laboratóriumhoz hasonlóan a „konzervativizmust‖ képviseli. A 

modulon belüli kulcsfogalom a presztízs és az analóg technika, amelyet hosszú évtizedeken 

át, 1927- 1942-ig Vannevar Bush képvisel. Az analóg technikára épülő fejlesztések sikeresek 

voltak, de szellemileg elkötelezte az MIT-t e mellett a fejlesztési vonal mellett; kizárták a 

digitális technikát a lehetőségek sorából. 

Bush presztízsét a 30-as években nemcsak a sikeres, az ő nevét viselő analizátorok 

széleskörű elterjedése növelte, hanem a kapcsolatrendszere is, amelyet a különböző pozíciók 

betöltése által épített ki magának (megalakulásától kezdve 1946-ig az NDRC, majd OSRD
46

 

vezetője).  

Az integrátor fejlesztésében közvetlen munkatársa volt Harold Hanzen az MIT 

elektromérnöki tanszékének vezetője, aki 1940-től az NDRC 7. bizottságának vezetőségi tagja 

lett.  

Bush féle analizátorok találhatók a Pennsilvania Egyetem Moore Intézetében, a 

Ballisztikai kutató laboratóriumban Aberdeenben (1935), Angliában, Cambridge-ben Douglas 

Hartree fizikus és Bush kollaborációjának köszönhetően; becslések szerint 1940-re kb. 7-8 

ilyen gép van a világban: Németországban és Oroszországban is a General Elektric és a 

Moore Intézet közreműködésének eredményeként.  

J. W. Forrester és Gordon Brown 1940-ben alapították meg az MIT Szervomechanikus 

Laboratóriumot, és az intézet hagyományaihoz alkalmazkodva folytatták a kutató-

fejlesztőmunkát. A Whirlwind tervek is analóg technikára épültek. Forrester az a személy, aki 

a Morre Intézetben megismerkedett az ENIAC és EDVAC tervekkel, és a megszerzett 

információk birtokában szakított az analóg technikával, mint hagyománnyal. Ezáltal ő az, aki 

az MIT kutatócsoportját hídként köti össze az elektronikus digitális technikát képviselő 

hálózat többi alhálózatával. 

                                                
46 OSRD: Office of Scientific Research and Development 
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A Whirlwind projekt keretében 1945-1952 közt a fejlesztések már elektronikus digitális 

alapokon folytatódtak tovább, olyan személyiségekkel, mint: Robert R. Everett, Julius 

Stratton (Neumann), Norman Taylor, Gus O’Brein, Jack Gilmore, Joe Thomson, Stave Dodd, 

Ken Olsen. 

A 40-es években egy generációváltás eredményeként a Jay. W. Forrester köré 

csoportosuló új aktoroknak sikerült átlépni az elektronikus digitális számítások világába. A 

váltás a Whirlwind projekt keretében valósult meg, és ehhez az kellette, hogy az analóg 

technikát képviselő alhálózat strukturálisan átalakuljon és a középpontot képviselő V. Bush 

helyére J.W Forrester lépjen. Ezáltal a modulnak a teljes hálózathoz való kapcsolatrendszere 

is megváltozott, és kapcsolatokat épített ki a hálózat többi moduljával is.  

4.4.1.3 Moore Intézet 

A Moore Intézetet 1923-ban alapították a Pennsylvania Egyetemen. Az 1930-as 

évektől szoros kapcsolatot ápolt a hadsereg Aberdeen-i Kísérleti Lőtér Ballisztikai Kutató 

Laboratóriumával (röviden BKL), ennek eredményeként két differenciál-analizátort is 

építettek.  

Az 1940-es évektől a Moore Intézet érdeklődése az elektronika, és a radarkutatások felé 

irányult. John Mauchly az Ursinus College fizika tanáraként a háborús felkészülés jegyében 

szervezett elektronika kurzus
47

 keretében 1941-ben került a Moore Intézetbe. Itt ismerkedett 

meg J.P Eckert-el, (akkor még hallgató), aki az említett kurzus gyakorlatait felügyelte. Mivel 

a Moore Intézet is veszített oktatókat a háború miatt, utánpótlásról kellett gondoskodni. Így 

kapott oktatói állást Mauchly is az intézetben, mint kiváló villamosmérnök. (Burks-Burks, 

1989:179-181) 

 Mauchly 1942 augusztusában egy összehasonlító tanulmányt készített a ballisztikus 

trajektóriák számítási idejéről a mechanikus, elektromechanikus, illetve egy lehetséges, 

elektroncsövek felhasználásával épülő számoló-berendezést véve alapul.
48

. 

Ezt a munkát nem tekinthetjük szigorú értelemben véve forradalminak, hiszen Mauchly még 

1941-ben megismerkedett John V. Atanasoff elektronikus gépével, és annak minden 

                                                
47 A kurzus hivatalos neve: Engineering, Science, Management War Training. 
48 A tanulmány „The use of high-speed vacuum tube devices for calculating‖ első publikálása 1973-ban történt 

(RANDELL (1973), pp 355–358), az eredeti kézirat alapján. 
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részletével, amelyet az Iowa State College-on épített Atanasoff egyik kollégájával, Clifford 

Berryvel
49

. 

Számításai alapján az elektroncső alkalmazásával egy számításhoz szükséges időt 100 

szekundumra becsült, míg az intézet meglévő számoló-berendezéseivel ezek a számítások 15-

30 percet vettek igénybe. Ez alapján az ENIAC tervezésére vonatkozó előkészületek már 

1942-ben elkezdődtek. 

A gép építésére vonatkozóan egy megállapodás jött létre a Hadianyag-ellátási Részleg 

és a Moore Intézet között. Ez a megállapodás egy, a BKL számára építendő elektronikus 

digitális számítógép tervezésére és kivitelezésére irányult. Hogy miért elektronikus digitális, 

azt a Moore Intézet két kitűnő munkatársának elemzései és a digitális elektronikában látott 

lehetőségek vetítették előre. John W. Mauchly és J. Presper Eckert az ENIAC terveinek 

kidolgozásában és a fejlesztések kezdeti szakaszában pótolhatatlannak bizonyultak.  

A 150 000$-ra becsült „kutatási terv‖ sikerességének érdekében meg kellett vívni a 

harcot olyan, ellentétes nézeteket valló képviselőkkel, akik viszont nagy befolyással 

rendelkeztek. Stibitz és csapata a tervet ellenezte, tapasztalataikra hivatkozva azt a nézőpontot 

képviselték, miszerint az elektromechanikus eszközöket előnybe kell részesíteni az 

elektronikus eszközökkel szemben.  

A Moore Intézet és a BKL közti kapcsolattartók az anyagi és határidős kérdésekben az 

intézetek vezetői voltak. A BKL részéről döntési pozícióban voltak: L. E. Simon ezredes, a 

laboratórium igazgatója; P. Gillon, a ballisztikai számítások felelőse; az intézet 

igazgatóhelyettese, H.H Zornig ezredes
50

; O. Veblen, tanácsadó matematikus, valamint H. 

Goldstine matematikus, aki főhadnagyként került Gillon mellé. A Moore Intézet dékánja 

1923-tól 1949-ig H. Pender, aki a kapcsolattartással J. G. Brainerdet, az intézet egy kiváló 

professzorát bízta meg.
51

  

Neumann 1944-ben került kapcsolatba az ENIAC projekttel, és a BKL tudományos 

tanácsadó testületével, és rögtön bekapcsolódott a második gép, az EDVAC terveinek 

előkészítésébe. Neumann érdeklődése a számítógép logikai struktúrájára, matematikai 

                                                
49 Mivel nem célja a dolgozatnak az elsőbbségi viták megtárgyalása, ezért nem térünk ki az ENIAC szabadalom 

körüli vitára, és az ebből adódó személyes konfliktusokra sem. (lásd pl. Mollenhoff, 1988; 

http://www.scl.ameslab.gov/Projects/ABC/Trial.html) 
50 Anélkül, hogy e tényből bármilyen következetést levonnánk, megjegyezzük, hogy mindhárman MIT-n 

doktoráltak.  
51 http://ftp.arl.army.mil/~mike/comphist/eniac-story.html 
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hátterére vonatkozott. Az ENIAC, illetve EDVAC projekt kulcsszereplőinek kollaborációja 

nem volt konfliktusmentes a különböző szemlélet, illetve érdekek miatt
52

. 

