Linux başkanı
Türkiye’de
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde
konuşan Hall, üctretsiz Linux
işletim sisteminin Türkiye için
çok uygun olduğunu söyledi.
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Bilgisayar işletim sistemi Windows’a
alternatif olarak geliştirilen LINUX yazılımının
uluslararası tanıtımını yapan sivil toplum örgütü
niteliğindeki LINUX International’ın Başkanı
Jon Maddog Hall, “Türkiye‘nin bilgisayar
teknolojilerinde ihracat yapabilecek bir konuma
gelmesini istiyorum” dedi.
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Hall, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde “Dünyada Linux
Kullanımı” konulu konferans verdi.
Konferans öncesi basın toplantısı düzenleyen Hall,
açık kaynak yazılımı olarak tanımlanan, kullanımı
ücretsiz ve geliştirilmesi kullanıcıya bağlı olan LINUX
yazılımlarının avantajlarını anlattı. Dünyadaki sunucu
sistemlerin üçte birinin LINUX tabanlı olduğunu,
masaüstü bilgisayarlarda da Apple sistemini geçtiklerini
dile getiren Hall, dünyadaki süper bilgisayarların dörtte
üçünde LINUX’un kullanıldığına dikkati çekti.

TÜRKİYE‘DE LINUX KULLANIMI
Türkiye’de de bankalar ve özel şirket kurumları
dışında Hazine Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve
Merkez Bankası’nın LINUX yazılımını kullandığını
söyleyen Hall, şöyle konuştu:
“Ücreti olmayan bir işletim sistemi olan LINUX,
izin ya da lisans gerektirmiyor. Bu sebeple sistem, Türk
kullanıcıları için çok uygun. Özellikle ülke güvenliği gibi
bir konuda, yazılımınız başka bir ülkeden geliyorsa
burada bir tehlike vardır. Açık kaynak yazılımına
sahipseniz, ihtiyacınızı karşılayacak kodlar elinizin
altındadır. Kendi insanlarınızı eğitebilirsiniz. Bir başka
ülkenin merhametine kalmazsınız. Açık kaynak
yazılımları, KOBİ‘lerin de daha düşük maliyetle daha
verimli çalışmasını sağlayabilir.”
Bilgisayar teknolojisi konusunda Hindistan ve Doğu
Avrupa ülkelerinin önemli bir gelişim sergilediğini ifade
eden Hall, şunları söyledi:
“Türkiye’nin bilgisayar teknolojilerinde sadece
kendi ihtiyaçlarını karşılayacak değil, ihracat yapabilecek
bir konuma gelmesini istiyorum. Elektronik ve bilgisayar
endüstrisi çok iyi bir pazar. Müşterilerinizden çok uzakta
üretip para kazanabilirsiniz. Açık kaynak yazılımları ile
ödemeler dengenizi de koruyabilirsiniz.”
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NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
• Microsoft Internet Explorer
• Windows Media Player kullanın

Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava
Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları

