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A Savannah és a szabad programfejlesztés
Úgy kezdõdött, hogy csökkenteni akarták a GNU CVS
fenntartóinak a terheltségét, idõközben azonban olyan
nagyratörõ projekt bontakozott ki, melynek célja egy tel-
jes fejlesztésbefogadó szolgáltatás. 2001 októberében
a GNU Project bejelentette, hogy teljesen újraírják a
SourceForge progra-
mot, és a változtatások
számos lényeges szak-
mai és gyakorlati kér-
dést fognak érinteni.
A SourceForge egy,
az együttmûködést
segítõ, egybeépített
fejlesztõi környezet.
Webes felülete portál-
ként szolgál a CVS-, az
FTP- és az elektronikus
levelezési szolgálta-
tásokhoz. Az eredeti SourceForge-kiszolgáló,
a� http://SourceForge.net jelenleg több mint harminc-
ezer projektnek és 300 ezer felhasználónak „ad otthont”.
A GNU Project a � http://savannah.gnu.org honlapon
már 2000 óta a SourceForge program módosított válto-
zatát futtatta. A Savannah-t a GNU önkéntesei állították
fel azzal a céllal, hogy a GNU projekt irányítását önmû-
ködõvé tegyék és megkönnyítsék. A GNU Project fejlesz-
tõi kifejezetten egy a szabad programok készítését támo-
gató szolgáltatást akarnak létrehozni, a VA Software
vállalattól függetlenül.
Sok fejtörést okozott a jelenlegi SourceForge-rendszer
központosított szerkezete. Mi történik a harmincezernél
is több befogadott projekttel, ha a VA Software-nek
esetleg nem áll módjában (anyagilag) támogatni a
SourceForge.net-et, vagy ha valamilyen SSSCA-szerû
büntetés valósággá válik?
A fejlesztõcsapat a nyilvánvaló megoldást választotta,
és a decentralizáció mellett döntött. A programfejlesz-
tések befogadását hálózatot alkotva több webhely végzi,
és a projektek a hálózat minden csomópontjáról olvas-
hatók lesznek.
Az új Savannah rendszert futtató számítógépek mind-
egyike bizonyos számú írható, illetve olvasható és
csak olvasható fejlesztést fogad majd be. Az írható,
illetve olvasható fejlesztések az adott gépen foglalnak
helyet, a csak olvashatók pedig a más gépen befoga-
dott projektek tükrözései lesznek. Abban az esetben,
ha valamelyik gép leáll, az ott befogadott fejlesztõk
átköltözhetnek a projektjük valamelyik tükörképére,
s beállíthatják, hogy az legyen a projektírási, illetve –
olvasási kiszolgálója. A különbözõ kiszolgálók egy XML-
alapú formátum segítségével kicserélik egymás között
a projektmeghatározásokat. A Savannah szolgáltatása
hibatûrõ: az egyes gépek kiesése nem okoz adatvesztést.
A Savannah fejlesztõi az új rendszer teljes tartalmát
mintákra alapozzák. Az oldalrészek GNU gettext fájlokból
olvashatók be – az olvasó nyelvi beállításainak megfele-
lõen. A gettext többnyelvû alkalmazások készítését tá-

mogató csomag fejlesztõk, fordítók és felhasználók szá-
mára. Lehetõvé teszi a nemzetközivé tételt, ami a jelen-
legi SourceForge-rendszerbõl nagyon hiányzik.
Az új rendszer fejlesztõi olyan rendszer kialakítását tûzték
ki célul, ahol a programváltozatok közti frissítési útvonal

világosan meghatározott. A programot a Debian .deb
csomagjainak segítségével kötegelik, a frissítés pedig a
csomagrendszer használata révén önmûködõvé tehetõ.
A rendszer alapját a GNU phpGroupWare kódolás adja.
A phpGroupWare mintákat valósít meg, amelyek a
nyelvi változatok készítéséhez, a hitelesítéshez, az adat-
bázisok eléréséhez, az XML-RPC felületekhez és a mun-
kamenetek kezeléséhez szükségesek. A Savannah és a
phpGroupWare fejlesztõgárdája szorosan együttmûködik,
eredményeiket kicserélik egymás között.
Ahogyan Bradley Kuhn, a Free Software Foundation
(Szabad Szoftver Alapítvány) alelnöke írta:
„A szabad programfejlesztéshez elengedhetetlen egy
együttmûködést biztosító webhely, amely egységes
felülettel segíti a fejlesztések irányítását. A program-
szabadság ügyének érdekében ezeket a weboldalakat
kizárólag szabad programokkal kell megvalósítani.
A Savannah a GNU Project esetében pontosan ezt teszi,
és hamarosan az összes GPL-megfelelõ szabad prog-
ramfejlesztésre is kiterjed majd.”
A Savannah fontos szolgáltatásokat fog nyújtani a sza-
bad programok fejlesztõinek. A � http://SourceForge.net
szolgáltatásait az egész világra kiterjedõ kiszolgálóháló-
zaton fogja elérhetõvé tenni, ahol a kiszolgálók az
egyes fejlesztõk anyanyelvén beszélnek. A Savannah
hibatûrõ és képes az adatok helyreállítására. És min-
denekelõtt egyetlen dologban igényel csak támogatást:
önkéntesekre van szüksége, akik a befogadó szolgál-
tatást nyújtják, és azokat képességeik szerint támogat-
ják. A Savannah rendszerrõl bõvebb tájékoztatást a
� http://savannah.gnu.org honlapon találsz (1. kép).
A GNU Project a � http://www.gnu.org oldalon (2. kép)
található. A szabad program meghatározását a
� http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html oldalon
olvashatod.
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