Az EDVAC tervezési dokumentációjának tekinthető „First Draft of a Report on the 

EDVAC‖
53

 a később Neumann- elveknek nevezett koncepciókkal 1945-ben készült el, de 

végül a gép megépítése során sok mindenben eltértek ettől. (lásd pl. Godfrey -. Hendry, 1993) 

Az ENIAC projekt sikeres megvalósításának kulcsa, a rendelkezésre álló technikai 

újdonságok felkutatása és alkalmazásán túl az, hogy egy csapat kiválóság dolgozott együtt 

különböző intézetek, technológiák képviselőjeként. Az 4. ábra az ENIAC megépítésében 

közreműködött intézeteket, és az összekötő személyek nevét tartalmazza, a nyilak pedig az 

információáramlás (adás vagy kérés) irányát jelölik.  

 

4. ábra. ENIAC- kollaboráció 

                                                
52 Mauchly és Eckert szabadalmaztatási törekvéseire gondolunk itt elsősorban. A konfliktusok elmélyülése a 

csoport kettéválásához vezetett, majd később Eckert és Mauchly kivált a csoportból és rövid életű, saját céget 

alapított. 
53 A benne foglalt alapötletek nagy részét (annak ellenére, hogy a csoportmegbeszéléseken elhangozott ötletek és 

viták nyilván több személyhez köthetők) és egységbe foglalását egyesek Neumannak, míg mások Eckertnek 

tulajdonítják. (Bergin, 2000: 34) 
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4.4.1.4 Harvard 

A Harvard számítógépek iránti érdeklődése Howard Aiken munkásságához köthető. Aiken 

számoló-berendezés építésére vonatkozó saját ötletével első lépésként a Monroe Calculating 

Machine Company-t kereste fel, hogy anyagi támogatást szerezzen. A cég egyik nyitott 

gondolkodású fejlesztőmérnöke, George Chase életképesnek találta az ötletet és támogatásra 

méltónak is, de ennek ellenére a cég vezetése úgy vélte, hogy túl költséges a beruházás és a 

tervezett gép a cég üzletpolitikája szempontjából érdektelen (Cohen, 2000:42).  

 Chase javaslatára fordult Aiken az IBM-hez de csak közvetett úton. A Harvard 

Business School fizikaprofesszora, Theodor Brown az 1930-as évek második felétől az IBM 

tanácsadójaként, és az IBM alkalmazottak számára speciális kurzusok vezetőjeként is 

tevékenykedett. Ilyen minőségében Brown professzor a legalkalmasabb személy volt arra, 

hogy H. Aiken ötletét, a támogatás nem alaptalan reményével terjessze elő az IBM-nél. 

 A Harvard és az IBM gép építésére vonatkozó szerződést 1937-ben kötötték meg. A 

projekt irányítói a Harvardról Emory L. Chaffee fizikaprofesszor valamint Harry R. Mimno, 

továbbá Harlow Shapley, a Harvard College Observatory igazgatója is lelkes támogatója volt 

Aikennek. Az IBM részéről Clair D. Lake volt a projekt megbízott vezetője, munkatársai 

Frank E. Hamilton illetve Benjamin M. Durfee (Cohen-Campbell, 1999:30-33). 

 A Harvard - IBM együttműködés a Mark I átadását követően megszűnt. Ennek okát 

elsősorban Aiken és Watson összeférhetetlen személyiségével magyarázták. A két ember 

kapcsolatáról az ifjú Thomas Watson így vélekedett: „Ha az apámnak és Howard Aikennek 

revolvere lett volna, mindketten halottak lettek volna ‖ (Cohen, 2000:48). 

 A haditengerészt felkérésére a további Mark sorozatok fejlesztésére és megépítésére az 

IBM-től függetlenül, a Harvardon került sor, Aiken vezetésével. Ezek a fejlesztések a 

Harvardon elsősorban oktatási szempontból voltak igen nagy jelentőségűek. 

4.4.1.5 IBM 

A II. világháború alatt az IBM kapacitásának számottevő részét az USA háborús 

igényeihez igazította. Ez is egyik oka lehet annak, hogy az elektromechanikus 

berendezésekről az elektronikus technológiára való áttérésre csak a 40-es évek második 

felétől kerülhetett sor. Az első elektronikus berendezések közt speciális gépek szerepeltek, 

úgy, mint az IBM 603 Electronic Multiplier, amely két hatjegyű szám beolvasására, 

szorzására és az eredmény lyukkártyára való nyomtatására volt alkalmas.  
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Az elektronikus digitális számítógépek tervezése és építése, még ebben az időben nem 

szerepelt az IBM üzletpolitikájában annak ellenére, hogy ismerték az ez irányú törekvéseket. 

Ugyanakkor T. Watson különös figyelmet fordított a tudományos kutatások támogatására, 

ennek egyik megnyilvánulása volt a Mark I megépítése a Harvard számára. Ezt követően a 

második lépés a Watson Scientific Computing Laboratory megalapítása volt, amelynek 

megszervezésével és vezetésével Wallace Eckert-et bízta meg, aki 1945-ben, a megbízást 

elfogadva megvált a haditengerészet obszervatóriumától. Történetesen Eckert volt az IBM 

első, doktori fokozattal rendelkező alkalmazottja. A Watson laboratórium kutatási profiljában 

az elektronikus-digitális technológia nagy hangsúlyt kapott részben azzal a céllal, hogy az 

USA nemzetbiztonsági politikájában prioritást élvező technológiák és megrendelések 

szempontjából a cég versenyképes maradjon (Pugh, 1995:67-86).  

Az első elektronikus digitális számítógép, a SSEC tervezése Frank Hamilton (a Mark I 

építése során Clair Lake mellett dolgozott) vezetésével kezdődött 1945-ben. A fejlesztő 

csoporthoz Robert R. Seeber is csatlakozott, aki a Harvardon a Mark I programozásával 

foglalkozott H. Aiken csoportjában, mígnem meg nem romlott a munkakapcsolatuk.  

A SSEC áramköreinek tervezése és tesztelése Byron Phelps (1935-ben szerzett 

villamosmérnöki diplomát) felügyelete alatt történt, míg a fejlesztőmunka egészét W. Eckert 

fogta össze. A gép 1948-ban készült el, a programozását Seeber vezetésével John Backus 

(akinek a nevéhez fűződik a FORTRAN programozási nyel kidolgozása) és Edgar F. Codd (a 

relációs adatbázismodell kidolgozója) látta el. 

