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Vaba tarkvara
● Kaks konkureerivat arusaama:

– “Vana hea aja” tarkvaramudeli tagasitulek

– Täiesti uus, Internetiga koos 90. aastatel sündinud nähtus

● Mõlemal on omast kohast õigus, tõde on arvatavasti kusagil 
vahepeal



MIT tehisintellektilabor 
● 1. juuli 1963 – DARPA 2 MUSD grantiga alustatakse MIT-s 

projekti MAC (Mathematics and Computation)

● J.C.R. Licklider, M. Minsky, J. McCarthy

● PDP-6 (hiljem 10), ITS, LISP

● Häkkeriparadiis: jagamiskultuur ja playful cleverness

● 1970 – Marvin Minsky koos jüngritega eraldub – AI Lab

● 1971 – tudeng nimega R.M. Stallman otsib praktikakohta – 
saab selle, hiljem ka töö- ja isegi elukoha

● Emacsi sünd – tekstiredaktor kui tollane killer app



Uued ajad
● 1981 – erimeelsused laboris, kaks eri seltskonda moodustavad 

kaks LISPile ja vastavatele arvutitele spetsialiseeruvat firmat 
(LMI Richard Greenblatti ja Symbolics Russell Noftskeri 
juhtimisel). Labor jookseb suures osas laiali

● RMS jääb esialgu paigale (ja aitab LMI-d), kuid hakkab peagi 
uut rakendust otsima. Vaba süsteemi loomise ideed

● ITS liiga vanaaegne, võtab aluseks Unixi ja hakkab 1982. a. 
kavandama uut süsteemi



Segane karvane mees
● RMS otsustab alustada üksi alternatiivse Unixi loomist – 27. 

novembril 1983 saadab listidesse ja Usenetti vastava teate

● Gnu's Not Unix

● Esimene utiliit: Yacc => Bison

● Stallmani-Tanenbaumi madin Amsterdam Compiler Kiti ümber - 
GCC loomise algus



...
● 1985 – GNU Emacs ja GNU manifest

● Stallman hakkab täiskohaga GNU tegijaks: elab MIT laboris 
ning elatub Emacsi lintide müügist (159$ tükk)

● Aasta lõpus läheb Emacs vastloodud FSF-i kätte, Stallman saab 
valmis GCC ja hakkab seda müüma



Suur töö 1985-90
● Valmivad GNU süsteemi põhikomponendid:

– Tekstiredaktor (GNU Emacs)

– Käsukest (bash)

– C teek (glibc)

– GNU silur (gdb)

– …

● 1990 – Stallman saab MacArthuri Sihtasutuse stipendiumi (5 
aasta peale 230 kUSD) – sisuliselt elab sellest tänini

● Valmivad pea kõik süsteemi osad peale tuuma ehk kerneli



Aasta oli 1991
● Tavakasutaja töötas peamiselt MS-DOS 4.0 ja Windows 3.0 peal

● Häkkeritel polnud midagi häkkida – Unix oli läinud kinni, teised 
olid kinnised algusest peale (Apple ja Microsoft)

● Internetist kaob ärikeeld

● Sünnib veeb



Minix
● Hollandi Vabas Ülikoolis õpetas Andrew S. Tanenbaum 70-

ndate lõpul arvutite operatsioonisüsteeme Unix v6 peal

● 1979 - AT&T keelas Unix v7-ga ära lähtekoodi jagamise, sh ka 
õppeotstarbel. Tanenbaum õpetab hulk aega vaid teooriat

● 1987 kirjutab Minixi – Unixi väikese realisatsiooni PC-arvutitele

● Avatud lähtekood, kuid kirjastuse nõude tõttu oli saadaval vaid 
koos Tanenbaumi õpikuga (diskettide peal)

● Stallman käis ka seda veel korra GNU jaoks küsimas ...



Linus astub lavale
● Algus: vanaisa Commodore Vic-20

● Helsinki ülikool, vahepeal sõjavägi ja reservohvitseri auaste 
=> juhtimiskogemus!

● 5.I.91 – Linus võtab õppelaenu ja ostab esimese PC (386, 4M 
RAM, 40M HDD)

● Tellib Minixi (Tanenbaumi raamatuga), oodates uurib DOSi ja 
assemblerit ning (enamuse ajast) mängib „Prince of Persiat“

● Märts – esimene postitus comp.os.minix'isse

● 25.VII 91 -ajalooline meil:



Linuse meil 25.08.91
Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional 
like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting 
to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS 
resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical 
reasons) among other things). I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40),and 
things seem to work.This implies that I'll get something practical within a few 
months, and I'd like to know what features most people would want. Any 
suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT 
protable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support 
anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.



