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A¿eti komputilon necesas elekton pri la ope-
raciuma sistemo (de nun OS) kiun oni uzas per 
komputilo. En ¿i tiu artikolo mi intencas montri, 
ke tiu elekto ne estas sen implikoj kaj, ke oni 
prefere konu la OS-historion kiu ebligas kons-
cian elekton sen antaºjuoj. Fine mi proponos 
Linukson kiel natura elekto por esperantoj, kaj, 
surbaze de historio, mi klarigos kial. Fakuloj 
pardonu min pro la neevitebla neprecizeco de 
terminoj: mia ideala celleganto estas ofta uzanto 
de komputiloj, ne komputika fakulo. La teknika 
parto celas komprenebli al iu ajn ofta uzanto 
de komputiloj, kaj pro tio la neprecizeco. Sed 
gravas ke kelkaj konceptoj, kvankam neprecizaj, 
eniru la komunan konon de normalaj uzantoj, 
¿ar informadiko eniras ¿ies ajn vivon je momento 
kiam homo ekÒaltas komputilon.

Kio estas komputilo?
¢iu komputilo konsistas el hardvaro kaj soft-

varo. Hardvaro estas la korpa, la tuÒebla parto: 
unue estas la aparataro, kiu siavice konsistas 
el ¿efaparato, kun almenaº unu procesoro 
(organo plenumanta komandojn, laº SPIV), 
senvice atingebla ¿efmemoro (angle RAM) kaj 
almenaº unu durdisko, necesaj por mastrumi 
kaj savi datumojn; krome estas la flankaparatoj 
por enigi kaj kontroli komandojn, respektive 
tajpilo, muso kaj ekrano (en kutima kombino: 
povas malsimili por blindulo, ekzemple). La ko-
mandoj por funkciigi komputilon estas elektraj 
signaloj kiuj havas signifon, en matematiko je 
bazo du, simbole tajpitaj en iu kodolingvo. Tiu 
kodolingvo tradukatas per speciala programo 
en maÒinlingvo, la nura kodolingvo rekte kom-
prenebla de la komputilo je bazodua mate-
matiko. ¢i tiu operacio nomias ‘kompilado’ 
kaj la programo ‘kompililo’. La rezulto estas 
programo rulebla per la komputilo. Kompil-
ite, programo estas malfacile Òanebla e¿ de 
lerta programisto. Do, softvaro ekzistas en du 
statoj: la fonto-stato – t.e. la teksto verkita en 
la kodolingvo tralegebla de homa esto, kaj la 
kompilo-stato – t.e. la kodo en maÒinlingvo. Se 
oni volas scii, ¿u iu dosiero estas en fonto- aº 
en kompilo-stato, oni povas simple malfermi 
la dosieron per tekstorigardilo: se la rezulto 
estas bloko de karaktroj sen spacoj preskaº 
entute nelegeblaj, la stato estas kompilo; ali-

kaze, la teksto aspektos iel enpaigita jene: 
angle-devenaj vortoj, matematikaj formuloj kaj 
diversspecaj parentezoj videblaj; ¿ie percept-
eblas iu senco de ordo.

Kial gravas OS en komputilo?
OS estas la parto de la softvaro plej prok-

sima al la hardvaro: i plenumas la administr-
adon de la aparataro kaj dialogas kun aliaj 
niveloj de la softvaro: la uzantula interfaco 
– kiu prezentas operacirezultojn en formo 
legebla de homa esto, kaj la aplikaj programoj, 
kiujn uzanto rulas por uzi la komputilon mem, 
ekzemple por tajpi kaj printi teskton, sendi 
retpoÒtaÏon, krozi en la reto, desegni bildon, 
aºdi muzikon, ktp. Kutime uzantoj vidas nur 
tiun nivelon de la softvaro, kaj, lerninte uzi 
unu aplikprogramon por specifa tasko, ili 
kontentas. Tamen estas la OS kiu ebligas la 
eneralan funkciadon de la komputilo, kaj 
inter aliaj taskoj estas respondeca pri la bona 
uzo de la hardvaro. Bona OS konas bone sian 
hardvaron, por plej efike uzi in, kaj tamen 
ne devas esti strikte ligita nur al tiu specifa 
hardvara vario por ke la aplikprogramoj de la 
uzantoj porteblu tra diversaj komputiloj.

La 70aj jaroj: Unikso kaj la modernaj 
komputiloj

La aperigon de la unua komputilo oni 
datas je 1941, sed nin interesas la historio de 
la modernaj. En novembro 1973, ¿e universi-
tato de Purdue, Ken THOMPSON kaj Dennis