A SSEC tervezése és építése során nyilvánvalóvá vált, hogy az IBM rendelkezik a 

szükséges kapacitással és az elektronikus-digitális technológiában megfelelő ismeretekkel 

felvértezett mérnökcsoporttal, amit az ifjú T. Watson — aki 1949-ben már az apja után az 

IBM második számú vezetője — kamatoztatni is szerette volna. Mivel az elektronikus 

technológián alapuló berendezések és fejlesztések terén gyakorlatilag szabad kezet kapott, az 

ifjú Watson hozzálátott az erőforrások átcsoportosításához, mivel 1949-ben ezen a részlegen 

az IBM mérnökeinek csak 5 %-a dolgozott (Cortada, 2000; Pugh 1995). Tervei közt szerepelt 

a különböző kormányzati és katonai szervek által támogatott elektronikus-digitális számítógép 

projektek megszerzése. Ebben John McPherson kormányzathoz közelálló kapcsolatai is 

segítették. Stratégiáját nem a pillanatnyi profitszerzés, hanem a számítógépek építésével járó 

tapasztalat, a szabadalmak, az „értékes üzletfelek‖ megszerzésével járó, hosszú távon 

jövedelmező üzletpolitika jellemezte. Ezt bizonyítja az a szerződés is, amelyet 1950-ben 
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kötött az IBM és a Haditengerészet egy kutatási célú számítógép építésére, amelyben az IBM 

a költségeken túlmenően 1 $ „jövedelemért‖ vállalta a feladatot. (Pugh, 1995:160-161) A gép 

megépítésére az 1950-es évek első felében került sor, de ezek az események már túlmutatnak 

az esettanulmány időhatárain. 

4.4.1.6 Institute for Advanced Study, Princeton 

1946-tól egy lényeges csoportátalakulást figyelhetünk meg. Megjelenik egy új 

helyszín, az Institute for Advanced Study, de a szereplők közt alig találni olyat, akivel az 

eddig elemzett színhelyek valamelyikén nem találkoztunk volna. Neumann olyan csapatot 

gyűjtött itt maga köré, akik szaktekintélyek voltak a saját tudományterületükön: 

matematikust, villamos mérnököt, statisztikust és meteorológust is találunk az alkalmazottak 

közt (pl. Jule G. Charney). Az ENIAC projektből ismert pl. A. Bruks és a Goldstine házaspár, 

Julian Bigelow az MIT-ről érkezett Norbert Weiner ajánlására. Szintén az ENIAC kapcsán 

ismerkedtünk meg az RCA-tól V. K. Zworykin és J.A. Rajchman nevével, őket követi még 

két munkatársuk G. W. Brown, statisztikus és A.W. Vance villamos mérnök. Neumann és 

Goldstine meghívására a Hazeltine Corporation (New York) villamosmérnökei: James H. 

Pomerene és Williams Ware is csatlakozott a projekthez, akik a radartechnológiában 

szerzetek tapasztalatokat a Hazeltine munkatársaként
54

. Még meg kell említeni a csapatból 

Jule Charney, Hewitt D. Crane, John Davis, Gerald Estrin és Ralph Slutz nevét is. A 

legjobbak gyűltek itt össze, hogy megalkossák a „computer‖ prototípusát. 

1946-tól 1952-ig Princetonban az Institute for Advanced Study biztosította a 

színhelyet a Neumann, vagy IAS gép néven ismerté vált számítógép megépítésének. Az 

intézetben folytatott számítógép-fejlesztési tevékenységet, a kutatómunka logikai, műszaki és 

mérnöki aspektusait jól dokumentálták, ezek alapján az IAS gépet mérföldkőnek tekintik a 

számítógépek fejlődéstörténetében. (Bigelow, 1980; Aspray, 1990). 

Az IAS gép megjelenésével lezárult egy korszak, a tudományos számítások 

megkönnyítésére és felgyorsítására épített gépek korszaka, mivel az IAS már túlnőtte ezt e 

szűk alkalmazási területet, és mint általános célú, univerzális számítógép mutatott új utakat a 

számítógépek alkalmazhatóságára az élet szinte minden területén. 

                                                
54 Forrás: Willis H. Ware –el, illetve Arthur W. Burks-al készített interjúk: Oral history database of the Charles 

Babbage Institute Collections: http://www.cbi.umn.edu/oh/index.phtml  
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4.4.1.7 Ballisztikai Kutató Laboratórium, Aberdeen 

Az intézetben végzett számítási feladatok komolysága megkövetelte a magas 

színvonalú munkavégzést, amelyhez a megfelelő összetételű tudósgárda, humán és technikai 

erőforrás biztosítása is a mindenkori vezetés fő feladata volt. Ennek szellemében az intézetben 

figyelemmel követték azoknak a számoló-berendezéseknek a megjelenését, melyeket 

felhasználhattak a számítások elvégzésére. 1935-ben már rendelkeztek egy Bush féle 

differenciál-analizátorral, és az 1940-es évektől kezdődően az IBM-mel való együttműködés 

eredményeként a BKL-ot szabványos lyukkártyás berendezésekkel szerelték föl. Ezen 

túlmenően, 1944-ben a speciális igényeknek megfelelően épített az IBM két szorzógépet is az 

intézetnek. A háborús időszak megkövetelte, hogy a BKL tudományos gárdáját a 

legmagasabb tudományos normáknak megfelelően szervezzék újjá. Nagyszámú, egyetemen 

tevékenykedő, saját tudományterületén elismert tudóssal bővítették ki a laboratórium 

személyzetét. 

Létrehoztak egy Tudományos Tanácsadó Bizottságot, (Scientific Advisory Committe) 

amelynek tagjai: Neumann János, Kármán Tódor, Hugh L. Dryden: az aerodinamika 

szaktekintélye, Albert W. Hull: feltaláló, szakterülete az elektroncsövek, Bernard Lewis: 

szakterülete: égési folyamatok, robbantások, Henry N. Russel: csillagász, Isador I. Rabi: 

fizikai Nobel-díjas, tudós-politikus, Harold C. Urey: kémiai Nobel-díjas. (Goldstine, 

2004:123). 

Az Egyesült Államok hadserege és légiereje által igényelt táblázatok összeállításához 

a meglevő személyzet és számoló-berendezések még így is elégtelennek bizonyult, 

szükségessé vált a nők kiképzése is. Itt alakult meg a Women’s Army Corps (Női Hadtest), 

akiknek a kiképzését szintén a Moore Intézetben szervezték meg.  

A számítási feladatok automatizálása céljából államérdek volt az első elektronikus digitális 

számítógép megépítése. 

A továbbiakban a felvázolt intézetek és dolgozóik kapcsolat-hálóját fogjuk 

vizualizálni és elemezni. Az elsőbbségi kérdések megvitatása helyett arra a kérdésre keressük 

a választ, hogy milyen csoportoknak, személyeknek volt befolyása a számítógépek építésénél 

bekövetkezett technológiai paradigmaváltásra az 1930-50’-es években. 
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4.4.2 Kapcsolati hálók vizualizációja a centrális aktorok kiemelésével 

Mint már említettük a hálózat fogalom mögött matematikailag egy mátrix struktúra áll, 

amelyben a mátrix (vagy tömb) sorai és oszlopai megegyező elemekből, az aktorokból állnak. 

A tömb, vagy mátrix elemei az aktorok közti kapcsolatot írják le. A kapcsolatok jelölésére 

egész számokat használunk. Esetünkben a 0 a kapcsolat hiányát jelenti, míg az 1 azt, hogy a 

két aktor közt létezik kapcsolat.  

Az aktorok és a köztük lévő kapcsolatok feltárásával kapott mátrixot gráfként 

ábrázoljuk. Nincs egy egységes, jól definiált módszer arra, hogy hogyan lehet a 

legszemléletesebb gráfot elkészíteni, az elemző feladata a legjobbnak ítélhető megoldás 

megtalálása. 

A gráfok vizualizálására ebben az estben a NetDraw szoftvert használjuk, amely szabadon 

felhasználható szoftver, az UNICET programcsomag részeként.
55

  

Az elemzésünk tárgyát képező időszak (1930-1952) eseményeinek hálózatban való 

megjelenítése akkor adhat plusz információt a meglévő tudásunkhoz, ha a kapcsolatok 

kialakulásának időrendiségét betartjuk. Így az átmenetek, a csoportok átrendeződése is 

nyomon követhető (Borbély, 2010). 