Linuxi algus
● September 1991 – v.0.01, Freaxist saab Linux

● Aastavahetuseks v.0.12, litsents vahetub GNU GPL-iks

● Detsember 1991 – veel üks madin Tanenbaumiga, seekord 
Linuse osalusel

● Märts 1992 – 0.12 hüppab 0.95 peale (optimistid…). Luuakse 
uudisegrupp comp.os.linux (alguses alt.os.linux)

● Esimesed hullud (Rich Sladkey) proovivad dualbuuti

● Katsetused X-iga (v0.95), luuakse Xfree86 projekt

● September 1992 – Interneti (TCP/IP) tugi



Distrod ja dokid
● 1993. aasta algus – The Linux Documentation Project

● Esimene distro – MCC Linux Manchesteri arvutuskeskuses, 
veebruar 1992. Järgnevad SLS, SuSE, Debian, Slackware, 
TurboLinux

● Ca 100 000 kasutajat

● CD-ROM kui odav ja mahukas andmekandja. Yggdrasil – 
esimene CD-distro



Esimene suur verstapost
● 1994 – Linux 1.0

● Alguse saab Red Hat

● DEC Alpha – Linuxi esimene port (järgneb Motorola 68000 ja 
SparcStation)

● Linux Journal

● O'Reilly esimesed Linuxi-raamatud

● Andrew Tridgell loob Samba



LAMP
● 1995: NCSA httpd => Apache

● MySQL AB

● Rasmus Lerdorf loob PHP algversioonid

● Linuxil ca 1,5 miljonit kasutajat



Mis lapsel nimeks?
● 1996 – suurem madin Linuse & Co ning FSFi vahel süsteemi 

nime küsimuses. FSF pakkus variante „Lignus“ või „Lignux“...

● Los Alamos: 68 Linuxi purki, 19 mljr tehet/sek ja hind ca 1/10 
samaväärsete valmismasinate omast

● Linuxile otsitakse maskotti – Linus mainib: “Mulle meeldivad 
pingviinid.” Tehtud

● Juunis Linux 2.0, mõne aja pärast aga omamoodi „Linus 2.0“ - 
Patricia Miranda Torvalds. Papa Linus kui uut tüüpi häkkeri 
näidis – ei pea tingimata olema karvane, pesemata ja 
asotsiaalne... (Hetkeseisuga on Linusel 3 tütart)



Töölaua sünd
● Oktoober 1996 – Matthias Ettrich paneb aluse KDE projektile, 

esimesed beetad järgmisel aastal

● Probleem – baseerub norralaste Troll Techi Qt-teekidel, mis pole 
vabad. RMS lõriseb

● Vastukaaluks algatatakse GNOME projekt, juhiks saab 
mehhiklane Miguel de Icaza

● 2000 – Qt pannakse GPLi alla, kisa lõpeb

● Praeguseks kaks suht sõbralikult võistlevat süsteemi (hiljem 
lisandub rida teisi)



Kaks koolkonda
● Freeware Summit 1997 – RMS jäetakse kutsumata

● Suur osa ülejäänud seltskonda (Bruce Perens, Eric S. Raymond, 
Linus) paneb aasta lõpus ja järgmisel aastal aluse uuele 
tarkvaraideoloogiale – avatud lähtekoodile (open source). 
Rõhuasetus tehnoloogilistel eelistel, mitte niivõrd eetikal

● Praktilises aspektis tehakse koostööd, ametlikult mängitakse 
Andrest ja Pearut

● Linux Kongress 1997 – Eric S. Raymond kannab ette enda 
essee “Katedraal ja turg” (The Cathedral and the Bazaar)



1998
● Linuxil on hinnanguliselt 12 miljonit kasutajat

● Mandrake – esimene “tavainimese Linux”

● Loki Gamesi edu ja langus

● Halloweeni memorandum – MS hakkab aru saama, et midagi 
kõrbeb



Sajandivahetus
● 1999: kernel 2.2, Linux jõuab suurarvutitesse

● VA Linuxi sensatsiooniline börsiletulek

● 2000: Red Hati ja IBMi leping

● Saksa firma StarDivisioni StarOffice 5.1 ja 5.2 – esimesed 
reaalsed alternatiivid MS Office'ile (kinnine vabavara, kuid oli 
saadaval nii Windowsile kui Linuxile)

● Sun ostab StarDivisioni. StarOffice muutub kommertspaketiks, 
sellest eraldatakse aga vaba tarkvarana OpenOffice.org



Uus sajand
● 2001: kernel 2.4

● GNOME 1.4, KDE 2

● Ximian Evolution, kahtlaselt sarnane MS Outlookiga

● 2002: GNOME 2, KDE 3. 