Linukso kiel malterorisma vojo al informadiko

Ken Thompson kaj Dennis Ritchie ¿e Bell Labs, 70aj
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RITCHIE prelegis kaj prezentis dokumenton 
pri Unikso al Simpozio pri Principo de Ope-
raciumaj Sistemoj. Unikso, baze de la pio-
nira OS ’Unics’ de 1969, estis la unua plene 
funkcianta OS kodita en medio universitata, 
ne komerca. Frue la universitato de Berkeley 
interesiis kaj Unikso komencis uzati flanke 
al komercaj OS-oj. La noveco de Unikso estis 
la malfermo de la softvaro-fonto: oni povas 
tralegi kaj plibonigi la OS-on, uste ¿ar i estis 
universitata produkto: oni traktis unuafoje OS 
kiel produkto de scienca esploro: ¿iu povas 
kontribui kaj plibonigi, por ke pliboniu la 
enerala scio de la internacia scienca komu-
numo. Bedaºrinde ¿i tiu informadika epoko 
ne daºris longe: frue, Bell Labs interesiis al 
la naskita Unikso kaj financis la projekton. La 
kialo estas tre simpla: kiel dirite, OS ligitas al 
hardvaro, kaj la tiama komputilo estis grand-
ega kaj multekosta, kaj e¿ institucio sufi¿e 
ri¿a kiel usona universitato ne povis subteni 
sole ¿iun elspezon.

Konsekvence, multaj sekvis la ekzemplon 
de Bell Labs: naskiis multaj varioj de Unikso 
por adaptii al la diversaj aparatoj. Notu ke 
¿iu konformas al publika uniksa normo por 
ke ¿iu povu senpene komunikadi unu kun la 
alia, sed plejparte la travideblo de la fonto ne 
estis garantiita. ¢iu uniksa vario nomias «dis-
tribuo». Tiutempe Unikso estis uzata precipe 
por teoriscienca esplorado kaj komunikado: 
la unua retpoÒta mesao datias de 19711 kaj 
i senditis per la avo de la nuna interreto, 
ARPANET. ia uzo rapide interesis la komu-
numon de uniks-uzantoj, kiuj nomiis inter 
si ‘uniksanoj’, kaj en la fruaj 80aj la norma 
softvaro por sendi, nome sendmail, firmiis. 
Tiu normo validas e¿ nuntempe en interreto: 
do oni povas diri, ke la uniksa normo estas 
la grunda OS de la informadikaj komunikoj. 
Alivorte, ¿iu OS devas adaptii al tiu normo 
por komunikadi perrete. Sendmail koditis laº 
la uniksa distribuo de Berkeley Universitato, 
nomita Berkeley Softvara Distribuo, mallonge 
BSD. Tiu distribuo kreita en 1977 de Bill JOY, 
paÒ' al paÒe iis la plej populara distribuo en 
la universitataj medioj.

1980-1983: la blanka informadika 
terorismo ekestias

La situacio de la uniksa komunumo komen-
ce de la 80aj ne estis gaja. Multaj informadik-
istoj lasis sciencajn instituciojn por ii dungitoj: 
Bill Joy en 1982 aliis al Sun Microsystems, 
Leffler, kolego de Joy kaj lerta uniks-kodviro, 
aliis al Lucasfilm. ¢iu kodis programojn por 
la diversaj uniksaj varioj, kaj ilia kodo-fonto 
fermiis. Sed unu homo volis Òani tiun si-
tuacion: Richard STALLMAN. Li estas homo 
kiu laboris en la 70aj ¿e MIT, kie li spertis la 
oran epokon de unikso, kaj li estis profunde 
konvinkita ke “komerca softvaro estas antiso-
cia... kion alian vi povas diri pri sistemo bazita 
sur la divido de la publiko kaj la senhelpigo de la 
uzantoj?”2 Laº li, la spirito kiu gvidis la uniksa-
nan komunumon en la 70aj devus esti revekita 
per nova jura subjekto, kiun fondis li mem, la 
FSF (angle: por Libera-Softvara FondaÏo). La 
softvaro kodita de la FSF ne havis kopirajton, 
sed sekvis principon inversan: la ‘kopilefton’. 
Citante HILLEL (la sama filozofia fonto kiel ¿e 
Zamenhof!), Stallman klarigas ke la softvaro 
devas ui kelkajn liberojn: la libero ruli por 
¿ial; la libero Òani la fonton; la libero disvast-
igi kopiojn, originalajn aº Òanitajn de iu ajn, 
la libero (ne)pagigi la uzon de ies softvaro. La 
nura limo kiun oni ne devas preterpasi estas 
forigi ¿i tiujn liberojn. La ¿efa licenco de tiu 
filozofio nomias enerala Publika Licenco, 
mallonge GPL. Tiam, en 1984, Stallman ko-
mencis grandiozan projekton: reskribi ¿iun 
softvaran pecon de Unikso, sub la GPL, por 
substitui komplete la OS-on: li nomis tiun OS-
on GNU (‘rekursiva’ akronimo por GNU ne 
estas Unikso). Efektive, skribi softvaron por 
la BSD-Unikso tiam ekvivalentis al donaci 
tion al Berkeley Universitato, kies licenco 
estis pli strikta kompare al GPL. Honorvere 
aldonendas, ke skribi sub GPL ekvivalentas 
al donaci la softvaron al Stallman... Tamen 
agnoskendas ke, malgraº limoj kaj la kritikoj 
moveblaj al GPL kaj al guruaj kaj iom pedantaj 
personecaj trajtoj de la homo, Stallman estis 

2. STALLMAN, Richard, The GNU Operating System and 
the Free Software Movement, artikolo el Open Sources: Voi-
ces from the Open Source Revolution, O’Reilly 1999, plena 
teksto en la uson-angla ¿e: http://www.oreilly.com/catalog/
opensources/book/stallman.html

1. HARDY, R., The Evolution of ARPANET email, historia tezo 
¿e Berkeley Universitato, Kalifornio 1996, plena teksto uso-
nangle: http://www.ifla.org/documents/internet/hari1.txt
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la unua informadikisto kiu filozofe rekonis 
la tiam naskiantan blankan informadikan 
terorismon, kaj proponis konkrete alterna-
tivan vojon.

