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A Windows 11 hivatalos kiadását 2021. október 11-ével jegyzik, egy olyan operációs 
rendszerét, ami semmit sem tesz a Windows felhasználók szabadságát és a digitális 
autonómiát sértő, régmúltban gyökerező gyakorlatának felszámolásra. Miközben a 
Microsoft szlogenjei nem túl meggyőzően biztatnak, hogy közösség és együtt, a Windows 
11 fontos lépést tesz a rossz irányba, már ami a felhasználói szabadságot illeti.

A Microsoft az új verzió hirdetéseiben hangoztatja, hogy „az élet jobb együtt”, de ami a 
technológiát illeti, nincs annál biztosabb eszköz a felhasználók elszigetelésére és 
gyengítésére, mint a nem szabad szoftver. A nem szabad szoftverek fejlesztése 
antiszociális lépés, mivel döntést jelent egy egyenlőtlen hatalmi struktúra mellett, amiben 
a fejlesztő tudatosan gyengíti és tartja függésben a felhasználót információk 
visszatartásával. Nemcsak, hogy a forráskódot magát titkolja, hanem a szoftver 
működésének módjával kapcsolatos alapvető információkat is: valójában mit csinál, mit 
gyűjt és milyen gyakran súg a felhasználóról. A „besúgás” drámaian hangozhat, de a 
Windows 11 megköveteli az egyes felhasználók kapcsolódását microsoftos felhasználói 
fiókhoz, lehetővé téve személyazonosság és a felhasználói tevékenység összekötését. Még 
azok is, akik úgy gondolják, semmi rejtegetnivalójuk sincs, jobb ha aggódnak, ha a 
számítógépes tevékenységüket potenciálisan megosztják bármely céggel, különösen a 
hírhedt előéletű Microsofttal.

Bizonyára hallottad, hogy a jelenleg Windowst futtató gépek ezrei nem frissíthetnek majd 
Windows 11-re hardverkompatibilitási problémák miatt. Első pillantásra egyszerű, a jól 
ismert erőltetett elavulásról van szó, de a valóság ennél sokkal sötétebb. A Windows 11 
megköveteli egy apró TMP-nek hívott, a számítógép alaplapján található chip használatát, 
valamit, amit a hirdetési szóróanyagaik és a nagyobb sajtóorgánumok „Trusted Platform 
Module”-nak hívnak. Ez egy kicsit megtévesztő, mivel ha ezt egy zárt szoftvereket 
készítő cég alkalmazza, akkor a kapcsolat a felhasználóval nem a bizalmon (trust), hanem 
az áruláson alapul. A felhasználó teljes kontrollja mellett a TMP hasznos eszköz lehet a 
titkosítás és a felhasználói függetlenség erősítésére, ám ha ez a Microsoft kezében van, 
nem lehetünk optimisták.

Várható, hogy a Microsoft ezt a titkosítást szorosabb felügyeletére használja, ami a 
Windows esetében az eszközökre és alkalmazásokra szigorúbb Digital Restrictions 

Management (DRM) alkalmazását jelenti és ily módon biztosítva, hogy Windowsban csak 
a Microsoft által engedélyezett programok futhassanak. Ez esetben nem helytálló egy 
Windowst futtató gépet „személyi” számítógépnek hívni, mivel sokkal inkább a 
Microsoftnak engedelmeskedik, mint a felhasználójának. Valójában elég morbid, hogy a 
Microsoft a Windows 11-el a kompatibilitást ellenőrző programját „PC Health Check”-
nek hívja. Ezzel szemben azt mondjuk, az egészséges (healthy) PC a felhasználója 
igényeit veszi figyelembe, szabad szoftvereket futtat és nem korlátozza szándékosan 
alattomos működéssel. Emellett, sosem küldi el a felhasználó titkosítási kulcsát a céges 
urához. Az elszánt felhasználók valószínűleg megtalálják majd a módját ennek az 
elvárásnak a kikerülésére, de ez nem változtat a tényen, hogy a Windows-felhasználók 
zömét ebbe az aljas számítógépes felállásba kényszerítik.

