िलनकस बदल थोडेसे
िलनकस ही काही केवळ एक संगणक पणाली नाही. ती एका जागितक संगणकीय चळवळीचा महतवाचा भाग
आहे. सारे जग एकाच अथरधमाचे पालन करत असताना संगणक हा तयातला एक महतवाचा घटक बनला
आहे हे सवांनाच मानय आहे. या अितमहतवाचया घटकावर संपूण र िनयंतण ठेवणयासाठी वाटेल ते करणयाची
तयारी असणाऱया, जागितक दरारा असणाऱया सॉफटवेअर कंपनयांनीही धसका घयावा असे ततवजान िलनकसमागे
आहे.
जयावेळी संगणककेतात घडवलया जाणाऱया पतयेक िनिमरतीची केवळ दामदुपपटच नवहे तर कैक पट वसुली
करणयाची पदत होती, तयावेळी िलनस टोरवालडस या अमेिरकािसथत (मुळचया िफनलंड मधील)संगणक तजाने
मोठया संगणकांवर वापरलया जाणाऱया युिनकस या कायरकारी पणाली सारखी ताकदवान आिण ितचयाशी नाते
सांगणारी नवी पणाली वयिकतगत संगणकांसाठी िलिहली. खरे तर तयाचा गाभा तयार केला. आिण इंटरनेटवरन
तो इतरांसाठी खुला केला. जगभर पसरलेलया संगणकतजांना तो आवडला आिण तयांनी तयाचयावर अवलंबून
अशी कायरकारी पणाली जनमाला घातली, वाढवली. आता या बाळाने चांगलेच बाळसे धरले आहे. िरचडर एम्.
सटॉलमन या अमेिरकन संगणकतजाने तयापूवीर Free Software Foundation माफरत असा िवचार मांडला
की पतयेक संगणक पणाली सवांसाठी खुली असली पािहजे. तयात िलिहलेले पोगामस इतरांना वाचणयासाठी,
कॉपी करणयासाठी, बदल करन सुधारणा करणयासाठी खुले असले पािहजेत. हा खुलेपणा, सवातंतय, free या
शबात अिभपेत आहे.
तलवारीपेका तराजू बरा या नयायाने नविनिमरती आि ण उतपादन याचा वापर दुसऱयावर ताबा िमळवणयासाठी
करायचा असे तंत, यंतसंसकृतीने रजवले, आिण बाजाराचे रपांतर रणांगणात केल.े अशा वेळी उतपादनाचया
वापरकतयाला तया उतपादनाची सवर पिकया सांगून टाकून तयाची इचछा आिण कुवत असेल तर तया उतपादनात
बदल करन सुधारणा करणयाचे सवातंतय देणारे ततवजान सटॉलमन यांनी मांडले. जया बाजारात एक वसतू
िवकणयासाठी िकंवा िवकताना, दुसरी free महणजे फुकट (?) देणयाची फसवी युकती वापरली गेली ितथेच
free या शबाचा दुसरा अथर सवातंतय, िनदान संगणकाचया केतात तरी पतयकात आला आहे.
िलनकस ही फी ऑपरेिटंग िससटीम आहे. पण याचा नेमका अथर काय हे समजून घेऊया. तयासाठी काही
संगणकीय केतातलया पािरभािषक संजांचा परीचय करन घयावा लागेल. संगणक महणजे आपलयाला समोर
िदसणारा पडदा, कीबोड र आि ण माऊस याबरोबरच तयासमवेत येणारा मोठा डबा (महणजे सी.पी.यू .). या
डबयातच संगणकाचा मेंदू असतो. तयाला मायकोपोसेसर असे महणतात. संगणकाचया िविवध भागांचा एकमेकांशी
आिण वापरणाऱयाशी संपकर िनमाण वहावा (man machine interface) आिण िविवध कामे करणाऱया
पणाली वयकतीला वापरता यावयात यासाठी एक मूलभूत पणाली संगणकाचया सी..पी.यू .तील समृतीककात भरावी
लागते. ती कायरकारी पणाली होय. पाणयाचे िपलू अगदी लहान असतानाही पहाणे, ऐकणे, हालचाल करणे
यासारखया पाथिमक िकया करते. तया िकया िपललाला जया पकारचया पणालीने करता येतात तयासारखीच
संगणकाची कायरकारी पणाली असते. एकदा या िकया करता यायला लागलया की मग इतर गोषटी हे िपलू
िशकू शकते. नंतर िशकणयाचया गोषटींची तुलना आपलयाला संगणकात वापरलया जाणाऱया इतर उपयुकत
पणालींशी करता येईल यांनाच इंगजीत application software असे महणतात. यात, कचेरीत वापरलया
जाणाऱया पणाली office suits, िहशेब िलिहणयासाठीची पणाली, िचते काढणयाची पणाली इतयादींचा अंतभाव
होतो.