Ju pli la informadiko eliris la universitatan 
medion, des pli i eniris merkatan learon: 
uzanto estas kliento, do li ne devas kompreni 
ion ajn pri la komputilo, ne povas korekti 
softvarajn erarojn (kaj pro tio la fonto estas 
ne publika), kaj por fari la samajn taskojn, 
ekzemple prilabori dokumenton por printi, 
fojfoje li devas Òani la hardvaron ¿ar i rapide 
maljunias kaj la nova, fermita, merkat-lea 
OS ne plu funkcias sur lia nuna komputilo. 
Kaj la dokumentoj de la aplikoj ne estas plu 
plene kongruaj kun la emelaj aplikoj en la 
nova OS. Jen la silenta, blanka terorismo de 
informadiko: supozi ke tiu ¿i estas la nura 
vojo por informadiko, preskaº natura leo. 
Tiu merkata (ne natura!) leo nomeblas OS-
versiado. La viro kiu trovis kaj plene aplikis 
¿i tiun leon estis Bill GATES, la fondinto de 
Microsoft. Nun mi klarigas kiel li gajnis la 
merkatan OS-militon.

La ¿efa limo al la disvastigo de la kom-
putila uzo en la fruaj 80aj estis la hardvaro: 
tro granda, tro multekosta. En la 70-aj multaj 
klopodis konstrui komputilojn en la propra 
remizo, sed finfine nur du knaboj vere suk-
cesis: en 1976, Steve JOBS kaj Steve WOZNIAK 
fondis la Apple-entreprenon. Iliaj OS Apple 
kaj la komputilo Apple II, la unua persona 
komputilo de la mondo, rapide eniris lernejojn, 
kie oni uzis por programi kaj ludi. Sed la du 
Steve ne pensis pri enigi ilian komputilon en 

oficejan medion, kaj en 1981 la koloso IBM 
enmerkatigis la unuan Personalan Komput-
ilon (angle PC), kies OS estis MS-DOS, la OS 
de tiam eta entrepreno, laºnome: Microsoft. 
Apple klopodis revoluciigi la informadikan 
mondon kreante komputilon nome ’Lisa’, sed 
la prezo estis fora de la merkato kaj ’Lisa’ 
neniam in konkeris. Lisa estis ja revolucia, 
¿ar i estis la unua komputilo kiu aktualigis 
la sciencajn esplorojn de PARC pri la Gra-
fika Uzantula Interfaco (GUI) en konkreta 
produkto. Unuadire, GUI estas la maniero 
rilati kun komputilo per ekrano, fenestroj, 
kaj muso. Sed estas multe pli: ekzemple la 
menuo ‘dosiero’ ¿iam trovias tute maldekstre, 
la menuo ‘helpo’ tute desktre. Tiuj normoj 
kiuj permesis al komputiloj uzati ne nur de 
fakuloj, sed de “la resto de ni”, kiel asertis iel 
pompe Steve JOBS, naskiis per Liza (angle: 
Lisa). ¢i tie ne estas la loko por ekzameni 
la principoj de GUI: atentindas nur ke, male 
al la Komand-Linia Interfaco (KLI), kie oni 
sekvas la principon “tajpu kaj memorigu” la 
komandojn, en GUI oni sekvas la principon 
”vidu kaj alklaku” la komandojn. Alivorte, GUI 
ebligas uzon de aplikprogramoj al nefakuloj 
sen la bezono koni kiel funkcias la softvaro. 
Tiu principo nomias OS-amikemo. Temas 
pri bona principo: la malbono fakte ne estas 
en la eblo nescii kiel funkcias la komputilo, 
male, en la neeblo scii. Kaj por permesi 
tiun liberon oni devas havi la eblon vidi la 
sofvaro-fonton, kaj la nura vera eblo por ui 
tiun liberon estas per KLI. Do oni ne devas 
vidi GUI kaj KLI kiel malamikoj: ili estas la du 
flankoj de enerala uzo de komputilo: GUI 
por nefakula uzo, KLI por fakula plejbonigo 
de la komputilo, programado kaj specialaj 
taskoj ligitaj al la maÒino.

1984-1990: la blankaj teroristoj 
kredas triumfi

Post la sinko de Liza, Apple engais lertan 
manaeron de Pepsi-kolao, nome John SCUL-
LEY-on, kaj, en 1984, enmerkatigas la unuan 
MakintoÒon, kun efika reklamad-kampanjo, 
kiun, okaze de la dudeka datreveno, Apple 
publikis en sia retejo. La kosto de MakintoÒo 
estis pli merkatala ol tiu de Lisa kaj la pro-
dukto-linio simpliis.

