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A Linuxvilág októberi számának 70. oldalán szer-
kesztõi figyelmetlenségbõl egy cikket közöltünk
SCO Linux 4 címmel. Ennek orvoslására a mostani
lapszámban az SCO pereskedésének hátterét és
állomásait vesszük sorra.
2002. augusztus
A Caldera nevet változat
A Caldera International Inc. bejelentette, hogy a részvé-
nyesek kívánságának megfelelõen a nevét The SCO
Group (SCO)-ra változtatja. A Caldera OpenLinux követ-
kezõ változata már az SCO Linux 4.0 nevet fogja viselni.
A bejáratott márkanévhez, a két évvel ezelõtt megvásá-
rolt SCO-hoz nyúl (SCO OpenServer és SCO UnixWare),
amely már több mint két évtizede van a piacon.
2003. március
Feszültség a UnitedLinux-csoporton belül
Az SCO Group, amely linuxos üzletén kívül az eredeti
AT&T UNIX-hoz fûzõdõ jogok tulajdonosa és az SCO
UNIX márkát továbbvivõ cég is, keresetet adott be az
IBM ellen. Az SCO egymilliárd dollárt követel az óriás-
cégtõl, mert szerinte az IBM megsértette a Unix techno-
lógia felhasználási szerzõdésének feltételeit, és lehetõvé
tette e módszerek Linuxba való átszivárgását.
2003. április
Az SCO Group az IBM után a nagyobb Linux-terjesz-
tõkkel is el szeretne számolni
Egy áprilisban közzétett interjúban az SCO Group
(korábban Caldera International) elnök–vezérigazgatója,
Darl McBride elmondta, hogy amennyiben a bíróság
elõtt is sikerül érvényt szerezniük az IBM-mel szembeni
követeléseiknek, benyújtják a számlát a kereskedelmi
Linux-változatok piacát csaknem teljesen lefedõ két
cégnek: a Red Hatnek, illetve a SuSE-nek is.
2003. május
• A SCO szerint a Linux-rendszermag tiszta, de a SuSE

és a Red Hat „bûnös”
A SCO-Caldera munkatársa, Chris Sontag érdekes 
nyilatkozatot adott a MozillaQuest.com-nak, amelyben
kifejtette, hogy a SCO a Linux-rendszermagban nem
talált SCO-tulajdonú kódot, de a német SuSE és a pi-
ros kalapos Red Hat jobb, ha elkezd ügyvédre gyûjteni.

• SCO: Unix-kód került a Linuxba
• UnixWare-kódrészek a Linux-rendszermagban?

Darl McBride szerint Unix-kódsorok kerültek a Linux
szívébe, magába a rendszermagba. Ezek a kódok
részben módosítás nélkül, részben módosításokkal
álcázva szerepelnek a magban.
McBride elutasított minden olyan kérdést, amely
a részletekre utalt. Az állítólagosan beépített kódré-
szekrõl csak ennyit mondott: „némelyikük néhány
évvel ezelõtti kódrész, de vannak újak is és – tette
hozzá – a másolás mértéke nem kicsi.”

• Internetes támadás bénította meg a Linuxot
kódlopással vádoló SCO weboldalát.

• Törvénytelen lehet a Linux használata
Az SCO Group bejelentésében figyelmeztette a
Linux-felhasználókat, hogy jogi kérdéseket vethet fel,
amennyiben továbbra is folytatják a nyílt forrású
operációs rendszer használatát. Az SCO szerint
ugyanis a Linux számos összetevõje a cég által
szabadalmaztatott eljárást valósít meg, vagy egye-
nesen az õ Unix-változatukból származó kódot
hasznosít engedély nélkül.

• Linus Torvalds sejti, hogy miért függesztette
fel Linux-eladásait az SCO Group
Az ok valószínûleg az lehet, hogy amíg õk maguk is
terjesztik a Linuxot, addig rájuk is vonatkoznak a
Linux-rendszereket felépítõ programok legtöbbjéhez
csatolt GNU GPL szerzõdés feltételei, a GPL-ben
pedig egyebek közt az is szerepel, hogy a „vevõk”
jogait a program kibocsátója nem korlátozhatja.

