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Láttuk-hallottuk

gy nemrég az Összefogás a szabad szoftverek elterjeszté-
séért alapítvány (Free Software Network; FSN) is a gép-

park lecserélése mellett döntött. Nonprofit szervezet

lévén ehhez a szabad szoftverek iránt elkötelezett emberek

segítségét kérte. Papíron megterveztek egy olyan rendszert,

amely képes kiszolgálni a magyar felhasználókat, az árát

1000 egyenlõ részre osztották, és ezeket a „téglákat” igyekez-

nek „eladni”. Az interjú idején a „téglaszámláló” 231-en

állt... (� http://www.fsn.hu/?f=brick&setlang=hu).

A projektrõl és az FSN céljairól Nagy Attilát, az alapítvány

elnökét kérdeztük.

Tulajdonképpen miért kell segíteni a szabad szoftverek elterje-
dését? Az ember azt gondolná, hogy ha valamire ingyen van,
azt az emberek maguktól is megtalálják. Szóval eredetileg
honnan jött az ötlet, és pontosan kik állnak az FSN mögött?
A szabad szoftverek mögött egy igen erõs meggyõzõdés,

ideológia áll. A szabad szoftverek szerelmeseinek célja, hogy

azt a tudást, amelyeket ezek a programok képviselnek, min-

denki korlátok nélkül felhasználhassa a saját céljai elérésére.

Mivel ezeket leggyakrabban non profit módon  fejlesztik,

a fizikai és az ismeretterjesztés a közösség feladata marad.

Az FSN mögött (Free Software Network, amelyet az Összefogás
a szabad szoftverek elterjesztéséért alapítvány az internetes

megjelenésénél  használ) hat, szabad szoftvereket régóta sze-

retõ, használó ember áll: Nagy Attila (bra), elnök, Riskó Gergely
(errge), titkár, Beregszászi Alex (alex), Micskó Gábor (trey),
Pásztor György (gyu), és Petrikovics Balázs (gaab).
Az alapítványunk elsõsorban nem a megtalálásban segít,

hanem az információhoz való gyors hozzáférésben, amely-

nek két prominens képviselõje a hup.hu portál és az

ftp.fsn.hu fájlszerver.

Miért jobb, ha Magyarországon is van egy olyan kiszolgáló,
amin megtalálhatjuk a szabad szoftverek legfrissebb változa-
tát? Miért nem használjuk egyszer?en az olyan nemzetközi
helyeket, mint a sourceforge.net, vagy a freshmeat.org?
A Sourceforge és a Freshmeat funkciója némileg eltér az FSN
által biztosított szolgáltatásokéitól. Az elsõ egy fejlesztõi

webhely, míg a második a szabad szoftverek legújabb verzi-

óira hívja fel a figyelmet. Annak, hogy Magyarországon is

elérhetõek ezek a szoftverek, rengeteg elõnye van. Egyrészt

szinte mindenki által ugyanolyan gyorsan hozzáférhetõek,

hiszen nem korlátozza a letöltést az egyes internet-szolgál-

tatók nemzetközi sávszélessége, illetve a tükrözéseken kívül

saját tartalmat is igyekszünk biztosítani (beleértve a hazai

projektek megjelenését is).

Hétköznapi igényekhez mérten igen impozáns teljesítménnyel
rendelkezõ gépet akartok beszerezni. Nemzetközi viszonylat-
ban, vagyis a többi szabad szoftverekkel kapcsolatos helyhez
képest mennyire számít nagynak ez a rendszer?
Az FSN forgalma a szerverek elhelyezését biztosító Axelero
Rt-nél is meghatározó, azt külön monitorozzák és egyes

esetekben szabályozzák. Ez azt hiszem jól mutatja, hogy

a forgalmunk mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban

is jelentõs. Mindezt úgy érjük el, hogy a szervereink nagy

többsége 450 MHz-es Pentium III kategóriájú, amely azt

hiszem ma már meglehetõsen kicsinek számít. Ezen szeret-

nénk javítani azzal, hogy a terhelésnek megfelelõen bõvít-

jük az erõforrásokat. Az új gép nemzetközi mércével mérve

közepesnek mondható. Külföldön általában több gépbõl ál-

ló szerverfarmot használnak, nem ritka, hogy 8-10 TB-os

háttértárral és több gigabites hálózati kapcsolattal.

2005. január 3-án az 1000-bõl még csak 196 tégla jött össze,
az akció pedig február végéig tart. Bíztok benne, hogy meg-
lesz a szükséges összeg? Vannak kiegészítõ források?
Szinte minden lehetõségünket felhasználtuk már. Logókat

kaptunk a közösségtõl, amelyeket kitehettünk pár szakmai

és nem szakmai oldalra is. A projekt szerepelt a Fix TV mû-

során és a Fiksz rádióban is. Sokan felajánlották, hogy segíte-

nek a kedvezményes beszerzésben. Sajnos azonban az esz-

közök beszerzéséhez pénzre van szükség, amely – egyelõre

úgy tûnik – nem fog összejönni az eredeti határidõre, amit

ennek megfelelõen szeretnénk legalább egy hónappal kitol-

ni. Valószínûleg így sem fog összejönni a teljes összeg, de ta-

lán egy picivel közelebb kerülünk hozzá. Kiegészítõ források

sajnos nincsenek. A gyártók és forgalmazók néhány eszközt

tudnának olcsóbban adni, de csak ha valamennyi pénz

(legalább 60-70%) összejön. Az adománygyûjtés után felke-

ressük õket, és meglátjuk, ki mit tud ennyiért adni.
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Fal, amely összeköt – az FSN.hu tégla projektje
Az FSN.hu alapvetõ célja, hogy megfelelõ infrastrukturális hátteret biztosítson
a szabad szoftverekkel foglalkozó emberek és szervezetek számára. A hardvernek
azonban megvan az a rossz szokása, hogy viszonylag gyorsan elavul...
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