Richard Stallman en 1999, kiam li ricevis la Premion Yuri 
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La makintoÒa OS, la OS de Apple, estis 
strikte ligita al la hardvaro kaj same la aplik-
programoj, kiujn tiam nur Apple rajtis krei.

Tio estis la merkatika eraro: Steve Jobs frue 
foriris kun kelkaj fidinduloj por sekvi novan 

projekton. Male, IBM-komputiloj funkciis dan-
ke al MS-DOS, kiu estis kopirajto de Micro-
soft, la tiam-nura entrepreno kiu elektis ne 
produkti hardvaron. Tiu elekto estis merkate 
genia. Bill Gates, estro de Microsoft, rapide 
permesis al konstruantoj de hardvaroj, aliaj 
ol IBM sed IBM-kongruaj, la uzon de sia OS 
kaj la kreadon de aplikprogramoj ruleblaj per 
sia OS. Tio ebligis al li, dum jaroj, kreskigi 
sian entreprenon enspeze de IBM. Multaj aliaj 
softvar-entreprenoj skribis aplikaÏojn por la 
OS de Microsoft: Apple dekomence ne lasis 
la saman liberon, kaj kiam Apple Òanis poli-
tikon, la merkato estis jam konkerita. Notindas 
ke MS-DOS estas OS laº la KLI-principo kiel 
Unikso, kvankam malpli pova: merkataj leoj 
gajnigas produktojn e¿ se ili ne estas la plej 
bonaj surmerkate, kaj tio perfekte validis pri 
la OS-milito, Bill Gates konstruis GUI-on per 
fenestroj sur MS-DOS en 1985 (versio 1.0) sed 
nur en 1990 i vere ekfunkciis (versio 3.0): i 
tiel gravas ke oni esperantigis ian nomon: 
Vindozo. En 1990 GUI-vidpunkte la makintoÒa 
OS estis ege pli bona (ekzemple, tiama Vin-
dozo havis nur 16 kolorojn, dum la makintoÒa 
256), kaj la imitado lan¿is kopirajt-batalon en 
tribunaloj, konkludante nenion. Apple firm-
igis sian merkaton en speciala aro da uzantoj: 
liberprofesiaj BASP-oj, ekzemple grafikistoj kaj 
arkitektoj, tipografoj kaj eldonistoj. Vindozo, 
male, konkeris la oficejojn kaj iom post iom 
e¿ la domojn, ¿ar ekestiis kelkaj ludoj ne 
haveblaj sur aliaj ludkomputiloj, kiel ekzemple 
Amiga de entrepreno Commodore.

1991-2004 (1): la merkata batalo por 
konkeri la hardvaron

Kia estis la situacio en la uniksa mondo 
komence de la 90aj? De 1969 is 1989 aperis 
73 variaÏoj de Unikso kaj en 1990 estis uzitaj 
almenaº 113. Aparte menciinda estas la unikso 
de Steve Jobs. El la ”nova projekto”pri kiu la-
boris la fondinto de Apple rezultis, la 18an de 
septembro 1989, Nekststepo (angle NeXTSTEP) 
versio 1.0. Jobs estis profunde konvinkita ke, 
unuflanke bona OS devus esti unikso-kongrua 
– ¿ar la uniksa historio kaj spertoj demons-
tris ke tio estis la plej stabila sistemo, multe 
pli ol Apple-OS kaj Vindozo –, aliflanke  la 
bona OS devas havi simplan kaj amikeman 
GUI. Ekzistis fakte GUI por uniksoj, nome 
x-vindozo, sed vere ne tro allogaj kompare 
kun la konkurantoj. La avantao de la uniksa 
GUI estas la preskaº kompleta eblo personigi 
laºpla¿e la interfacon mem, danke al la mal-
fermo de la kodo-fonto. NeXT, la entrepreno 
de Jobs, laboris dure pri tio kaj sukcesis de-
segni unu el la plej belaj uniksoj skribitaj en 
la tuta historio. 

Tamen, Jobs estis obsedita konstrui hard-
varon pli bonan ol tiu de Apple, kaj tio estis 
la komenco de la sinko de la entrepreno. La 
komputilo prenis la formon de kubo: alloga ja 
i estis, tamen terure kosta kaj terure mallibera 
vidpunkte de la hardvaro: ekranon, tajpilon, 
muson, e¿ printilon vi devis a¿eti ¿e NeXT, 
kaj, anstataº enmeti k-diskon, kiel porteblan 
diskon li elektis skribeblan magnetodiskilon 
de Canon, kies diskoj estis terure kostaj kaj 
malrapidaj en legado-skribado. ¢iukaze, en 
1991 NeXT vendis 50.000 kopiojn de sia kom-
putilo, precipe al bankoj, hospitaloj, universi-
tataj departamentoj de informadiko kaj gran-
daj entreprenoj, kaj ¿iu diradis: “ni amas la 
softvaron, ni malamas la hardvaron.” 