• A UnitedLinux az SCO Group nélkül folytatja tovább?
Az SCO megszüntette a UnitedLinux csoporttal való
marketinges, üzletfejlesztési és pénzügyi együttmû-
ködését, és nem biztosít további erõforrásokat a
konzorcium számára, így kétségessé vált a cég
további tagsága.

• Online felhívásban támadják az SCO-t
• A Microsoft megvásárolta a Unix felhasználási jogát

A Microsoft bejelentette, hogy licenceli az SCO
Grouptól a Unix operációs rendszerrel kapcsolatos
technológiákat, szabadalmakat, valamint hozzáférést
kap a forráskódhoz is.

• A Sun védett, a HP és a Red Hat nem
Újabb, a Linuxokban érdekelt vállalatok adtak hangot
az ügyben, és úgy tûnik, a nagyok egy része az SCO
mellé áll (de legalábbis nem az IBM-hez csatlakozik).

2003. június
Jogtalan az SCO Linux ellenes eljárása? 
Újabb gigász a harcban…
A Novell levelet küldött az SCO számára – ebben
szereplõ pontos kérdéseire pontos választ vár. A szintén
Unix-jogokkal rendelkezõ cég ugyanis arra szólította fel
„kollégáját”, hogy nevezze meg, mely Unix-forráskódok
kerültek át a Linuxba.
• Betyárokat toboroznak az SCO Group ellen

Raymond olyan Unix-hackerek jelentkezését várja,
akik munkájuk során már hozzáfértek valamelyik
jogvédett Unix binárisain és dokumentációján kívül
a rendszer forráskódjához úgy, hogy nem kellett
aláírniuk harmadik felet kizáró titoktartási szerzõdést
(non-disclosure agreement, NDA).

• Az SCO-t kiengesztelné, ha az IBM felvásárolná
a céget…
Az SCO elnök-vezérigazgatója a múlt héten megerõ-
sítette, hogy amennyiben példának okáért az IBM
felvásárolná a céget, rövid úton véget érhetne a
Linux ellen indított hadmûvelet.

• A kényes rendszereknél ne használjunk Linuxot?!
A neves Gartner elemzõcég azt javasolja, hogy a

Az SCO-s botrány kronológiája
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�
fontos rendszerek esetében a cégek minimalizálják
a Linux használatát az SCO Group indította jogi fele-
lõsséget firtató eljárás bizonytalan kimenete miatt.

• Az SCO Group Linux-ellenes kampánya saját
weboldalának átmeneti bezárásához vezetett

• Péntek 13: az IBM péntek éjfélig kapott haladékot
• Linux-forráskód az SCO Group Unix-változatában?

Nyílt forráskódú programokkal foglalkozó fejlesztõk
egy csoportja szerint elõfordulhat, hogy az SCO
Group megsértette a Linux-rendszerek számos alko-
tóelemére vonatkozó GNU GPL felhasználási szerzõ-
dés feltételeit azzal, hogy Linux-forráskódot használt
fel az SCO Unix Linux Kernel Personality (LKP) réte-
gében, és a kódmódosításait nem hozta nyilvános-
ságra, illetve nem tüntette fel a megfelelõ helyen a
vonatkozó szerzõi jogi adatokat.

• Elveszítheti Unix-felhasználási szerzõdését az IBM
• A jogászok szerint az SCO az esélyesebb…
• Perrel fenyegette meg az SCO-t egy Linux-rend-

szermag-fejlesztõ
• SCO: elsõként a vezetõség száll ki?
• Egy névtelen felhasználó által beküldött híradás

szerint (� http://newsvac.newsforge.com/
article.pl?sid=03/06/09/139257) az SCO-csoport
egyik alelnöke a hónap elején megszabadult az ösz-
szes általa birtokolt SCO-részvénytõl (15 000 darab-
tól, egyenként 6 dollár értékben). Annak fényében,
hogy az SCO mindenhol azt híreszteli, hogy meg
fogja nyerni az IBM ellen indított egymilliárd dolláros
kártérítési pert, ez igencsak elgondolkodtató.

