
élre a szalagcímmel: termé-

szetesen nem.

Miután ezt tisztáztuk, lássuk mibõl

élünk. A közelmúltban láttuk, ahogyan a

linuxos cégek részvényei soha nem látott

mélységekbe zuhantak. Linuxos újságok

szûntek meg. Linuxos cégek húzták le a

rolót vagy kényszerültek megválni alkal-

mazottjaik nagy részétõl. A több lábon álló

cégek kivonultak a linuxos piacról.

Mit jelent mindez?

A kristálygömböm helyett a nyolc évre

visszatekintõ linuxos tapasztalataimhoz

folyamodom, és ezt egészítem ki csöppnyi

logikával. Remélem, az eredmények nem

maradnak el a régi, jól bevált kristálygömb-

höz képest.

Amikor Linus Torvalds a Linux mellett

döntött, elhatározása azon alapult, hogy

hite szerint valami olyat képes alkotni,

amelyre a világnak igazán szüksége van,

ami valami újat nyújt az emberiségnek.

Az idõ bebizonyította, hogy igaza volt.

1993-ban, amikor úgy döntöttem, hogy

a világnak szüksége van a Linux Journalra,

azért gondoltam így, mert hittem abban,

amit Linus elkezdett, és úgy éreztem, igény

van egy magas színvonalú szaklapra, amely

segíti megismertetni ezt a rendszert a világ-

gal. Az idõ és az olvasók visszajelzései

alapján elmondhatjuk, hogy igazam lett.

Most mi is a helyzet? Vonatkoztassunk el

egy kicsit a linuxos közösségtõl. A Sun

Microsystems részvényeivel tavaly 120 dol-

láros áron kereskedtek, ma ezek a papírok

40 dollárt érnek (ami valójában húsz dollár

alatti árat jelent, mert a papírokat idõközben

felezték). Az Apple részvényei egy nap alatt

50 dollárról 25-re estek vissza, és most, hat

hónappal késõbb is csupán húsz dollár körül

mozognak. A Cisco rövidebb mint két hó-

napos mélyrepüléssel, több mint negyven

dolláros vesztés után kevesebb mint húsznál

tart. Folytathatnám…

Igaz, hogy az utóbbi idõkben nem találkoz-

hattunk a tõzsdén kiemelkedõen nyereséges

cégekkel, mégsem zuhant minden részvény

több mint ötven százalékot. Mindössze

annyi történt, hogy a befektetõk megijedtek,

kivették a pénzüket a spekulációs befekteté-

sekbõl és biztonságosabbakat kerestek.

Minden, aminek köze lehetett a dot-com

cégekhez, bizalmatlanságot keltett, ezért

ezek a cégek jártak a legrosszabbul.

Nem hiszel nekem? Vess egy pillantást az

IBM-re. Amikor minden informatikával

foglalkozó cég részvénye mélyrepülésbe

kezdett, az IBM tartotta magát. Hogy miért?

Mert a Nagy Kék biztos alapokon álló cég.

Nézzük most a másik végletet, a Linuxot,

az új jövevényt. A Microsoft azt mondja,

hogy a Linux rossz ómen. Azok a spekulán-

sok, akik nemrég még versengtek a Linuxért,

most visszavonulót fújtak. Azok a cégek,

amelyek a Linux irányába kezdtek terjesz-

kedni (legyen szó programfejlesztõkrõl vagy

gépgyártókról) ráeszméltek, hogy ingová-

nyos talajon járnak és visszaléptek. A Linux

áldozatul esett a rövidtávon nagy haszonra

számítóknak.

Eszembe jut egy telefonbeszélgetés, amit az

1980-as évek közepén folytattam. Az SSC

tartott néhány Unixszal kapcsolatos tanfolya-

mot: volt gyorstalpalónk vezetõk számára,

volt képzésünk nem mûszaki beállítottságú

emberek számára, természetesen programo-

zókat is okítottunk, továbbá C-t is tanítot-

tunk. A C-tanfolyamról volt szó. A beszél-

getõpartnerem úgy gondolta, hogy sokat

foglakozunk a unixos C-fordítóval, a unixos

programkönyvtárakkal, a make paranccsal

és sok más Unixra jellemzõ programmal.

Azt állította, hogy tanfolyamunk sokkal több

tanuló érdeklõdését keltené fel, ha elhagy-

nánk ezeket a részeket. Például számíthat-

nánk az MS-DOS-felhasználókra is.

Elmagyaráztam neki, hogy az SSC munká-

jának középpontjában a Unixszal kapcsolatos

oktatás áll, és nem az általános számítógépes

ismereteké. Azt gondolta, hogy megõrültem.

Hát, lehet hogy õrült voltam. Lehet, hogy

az voltam akkor is, amikor úgy döntöttem,

hogy szükség van a Linux Journalra, de

legalább jól érzem magam tébolyomban.

Megéltük, hogy akik a haszon reményében

szálltak be a Linuxba, most visszaléptek.

Ez sajnos azt jelenti, hogy néhány jó ember,

aki hitt a Linuxban és spekulációba kezdett,

rosszul járt. Ez azonban semmiképp sem

csökkenti a Linux értékét.

Ha már itt tartunk, beszéljünk a Linux igazi

értékérõl. Ha igazi gazdasági visszaesés

tanúi vagyunk és nem csak a pénzek mozog-

nak egyik területrõl a másikra, a Linux ér-

téke növekszik. Például az Embedded Linux

Journal testvérlapunk május-júniusi számá-

ban olvashattunk az amerikai postáról, ahol

7200 Linux-alapú számítógépet használnak

– az irányítószámok beolvasására és vonal-

kód-nyomtatásra. Ez 7200 olyan számítógép,

amelyen szabadon felhasználható, ingyenes

program fut.

Ez csak egy példa a sok közül. Nézzük meg,

hány webkiszolgáló fut a világon. Minden

Linuxot futtató webkiszolgáló egy szerzõi

joggal levédett kereskedelmi programmal

kevesebbnek enged teret. A Linux haszná-

latával felszabaduló pénzt át lehet áramol-

tatni más területekre. Lehet belõle további

gépeket venni, ki lehet fizetni az alkalma-

zottaknak, vagy egyszerûen félre lehet tenni.

Egyre több helyen használnak Linuxot.

Ha nem hiszed el, kezdd el számolni a web-

kiszolgálókat és a beágyazott rendszereket.

Igaz, az asztali gépeken csak ritkán látni

Linuxot, de a hatás ezen a területen érezhetõ

a legkevésbé. A Linux köszöni, jól van.

Tovább fog növekedni mind a felhasználói

számát, mind az értékét tekintve. Nagyon

sajnáljuk, hogy vannak olyan Linux-hívõk,

akik úgy gondolták, hogy a végcél a pénz,

és nem a világuralom. Ez a kis megrázkód-

tatás remélhetõleg segít, hogy visszatérjünk

a helyes útra.
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Töprengõ

Phil Hughes
(phil@ssc.com)
a Linux Journal
kiadója, elkötelezett
Linux-õrült. 1993 óta
rengeteg embert

nyert meg a Linux számára.
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Ez sajnos azt jelenti, hogy néhány
jó ember, aki hitt a Linuxban és

spekulációba kezdett, rosszul járt.
Ez azonban semmiképp sem

csökkenti a Linux értékét.
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