En 1992 la vojo de Microsoft Òajnis la unika 
bona informadike: NeXT kaj Sun Microsystem, 
alia giganto de softvaro por grandegaj maÒinoj, 
planis ruladi siajn uniksojn kaj softvarojn al 
komputiloj IBM-kongruaj; Apple mem lan¿is

La teamo de Apple kiu estigis la MakintoÒon en 1984. Steve Jobs 
estas la ulo kiu braktenas la komputilon

3. Lèvènez, Eric, Open Systems, impresa grafiko videbla 
¿e: http://www.levenez.com/unix
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1991-2004 (2): linukso kaj la 
liberigo de la OS-oj

En 1990 la GNU-projekto finiis krom eta 
sed fundamenta peco: la kerno. La kerno de 
GNU, nome ‘Hurd’-o, ne pretis, kaj Òajnis ne 
estos preta dum pliaj jaroj. En 1989 JOLITZ pu-
blikigis en la reto, sub libera licenco (kvankam 
ne GPL) 386/BSD-on, varion de universitata 
BSD-unikso por IBM-kongruaj, tamen enestis 
tiom da cimoj (Ïargona esprimo por ’kodaj 
fuÒoj’, NdA) ke la OS ne estis praktike uzebla. 
La nura uniks-devena kerno, kiu funkciis por 
bazaj operacioj, nomiis ‘Minix’-o: in pretigis 
koloso de la monda akademia rondo de infor-
madikistoj, prof-ro Andrew TANENBAUM. Lia 
Minikso estis ilo por liaj studentoj kiuj povis 
kompreni kio estas OS per softvara medio. 
Sed e¿ tio ne pretis por vasta uzado. Tiam 
obskura juna studento el Finnlando, Linus 
TORVALDS, klopodis reskribi de 0-punkto la 
fonton de la kerno por unikso-kongrua sis-
temo, ne aldonante pecojn al BSD-kodo. Li faris 
tion dum la longa vintro de sia lando, lud- kaj 
studcele. La 25an de aºgusto 1991, li retpoÒtis 
al la virtuala komunumo de la miniks-uzantoj 
mesaon anoncantan la finpretigon de sia OS 
en sia IBM-kongrua komputilo. “i estas libera 
(kopirajtas mi, sed libere disvastigebla sub tre 
relaksa licenco),” respondis Linus al surprizitaj 
sed interesitaj homoj la 19an de decembro. 
Kiam ¿iuj klopodis verki la Perfektan Uniksan 
Kernon, Linus, estante praktika homo, reskri-
bis ¿ion en eble ne eleganta maniero (nepre 
escepta, ¿ar Òajnis al ¿iuj frenezaÏo reskribi 
de 0-punkto la kernokodon) tamen perfekte 
funkcianta. Profesoro Tanenbaum deklaris, 
ke se Linus “estus lia studento, per linukso li 
ne sukcesus je lia ekzameno”. La dudekjarulo, 
iom arogante pro sia juneco, sed prave laº 
la enhavo, respondis jene: “Via laboro estas 
profesori kaj sciencesploristi: tio estas diable 
bona pravigo por kelkaj mensdifektoj”. Kiam 
mi legis la mesaajn diskutojn inter la stu-
dento kaj la akademiano, ili memorigis al 
mi la kritikojn de la perfektema momento 
de la movado por trovi la Perfektan Lingvon 
Internacian, kiu okazis en la unua duono de 
la dudeka jarcento. Otto JESPERSEN kaj André 
MARTINET, ekzemple, estis ja lertaj lingvistoj 

sekretan projekton, kodnomo Star Trek, por 
ruladi sian OS-on en IBM-kongruaj. 18 homoj 
laboris super la projekto ’Star Trek’ plentempe 
kaj nur ses monatojn post la lan¿o, precize la 
31an de oktobro, ili sukcesis. Microsoft res-
pondis dungante la vicprezidanton de Apple, 
Roger HEINEN, kaj, informite pri la projekto, 
minacis ne vendi Vindozon al iu ajn hardvar-
konstruanto kiu elektus la Apple-sistemon. 
Apple rezignis. Komike, la Apple-OS ruliis 
pli rapide en IBM-kongrua hardvaro ol en 
hardvaro de Apple mem. 

La situacio en la fruaj 90aj jaroj estis porti 
¿iun OS-on al la IBM-kongrua hardvaro, ¿ar 
ties procesoroj plibonigis siajn kapablon tre-tre 
rapide kaj ne tro koste. Tamen tiuj ¿i movoj 
enkadrias en blankterorisman vojon: temas 
pri nura merkata, mongajna, komerca batalo, 
ne pri plivastigo de la liberoj de la uzantoj. 
Stultas la tiamaj partoprenoj por aº kontraº 
Microsoft, aº Apple: ¿io Òanias por Òani 
nenion.

La vera novaÏo venis denove de la alia 
vojo, la malterorisma, kiun eksulkis en la 80aj 
Richard Stallman. Sed, plian fojon la noveco 
fontis ne de institucio kiel FSF sed el univer-
sitata medio.