A kapcsolatok alapján három időszakra bonthatjuk a fent említett időintervallumot. Az első 

időszak kb. 1930-tól 1940-ig tart, a második 1940-1945/46, itt nem lehet éles határvonalat 

húzni, míg az utolsó időszak 1946-1952-ig. Ebben a három periódusban külön elkészítjük a 

szereplők kapcsolati hálóját, és amennyiben a hálózat bonyolultsága megköveteli a fentiekben 

bemutatott centralitás – értékek alapján is ábrázoljuk
56

. 

                                                
55

 Letölthető az alábbi linkről: http://www.analytictech.com/  
56 Az ábrákon használt jelölések alapján az egyes aktorokat jellemző értékek összemérhetőek.  

http://www.analytictech.com/
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4.4.2.1 1930-1940  

 

5. ábra. 1930-1940 közötti időszakban releváns intézetek hálója 

Az 1930-1940 közti hálózat struktúrája (5. ábra) nem bonyolult, és nem is hordoz új 

információt az elmondottakhoz képest. Nincs kooperáció az egyes csoportok közt, a Harvard 

és IBM kapcsolata sem előre megfontolt közös cél elérése érdekében jött létre, a már leírt 

ajánlások útján jut el H. Aiken terve az IBM-hez. 

Az aktorokhoz rendelhető központiság mutatókat a 2. melléklet tartalmazza. 

4.4.2.2 1940-1946 

Ebben az időszakban a különböző intézetek összefogásának okait az igények feltárásánál már 

elemeztük. Erre a korszakra jellemző hálózatot a 6. ábra szemlélteti. 
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6. ábra. Aktorok hálózata 1940-1945/46 között 

 

Eben az esetben segíti a megértést, ha a kapcsolatok alapján centrális mutatókat 

számolunk (3. melléklet). Ezek segítségével képet kapunk arról, hogy a háborús időszak 

igényeinek kielégítésére létrejött összefogásban kik voltak azok a kulcsszereplők, akik 

valamilyen szempontból kiemelkednek a csapatmunkából. 

A fok-centralitás számítása szerinti hálózat (7. ábra) azt tükrözi, hogy a legtöbb 

kapcsolattal rendelkező személyek a Ballisztikai kutató Laboratórium tudományos tanácsadó 

testületének tagjai, és ezek közül is kiemelkednek Paul Gillon valamint H. Goldstine. Csak 

utánuk következnek azok a személyek, akiket különböző megítélések szerint a „számítógépek 

atyja‖-ként szoktak emlegetni. Ez a személy az USA-ban közismerten Mauchly, és Eckert, 

míg a magyar érzelmű és a „számítógép-építés tudománya mindenkié‖ elvet valló tábor 

szerint egyértelműen Neumannt illeti ez a titulus.  
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A hálózat bonyolultságából levonhatjuk azt a következtetést, hogy a kor számítógépét 

(ENIAC, EDVAC tervek) megépítő, és a modern digitális számítógép-építés műszaki- 

matematikai- logikai alapjait kidolgozó csapatban eddig mellőzött személyeknek is fontos 

szerepük volt. Ha magyarázatot keresünk erre a hálózatelemzésből kapott eredményre, azt kell 

megvizsgálni, hogy a BKL, és a hadigépezet különböző igényeit kiszolgáló állami 

intézmények hogyan kapcsolódtak be felvásárlóként, megrendelőként a különböző intézetek 

számoló-berendezéseket, számítógépeket építő programjába. (2. melléklet) 

 

7. ábra fok-centrális 

Ha a közöttiség-centralitást vizsgáljuk, a 8. ábrát kapjuk. Ezzel a mutatóval arra a 

kérdésre keresünk választ, hogy a teljes hálózatra vonatkoztatva (nemcsak a csoportokon 

belüli kapcsolatok számára koncentrálva!) kik azok a szereplők, akik a kapcsolataik révén a 

legnagyobb „hatalommal‖ rendelkeznek ebben a korszakban, az elemzett hálózatban? A 

nyilvánvaló szereplőkön kívül, itt azt érdemes megfigyelni, hogy ebben az időszakban (1940- 

1946) Mauchly nagyobb közöttiség-mutatóval rendelkezik, mint Neumann. 
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8. ábra. Közöttiség centralitás 

A sajátvektor által hordozott információt (9. ábra) úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ha a 

hálózat minden csomópontjában egyenlő mennyiségű információt helyezünk el, hol fog a 

legtöbb összegyűlni, milyen pontjaiban a hálózatnak? (Az információt itt szimbolikusan 

cseppfolyósnak képzelhetjük) 
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9. ábra. Sajátvektor által hordozott információ 

A sajátvektor és közelség-centrálisok nem meglepő módon (kis hálózatok esetében) 

gyakorlatilag ugyanazt az információt hordozzák: vagyis a legkevesebb közvetítő nélkül a 

Moore Intézet illetve a munkájukat megrendelőként, finanszírozóként támogató BKL tagjai 

érnek el bárkit a hálózatban, és a „hatalmat‖ is ők képviselik ebben az időszakban. 

4.4.2.3 1946-1952 

Ebben a periódusban a legszembetűnőbb az, hogy gyakorlatilag három ekvivalens 

modul: IBM, IAS, MIT és az ENIAC két főmérnöke által alkotott alhálózatot tudjuk 

azonosítani. (10. ábra és 4. melléklet) A BKL mint motiváló-finanszírozó szereplő már nem 

képvisel hatalmat a hálózatban, a Moore Intézet, mint oktatási intézmény, nagyrészt oktatási 

céllal hasznosítja és alkalmazza a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat, az ENIAC két 

főmérnöke viszont saját szaktudásukban, mint biztos alapokban bízva a számítógép- építés- 

tervezés területén, saját, rövid életű céget alapított.  
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10. ábra. 1946-1952 közti hálózat 

 

J. Neumann, T. J. Watson és J. W. Forrester köré csoportosultan alakult át a hálózat, a 

legnagyobb köztesség mutatóval ők rendelkeznek (11. ábra). Nagyon sok szereplő kimaradt 

az előző korszakhoz képest, de az is előfordul, hogy más modulban találjuk őket. Neumann az 

összekötő az MIT és az IBM közt. Az IAS csoport nemcsak ilyen értelemben foglalja el a 

központi helyet a hálóban, hanem a fejlesztő munka során az univerzális digitális számítógép 

megépítésének, illetve tudományos alkalmazhatósági területeinek feltérképezésében is a 

központi szerepet vállalta. 
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11. ábra1. 946-1952: köztesség centralitás 

 

Az IAS, IBM, valamint a Forrester által képviselt irányvonalat követő MIT csoport 

1945/1946- 1952 közt egyaránt sikeres, mindenik csoport a maga módján egyedi terméket 

állít elő, de az ehhez felhasznált „know how‖ közös alappilléreken nyugszik. Ebben az időben 

készült el az IAS gép, az MIT csoport a WHIRLWIND I projekten dolgozott, amely a SAGE 

rendszerek megalapozásának tekinthető, míg az IBM a Defense Calculator-t építette meg, 

amely egy átmenetnek tekinthető a tudományos/hadipari alkalmazásra tervezett számítógépek 

és az üzleti céllal épített elektronikus digitális gépek között. 

A sajátvektor által hordozott információt elemezve azt tapasztaljuk (12. ábra), hogy az 

50-es évek elején az elektronikus digitális gépek gyártására specializálódott IBM csoport 

rendelkezik a legnagyobb sajátértékkel a hálózatban. Ez az előnyös pozíció a konkurens 

csoportokhoz viszonyítva (MIT, IAS, Eckert - Mauchly) abból adódik, hogy az aktorok és az 
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aktorok közti kapcsolatok száma is ebben az alhálózatban a legnagyobb. Mivel az ifjú 

Watson, mint másodlagos csomópont körül egy újabb csoport alakult, így néhány aktor 

esetében a kapcsolatok száma megnövekedett. Ez a kisebb csoport nagyrészt a Watson 

laboratórium vezető egyéniségeiből és az ifjú Watson testületéből tevődik össze.  