संगणकाची एकूणच पिरणामकारकता ही तयावरचया कायरकारी पणालीशी िनगिडत असते. जगभर पिसद
असलेली आि ण अनेक िठकाणी वापरली जाणारी िवंडोज् ही पणाली अनेकांना ठाऊक असते. हललीच
िनरिनराळया कारणांमुळे िलनकसचे नाव काहींचया कानावर आहे. सवरसाधारणपणे िवंडोज् वर जया गोषटी करता
येतात तया िलनकस वापरन करता येतातच. पण अनेक केतात िलनकस िवंडोज् चया तुलनेत िकतीतरी सरस
आहे. पूवीर िलनकस ही केवळ अिभयंतयांनी वापरणयाची पणाली अशी पिरिसथती होती. माऊसचा कमी वापर,
उपयुकत पणालींची कमी संखया आिण लोकिपय िवंडोज् पेका वेगळया आजा यामुळे िलनकस लोकािभमुख झाली
नाही. गेलया काही वषांत मात या सवर अडचणींवर मात करन जगातलया संगणकतजांचया एकितत पयतनांमुळे
िलनकसने आपले पभावकेत वाढवले आहे.
िलनकसमधे असे काय आहे महणून आमही िवंडोज् चा वापर बंद करन िलनकस वापरावे ? हा अनेकांचा पश
असू शकतो. तयातलया अनेकांना आपलया संगणकाबरोबरच 'आणतानाच बसवनू िमळालेली' जागितक दबदबयाची
िवंडोज् पणाली वापरायला लायसेनस लागते आिण तयासाठी सुमारे ४ ते ५ हजार र. जादा मोजावे लागतात
याची कलपनाच नसते. पण तसे 'सगळेच तर करतात' या कारणामुळे या कायदेशीर बाबीकडे अनेकदा दुलरक
होते. तर मग आमचयावर आतापयरंत काहीच कारवाई का झाली नाही ? या पशाचे अिजबात उतर न देता,
िलनकस का वापरावे याचे उतर आपण पहाणार आहोत.
िलनकस वापरावे कारण तयाची पितषठापना करणयाचया (installation) सी.डी.तच ते अिधकृतपणे इतरांना
कॉपी करन वापरायला देणयाचे लायसेनस अंतभूरत आहे. िलनकस असलेलया सी.डी.ज् आपलयाला साधारणपणे
कोऱया सी.डी.पेका थोडया जासत िकंमतीत महणजे फारतर सुमारे २५ ते १०० रपयात उपलबध होतात.
िलनकस वापरावे कारण ते अवघड नाही फकत थोडे वेगळे आहे.
िलनकस वापरावे कारण ढोबळमानाने पहाता संगणकीय वहायरसपासून ते मुकत आहे.
िलनकस मिहनोनमिहने अहोरात अिवरत चालू शकते, ते िसथर आहे. तयाचयावर आधािरत पणाली सहजासहजी
कोलमडून पडत नाहीत.
िलनकस वापरणे अिधक सुरिकत आहे. कारण ते पारदशीर आहे. या पणालीचे सवर अंतरंग सवांना पहाणयासाठी
खुले आहे. तयामुळे कोणतीही गोषट आकेपाहर असेल तर ती वगळणयाचे सवातंतय वापरणाऱयाला रहाते. िवशेषतः
आपण मािहतीचया जालात (internet मधे) िवहार करत असतो तयावेळी आपला संगणक इतरांसाठीही उपलबध
असतो. अशावेळी जया पणाली असा पारदशीरपणा ठेवत नाहीत तया वापरणाऱयासाठी अिधक धोकादायक असू
शकतात. िवशेषतः शासतीय संशोधन करणाऱया पयोगशाळा, वयकती, राषटीय संरकणासंबंधी महतवाचे िवषय
हाताळणारे संगणक, इतकेच काय एखादा छोटया मोठया कंपनीचे महतवाचे वयवहार अपारदशी र पणाली
वापरलयाने असुरिकत रहातात.
िलनकस वापरावे कारण या पणालीत होणाऱया सुधारणा ततपरतेने आिण सहजतेने आपलयापयरंत पोचतात.
िलनकस वापरलयाने जागितक दजाचया पणाली कशा िलिहलया जातात आि ण कसे काम करतात हे
संगणकशाखेचया िवदाथयांना सहजतेने समजते. िविवध पणाली िलिहणयासाठीची अवजारे कायरकारी पणाली
पसथािपत करतानाच संगणकावर घेता येतात. ती अवजारे मुकत (आिण मुफत) असलयाने या अवजारांसाठी
वेगळा खचर करावा लागत नाही.