Bill GATES en 1993 kun komputila prototipo, en la jara 
kunveno por vindozaj inenieroj

Niaj hakuloj  ___________________________
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kaj akademiaj kolosoj, sed ilia profesoreska 
perspektivo ne alfrontis la realon: la esperanta 
funkcias plene kiel lingvo, kial diskuti pri eblaj 
lingvoprojektoj? Kaj same Linus respondis pri 
linukso: en eta tempo formiis komunumo 
de ‘hakuloj’. Permesu al mi profundii iom-
ete pri tiu esprimo. ’Hakulo’ estas Ïargona 
esprimo trofoje misinterpretita en (ne)faka 
gazetaro: hakulo ne estas komputika krimulo, 
sed male, informadika malteroristo. Hakulo 
– uste kiel Linus Torvalds ja estas – laboras 
por liberigi la komputilojn, kaj softvare kaj 
hardvare. Liaj celoj estas rekono en la malteror-
isma movado, ludi per kodlingvoj kaj montri 
cimojn en ekzistantaj OS-oj. La prezento de 
multaj difektoj en la multaj versioj de Vindozo 
– ververe ne tro malfacile troveblaj – hurlitaj 
de la tutmonda gazetaro, kaºzis kampanjon 
kontraº la tuta movado, uste kiam la uzo 
de linukso komencis disvastii. Ripro¿indas 
la perdo de datumoj fare de ‘nigraj hakuloj’ 
kiuj eniris percime la komputilojn kaj same 
mi opinias pri datumdetruantaj virusoj. Tamen 
la plejparto de hakuloj estas ’blankaj’: t.e. ke 
ili malkovras cimojn, publikas la vojon de 
la malkovro, kaj atentigas la respondeculojn 
pri la cimohava softvaro. Tiu ¿i estas uste 
malterorisma konduto al informadiko, al kiu 
mi persone alias.

Linus Torvalds el la filmo The Code (La kodo) 
pri la genezo de linukso4

Torvalds trovis, ke la plej bonan kompililon 
de C-kodlingvo faris Stallman, kaj konsekvence 
la amaso da softvaro de la GNU-projekto eniris 
linukson, kaj linukso licenciis je GPL ekde 

publikado de 0.12. Samtempe, la hakuloj, lud-
cele kaj tute senpage, proponadis plibonigojn 
kaj aldonojn al Linus, kiu decidis, ¿u aprobi al 
sia OS aº ne. Tio estis vera uragano en la tuta 
movado: en 1991 la uniksa komunumo res-
pondis al la linuksa, publikigante netBSD-on, 
uzeblan varion de unikso kiu celis rulii en ¿ia 
hardvaro. La OS startis de la 386/BSD de Jolitz, 
sed post kelkaj monatoj, pro personaj kialoj 
grupo da uniksanoj fondis la distribuon de 
‘FreeBSD’, uniksa vario libera, cele al IBM-kon-
gruaj hardvaroj por kontraºstari la fenomenon 
“linukso”: do ili enigis eblon, por ruli linuksan 
softvaron, en sian OS-on. Alia softvaro alvenis 
en la informadika areno kiel vera revolucio: 
Mozaiko (Mosaic), la unua grafika krozilo de 
interreto, de kiu venis Netskapo, kiel unua 
komerca kaj disvastigita. Jaris 1993, kaj Mo-
zaiko, sciencesplora produkto, funkciis sur 
tri OS-oj: vindozo, la makintoÒa kaj x-vindozo, 
alivorte sur uniksoj kaj linuksoj. La naskio de 
la Tut-Tera TeksaÏo estis subtakse konsiderita 
de Bill Gates kaj la aliaj blankaj teroristoj, kaj 
tio ebligis al la malterorisma movado atingi 
avantaon. Notu, ke uniksoj kaj linuksoj estis 
jam pretaj por komuniki interrete, ¿ar la reto 
estis konstruita per unikso; male pri vindozo 
kaj la makintoÒa OS. Microsoft e¿ ne delasis la 
malnovan kaj etpovan MS-DOS-on, bazon de 
vindozo, is 1997. Samtempe en 1995 alia gru-
peto de BSD-anoj fondis alian kroman distri-
buon, nome ‘OpenBSD’, fokusita je sekureco. 
Efektive, la amikemo de ’OpenBSD’ preskaº 
nulas, sed i estas la plej sekurema OS en la 
mondo. Ankaº la linuksa komunumo fondis 
multajn distribuojn en la 90aj, sed male al la 
uniksanoj kelkaj klopodis fondi linuks-bazajn 
entreprenojn, ¿ar GPL ebligas tion, male al 
la licenco de BSD. Konsekvence, la linuksa 
komunumo komencis evoluigi la OS-on por 
la ordinaraj uzantoj, kaj tio signifas praktike 
konstrui amikeman GUI-on. En oktobro 1996 
ekaperis KDE, tabulmedio sur x-vindozo, kiu 
estis jam de la komenco tre alloga. La 12an 
de julio 1998 eldonitis, kiel libera softvaro, la 
versio 1.0. La afero vekis merkatajn interesojn, 
kaj tial kelkaj klopodis malliberigi la softvaron 
pro neklareco de la licenco. La kverelo solviis 
sufi¿e rapide, sed samtempe alia linuksana 
grupo fondis la projekton Gnomo.

