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Láttuk-hallottuk

Háztûznézõben jártunk a hazai linuxos piac egyik meg-
határozó cégénél, a Mission Critical Linuxnál. Bodnár
Csabát, az ügyvezetõ igazgatót a cég múltjáról, jelenérõl
és jövõjérõl kérdeztük.
Csontos Gyula: Hogyan jött létre a magyarországi
Mission Critical Linux?
Bodnár Csaba: Egy barátom, Moiz Kohari 1999-ben 
– a Compaq céget otthagyva – alapította meg a Mission
Critical Linux céget az Egyesült Államokban. Fõként
nagyvállalati termékekkel és ezek támogatásával foglal-
koznak – ilyenek például a nagy számítási teljesítmény-
nyel rendelkezõ telepek, illetve a magas rendelkezésre-
állást (High Availibility – HA) biztosító rendszerek. 
Az ötlet, hogy saját linuxos céget hozzunk létre, 1999-
ben kezdett érlelõdni – én személy szerint már többéves
unixos és linuxos tapasztalattal rendelkeztem –, az el-
képzelést késõbb tett követte, és a 2000-es CeBiten
az amerikai vállalattal megszületett a megállapodás, így
létrejöhetett a magyarországi leányvállalat. 2000 máju-
sában jelentünk meg elõször úgy, mint a magyarországi
Mission Critical Linux, egy kiállításon. 2000 júniusában
pedig a tényleges cégbejegyzés is megtörtént.
Cs. Gy.: Hogyan alakult ezek után a cég élete?
B. Cs.: Ügyfélkörünk a megalakulástól kezdõdõen
egyfolytában bõvült, így a 2002-es évben már nyugod-
tan elmondhatjuk: a cég nyereségessé vált. Jelenleg
8–10 fõt foglalkoztatunk folyamatosan.
Cs. Gy.: Mik a fõ termékvonalaitok?
B. Cs.: Rólunk az terjedt el, hogy telepekkel és nagy-
vállalati megoldásokkal foglalkozunk. Ez az átlagfel-
használó számára szükségtelen, szolgáltatásaink azon-
ban nem csak nagyvállalati környezetben használhatók.
Szívesen megoldunk bármilyen Linuxszal kapcsolatos
feladatot, legyen az irodai fájlkiszolgáló, levélkiszol-
gáló telepítése, karbantartása vagy bármi, amit az
ügyfelek kitalálnak.
Szolgáltatásaink széles körûek, így minden igényt ki
tudunk elégíteni. Ha csoportosítani szeretném õket,
akkor négy különféle termékvonalat említhetek.
Elsõként a „telepítési szolgáltatás”-t emelném ki, ami
akár a tûzfal, a webkiszolgáló, a levélkiszolgáló, az állo-
mány- és nyomtatókiszolgáló, az adatbázis-kiszolgáló, az
alkalmazáskiszolgáló, a magas rendelkezésreállású rend-
szerek, a tudományos célú telepek, az útvonalválasztás,
a sávszélesség-megosztás és a VPN-megoldások telepí-
tését is magában foglalja, ezen kívül annak személyre
szabott beállítását, üzembe helyezését és a szükséges
operátori oktatást is.
A második csoport a „technikai támogatás” – ez a
szolgáltatás szintén személyre szabottan vehetõ
igénybe, így költség- és energiatakarékos. Ügyfeleink
fõként a heti 7×24-es (a hét minden napján mindig elér-
hetõ) és a napi 5×8-as (munkanapokon munkaidõben
elérhetõ) rendelkezésreállás-szolgáltatást kérik, termé-
szetesen ezektõl eltérõ szolgáltatásformákat is kidolgoz-
hatunk. A rendszerfelügyeletet azok az ügyfeleink veszik
igénybe, akik nem rendelkeznek a megfelelõ szakember-

gárdával. Az ügyfelek a fentebb említett két szolgáltatást
együtt szeretik igénybe venni, ilyenkor természetesen
a kedvezmények is nagyobbak.
Kínálatunk harmadik nagy csoportját a telepmegoldások
(cluster technology) adják. Megalakulásunk óta foglalko-
zunk ezzel a területtel, bármilyen telepeket ki tudunk épí-
teni, ami a megrendelõ igényeinek megfelel. Az egyik
ilyen rendszer a nagy rendelkezésreállást nyújtó telep,
ennek az összeállításához szabványos PC-alkatrészeket
és saját fejlesztésû Kimberlite/Convolo HA programunkat
használjuk. A kettõ közül a Kimberlite ingyenesen letölt-
hetõ. A tudományos-technikai célú telepeket, mint
amilyen a Beowulf-telep is, ügyfeleink hatalmas számí-
tási teljesítményükért választják szívesen. Segítségükkel
„könnyedén” elvégezhetõ szinte bármilyen nagyságú
számítás (természetesen ez függ a telepbe épített gépek
számától és teljesítményétõl). Terheléselosztó telepeket
elsõsorban a webfarmoknál és az elektronikus kereske-
delemben használnak. Az SSI típusú telep több számító-
gépet foglal magába, de mind a felhasználók, mind a
rajta futó programok egyetlen számítógépnek látják õket.
A negyedik csoport a különféle Linux-kompatibilis háló-
zati eszközök forgalmazása. Az MCLX a közép- és kelet-
európai terjesztõje két éve a Western Telematic Inc.
(USA) termékeinek. Ezek között a termékek között távoli
újraindító kapcsolók és távoli hálózatkezelési eszközök
találhatók, amelyek változatos kiépítésben érhetõek el.
Cs. Gy.: Kik és mire használnak telepeket jelenleg
Magyarországon?
B. Cs.: A nagy számításigényû feladatokat igénylõ he-
lyeken, a tudományos kutatásban, esetleg az autók
töréstesztjét is ilyeneken futtatják. Jelenleg is folyamat-
ban van egy ilyen telep építése az ELTE Elméleti Kémiai
Tanszéke számára. Ez a telep teljesen egyszerû és olcsó
PC-alkatrészekbõl fog állni, mindegyikben két-két AMD
Athlon processzor dolgozik majd, és húsz csomópont
lesz egyetlen Beowulf-rendszerré összeállítva. A telep
egyik feladata az elektronburok kirajzolása lesz.
Cs. Gy..: Állami cégekkel van-e kialakult kapcsolatotok?
B. Cs.: A kapcsolatok ebbõl a körbõl sajnos egyelõre
hiányoznak, ezen a téren is igyekszünk javítani. Jelenleg
a Bull Magyarország kínálja termékeinket a közbeszer-
zési projektekhez.
Cs. Gy.: Mik a terveitek a jövõre nézve?
B. Cs.: Mint minden cégnek, természetesen nekünk is
a folyamatos fejlõdés fenntartása a célunk – mindenkép-
pen erõsíteni szeretnénk a rendszerépítõi vonalat.
Cs. Gy.: Köszönöm a beszélgetést!
A cég honlapja � http://www.missioncritical.hu

Küldetés igény szerint

Csontos Gyula
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A Linuxvilág  szakmai és 
CD-szerkesztõje. Szabadide-
jében szívesen mászik hegyet
és kerékpározik.
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