संगणकाचा हा आतमा असा जवळजवळ फुकट वाटणे कोणाला कसे परवडते ? हा कोणालाही पडेल असा
पश आहे . जगभरातले लाखो संगणकतज आपापलया (फारसे न आवडणारे काम असणाऱया) नोकऱया संभाळून
घरी येऊन संगणकावर नवी िनिमरती करतात. तयांचा पोटाचा पश सुटलेला असतो पण िनिमरतीचे वेड तयांना

सवसथ बसू देत नाही. अशावेळी मुकत आिण मुफत िलनकसवर तयांनी िलिहलेली पणाली अनेकांना उपयोगी पडू
शकते. उपयुकततेत कणभरही कमी नसणारी ही तयांची पणाली िवकणयाची इचछा तयांना नसते िकंवा तशी
धडपड करणयाची तयांची कुवत नसते. मग पडेल भावात कोणया बडया दादाला (big brother) ही
िवकणयापेका िलनकसमाफरत जगभरचया लोकांनी ती वापरावी यात ते समाधान मानतात.
िलनकसचे यश दडले आहे जया परवानयाखाली ते िवतिरत होत जाते तयाचया रचनेत आिण ततवजानात. तया
परवानयाला जी.पी.एल्. (General Public License) असे महणतात. या परवानयातील कळीचा शब आहे
सवातंतय. ही कायरकारी पणाली वापरणयाचे, कॉपी करणयाचे, इतरांना वाटणयाचे, ती वाचून तयात बदल आिण
सुधारणा करणयाचे आि ण ती िवकणयाचेही सवातंतय. िविवध संगणकतजांनी इंटरनेटवर ठेवलेलया तयांचया
िनिमरती, अनेक कंपनया आपलया संगणकावर उतरवून घेतात. तयांना एकत करतात आिण िवकतात. मोठया
कंपनया तयांचया कडून या पणाली िवकत घेतात. कारण तयांचया कमरचाऱयांचा कामाचा वेळ वाचवणयासाठी या
िलनकस-कंपनयांकडून अडचणी सोडवणयाची सेवा तयांना िवकत िमळते. असे घडते कारण जी.पी.एल्.
कशाचीच सकती करत नाही अगदी फुकट वाटणयाची सुदा.
भारतीय संगणकतजांचा यात काय हातभार आहे ? काही सनमाननीय अपवाद वगळता थोडासाच. भारतीय
बुिदमता सेवा केतात पुढे आहे पण नवया उपयुकत पणाली िलिहणयात मात नाही हे मानय करावेच लागेल.
महणूनच कमी खचाची अितशय ताकदवान िलनकस वापरन नवया उपयुकत पणाली िलिहणे आिण नंतरचया सेवा
िदलयाबदल युरो, डॉलर िमळवणे हा मागर नककीच शेयसकर ठरेल.
अशा अडचणी सोडवणयासाठी कंपनयांकडेच धाव घेऊन पैसा खचर करावा लागतो असेही नाही. जगभर चालू
असणारे िलनकस वापरणाऱयांचे गट (Linux User Groups) कोणाही िलनकस वापरणाऱयाला ही अडचण
िनवारण सेवा मोफत देतात. पुणयात असा गट पुणे िलनकस युजसर गुप (PLUG) या नावाने कायररत आहे.
एक हजारपेका जासत सदसय असणारा हा गट रिजसटडर टसट आहे. िलनकसचा पचार, पसार, पिशकण आिण
तयासंबंधीचया सेवा या रिजसटडर टसट माफरत ना नफा ततवावर उपलबध आहेत.
तुमही जेवहा िलनकस वापरता िकंवा दुसऱयाचया संगणकावर बसवता तेवहा तो तुमचे िगऱहाइक बनत नाही. िमत
बनतो. िलनकस वापरलयाने बडया दादाचया खोडावरचे बांडगूळ महणून तुमहाला जगावे लागत नाही. ते सहजीवन
(symbiosis) असते. िलनकस वापरन तुमही एकाच कंपनीला जगात सवरशिकतमान, आिण एकाच वयकतीला
सवात धनवान बनवत नाही. उदा येऊ घातलेलया सवरवयापी संगणकिवशात वसुधैवकुटुंबकम् चा मंत सांगणाऱया
भारताला िलनकस ही पणालीच सुयोगय आिण शेयसकर नाही काय ?
हा लेख, मुकत अशा मँडेक िलनकस ९.१ चा वापर करन ओपन ऑिफस या मुकत पणालीचया साहाने गागीर
या मुकत अकरसंचाचा वापर करन टाइप केला आहे.
पसाद मेहेंदळे , २८ तपोधाम कॉलनी, तळेगाव ४१०५०७. फोन २२७६९८,२२४३२८.
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