A Microsoft tudja, hogy a „Team” videokonferencia-programja nem a legfejlettebb a 
világon, mivel a legtöbb Windows-felhasználó egy sokkal népszerűbb (bár erősen 
problematikus) alternatívát, a Zoom-ot használja. Úgy tűnik, a Windows-felhasználó nem 
fogja tudni elkerülni többé, mivel irritálóan központi helyet kap a felhasználói felületen és 
szorosan integrálódik személyes kapcsolatok windowsos kezelési módjába. A járvány 
idején sok videókonferencia-program vált népszerűvé, most abban reménykedünk, hogy a 
„Teams” népszerűtlensége és új, kéretlen szerepe a Windowsban, a felhasználókat általuk 
ellenőrizhető konferenciaprogramok keresésére fogja sarkallni.
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Időnként a Microsoft is rájön, hogy nem lehet ennyire nyíltan antiszociális. Korábban 
sokszor mondtunk véleményt képmutatásról, amikor a Microsoft hangoztatja, „szereti az 
nyílt szoftvert” és „szereti a Linuxot”, kétféle módon is megemlítve a szabad szoftvert, a 
szabadságra hivatkozás nélkül. Emellett Microsoft-alkalmazottak sokak hasznára 
hozzáteszik a maguk részét a szabad szoftverekhez. Ezt a filozófiát mégsem terjesztik ki 
az operációs rendszerükre, és az utóbbi pár évben megpróbálták tovább rombolni a szabad 
szoftverek készítési módját a „life better together”-t azzal, hogy a GitHub kritikus 
funkcióit a nem nyílt JavaScriptre bízták és a felhasználókat a Service as a Software 
Substitute (SaaSS) platformra irányították. Azzal, hogy a Windowson keresztül támadja a 
felhasználói szabadságot és a szabad szoftver közösségét a nem szabad JavaScript felé 
tereli, a Microsoft bebizonyította, nem tervez lazítani a felhasználók gyeplőjén. 

Olyan program, ami tiltja a másolást, módosítást vagy megosztást valójában nem hozhatja 
az embereket „össze”, amiképpen a Microsoft állítja. Szerencsére és messze a Windowstól 
van egy igazi felhasználói közösség, amihez te és szeretteid csatlakozhatnak:

Mit tehetsz:

• Esküdj meg (vagy újítsd meg azt), hogy nem használsz Windowst és segíts egy 
barátodnak GNU/Linux-ot telepíteni, így üzenve a Microsoftnak, hogy olyan szoftvernek, 
ami gúzsba köti a felhasználót, nincs helye a Windowsban.

• Dönthetsz a Windows leváltásáról szabad szoftverekből álló operációs rendszerrel, mint 
a Trisquel, vagy más GNU/Linux operációs rendszer disztribúciójával.

• Ha nem érzed késznek magad a teljesen váltásra, használhatod forrásként a Free 
Software Directory-nkat kiindulópontnak a szabad szoftveres utazásodhoz programok 
felkutatására.

• Ha nehézségeid lennének a szabad szoftverre váltásban, vagy tanácsra van szükséged, 
hogy másoknak tudjál segíteni ugyanebben, reméljük veszed a fáradtságot és visszajelzést 
küldesz a Freedom Ladder kampányunk nyilvános leiratával kapcsolatban.

Reméljük, magad is kihasználod az alkalmat jelentősebb váltásra oly módon, hogy olyan 
szoftverek használata mellett döntesz, amik erősítik a közösséget és az együttműködést, 
szemben a korlátozásokkal. Ne essünk bele a zárt szoftverek csapdájába, amik rövid távú, 
felszínt érintő fejlesztésekkel azt a látszatot keltik, mintha jobbá tennék az életet, ehelyett 
váltsunk szabad szoftverre, az egyetlen szoftverre, ami kihozhatja belőlünk a legjobbat.
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