● Openoffice.org 1.0

● Loki Games läheb pätist juhi tõttu pankrotti

● Red Hat Linuxi asemele RHEL ja Fedora

● Knoppix jt CD-Linuxid



2003
● Gnome 2.4, KDE 3.1.1

● Multimeedia ja 3D-graafika tulek (sh NVidia draiverid)

● Openoffice.org 1.1

● Uuesti kasvab huvi Linuxi mängude vastu

● SCO alustab protsessi IBMi ja Linuxi vastu

● 2.6 kerneliseeria



2004
● Uued 2.6 kerneliga versioonid mitmetest distrodest (Mandrake 

10.1, Fedora 3, SUSE 9.2)

● GNOME 2.8, KDE 3.3

● Firefox haarab 10% veebilehitsejate turust

● OpenOffice.org 1.1.3 

● Mark Shuttleworth asutab Canonicali ning laseb välja Ubuntu 
Linuxi esmaversiooni 4.10 Warty Warthog



2005-2006
● OpenOffice.org 2.0

● 3D-kasutajaliidesed Compiz ja Beryl

● Ubuntu tõus aastaga tippu. 6.06 Dapper Drake LTS – ametlik 
pikk tootetugi (töölaual 3, serveris 5 aastat)

● Firefoxi turuosa ulatub mõnedes riikides 25%-ni

● Oracle alustab tööd oma Linuxi kallal, Google ostab Androidi

● Alguse saab Linux Mint (Kubuntu teisendina)

● Sun avab Java lähtekoodi => oluline mõju Linuxi tarkvara 
arengule (aga liiga hilja?)



2007-2008
● Windows Vista on suhteliselt lahja – paljud jäävad XP peale, 

mõned kolivad Macile ja Linuxile

● MS Office 2007, formaadivahetus ja standardisõjad

● Ubuntu 8.04 LTS Hardy Heron. Ubuntu paigaldus on tüüpiliselt 
lihtsam kui Windowsil

● Estobuntu 8.01 ja 8.09

● OpenOffice.org 3.0

● Netbook'ide võidukäik => Linuxi levik. Eelpaigaldatud Linux 
pole enam haruldus



2009-2010
● Linuxi osa netbookidel küünib ca kolmandikuni turust (hiljem 

aga suudab Microsoft selle tavapärase taktika abil suuresti 
välja süüa)

● Oracle ostab Suni ja tekitab üksjagu suurt vastuseisu vaba 
tarkvara maailmas

● Ubuntu 10.04 LTS

● Mandriva tegijad asutavad Mageia

● OO.o-st eraldub LibreOffice, paljud Linuxi distrod kolivad LO 
peale üle



2011-2012
● 2011 – Ubuntu 11.04 võtab kasutusele Unity keskkonna, 

järgneb suurimaid lärme Linuxi ajaloos, kuna ka GNOME 3 on 
selge ebaõnnestumine

● GNOME 2 baasil luuakse MATE, lisaks tekib Cinnamon ning 
esile tulevad teisedki alternatiivsed töölauakeskkonnad

● Linux Minti tõus – 2012 möödub Distrowatchi edetabelis 
Ubuntust ja saab tänini püsivaks “tavainimese Linuxiks”

● Red Hati käive ületab juunis 2012 miljardi dollari piiri

● Akademy 2012 toimub IT kolledžis, tuues kokku mitusada 
Linuxi häkkerit üle maailma



2013-2015
● Eestis saab Linux esmakordselt tõsist ametlikku kõlapinda 

seoses MS hariduslitsentside kuni 25-kordse hinnatõusuga

● Steam ja Spotify aitavad tublisti Linuxi levikule kaasa

● 2014 – rida konflikte vaba tarkvara maailmas (systemd, 
seksismiskandaal, endiselt tekitab vastuolusid töölaud)

● Windows 8 ja eriti 10  => veel üks võimalus konkurentidele



Tänane Linux
● Distributsioonid vt. http://www.distrowatch.com

● Linuxi kernel, GNU utiliidid – ülejäänu on iga koostaja oma asi

● Väga erinevad mahud – Damn Small Linuxist Red Hati ja Novell 
SUSEni

● Lai platvormivalik

● Superarvutite ainuvalitseja: 2015. aasta novembri Top500-st 
494 (esimene muu Unixi masin on kohal 211). Windowsi 
kasutajaid sel korral Top500-s ei ole



Plussid-miinused
● TUGEV:

● Võrgutarkvara (nii kliendi- kui serveripool)
● Arendusvahendid
● Andmeturve (sh Kali Linux, TAILS jt)

● KORRALIK:
● Kontoritarkvara, enamik laiatarberakendusi, süsteemihaldus

● NÕRGEM (esialgu):
● Profigraafika (Photoshop vs GIMP, Inkscape, FilmGIMP)
● Tipp-veebidisain (Dreamweaver vs ?, olemas kergemad)
● Tipp-projekteerimine (AutoCAD vs ?, olemas kergemad)
● Mängud (aga Steam on seisu tublisti parandanud!)



Tulevik
● Jätkuv areng (kui suudetakse kaklusi vältida)

● Põimunud ärimudelite lisandumine ja liberaalsemate vabade 
litsentside (BSD, MIT, X11) esiletõus, samas jääb arvestatav 
osa ka “puhtale” GPLile

● Superarvutid

● Pilveteenused (sh Microsoft Azure)

● Android => “päris” Linuxid mobiilseadmetel?

● Laiatarbetarkvara lisandumine

● Turvalisuse ja privaatsuse esiletõus



Tänaseks kõik
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