 

72. ábra. 1946-1952 :sajátértékek 

 

Megfigyelhetjük, hogy ebben az időszakban az IBM azt a szerveződési mintát, struktúrát 

mutatja, mint a 40-es évek közepén a BKL tudományos tanácsadó testülete és Moore Intézet 

közös modulja, ami az ENIAC és EDVAC hátterét biztosította. 

Az 50-es évek elején a hálózat szempontjából a legelőnyösebb pozícióban az IBM 

van, és a korán érkezettek előnyeit akkor is élvezheti, amikor a hálózat dinamikájának 

eredményeként a régi csoportok egy része kihal (IAS, MIT) és újak jelennek meg a 

hálózatban. 
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4.5 Kapcsolatháló elemzés összefoglalása 

A kapcsolatháló-elemzésből kitűnik, hogy a gráfelméleti megközelítést jól lehet alkalmazni a 

legfontosabb szereplők meghatározására. A fontos szereplők általában a kapcsolatháló 

stratégiai pontjaiban helyezkednek el, de a fontosság számítása több módon is 

megközelíthető, attól függően, hogy mi alapján tekintünk valakit fontosnak. Tekinthetjük azt 

központi személynek, aki a legnagyobb kapcsolati aktivitást mutatja, és akihez sokan 

kapcsolódnak, vagy aki sok emberrel tart fenn minél szorosabb kapcsolatot; esetleg olyan 

szereplőket, akik hálózatmegszakító pozícióban vannak. Továbbá az is nyilvánvaló, hogy a 

számítógép generációkat, legalábbis az aktorok vonatkozásában nem lehet egymástól 

függetlenül tárgyalni. 

 A fok centralitással a szereplők aktivitására koncentráltunk. Hálózatunk legaktívabb 

tagjai: Goldstine, Gillon, Neuman, Bush. Goldtstine és Gillon a megrendelők részéről a 

hadipar céljainak leginkább megfelelő gép megszerzésében érdekeltek, ez a belső 

motivációjuk. Ugyanakkor, mivel az említett számoló- berendezések minden típusára 

igyekszik szert tenni a hadipar, Gillon, mint ennek a hatalomnak a képviselője, a legnagyobb 

sajátértékkel és közöttiség centarlitással képes ellenőrizni a kapcsolathálóban áramló 

erőforrásokat. Nem meglepő az a tény sem, hogy N. Weiner szintén magas sajátvektor-

értékkel rendelkezik, hiszen a kibernetikán keresztül az ő szellemiségére támaszkodik az a 

tudás, amely a számítástechnika megjelenéséhez vezetett. 

A közelség centralitás legnagyobb értékével Neumann, Gillonon és Mauchly 

rendelkezik. A közelség centralitás értelmezésénél abból indulhatunk ki, hogy egy szereplő 

akkor van központi helyzetben, ha minden tagot viszonylag könnyen és gyorsan elér, így nem 

kell más szereplőkre hagyatkoznia, például az információ gyűjtésénél (ami elsősorban azért 

fontos, mert több szereplő belépése az információs láncba általában annak torzulásához 

vezet).  

 Goldstine szerepéről már beszéltünk, Neumannak a közelség és közöttiség 

centralitásból adódó központi pozíciójához az is hozzájárult, hogy ebben az időben (1940-

1950) több kormányzati és ipari cég tanácsadójaként, illetve tudományos tanácsadó testületek 

tagjaként is működik, a különböző kutatási programokban vállalt feladatokon kívül. (lásd: 

ASPRAY W. 2004 p. 258-259). Mauchlyval ellentétben, ő folyamatosan halmozza 

kapcsolatait anélkül, hogy az újabb kapcsolatok a régiek megszakadásához vezetnének. Ő az a 
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személy, akinek sokrétű kapcsolatai révén a hálózat anyagi és szellemi erőforrásaira egyaránt 

rálátása van.  

Ugyanakkor azt is láttuk, hogy nemcsak Neumann, de az IBM is nagy affinitást mutat 

a kapcsolatok időbeni felhalmozására, és ezeket az alkalmas pillanatokban optimálisan ki 

tudja aknázni, a körülményeknek megfelelően. 

 Annak ellenére, hogy J. W. Mauchly–t csak „rövidtávfutó‖-ként emlegetik az ENIAC 

programban (Goldstine, 2004: 146), ő az, aki a korabeli elektromechanikus IBM gépek 

tervezésének részletein túlmenően az Atanasoff elektronikus-digitális számoló-berendezés 

építésére vonatkozó munkásságát is ismerte. A sokirányú ismeretek birtokában (Bijker 

terminológiáját használva: több technikához rendelhető szocio-technikai keretből szerzett 

„know-how‖ birtokosa) ötleteket tudott adni a mérnököknek a különféle tervezési problémák 

kezelésében. Ő a mérnöki tudás közvetítője a hálózatban 1940-1946 közt, még akkor is, ha az 

idő múlásával szerepe egyre inkább a szabadalmi kérelmek írásában merült ki.  

 Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes mutatók ismertetésének sorrendisége nem jelent 

fontossági sorrendet, és olyat sem állíthatunk, hogy az a legprominensebb szereplő, aki pl. a 

legnagyobb sajátértékkel, vagy fok-centrálissal rendelkezik. 

 A technikatörténeti munkák elemzésével azonosítható szereplők és kapcsolati 

hálójuknak elemzése, nem lehetséges a hálózatok vizualizációja nélkül, viszonylag kevés 

számú szereplő esetében sem. Ez az esettanulmány is rávilágít arra, hogy a szereplők 

feladatköréből adódóan nem feltétlenül került be mindenki az események élvonalába, ezért 

jelentőségük is háttérbe szorult olyan szereplőkhöz képest, akiknek a személyéhez egy-egy 

innováció kapcsolódott a történelem során.  

 P. Gillon tipikusan az a szereplő, akinek a neve nem vonult be a köztudatba, viszont az 

elemzett korszak számítástechnika fejelődésével foglalkozó irodalom minden más centrális 

szereplő életútját részletesen tárgyalja. Miért nem kerülhetett Gillon a fókuszpontba? 

Nyilvánvaló, hogy a generációs modellben egy-egy technikai újdonság, felfedezés, és az 

ezekhez köthető személyek jelentettek továbblépést a fejlődés útján, egy olyan fejlődési 

sémában, amelyben a technika egy autonóm, belső logika és hajtóerő által vezérelt, 

környezetétől elszigetelt rendszernek tekinthető. 

 A monográfiák, beszámolók, jelentések elemzésével fény derült arra, hogy az elemzett 

korszak termékvariációi csak úgy maradhattak 1-2 évtizedig versenyképesek, hogy a 

különböző fejlesztések támogatása, a versenyhelyzet fenntartása állami érdek volt. A 
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különböző géptípusok ugyannak a hatalmi szervezetnek a megrendelésére készültek, és 

Gillon, mint ennek a hatalomnak a képviselője abban volt érdekelt, hogy a versenyhelyzetet 

mindaddig fenntartsa, amíg az igényeiket messzemenően kielégítő géptípus meg nem jelenik.  

 Ez az az időszak, mikor még nem lehetett megjósolni az analóg vagy digitális, 

elektronikus, vagy elektromechanikus technikák versenyének egyértelmű kimenetelét. Nem 

elhanyagolható az a tény sem, hogy minden finanszírozott számoló berendezés egy cél- 

specifikus eszközként készült, jól definiált feladat ellátására optimalizálták, és az előre 

definiált elvárásoknak megfeleltek.  

