
Unix nem egy termék, hanem egy
monda, a megszállott programo-
zók kultúrájának különös gondos-

sággal összeállított mondája. A mi Gilgames
eposzunk. Sok programozó ismeri, szereti és
érti, s õk azt is tudják, ha szükséges, egé-
szen az alapoktól újra felépíthetik. Ezt
nagyon nehezen értik meg azok, akik képze-
letében az operációs rendszer egy cég meg-
vehetõ termékeként él.
Szívesen olvasom Neal Stephenson esszéit.
Ismertebb mûvei a Snow Crash és a
Cryptonomicon. Az In theBeginning Was the

Command Line teljes terjedelémben
megtalálható a Neten. A mû a parancssor
használatának valós világára derít fényt:
a gyakorlatias eredetiségére, a felmutatott
eredményeken alapuló hagyományaira,
a „legjobb eszköz az adott feladatra”
hozzáállásra és arra, hogy a grafikus felüle-
tet használó többség mennyire nem érti meg
a számítógép használatának ezt a jobb, ele-
mibb módját (használatról van szó és nem
csak közvetlen kapcsolatról).
Ez az írás a jövõrõl is szól. Stephenson tör-
ténetének vége visszakanyarodik a kezde-
tekhez, a parancssorhoz. A parancssor hasz-
nálata nem egyszerû, írja, de autót javítani,
vagy házat építeni sem az. „Az élet nagyon
nehéz és bonyolult dolog” – foglalja össze
–, „nincs olyan felület, ami ezt elrejthetné,
aki nem hiszi, pórul jár. Ha nem szereted,
hogy mások döntenek helyetted, el kellene
kezdened saját döntéseidet meghozni.”
Az elmúlt tizenöt évben a számítógép-fel-
használók többsége úgy határozott, hogy a
Microsoftra bízza a döntést. Személyes vé-
leményem az, hogy a Microsoft túlontúl
kevés elismerést kap a kedvezõ döntéseit
illetõen. A tény, hogy a rendkívül bonyolult
eljárásokat és feladatokat kevésbé összetett,
de rendkívül mutatós termékekké alakították,
önmagában egy hatalmas piaci siker. Manap-

ság elképzelhetetlen
Microsoftprogramok
nélkül az üzleti élet,
olyan lenne mint az
áruszállítás a belsõ
égésû motorok nélkül.
A programok gyakori
hibáival szemben
mindenütt méla bele-
nyugvás figyelhetõ
meg. „Képzeld el, mi
lenne, ha minden
csütörtökön, amikor
teljesen szokványos
módon bekötöd a
cipõd, az felrobbanna.”
– mondja Jeff Rankin –
„A számítógépekkel
kapcsolatban ez mindennapos, mégsem jut
eszébe senkinek panaszkodni.”
Stephenson két okot is megjelöl. Az emberek
szeretik a közvetett tapasztalatokat. „Nézd
csak meg a Disney sikerét: jobban kihasz-
nálja a közvetett tapasztalatokat, mint bárki
más” – írja Stephenson. „Ha a Disney tudná,
hogy mi az az operációs rendszer, és hogy az
emberek miért használják, egy-két éven belül
eltaposhatná a Microsoftot.” A másik ok,
hogy „manapság túl elfoglaltak vagyunk
ahhoz, hogy minden részletet megértsünk.
Jobb valamit körülbelül megérteni, mint
egyáltalán nem.”
A hangsúly a „minden”-en van. A személyi
számítástechnika olyan becsvággyal szüle-
tett, ami bõven túlmutatott a lehetõségein.
Mivel lehetõsége volt arra, hogy szinte bár-
mit megtegyen, meg is kellett tennie min-
dent. És meglepõ módon, több mint elégsé-
ges volt a kereslet a „szinte bármi”-re ah-
hoz, hogy vonzza a kockázati befektetõket,
akik a programkészítõ cégek sokaságát
pénzelik. De hosszú távon (ami azért nem is
volt olyan hosszú táv), úgy tûnik, csak egy
cég értette meg, hogy pontosan mennyit tud
a „szinte bármi”-bõl egy PC megvalósítani,
és hogy hogyan lehet az ebbõl fakadó
bonyodalmakat a lehetõ legtöbb ember
számára mérsékelni. Bármennyire is szörnyû
a Microsoft más tekintetben, ez a felismerés
a damaszkuszi fordulathoz hasonlítható.
Az eredmény: „kétrétegû rendszer, mint a
Morlockok és az Eloik világa H. G. Wells

Idõgép címû regényében, azzal a különb-
séggel, hogy itt minden fordítva van”. 