4. PUTTONEN, Hannu, The Code, intervjua filmo pri 
linukso kaj la malterorisma informadika movado. Vidu plu 
en la angla reteje: http://www.thelinuxmovie.com

___________________________  Niaj hakuloj
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Dum la tutaj 90aj, KDE kaj Gnomo, la plej 
popularaj tabulmedioj, ne povis komuniki unu 
kun la alia, sed finfine en la lastaj jaroj tiu ¿i 
problemo solviis, ankaº danke al la lobia pres-
ado de la linuksaj entreprenoj. La ekzisto de 
du nekomunikantaj tabulmedioj malrapidigis 
la disvastigadon de linukso por ¿iutaga uzo. 
Tamen, kiel servilo, linukso komencis forigi 
multajn uniksajn variojn, precipe la komercajn, 
kaj, danke al sia bona OS-stabilo, sin proponis 
kiel konkreta alternativo al la vindozaj serviloj 
de Microsoft. Responde, Microsoft akrigis la 
kalumnian kampanjon kontraº linukso, sed 
tio estis bumerango: kiam la sekretaj halovenaj 
dokumentoj eniris interreton, klaris al ¿iuj, ke 
Microsoft timis serioze la linuksan movadon 
kaj konsideris la liberan OS-on danera. Danke 
al konstanta laboro de Eric RAYMOND, guruo 
de la malfermofonta movado, kiu asertas ke 
ne gravas GPL aº alia licenco, sed la malfermo 
de la kodofonto, la prestio de linukso pli 
kaj pli altiis. Kiam IBM komencis televidan 
kampanjon favore al linukso, Microsoft timis 
pli serioze. Fine, ankaº kelkaj eºrokratoj 
klopodas leodoni por ebligi al la publika 
administrado liberan elekton de OS, komerca 
aº libera, per la uzo de malfermaj dokument-
formatoj. La vera baro al vastigado de la uz-
ado de linukso fakte estis la neekzisto de 
seriozaj oficaj prilaboriloj similaj al Microsoft 
Office. Sed tio Òaniis dank' al la alternativo 
desegnita per la kodolingvo Javao, fare, en 
Sun Microsystem, de Bill JOY, la fondinto de 
la unua BSD-unikso: la ofica prilaborilo Open-
Office. Tio preskaº perfekte kongruas kun 
la rivalo de Microsoft, kaj rulias sur ¿iu OS, 
e¿ vindozo kaj la makintoÒa. Kompreneble, 
i estas libere uzebla, kvankam ne GPLe. La 
lasta historio de Apple, krome, montras kiel 
la uniks-kongrua normo estas rekonstruanta la 
situacion de la 70aj: post la sinkigo de projekto 
Star Trek, Apple akiris la entreprenon NeXT 
por redungi Steve Jobs-on kiel estron. Kaj en 
1997, denove en Apple, Jobs anoncis la ontan 
kunigon de la makintoÒa OS kun la uniksa 
vario NeXTSTEP: oni devas atendi la someron 
de la jaro 2001 por vidi en vendejoj la novan 
MakOS-on, la X-on, kies kerno estas FreeBSD 
kaj kies interfaco estas Apple-eska. Tre frue 
la hakula komunumo sukcesis ruli liberan 

softvaron e¿ en la OS de Apple, inkluzive 
KDE5. Samjare Microsoft eldonis vindozon 
XP, kies KLI tre similas al tiu de unikso (¿u 
hazarde?). E¿ vindoze oni povas ruli liberan 
softvaron6, inkluzive KDE-on7. Kompreneble, 
la hakula komunumo sukcesis fari ankaº la 
inverson: ruli vindozan softvaron en uniks-
kongruaj OS-oj kiel linukso8, kaj MakOS X9. 
La sekreto estas Òani kompililojn kodante la 
aplik-fontkodon unufoje.

Kial ¿iu esperanto devas havi liberan 
softvaron en sia komputilo?
Nenio povas plu haltigi tiun grandan, 

anarkisman kaj vivpulsan informadikan mal-
terorisman movadon. Kaj kompreneble nia 
informadikista rondo komencis verdigi la tutan 
aferon. Gravegas kolego Wolfram DIENSTEL, 
kiu tradukis KDE-on preskaº komplete (en 
foto 6, vi divenos malmultajn vortojn en la 
itala, mia dua elekto pri la lingva uzo de mia 
komputilo) kaj lan¿is ReVon, la plej kompletan, 
liberan esperanta-multlingvan vortaron en la 
reto. Mi konsilas KDE-on al esperantoj, ¿ar 
nuntempe Gnomo estas avare tradukata, en 
la esperanta vi povas pli precize krozi per 
Galeono kaj nenio plu10. Krome, per KDE vi 
povas uzi KOficon kiel oficprilaborilaron, kiu 
ankoraº ne bonas kiel OpenOffice, sed estas 
komplete esperantigita, male al tiu lasta. Mi 
opinias, ke por organizaj taskoj en esperantaj 
kunvenoj KOfico tre trafas. La plej natura OS 
por uzi KDE-on estas kompreneble linukso, kaj 
en la multo de la distribuoj laº mia scio nur du 
estas esperantigitaj ne nur dum la uzado, sed 
ankaº dum la instalado-proceso (la momento 
en kiu la softvaro ekfunkcias en la hardvaro). 
Unu estas Debiano, la alia Mandrako. ¢iu ha-
vas avantaojn kaj malavantaojn. 