 A gépek előállítására az elemzett intézetekben az intézmény-specifikus tudást, 

eszközöket és hagyományokat építették be a termékekbe. Az intézmények eme jellemzője 

ráillik Kuhn azon megállapításaira, hogy a tudományos tudás, jelen esetben a technikai tudás 

a közösség olyan tulajdonaként azonosítható, amely a kutatási hagyományban ölt testet.(Kuhn 

1970, 1977). Ez a tendencia jellemezte az esettanulmányban elemzett korszak első évtizedét: 

kb. 1930-1940. Az intézmények közti interakciók mennyisége és minősége is megnövekedett 

az ezt követő fél évtizedben, ennek jelentősége az ENIAC konstrukciója során illetve az 

EDVAC tervezésében mérhető. Az elemzett korszak utolsó periódusában az itt 

felhalmozódott tudás és tapasztalat hatékony alkalmazására már kisebb csoportok is 

alkalmasak, ezt a korszakot a csoportokon belüli szoros interakciók, illetve a kevés 

csoportközi kapcsolat jellemzi.  

 A kapcsolathálók arra világítottak rá, hogy azok a csoportok, amelyek egymással 

szoros kapcsolatokat ápolnak (teljes háló), de nem kapcsolódnak úgynevezett „híd-

emberekhez‖ és általuk más csoportokhoz, kevésbé esélyes színterek az innovatív 

találmányok megjelenésének és elterjedésének szempontjából az olyan struktúrákhoz képest, 

amelyekben a belső intézményi struktúra teljes hálója több csoporthoz kapcsolódik utazó 

ügynököknek tekinthető hídszerű kapcsolatokat biztosító személyek révén. Ezek a személyek 

nem tekinthetők belsőnek egyetlen intézményben sem, mivel minden intézményben jelen 

vannak, de csak rövid ideig tartoznak tartósan egy adott csoporthoz. Ezek a szereplők időben 

halmozzák fel a kapcsolataikat, melyeket meg is tartanak hosszútávon, így ezáltal rálátásuk 

van a különböző, egymástól néha radikálisan eltérő kutatási irányzatot és technológiát 

képviselő csoportok munkájára. Az így megszerzett széles látókörük miatt jelenthetik a 

kívülről jövő ötleteikkel az innovatív gondolatok révén a radikális megújítást jelentő 

paradigmaváltozások előidézését. 
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5 Új tudományos eredmények 

1. Megmutattuk, hogy a különböző releváns csoportok interakcióinak eredményeként 

megjelenő innovációs folyamatok, technológiai keretek elemzésére a fénycső 

esettanulmányban továbbfejlesztett SCOT elmélet csak korlátozottan alkalmazható a 

számítógépek fejlődése korai fázisainak leírásában.  

A SCOT modell folyamatelemzési módszerét követve (Bijker, 1993): — releváns társadalmi 

csoport  technológiai keret  termék  új releváns társadalmi csoport  új technológiai 

keret  új termék stb. — az érdekek, és a technológiai hagyományok alapján elkészített 

számoló berendezések réven sikerült a releváns csoportokat azonosítani. Az elkészített 

technológiai termékek ránk maradt dokumentációi, a prominens személyiségeiről készült 

monográfiák, az egyes intézetek történetét feldolgozó irodalmak elemzése alapján az adott 

korszakot jellemző információcsomagokkal tudunk dolgozni. A különböző intézetek 

történeteit feldolgozva a szerzők utalásaiból, vagy a prominens személyekkel készített 

interjúk elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy a számoló berendezéseket gyártó intézetek 

főleg a háborús években, kölcsönös segítségnyújtásos alapon kapcsolatot ápoltak egymással. 

Itt elsősorban nem az intézetek közti szoros együttműködéséről van szó, hanem sokkal inkább 

az egyes intézetekhez tartozó aktorok interperszonális kapcsolatairól, amelyek kölcsönös 

információ-megosztást is jelentettek egy adott szakterületen.  

Az eredeti SCOT módszerrel nem áll módunkban feltárni ezeket a kapcsolatokat, valamint 

a kapcsolatokból származó csoportátrendeződésekkel járó változásokat sem tudjuk nyomon 

követni. 

2. Megmutattuk, hogy a fénycső esettanulmányban a Bijker által definiált szociotechnikai 

együttes, illetve az innovatív aktorokra jellemző, különböző keretekbe való beágyazódás 

mértéke a gyakorlatban kapcsolatháló elemzéssel szemléltethető, és kvantitatív 

módszerekkel vizsgálható.  

A különböző technológiai keretek és társadalmi csoportok komplex hálózatára Bijker úgy 

hivatkozik, mint szociotechnikai együttes-re, ezzel a csoportok által képviselt érdekek, 

értékek, és technikai lehetőségek összefonódására utal. Hangsúlyozza, hogy a 20. század 

társadalmát a technika-, tudomány-, és társadalom összefonódása jellemzi, ami megfelelő 

komplexitású vizsgálati módszerek kidolgozását igényli. 

Egy technológiai keretbe azonos érdekek, értékek, célok által vezérelt aktorokból álló 

releváns társadalmi csoportok tartoznak. Az egyedi aktorok több releváns csoportnak, ezáltal 
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több keretnek is lehetnek egy időben a tagjai. Az aktorok adott kereten belüli, illetve keretek 

közti interakcióit a keretbe való beágyazódás mértéke határozza meg (Bijker, 1997:199-267). 

A kapcsolatháló-elemzés a kulcsszerepet játszó releváns társadalmi csoportok 

vizualizálására, az egyes aktorok technológiai keretekbe való beágyazódásának 

meghatározására, illetve a csoportközi interakciók kvantitatív mérésére is alkalmas. 

Ehhez olyan mutatók használhatók, mint: fokszám-, közöttiség-, közelség, illetve 

sajátvektor központiság (Hanneman- Riddle, 2005; Kürtösi, 2005). Ezek a mutatók a Bijker 

által értelmezett hatalom mérésére is alkalmasak. A hálózat tetszőleges aktorának a hatalma 

nem egy absztrakt fogalom, hanem a kapcsolataiból származik annak függvényében, hogy a 

hálózatban elfoglalt előnyös pozíciójából eredően milyen mértékben képes hatalmat 

gyakorolni más aktorok, vagy csoportok fölött (Wasserman - Faust, 1994). 

3. Demonstráltuk, hogy az aktorok a hálózatelemzés módszereivel könnyen azonosíthatók. 

Továbbá olyan aktorok is azonosíthatók, akik bizonyos értelemben kulcsszereplői voltak a 

fejlesztési folyamatoknak, de ennek ellenére nem vonultak be a diszciplína történetébe.  

Az innovatív aktor jellemzője a bakelit esettanulmány szerint az, hogy egyidejűleg több 

technológiai keretbe ágyazódik be, különböző mértékben (Bijker, 1997: 139-143). Ezáltal a 

különböző technológiai keretekre jellemző tudásformák ötvözésével radikális újításokra nyílik 

lehetősége. Bijker a beágyazódás mérésére nem ajánl módszert, de ennek korlátait, 

nehézségeit hangsúlyozza.  

Mark Granovetternek az innováció terjedésre vonatkozó megállapítása alapján, miszerint 

„Az innovációk átvétele és továbbadása a gyenge kötésekkel rendelkező, a társadalomba 

lazán beágyazódó személyeken múlik. Ők a közvetítők, a hidak, a lehetséges integrátorok‖ 

(Granovetter 1973) azokat a szereplőket kereshetjük, akik a kapcsolatokat vizualizáló gráfban 

töréspontok, vagy hídszerű kapcsolatokat képeznek. 

4. Bemutattuk, hogy a kapcsolathálók időbeni átrendeződésének feltárásával nyomon 

követhető az IBM fokozatos térhódítása az informatikában.  

