
Magyarországon kevésbé ismert, pedig rendkívül jó nem-
zetközi visszhangnak örvend a Caldera Linux. A Caldera
cégtõl Greg Bogochwalski-val (Kelet-Európa és Közép

Ázsia területi igazgatója) beszélgettünk
a változásokról és a jövõrõl.
Szy György: Magyarországon nem
cseng annyira ismerõsen a Caldera
név. Pár szóval bemutatná, hogy
a Caldera Linux milyen vásárlói
közönséget céloz meg, illetve miben
különbözik a többi, hozzá hasonló
terméktõl?
Greg Bogochwalski: A Caldera
jelenleg két fõ vonalon tevékenykedik.
Az elsõ vonal a Caldera Linux, amelyet
fõleg fejlesztõi felületek kialakításához,
valamint kisebb kiszolgálókhoz aján-
lunk. A Caldera Linux elsõsorban az
üzembiztosságot és a megbízhatósá-
got tartja szem elõtt, olyan rendszert

biztosítva, mely hosszú távon nem változik. Ha egy
változatot összeállítottunk, azt szigorú ellenõrzés után
„fagyasztjuk” fél évre. Ez idõ alatt a rendszer fõbb elemei
nem módosulnak (természetesen hibajavításokat
folyamatosan készítünk).
Sz. Gy.: Ezzel a termékkel melyik vásárlói réteget
célozzák meg?
G. B.: Elsõsorban a közép- és nagyvállalatokat, a banko-
kat, valamint a közigazgatást. Ezeken a területeken külö-
nösen fontos az egységes, könnyen kezelhetõ rendszer.
Nagyon szép eredményeket értünk el Koreában, Ausztrá-
liában, az Egyesült Államokban és további országokban
is. Különösen fontos számunkra az is, hogy felhaszná-
lóink megfelelõ támogatást kapjanak, ezért mindenhol
komoly támogatási központok kialakítására törekszünk.

Sz. Gy.: Magyarországon is létezik ilyen támogatási központ?
G. B.: Jelenleg Magyarországon az ez irányú feladatokat
az Areco szakemberei látják el, és meg kell mondanom,
nagyon elégedettek vagyunk a szakmai felkészültségük-
kel. Ez nem mindig egyszerû feladat, hiszen a Caldera
számos alapvetõ kiszolgálóprogram hitelesített felülete,
ilyen például az Oracle 9i, sõt hamarosan az 11i. Ez nagy
horderejû hír, hiszen egy ilyen fontos alkalmazás futta-
tása során egyetlen érthetetlen hiba is nagyon komoly
következményeket vonhat maga után.
Sz. Gy.: Az SCO beolvadt a Calderába. A másik fõ
feladatkör tehát a nagygépek területe?
G. B.: Igen, pontosan. Az egybeolvadással a Caldera
számos új ügyfelet szerzett, akik igényeinek továbbra is
eleget kíván tenni. A cég az új Caldera Unix-rendszerrel
kíván választási lehetõséget teremteni a vevõk számára.
Amennyiben egy feladat ellátására nem elég az egypro-
cesszoros, Linux-alapú rendszer, ott erõs, méretezhetõ
Unixot ajánlunk, amely pillanatok alatt feldolgozza a leg-
nehezebb feladatokat is.
Sz. Gy.: Térjünk vissza a Linuxhoz – sokszor hallom, hogy
támadják a kereskedelmi cégeket, amiért egy ingyenes
rendszert pénzért kínálnak. Mi a Caldera álláspontja,
mely területeken teremti meg a bevételét?
G. B.: Felmerül néha ilyen vélemény is, de a Caldera
nagyon sokat tett a GNU- és a linuxos világ érdekében.
Nagyon sok program eredetileg a Caldera védõszárnyai
alatt készült, majd hasznos részévé vált a rendszereknek.
Ilyen például az oly sokat használt RPM program is.
Mi elsõsorban nem a vásárlókról kívánunk minél több
bõrt lenyúzni. Fõ tevékenységi területeink a nagyvállala-
tok. Egy olyan cégnek, mint például a McDonalds vagy
a BMW, nem az a fontos, hogy mennyibe kerül egy
termék, hanem az, hogy mûködjön. Mi arra szerzõdünk,
hogy mûködni fog, és ha a termék nem állja a sarat,
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történész az elsõ világháborút ismeri elölrõl-hátulról.
Elõfordul, hogy az, aki húsz éve a középkorral foglalkozik,
akár ingyen is nagyon szívesen elkészítené az említett
tankönyv egy fejezetét, egyrészt a neve feltüntetéséért,
másrészt azért az elvért, hogy a diákok minél színvo-
nalasabb tananyagot kapjanak.
Fut már egyébként egy nagy projekt, a GNUpedia, mely
a fenti elv alapján igyekszik nemzetközileg használható,
magas színvonalú enciklopédiát létrehozni. Mint látható,
itt is kulcskérdés, hogy az oktatók internetközelben
legyenek, tudják és akarják használni az adott lehetõsé-
geket, eszközöket.
Sz. Gy.: Már csak egy rövid kérdésre maradt idõnk. Kér-
lek, engedj meg egy kérdést a magyarországi helyzettel
kapcsolatban. Bizonyára hallottál róla, hogy a pártoló
tábor növekedésével párhuzamosan nálunk is komoly

személyes ellentétek ütötték fel a fejüket a hazai egyesü-
letek és csoportok tárgyai között. Arra vagyok kíváncsi,
hogy az ilyen típusú ütközéseket ti hogyan oldottátok meg?
S. B.: Szó sincs róla, hogy nálunk ne lennének nagyon
komoly ellenérdekek. Ez természetes. Az April például
folyamatos vitában áll a Nyílt Forrás elméletet követõ
nagycégekkel. A kulcs talán az, hogy megértsük egy-
mást és elfogadjuk, hogy a mi céljainkat nem kell min-
denképpen ráerõltetni az egész világra. Annak ellenére,
hogy vitáink vannak, egy oldalon állunk, és meg kell
tanulnunk elfogadni, hogy mások is járhatják a saját
útjukat. Megfontolt és hosszú távú célokat csak össze-
fogással, egymás munkájára építve érhetünk el!
Sz. Gy.: Köszönöm a beszélgetést, és további sikereket
kívánok!
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