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tók. A cdrecord önmagában nagyon jó program, mivel
azonban kellõképpen lusta vagyok hozzá, hogy mindig
kézzel pötyögjem be az adatokat, kezelõfelületet szerettem
volna találni hozzá. Van is néhány a „piacon”, de sajnos
nem találtam olyat, amit igazán használhatónak nevezhetnék, így elkezdtem írni egyet.
Gibzo: Jelenleg hol tart a fejlesztés?
vbali: Gõzerõvel készül a 0.1.4-es változat, amelyben
rengeteg újítás lesz az elõzõ változatokhoz képest.
Szerencsére pár srác segítõ kezet nyújtott, és közvetlen
vagy közvetett módon beszállt a fejlesztésbe. A 0.1.3-as
változat debianos csomagja már elkészült és az uhus
csomagon is dolgoznak már. Az új honlapot is készítik,
mert a jelenlegi enyhén szólva elmarad a mai kívánalmaktól. Ennek csupán az az oka, hogy a honlapkészítéshez
nem túlságosan értek, éppen ezért bíztam a dolgot
olyanra, akinek jobban megy az ilyesmi.
Gibzo: Mire lenne szükséged a továbbhaladáshoz?
vbali: Legfõképpen több idõre. Fõállásban egy irodában
dolgozom, mellette végzem a fõiskolát, ezért elég túlterhelt vagyok. Amikor idõm engedi, azért programozgatok. Éppen ezért programozókra nagyon nagy
szükség volna. Ha többen tudnánk írni a programot,
sokkal gyorsabban haladnánk és jobban el tudnánk
készíteni az egészet. Már az is nagy segítség lenne,
ha valaki átnézné az eddigi munkámat, és egy kicsit
„kitakarítaná” a soraimat.
Gibzo: Említetted, hogy már elkészült a debianos csomag,
és az Uhu is folyamatban van. Ebbõl arra következtetek,

hogy azt szeretnéd, ha a munkád szerves részévé válna
néhány összeállításnak. Jól érzem?
vbali: Természetesen igen. Meggyõzõdésem, hogy egy
programra soha nem mondhatjuk, hogy kész, mivel
mindig akad rajta csiszolnivaló, de ha végre eljut a
megbízható változatig, biztosan nagyon boldog leszek.
Nem titkolt vágyam, hogy egy olyan CD-író programot
készítsek, mely a hang- és adatírás mellett a hang-mintavételezést is tudja, tehát a wav és MP3 formátumot odavissza kezeli, MP3-tagszerkesztéssel rendelkezik és
sorolhatnám.
Gibzo: Jelenleg hányan dolgoztok a csoportban?
vbali: Túl kevesen. 3–4 fõ dolgozik rendszeresen a
csapatban, de sajnos egyedül vagyok programozó.
A tagok listája megtalálható a
 http://sourceforge.net/projects/cdw címen.
Gibzo: Köszönöm a beszélgetést, és jó munkát, sok sikert
kívánok a „cdw”-hez.
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A HP üzenete az alkatrészgyártóknak: áruljatok másnak NDA-t!
Bruce Perens, a Hewlett-Packard Linux-cárja szerint „nagyon jó” esély mutatkozik arra, hogy az újonnan létrejött,
legnagyobb Linux-kereskedõ, az összeolvadt HP-Compaq a
Linuxszal együttmûködõ alkatrészeket részesítse elõnyben.
Az új irányelv vállalatszerte megkövetelné, hogy „a tervezés során elsõsorban olyan eszközöket vegyenek figyelembe, amelyekhez rendelkezésre áll az illesztõfelület
nyilvános leírása”.
A HP tervezõmérnökei számára ez annyit jelent, hogy két
lehetséges alkatrész közül azt kell választani, amelyikhez van
nyílt forrású meghajtóprogram, vagy amelyikhez programozási kézikönyvet is ad a forgalmazó. NDA-val kísért alkatrész
mellett csak akkor dönthetnek, ha nincs más megoldás,
vagy a másik megoldás megfizethetetlenül drága lenne.
Perens nem latolgatta, hogy a HP mennyivel fogja kevesebbre becsülni az NDA-ba burkolt elemeket. A kérdés úgy
is feltehetõ, hogy a HP mennyivel hajlandó többet fizetni a
nyilvános leírással rendelkezõ eszközökért? Perens azt tanácsolja a tervezõknek, hogy „használják a fejüket”. „Grafikus lapkákkal foglalkoztam” – árulja el. Az ATI alacsony
szintû grafikus alkatrészei viszonylag jók, a magas szintûek, azonban véleménye szerint „mind vacakok”. Az új
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irányelv eredményeképpen a HP a korábbi NDA-ba bújtatottak helyett már nyílt leírású modemlapkákat használ.
Az összeolvadást megelõzõen a HP-n belül „vállalati irányvonalként” elfogadták a leírt alkatrészeket javasló rendszabályt, amely a legjobb úton haladt afelé, hogy vállalati hagyománnyá váljon. Az új, egyesült vállalati vezetéssel azonban Perensnek újból jóvá kell hagyatnia. „Az egyesítés sok
dolgot megakasztott, és a (compaqos) vezetõk tudomására
kell hoznom, hogy erre szükségünk van” – jelentette ki.
Abból, hogy a HP laptopok és PDA-k Linuxszal is használhatók lesznek, még nem következik, hogy a cég a Linuxot
ezeken a gépeken hivatalosan is támogatni fogja. Nem
tervezik linuxos laptopok eladását, és nem akarják hasznosítani Jim Getty munkáját, aki azzal foglalkozott, hogyan
futtatható Linux és az X a (korábban Compaq, most már
HP) iPAQ gépeken. „Fõleg linuxos kiszolgálókkal dolgozom” – mondja Perens. Hogyan érinti az összeolvadás
a Linuxot a HP-nál és a Compaqnál? „Hacsak valami
szörnyûség nem történik, biztosan a javára válik majd.”
Don Marti
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