A kapcsolathálók elemzésével a fő célkitűzés a releváns társadalmi csoportok 

interakcióinak feltárása volt, az elemzett korszakban. Mivel a teljes 20 éves periódus 

kapcsolatrendszerének egyetlen hálózatban való megjelenítése elfedte a csoportdinamikából 

adódó lehetséges következtetéseket, ezért célszerű volt a kapcsolatokat valamiféle időrendbe 

sorolni, figyelembe véve a kapcsolatok kezdetét, illetve a végét. Így az 1930-1950-ig tartó 
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időintervallum három szakaszát lehetett megkülönböztetni a kapcsolatok, illetve csoportok 

átrendeződése szerint. A különböző időintervallumokban az IBM kapcsolatait, hálózatban 

elfoglalt pozíciójának változásait is nyomon követhetjük. Az 1930-as években H. Aiken 

ötletének felkarolásától, az ENIAC építéséhez szolgáltatott ki- és bemeneti eszközök 

biztosításával, egyre közelebb került a hagyományos lyukkártyás IBM gépek gyártási 

technológiájától az általános célú elektronikus digitális számítógépek elvéhez (Pugh, 1995; 

Randell, 1973). Az 50-es évek elejére olyan előnyös pozícióhoz jutott a hálózatban, amelyből 

az elektronikus digitális számítógépek építéséhez, fejlesztéséhez szükséges minden korábban 

felhalmozott tudás, információ megszerezhető vált, ami a hálózatelemzés aspektusából az 

önállósulás illetve a későbbi sikerek feltételeként értelmezhető.  

5. A kapcsolatháló-elemzéssel megállapítható, hogy az eredeti SCOT módszer szemléletével 

ellentétben nem törvényszerű, hogy a stabilizációs korszakot egyetlen termék képviselje. A 

különböző csoportok által elfogadott keretbe tartozó technológiák és eszközök 

kombinációból a megcélzott felhasználói kör igényeit szem előtt tartva különböző 

termékvariációk készülhetnek.  

A kapcsolatháló elemzéssel rekonstruált történetből az látszik, hogy nem csak egy számítógép 

képviseli azt a technológiai keretet, amely a részleges stabilizációt képviseli ebben a 

korszakban. Az IAS gép a tudományos célra számítógépet építő intézetek számára jelentett 

egyfajta prototípust, de az IBM a Deffence Calculátorral, illetve az MIT a Whirlwind géppel a 

tudományos célú alkalmazhatóságon, mint igényen túllépve a speciális háborús igények 

kielégítésére reflektált, és azokra sikeres termékekkel reagált. 

6. Megmutattuk, hogy az eredeti SCOT módszert kiegészítve a kapcsolatháló elemzés 

módszerével  az ismert generációs modell által felkínált, a számítástechnika-

technikatörténetét meghaladó folyamatok is elemezhetővé válnak.  

 

A kiválasztott módszerek kombinációjával az ENIAC előtti, 0. generációt képviselő 

célorientált, feladat specifikus termékvariációk feltárásával, az eszközökhöz köthető 

csoportok és az általuk képviselt érdekek elemzésével nyomon követtük a fejlesztési folyamat 

során felhalmozódó szellemi tőke és technológiai tudás áramlását. Ez a folyamat 

véleményünk szerint nagy mértékben elősegíthette a számítógépek generációváltását. 
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A dolgozatban felhasznált elemzési módszerek elsődleges hozadéka, hogy egységes 

keretben láttatja az egyes intézetek különböző szereplőit. Közismert, hogy az elemzett 

korszakra vonatkozóan vagy személy, vagy intézet specifikus irodalmat találunk, amelyek 

elsődleges motivációja a számítástechnika fejlődésében az elsőbbségi kérdések megvitatása, 

egyének érdemeinek bemutatása. Az általunk kialakított módszer előnye ezzel a fajta 

tényfeltárással szemben az, hogy az eddig mellőzött szereplők, a rejtett kapcsolatok, a 

csoportok közti interakciók feltárásával a történetnek egy realisztikusabb képe rajzolódik ki. 

Mivel a hálózatos szemlélettel a több szálon futó események egységes bemutatása is 

lehetséges, így a kölcsönhatások feltárásával legalább annyira hasznos információkhoz jutunk, 

mint az egyes intézetekben elért eredmények rekonstrukciójával.  

Az elemzésből a jövőre nézve arra vonatkozóan lehet tanulságokat levonni, hogy milyen 

összetételű és szerkezetű szociotechnikai háló szükséges a sikeres innovációk illetve 

fejlesztések megalapozásához, de a folyamat fázisainak megtervezéséhez is támpontot adhat  
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7 Mellékletek 

1. melléklet  

Az USA hadseregének támogatásával épített gépek 1945-55 között (Flamm, 1988: 76-77) 

 
Berendezés neve Támogatás 

összege (1000 $) 
Támogató szerv Üzembe 

helyezés ideje 

ENIAC 750 Army 1945 

Harvard Mark II 840 Navy 1947 

Eckert-Mauchly BINAC 2780 Air Force (Nortrop) 1949 

Harvard Mark III 1160 Navy 1949 

SEAC 188 Air Force 1950 

ERA 1101 (Atlas I) 500 Navy / NSA 1950 

Eckert-Mauchly UNIVAC 400-500 Army / Air Force 1951 

Princeton IAS Computer 650 Army / Navy / RCA / AEC 1951 

MIT Whirlwind 4000-5000 Navy / Air Force 1951 

Univ. of Cal. CALDIC 95 Navy 1951 

Harvard Mark IV nem ismert Air Force 1951 

EDVAC 467 Army 1952 

Raytheon Hurricane 460 Navy 1952 

ORDVAC 600 Army 1952 

NBS / UCLA 400 Navy / Air Force 1952 

ERA Logistics Computer 350 - 650  Navy 1953 

ERA 1102 (3 darab) 1400 Air Force 1953 

ERA 1103 (Atlas II, 20 db) 895 Navy / NSA 1953 

IBM Naval Ordnance 

Research Computer 

(NORC) 

2500 Navy 1955 

 

RCA: Radio Corporation of America 

AEC: Atomic Energy Commission 

NSA: National Science Foundation 
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2. melléklet 

 

Centralitás mutatók számértékei az 1930-1940-közötti hálózat esetében 
 

 

MULTIPLE CENTRALITY MEASURES  

UCINET 6.289 Copyright (c) 1992-2010 Analytic Technologies 

---------------------------------------------------------------------------

----- 

Normalized Centrality Measures 

 

                                  1            2            3            4 

                             Degree    Closeness  Betweenness  Eigenvector 

                       ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1         V. Bush        15.000        5.556        0.000        0.000 

    2       F.D. Gage        15.000        5.556        0.000        0.000 

    3     H.R Stewart        15.000        5.556        0.000        0.000 

    4        H.Hanzen        15.000        5.556        0.000        0.000 

    5   O. E. Buckley        20.000        5.882        0.000        0.000 

    6   G. R. Stibitz        20.000        5.882        0.000        0.000 

    7       N. Sowers        20.000        5.882        0.000        0.000 

    8       T. C. Fry        20.000        5.882        0.000        0.000 

    9  S. B. Williams        20.000        5.882        0.000        0.000 

   10       J.C.Chase        15.000        8.130        2.018      -16.380 

   11     H. H. Aiken        10.000        7.937        0.175       -6.362 

   12      T.H. Brown        15.000        8.130        0.965      -17.608 

   13      H. Shapley        15.000        8.130        2.018      -16.380 

   14     T.J. Watson        35.000        8.264        7.281      -60.365 

   15      J.W. Bryce        30.000        8.197        2.281      -57.901 

   16       C.D. Lake        25.000        8.163        0.000      -55.037 

   17  F. E. Hamilton        25.000        8.163        0.000      -55.037 

   18   B. M. Durfeet        25.000        8.163        0.000      -55.037 

   19  A.H. Dickenson        25.000        8.163        0.000      -55.037 

   20 J. V. Atanasoff         5.000        5.000        0.000        0.000 

   21         C.Berry         5.000        5.000        0.000        0.000 
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3. melléklet  