5. PFEIFLE, Kurt: Native KDE Port for Mac OS X, mesao 
el KDE.news, 2004, angla teksto kun ekranfotoj je: http://
dot.kde.org/1073009304/

6. GNUWin-teamo, GNU-Win: Open your Windows!, 
prezento multlingva de la retejo: http://gnuwin.epfl.ch

7. KDE-teamo, KDE on Cgywin, anglalingva retejo: http:
//kde-cygwin.sourceforge.net/

8. WINE-teamo, WINE: Windows apps without Windows, 
anglalingva historio ekde 1993 de la vindoz-en-linukso: http:
//www.winehq.com/site/about

9. WINE-teamo, Dar WINE: Windows apps without Win-
dows, anglalingva retejo: http://darwine.sourceforge.net

10. Gnome-teamo, Gnomo: Gnome Esperanto, anglalingve pri 
esperantigo de GUI: https://sourceforge.net/projects/gnomo

Niaj hakuloj ___________________________
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Debiano estas distribuo arigita nur de GPL-
softvaro: tio garantias la liberon de la OS, kiu 
povas uzati e¿ per la kernohurdo de Stallman, kiu 
post la alveno de linukso finis sian laboron. La 
instalo-procezo ne estas tre alloga, sed estas tre 
bone klara, kiam vi devas decidi inter du aº pli ol 
du elektoj. Debiano, esperantigita de verda teamo, 
havas la kroman avantaon ke i povas rulii per 
preskaº ¿iu hardvaro. Vi lernas unu OS-on, kaj 
vi uzas in ¿ie. La malavantao estas parte en la 
komunumo de debiananoj, kiu prezentas sektecajn 
trajtojn (sed ne pli ol la esperantistaro...), kaj parte 
en la prefero de Gnomo, kvankam ne malfacile 
oni povas instali KDE-on. 

Mandrako, esperantigita de Wilhelm LUTTER-
MANN, estas entreprena distribuo, tamen deÒutebla 
libere de la reto por personaj uzoj. La avantao 
estas la trea amikemo en la instalo-procezo kaj 
en la sistemadministrado. Vi povas fari ¿ion per 
GUI, neniam lerni KLI-komandon. Tio similigas 
Mandrakon al la makintoÒa filozofio. Krome, la 
kongruo preskaº kompleta kun la ru¿apela dis-
tribuo (RedHat angle) kiu celas ii la vindozo 
de linuksoj, ebligas uzanton de Mandrako uzi 
la plej ampleksan aron da linuksa softvaro. La 
malavantao estas, ke oni ne scias is kiam la 
entrepreno lasos la deÒuton kaj kopiadon de la 
k-diskoj liberaj: merkatike, ili povas Òani ideon de 
momento al alia. Due, ne uzi KLI-on signifas ligi 
vin al specifa GUI: kiam oni lernas administri sis-

temon per KLI, nur etaj aferoj Òanias de unu 
distribuo al la alia, male pri GUI.

Konkludo
Kutimo estas forto ege bremsopova. La 

plejparto de la ordinaraj uzantoj ne volas 
Òani OS-on, ¿ar ili lernis specifan GUI-on 
kaj ne vidas la blankan terorismon ligitan 
al la fontfermitaj OS-oj, kiun mi klopodis 
klarigi per OS-historio. Kion fari tiukaze? Se 
la aºskultanto havas la forton Òani aplik-
programojn kvankam li ne kuraas linuksigi 
sian komputilon, li tamen klopodu instaligi 
al si almenaº Mozilla'n aº Opera'n por krozi 
esperante, kaj OpenOffice-on por produkti 
PDF-dosierojn, anstataº DOC-dosierojn, se li 
devas doni tekstprilaborilitajn dokumentojn 
por legado al aliaj homoj: per PDF vi certas 
ke via enpaigo respektatos de la komputilo 
de via ricevanto. Instali KDE-on je vindozo 
aº la makintoÒa – mi parolas laº mia sperto 
de informadikulo – pli malfacilas ol rekte 
linuksigi kaj ruli vindoz-programojn9 laº vera 
neceso. Minimume oni sekvu la regulon de la 
malmultaj nestultaj eºrokratoj: kreu dosierojn 
en formatoj malfermitaj, tiel ke ¿iu povu akiri 
la dosierajn informojn senpene. Mi dankas por 
la pacienco en la legado de mia eseeto.

Federico GOBBO

Ekran-foto de mia linukso: per KDE vi povas krozi en tuta esperantlingva tabulo
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