
Október 13-án, szombaton hivatalosan is bejelentették
a Samba kiszolgáló 2.2.2-es változatát. Ez a legfrissebb
megbízható változat, a frissítést minden termelésben
résztvevõ kiszolgálónál javasolják. Különösen fontos a
frissítés, hiszen az új változatban több komoly hibát is
kijavítottak. Az újdonságokról röviden:
Új démon: winbindd
Az új démon segítségével nss (Name Service Switch)
szolgáltatást lehet megvalósítani, így részt vehet a rend-
szer a Windows NT/2000 tartományokban. Ezzel a rend-
szer képes fájl- és nyomtatómegosztást biztosítani a
/etc/passwd-ben nem szereplõ felhasználók számára is.
Még akadnak azonban befejezetlen részei is.
Új kapcsolók
Az smb.conf-ban használatos kapcsolók némelyike
megváltozott, és újabbak is bekerültek. Többek között
tovább javítják a Windows 2000-es rendszerekkel való
együttmûködést. Külön érdekes, hogy a megosztott
nyomtatókat Windows 2000 alól helyi nyomtatóként

(helyi vezérlõvel) használhatjuk. Az LDAP-n tárolt SAM-
adatbázis támogatása is bõvült (ezért újrafordítást
igényel). Az SSL-támogatás hibáit is (fordítás 
--with-ssl lehetõséggel) kijavították, és három új
kapcsolóval bõvítették tovább az amúgy sem rövid listát.
Új leírások
Két nagyon érdekes új leírással bõvült a docs/ könyvtár.
Az elsõ (README.Win2kSP2) a vándorló profilok
Windows 2000 alatti támogatását tárgyalja, a második
(README.Win32-Viruses) pedig ötleteket, tanácsokat
ad, hogy miként harcolhatunk a vírusok ellen a Samba
segítségével.
Emellett rengeteg egyéb hibajavítás és újraírás is történt,
de ami külön figyelmet érdemel, hogy még júniusban
felfedeztek egy hibát, amelyet kihasználva a támadó
rendszergazdai jogosultságot szerezhet. A hiba lényege
a %m makró használatából származott. Szerencsére,
ritkán használják ezt a lehetõséget, ezért nem hallhattunk
olyan komoly betörésrõl, amelyik ezt a gyenge pontot
használta volna ki.
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hatalmas pénzektõl esünk el. Ezért fontos számunkra,
hogy a rendszer minél tökéletesebb legyen.
Sz. Gy.: Az óriáscégeknél is alapvetõ kérdés az irodai
munkaállomás. Milyen terveik vannak e téren?
G. B.: Terveink között szerepel, hogy ne egy egyszerû
munkaállomást biztosítsunk, hiszen ez kevés ahhoz, hogy
erõs vetélytársként induljunk olyan nagycégek ellen, mint
például a Microsoft. Olyan átfogó programcsomagra van
szükségünk, amely az összetett irodai feladatok elvégzé-
sét is lehetõvé teszi, s nem csupán a szövegszerkesztést,
táblázatkezelést, hanem a csoportmunka-támogatást is
magában foglalja. Ebbe az irányba kacsintgat a Caldera
Messaging Center, amely képes együttmûködni a Micro-
soft Outlook-rendszerekkel és természetesen a StarOffice-
szal is. Régen a Microsoft azért tört be a piacra, mert
választási lehetõséget teremtett a Unixszal szemben.
Most a Linux új lehetõséget kínál a Microsofttal szemben.
Sz. Gy.: E területen melyek az akadályai a Linux
térhódításának?
G. B.: Ez lassú folyamat. Szerencsésnek tartom viszont
az új XP-k megjelenését, így ugyanis mindenki újragon-
dolhatja ezeket a kérdéseket. Magyarországon (és egyéb
országokban is) alapvetõ kérdés viszont a honosítás,
a termékek anyanyelvre történõ átültetése. Ebbõl a
szempontból még komoly munka vár a Linux-közösségre.
Sz. Gy.: Itt szintén elõfordulhat, hogy a Caldera egy-egy
honosítást akár támogatna is?
G. B.: Nem kizárt. Ha olyan csomagot tudunk összeállítani,
amely tényleges munkakörnyezetet rejt magában, akkor
ezért természetesen áldozni is hajlandók vagyunk. Sõt,
akad olyan eset, hogy mi magunk is külsõs munkatársakat

keresünk, akik megbízásos alapon fordítanak. A Calderát
egyáltalán nem zavarja, ha az elkészült termék szabad
programként él tovább, a fontos az, hogy Caldera alatt is
megbízhatóan mûködjön, továbbá a vevõink igényeinek
megfeleljen.
Sz. Gy.: Mely területen nyitnak még, milyen partnereket
keresnek?
G. B.: Az oktatás területén is sorsdöntõ lépéseket szeret-
nénk tenni. Van ugyan angol, számítógépes alapú okta-
tási rendszerünk, de ezt Magyarországra is át szeretnénk
ültetni. Itt sem elsõsorban az a fontos, hogy nagy pén-
zeket „akasszunk le”, hanem hogy Magyarországon is
megbízható, erõs és szakmailag felkészült piac alakuljon
ki. Természetesen forgalmazókat is keresünk.
Sz. Gy.: Még egy utolsó kérdés. Említette a Microsoft
jelenlegi piaci helyzetét. Hogyan értékeli, mennyire
veszélyes egymásra a Microsoft és a Linux-közösség?
G. B.: Véleményem szerint a Microsoftra a legnagyobb
veszélyt maga a Microsoft jelenti. Ahogy mondani
szokták: maga alatt vágja a fát, és ez a fa hamarosan ki
fog dõlni. A Linux csupán választási lehetõséget kínál
a felhasználók számára.
Sz. Gy.: Köszönöm a beszélgetést, és további sikereket
kívánok!
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