 

Centralitás mutatók számértékei az 1940-1946-ig felrajzolt hálózatban 
 

MULTIPLE CENTRALITY MEASURES  

UCINET 6.289 Copyright (c) 1992-2010 Analytic Technologies 

---------------------------------------------------------------------------

----- 

Normalized Centrality Measures 

 

                                   1            2            3            4 

                              Degree    Closeness  Betweenness  Eigenvector 

                        ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1       D.H.Pender        26.531       47.573        2.041       28.485 

    2      G. Chambers        24.490       41.176        0.000       26.092 

    3     C.J.Weygandt        24.490       41.176        0.000       26.092 

    4          F.Mural        24.490       41.176        0.000       26.092 

    5   J. G. Brainerd        26.531       47.573        2.041       28.485 

    6      J. P.Eckert        24.490       41.176        0.000       26.092 

    7    J. W. Mauchly        32.653       51.042       11.531       29.200 

    8         A. Bruks        24.490       41.176        0.000       26.092 

    9     K. Sharpless        24.490       41.176        0.000       26.092 

   10         J. Davis        24.490       41.176        0.000       26.092 

   11          R. Shaw        24.490       41.176        0.000       26.092 

   12    O. E. Buckley        16.327       46.226       11.919        9.466 

   13    G. R. Stibitz        14.286       40.164        3.712        5.380 

   14        N. Sowers        10.204       33.562        0.000        1.424 

   15        T. C. Fry        10.204       33.562        0.000        1.424 

   16   S. B. Williams        10.204       33.562        0.000        1.424 

   17      E.G. Andrew        10.204       33.562        0.000        1.424 

   18          V. Bush        14.286       42.609       19.450        2.876 

   19        F.D. Gage        10.204       30.818        0.000        0.305 

   20      H.R Stewart        10.204       30.818        0.000        0.305 

   21         H.Hanzen        10.204       30.818        0.000        0.305 

   22   J.W. Forrester        10.204       30.818        0.000        0.305 

   23         G. Brown        10.204       30.818        0.000        0.305 

   24      H. H. Aiken        16.327       32.237        1.998        0.378 

   25       T.H. Brown         4.082       24.623        0.000        0.056 

   26     J. W. Eckert        16.327       32.237        1.998        0.378 

   27      T.J. Watson        16.327       43.750       27.891        2.767 

   28       J.W. Bryce        14.286       32.026        0.000        0.374 

   29        C.D. Lake        14.286       32.026        0.000        0.374 

   30   F. E. Hamilton        14.286       32.026        0.000        0.374 

   31    B. M. Durfeet        14.286       32.026        0.000        0.374 

   32   A.H. Dickenson        14.286       32.026        0.000        0.374 

   33    W.K. Zworykin         6.122       37.405        0.000        6.558 

   34    J.A. Raichman         6.122       37.405        0.000        6.558 

   35      P.N. Gillon        38.776       61.250       50.444       34.522 

   36      H. H. Morse        24.490       46.226        0.000       25.285 

   37       W. Transue        24.490       46.226        0.000       25.285 

   38      L. E. Simon        24.490       46.226        0.000       25.285 

   39        O. Veblen        24.490       46.226        0.000       25.285 

   40  J. W. Alexander        24.490       46.226        0.000       25.285 

   41      G. A. Bliss        24.490       46.226        0.000       25.285 

   42      T. Gronwald        24.490       46.226        0.000       25.285 

   43        N. Wiener        28.571       49.000        2.792       27.875 

   44         H. Lemon        24.490       46.226        0.000       25.285 

   45    T. H. Johnson        24.490       46.226        0.000       25.285 
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   46 L. E. Cunningham        24.490       46.226        0.000       25.285 

   47      H.Goldstine        55.102       57.647       19.443       49.510 

   48        J.Neumann        34.694       51.579        7.113       31.983 

   49  J. V. Atanasoff         6.122       37.405        1.573        2.565 

   50          C.Berry         4.082       35.766        0.000        2.366 
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4. melléklet 

 

Centralitás mutatók számértékei az 1946-1952 közötti hálózatban 
 

MULTIPLE CENTRALITY MEASURES  

UCINET 6.289 Copyright (c) 1992-2010 Analytic Technologies 

--------------------------------------------------------------------------- 

Normalized Centrality Measures 

 

                            1            2            3            4 

                          Degree    Closeness  Betweenness  Eigenvector 

                         ------------ ------------ ------------ ----------- 

1        J. Bigelow        34.091       23.913        0.000        0.996 

2        J. Neumann        38.636       28.025       59.937        2.886 

3          A. Burks        34.091       23.913        0.000        0.996 

4      H. Goldstine        34.091       23.913        0.000        0.996 

5    J. H. Pomerene        34.091       23.913        0.000        0.996 

6        W. H. Ware        34.091       23.913        0.000        0.996 

7     J. G. Charney        34.091       23.913        0.000        0.996 

8       J. W. Tukey        34.091       23.913        0.000        0.996 

9       G. W. Brown        34.091       23.913        0.000        0.996 

10        A.W. Vance        34.091       23.913        0.000        0.996 

11    V. K. Zworykin        34.091       23.913        0.000        0.996 

12       J. Rajchman        34.091       23.913        0.000        0.996 

13          D. Carne        34.091       23.913        0.000        0.996 

14          J. Davis        34.091       23.913        0.000        0.996 

15         G. Estrin        34.091       23.913        0.000        0.996 

16          R. Slutz        34.091       23.913        0.000        0.996 

17       J. P.Eckert         2.273        2.273        0.000       -0.000 

18     J. W. Mauchly         2.273        2.273        0.000       -0.000 

19    J.W. Forrester        20.455       24.176       28.768        0.179 

20          G. Brown        18.182       20.370        0.015        0.018 

21       J. Stratton        18.182       20.370        0.015        0.018 

22         N. Taylor        18.182       20.370        0.015        0.018 

23        G. O'Brien        18.182       20.370        0.015        0.018 

24        J. Gilmore        18.182       20.370        0.015        0.018 

25        J. Thomson        18.182       20.370        0.015        0.018 

26           S. Dodd        15.909       20.276        0.000        0.017 

27          K. Olsen        15.909       20.276        0.000        0.017 

28       H. H. Aiken        36.364       23.158        0.000       31.725 

29      J. W. Eckert        36.364       23.158        0.000       31.725 

30       T.J. Watson        40.909       26.829       44.933       33.658 

31    A.H. Dickenson        38.636       23.280        0.007       33.497 

32      T. Watson jr        38.636       23.280        0.007       33.497 

33         B. Phelps        38.636       23.280        0.007       33.497 

34         R. Palmer        38.636       23.280        0.007       33.497 

35       F. Hamiltom        38.636       23.280        0.007       33.497 

36           C. Lake        38.636       23.280        0.007       33.497 

37        R.R Seeber        38.636       23.280        0.007       33.497 

38      J. McPherson        38.636       23.280        0.007       33.497 

39     W.W. McDowell        38.636       23.280        0.007       33.497 

40      A.L Williams        38.636       23.280        0.007       33.497 

41     L.H. LamMotte        38.636       23.280        0.007       33.497 

42         Ch. Kirke        38.636       23.280        0.007       33.497 

43 J. W. Birkenstock        38.636       23.280        0.007       33.497 

44        E. F. Codd        38.636       23.280        0.007       33.497 

45         J. Backus        38.636       23.280        0.007       33.497 

 


