Norsk åpen cd
Lenge har jeg tenkt på hvordan man kan åpne øynene til folk i forhold til FOSS(free and open
source software), og har kommet frem til at det kan være lurt og lage en cd som inneholder denne
programvaren, der det er hjelp til installere de.
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TheOpenCD
Jeg fant «The open cd» på www.theopencd.net og syntes dette var perfekt, eller i hvertfall nesten.
Det var to ting jeg ønsket meg annderledes.
Språk : Både cd`en og programmene var på engelsk og jeg synes at det vil være best for det norske
markedet at begge deler var på norsk.
Program : Siden jeg ville ha programmene på norsk, så satte dette også føringer for hvilke
programmer som kunne være med, for alt er ikke oversatt.
Jeg ikke er helt enig i hvilke programmer som er valgt ut på The Open Cd.
Jeg ønsker et mindre sett med programmer og det skal være nøkkelprogrammer for den vanlige
mann eller kvinne.

Hvorfor
Jeg kommer fra Windowsverdenen, og har fortsatt et ben der(Jobb), men bruker så mye FOSS
programvare på min Windowsmaskin som mulig.
Mange er redd Linux fordi de tror det er så vanskelig, og at man må være ingeniør eller nerd for å
bruke det. Og strengt tatt, så er vi som i dag bruker Linux, litt mer intressert i data enn den vanlige
mann.
Hvis vi kan vise folk at det er mange open source programmer som de kan bruke på Windows, og at
det er like lett og bruke disse som det er å bruke Microsoftprogrammer, og at de er minst like bra
som Microsofts proriotære programmer, da er det kanskje enklere for dem å til slutt ta det siste
skrittet til Linux.

Norsk åpen CD
Denne cd skal være et installasjonsmedium for noen av de viktigste og beste open source
programmer til Windows.
Denne cd skal være et verktøy for folk å kunne ta i bruk noen av de viktigste og beste open source
programmer til Windows.

Denne cd skal være et ressurssenter for noen av de viktigste og beste open source programmer til
Windows.
Denne cd skal gi brukere informasjon om Linux og open source.

Program
Jeg har valgt ut disse programmene, da jeg mener at det er disse som er de viktigste og mest brukte
programmene for en «vanlig» person.
Og jeg synes disse programmene er av det ypperste fra open source miljøet
●

Firefox

●

Thunderbird

●

OpenOffice

●

Gimp

●

VLC

●

aMsn

●

Utorrent

Oppgaver
Dette prosjektet driver å graver startgropen slik at vi kan gå i den.
Det er mye som trengs å gjøres for å få prosjektet ut av startgropen og oppover
oppløpssiden(heftige metaforer)
●

Utvikling : Selv om rammeverket fra TheOpenCd skal brukes, trengs det sikkert noe
spesialutvikling

●

Tekst/Oversettelse : Det må skrives tekst til websidene, på cd`en og å oversette siste delen
av amsn.

●

Webside : Jeg har opprettet en Wordpress bloggside, men jeg ser for meg en Joomlabasert
webside til å front selve prosjektet.

●

Grafikk : Det må lages grafikk til websidene til prosjektet, til websidene til cd`en og
coverdesign.

●

Testing : CD`en og installasjonen må testes.

●

PR : Det er jo ingen grunn til å lage dette for oss selv, så vi trenger å si ifra til verden, eller i
hvert fall til Norge.

Deltagelse
Dersom du ønsker å delta i dette prosjektet ville både jeg og min samboer (for da får hun litt kontakt
med meg) satt veldig stor pris på det
Se min verveblogg på http://norskcd.wordpress.com
Ta da kontakt med meg på norskcd@broadpark.no