Íme a magyarázat: A regényben az Eloik
képviselik az elsatnyult felsõ réteget, a föld
alatt élõ Morlockok pedig– akik kiszolgálják
õket – forgásban tartják a tudomány
fogaskerekeit. A mi világunkban ez fordítva
van. A Morlockok vannak kevesebben, és õk
parancsolnak, mert értik, hogy mi hogyan
mûködik. Az Eloik, akik sokkal többen
vannak, mindent az õket átitató elektronikus
tömegtájékoztatási eszközökbõl tanulnak,
amit a könyveket olvasó Morlockok
irányítanak és ellenõriznek. Ennyi tudatlan
ember veszélyes lehet, ha rossz útra tér; ezért
kialakítottunk egy olyan népszerû kultúrát,
ami hihetetlenül fertõzõ, és kiheréli azokat,
akiket megfertõz: nem akarnak döntéseket
hozni, és képtelenek állást foglalni.
A Morlock, aki bonyolult témakörök szak-
értõje, s aki elég mûvelt és tetterõs ahhoz,
hogy felfogja a részleteket, Disney-típusú
érzékelésre alapozott felületeket gyárt, azért,
hogy az Eloi megkapja a lényeget anélkül,
hogy megerõltetné az agyát, vagy unatkoz-
nia kellene.
Hogy igazságos legyen, Stephenson elismeri
a közvetett tapasztalatok kedvezõ társadalmi
hatásait. Az a politika, amit az olyan
szavazók kénye és kedve irányít, akik azt
hiszik, hogy a pankrációban az ütések
valóságosak, jogosan kétségbeejtõ azok
számára, akik nem így látják. De az olyan
világok sem túl népszerû helyek, amelyeket
parancssorból irányítanak, azaz
keményvonalas értelmiségiek – legyenek
világiak vagy egyháziak – kormányoznak.
A kulturális különbségek érdekesek, de az
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A Morlock piac
A grafikus felület jó, mégis a parancssor az igazi.
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vagy egy szelepet szabályozol, céleszközt
használsz, ami másra nemigen jó.
Kiderül, hogy a Linux, mivel a mérete kicsi,
a felépítése moduláris, a rendszer jól ismert
és nyílt forráskódú, eszményi végtelen sajá-
tos, egyedi feladat megoldására. Mivel ez
rengeteg dolgot foglal magába, várható,
hogy a Morlockok népességének száma,
felforgató tevékenysége és hatalma gyorsan
fog nõni. Az eredmény egy sokkal mélyebb-
re ható és fontosabb forradalom lesz, mint
a személyi számítástechnika.
Az üzletemberek számára a legfontosabb
kérdés ez lehet: mennyi idõ van még hátra

addig, amíg a mindennapi egyedi feladatok

ellátására megjelenõ Linux ela-

vulttá teszi a mai értelemben vett

személyi számítástechnikát?

Másképpen megfogalmazva, mikor
lesz majd könnyebb és gyorsabb
összebarkácsolni (vagy venni, eset-
leg venni és összebarkácsolni) egy
Linuxon futó összevont számlázási
és készletnyilvántartó rendszert,
mint megbirkózni egy harmadik fél
által gyártott programcsomaggal,
aminek a nyûgös, öreg Windows
98-on kell futnia? Esetleg egy
könyvviteli rendszert, ami könyvel
és TCP/IP-n kapcsolódik a világ
többi részéhez és általános, meg-

bízható gépen fut?
Nézzük másfelõl a kérdést. Mennyi idõnek

kell még eltelnie addig, amíg nem rúgnak ki

valakit azért, mert Linuxot használ, amikor

a vezetõ üzletemberek többsége Morlock?

Lássunk egy jó kiindulópontot: az IBM-nél
már ez a helyzet.
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igazat megvallva nem fontosak.
Az igazi lényeges különbség a
gyártók és a felhasználók között
van. Osszuk a számítástechnika
világát három osztályra és nézzük,
hogyan vonhatunk párhuzamot a
Morlockok és az Eloik világával:
a PC-s munkafelület az Eloik biro-
dalma. Az Apple megálmodta, a
Microsoft birtokolja, és a leg-
többünk azt népesíti be. A kiszol-
gáló egy kicsit keverék. Ez már a
Morlockok világa, de sok benne az
Eloi-vonás. Ezért nõnek a Linux és
a Windows NT/2000 számadatai,
abszolút értékben és piaci része-
sedésben egyaránt (semmiképpen nem aka-
rom megsérteni azt a számtalan Morlockot,
aki becsülettel dolgozik windowsos
rendszerrel, programozza azt). A beágyazott
világ egyedül a Morlockoké. Ez mindig így
volt és mindig is így lesz.
A beágyazott világban, ahol minden a sajá-
tos szakterületekre tagolódásról szól, nevet-
séges elképzelés az olyan eszköz, ami min-
det tud. A beágyazott világnak nem kelle-
nek csillogó-villogó szóképek, mert senki
sem akarja, hogy egy gomb vagy egy szám-
lap „bármit” megtegyen, az alkalmazás
függvényében. A beágyazott világban nincs
„bármi”. Ha egy rádióállomást keresel,

Doc Searls
(doc@ssc.com) 
a Linux Journal
szerkesztõje.
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