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Vezérfonal

Tanácsadás

E havi fõ témánk a tanácsadásról szól.
Írásainkat fõleg azoknak szánjuk, akik
szeretnének tanácsadással foglalkozó
vállalkozást indítani, netán részesei
ilyennek, illetve azoknak akik éppen
fontolgatják, hogy tanácsadó segítségét
veszik igénybe. Egyre többen használnak
Linuxot, így a linuxos gyakorlat és tapasz-
talatok értéke nagyon gyorsan nõ, akárcsak
a linuxos szakemberek iránti igény is.
Rendszerfelügyelettel foglalkozó decemberi
számunkban már szóba került, hogy mit is tehe-
tünk, ha szakemberként kell együtt dolgoznunk
a témában képzetlen munkatársakkal. A tanács-
adónak viszont egyáltalán nincsenek munkatársai,
így leginkább csak magára számíthat. Természetesen
a szabadúszásnak is számos elõnye van, például a füg-
getlenség és a rugalmas munkaidõ.
A tanácsadó egy kicsit a zsoldosokra hasonlít (ha szabad ezzel
a hasonlattal élni), oda megy, ahová hívják, fegyvere a tapasz-
talat és a találékonyság. Nyilván sokakat vonz ez a romantikus
kép, például a csalódott és csakis magányos farkasként dolgozó
szakértõket. Nos, a linuxos tanácsadás során azzal kereshetnek
pénzt, amit szeretnek. Marty Larsen jelenleg a VA Linux Systems
tanácsadói részlegének vezetõje. Cikkében öt feltételt említ, amelyek-
nek teljesülniük kell ahhoz, hogy jó tanácsadó válhasson belõlünk.
Nála elsõ helyen áll a foglalkozz azzal, amit szeretsz elv (28. oldal).
A külsõs tanácsadó azért fontos, mert új nézõpontból tekint a vállalat
gondjaira. Vegyünk két példát az irodalomból. Shakespeare Polóniusza
(Hamlet dán királyfi tanácsadója) az országot elözönlõ romlottság egyik
fõ jelképe a mûben. Helyzetének megerõsödése elvakítja õt, tanácsai pedig
csupán unásig ismételt közhelyek. Õ s mindazok, kik rá hallgattak, a mû végére
meghalnak. Vagy ott van a bibliai József, kit testvérei eladtak Egyiptomba.
Másik országból, más kultúrából, másfajta hitbõl érkezett a Birodalomba.
Az „üzlet” elõször kicsiben mûködött (rabtársainak segített), majd jóakarója
ajánlása folytán a fáraó személyes tanácsadója, s így valójában Egyiptom uralko-
dója lett (ehhez azért egy kis jóstehetség is szükségeltetett).
A saját, Linux Prophet nevû tanácsadó cégét irányító Glen Otero szerint a Linux
új szakterületként fontos szerepet játszhat a tanácsadó cégek mûködésében, azonban
figyelmeztet, ne számítsunk arra, hogy pusztán a Linuxból meg lehet élni. Ennek
oka, hogy az operációs rendszert még mindig inkább a nyílt forrású fejlesztés iránt
elkötelezettek részesítik elõnyben, és nem a nagyvállalatok. Tapasztalataira alapozva
Glen azt állítja, hogy a Linux csupán az eszközök egyike, s a tanácsadónak alaposan ismernie kell ahhoz, hogy a leghatékonyabban
alkalmazhassa (27. oldal).
A szintén független Joshua Drake az ügyfelek számára szolgál hasznos ötletekkel. Írásából megtudhatjuk, milyen szempontokat érdemes
mérlegelnünk a megfelelõ tanácsadó kiválasztásakor, illetve a szerzõ néhány olyan helyet is bemutat, ahol a keresést elkezdhetjük (30. oldal).
Bár nem a Vezérfonal része, de Dennis Roman Gesker cikke is e témához kapcsolódik: arra a kérdésre keresi a választ, hogyan válasszunk
fejlesztési megoldást terveink megvalósításához (44. oldal). Richard Vernon
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