
mikor a piacon megjelenik

egy rendbontó technológia,

a piac régi szereplõi – a

strucchoz hasonlóan – mindent meg-

tesznek azért, hogy ne vegyenek róla

tudomást. A rendbontó technológiák

általában vagy erõtlenül indulnak,

vagy olyan válaszokként, amelyek 

keresik a kérdésüket, így könnyû sem-

mibe venni, leírni az okoskodó beto-

lakodókat. Amikor azonban ezeknek

a módszereknek követõi akadnak

és ostrom alá veszik a területet, a hata-

lom birtokosai ébredésükkor két vá-

lasz közül választhatnak: vagy felka-

rolják a rendbontót, vagy megpróbál-

ják eltaposni.

A Linux iskolapéldája a rendbontó

módszereknek. Programozó-tanoncok

játékaként, fõiskolás feladatként kezdte

életútját. Az interneten keresztül gyor-

san elterjedt, de még ekkor is jóval

elmaradt a hagyományos Unix-rend-

szerek mögött; képességei korlátokba

ütköztek, leírásai hiányosak voltak.

A Linux azért volt rendbontó (és az

még ma is), mert mûködik. A nyílt

forrású fejlesztõi modell lassan, de

biztosan – mint a mesebeli teknõc –,

könyörtelenül tolta elõre a GNU/Linux

operációs rendszert és az õt kiegészítõ

segédprogramokat, mígnem ezek elér-

ték, majd elébe vágtak a döbbent, sza-

badalmakkal felvértezett nyulaknak.

A Nyílt Forrás Közösségének szellemi-

sége és a GPL, LGPL, BSD és NLP/MLP

felhasználási szerzõdések által nyújtott

biztosítékok segítenek elkerülni a keres-

kedelmi Unixokra oly jellemzõ széthú-

zást, és jogi alapot nyújtanak a nyílt

forrású folyamat fejlõdéséhez.

A Linuxot felkaroló és eltaposni pró-

báló erõk között tátongó szakadék

széles és mély. Az olyan régóta piac-

vezetõ cégek, mint az IBM, a HP vagy

az Oracle új üzleti lehetõségeket sejte-

nek a Linux-rendszerekben, annak

ellenére vagy talán pontosan azért,

mert érdekeltek a kereskedelmi prog-

ramokban, beleértve a zárt forrású

Unixokat is. Az ellenkezõ tábor legje-

lentõsebb képviselõje, a Microsoft

õsrégi Unix-gyûlölõ, a Linux „termé-

szetes ellensége” – utálja mind nyílt

származását, mind nyílt forrású fej-

lesztõi modelljét.

A szegény eltévelyedett SCO valahol

a szakadék mélyén bolyong. A SCO

Group, amely a Linux terjesztésével

foglalkozó Calderából született újjá,

most kitagadva érzi magát, mert ko-

rábban kereskedelmi Unixot vásárló

felhasználói tábora Linuxra vált át.

Az IBM-mel szemben támasztott kö-

vetelésekbõl és a Linux-felhasználók

fenyegetésébõl látszik, hogy a SCO a

Caldera korábbi barátságos ölelésének

erejét a fojtogatásig igyekszik fokozni.

A lekörözött informatikai cégek régi

és sajnálatos szokásukhoz híven a

bírósághoz fordulnak, hogy megpró-

bálják elérni mindazt, amit a szabad

piacon nem tudtak. Ha egy cég jogi

úttal próbálkozik sikeres üzletpolitika

helyett, az minden esetben nem várt

következményekhez vezet. Az, hogy a

SCO az IBM AIX-eladásokból próbálja

pótolni az elvesztett piaci részesedése

miatti bevételkiesést, ahhoz fog vezet-

ni, hogy az IBM amúgy is csökkenõ

kereskedelmi Unix-eladásai még

gyérebbé válnak.

Az, hogy a SCO felhasználási díjakat

próbál meg kisajtolni a Linux alapú

kereskedelmi megoldások szállítóitól

és a beágyazott Linuxszal kereskedõk-

tõl, lehet, hogy rövid távon lelassítja

a Linux terjedését, de befagyasztja

a SCO Linuxból remélt bevételeit is.

Az önkiábrándítás jellemzõ válasz a

rendbontó módszerekre.A SCO által

kiszabott 699 dolláros kereskedelmi és

32 dolláros beágyazott felhasználási

díj arról árulkodik, hogy a cég a fel-

legekben jár. Ez a hercehurca egy

cseppet sem javít a SCO Unix helyze-

tén, és nem fogja Darl McBride-ot

Linuxból származó bevétellel elhal-

mozni. A SCO által elképzelt világban

õ maga gyõzedelmeskedik az IBM

elleni perben és a Linux-felhasználási

szerzõdések ügyében, de a cég való-

jában még mindig vesztésre áll.

A SCO azt képzeli, hogy elfoghatja,

megsebezheti vagy akár megölheti

a Linuxot? Ez nem fog megtörténni.

A feldühödött kereskedelmi és beá-

gyazott Linuxot használók nem fog-

nak egy csapásra SCO Unixot vásá-

rolni, ha az nem nyújt többet a Linux-

nál, még a magas rendelkezésre állású

rendszerek esetében sem, és beágya-

zott környezetben teljesen használha-

tatlan. Az igazán keményvonalasok

megmaradnak majd a Linuxnál, és

egy olyan változatot hoznak létre,

amelybõl az összes SCO-maradvány

kimarad. E lehetõségek közül egyik

sem segít a SCO-n. McBride-nak és a

barátainak azt kell megérteniük, hogy

a SCO követelései hosszú távon

ahhoz vezetnek, hogy a SCO-kód

minden elõfordulása – legyen szó akár

a Linuxban (átmenetileg) található

kódról, akár az SCO Unixról – érint-

hetetlenné és eladhatatlanná válik. 
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