• Az SCO szerint törvénytelen az IBM AIX további
használata

• Linust is perli az SCO
• Már hárommilliárd dollár a jogtalanul „felturbózott”

Linuxok ára
• Az SCO szerint az IBM úgy tette a Linuxok számára

elérhetõvé a csoporttól licencelt Unix-
technológiákat, hogy nem fizette meg azok után a
jogdíjakat. Márciusi egymilliárd dolláros kárigényét
az SCO hárommilliárdra növelte.

• Linux-licencprogramon dolgozik az SCO
2003. július
Gates: Microsofttól „kölcsönzött” elemeket is tartalmaz 
a Linux
2003. augusztus
• A Red Hat perli az SCO-t

A vezetõ Linux-cég keresetet adott be az SCO Group
ellen, mert a bírósággal akarja kimondatni, hogy a
technológiái nem sértenek SCO szellemi tulajdont,
ugyanakkor kártérítést követel az SCO „tisztesség-
telen és megtévesztõ” gyakorlata miatt.

• Az SCO megjelentette felhasználási szerzõdésének
feltételeit
Egy munkaállomás felhasználási szerzõdésének
költsége 199 dollár.
A kiszolgáló felhasználási szerzõdésének költsége a

processzorszámtól függõen alakul az alábbiak szerint:
1 processzor 699 dollár
2 processzor 1149 dollár
4 processzor 2499 dollár
8 processzor 4999 dollár
Minden további processzor 749 dollár.

• Az IBM viszontkereseteket nyújtott be 
az SCO Group ellen

• A Red Hat szerint az SCO fel fogja adni
Minden valószínûség szerint idõ elõtt vissza fog lépni
az IBM ellen benyújtott, mostanra már hárommilliár-
dosra duzzadt keresetétõl az SCO – állítja Mark
Webbink, a Red Hat elnökhelyettese. Webbink szerint
az SCO stratégiája arra utal, hogy a cég nem fogja
megvárni, amíg bírósági döntés születik az ügyben.

2003. szeptember
• A Red Hat elindította az Open Source Now alapítványt

Augusztus elején a Red Hat azt ígérte, hogy egy
alapítványt hoz létre, amelynek a célja az lesz, hogy
megvédje az nyílt forrású programfejlesztéseket és
a Nyílt Forrás Közösségét a SCO támadásától.

• A hatvanas évekbõl származó kódrészletekkel
próbálja hitelesíteni vádjait az SCO Group.

• Fizetnie kell a SCO-nak
Megszületett az elsõ bírósági döntés, amelynek
értelmében a SCO-t arra kötelezte a bíróság, hogy
kártérítést fizessen valótlan állításai miatt, miszerint
a Linuxban lopott System V-kód van.

• Az IBM új vádja: az SCO szerzõi jogot sértett
A kék óriás kiszélesítette a frontot az SCO ellen
indított ellentámadásában, miután csütörtökön
beadott újabb keresetében már az IBM szerzõi
jogainak elbitorlásával vádolta meg a céget.

2003. október
• A SCO már az SGI-t támadja

Egyes hírek szerint az SGI figyelmeztetést kapott
a SCO-tól, amelyben az áll, hogy a SCO megvonni
készül a Silicon Graphicstól a Unix System V fel-
használási jogát. Hogy mi alapon teszi ezt? Szerinte
az SGI megsértette a két cég közötti szerzõdést.

Kíváncsian várjuk, kik lesznek a következõk.
Források
� http://www.index.hu
� http://www.terminal.hu
� http://www.hwsw.hu
� http://www.hup.hu
� http://www.linux.hu
� http://www.prog.hu

Csontos Gyula
(Csontos.Gyula@linuxvilag.hu) 
A Linuxvilág  szakmai és 
CD-szerkesztõje. Szabadidejében
szívesen mászik hegyet és kerékpározik.
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