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Monitörden Yans›yanlar
L e v e n t

D a ﬂ k › r a n

l e v e n t d a s k i r a n @ y a h o o . c o m

Anadolu Pars› Kullan›ma Haz›r
.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araﬂt›rma Kurumu
(TÜB‹TAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araﬂt›rma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde yürütülen
Uluda¤ Projesi kapsam›nda geliﬂtirilen aç›k
kaynak kodlu iﬂletim sistemi Pardus'un
1.0 sürümü, 26 Aral›k'tan itibaren ‹nternet üzerinden yay›nland›. Ad›n› Anadolu Pars›’ndan alan Pardus, Genel Kamu Lisans› (GPL) ile ücretsiz olarak
da¤›t›labilen Linux’a dayal› bir iﬂletim
sistemi. Sürüm numaras›n›n 1.0 olmas›, üzerinde gerekli testlerin yap›ld›¤›n› ve kararl› çal›ﬂan bir sürüm oldu¤unun tescillendi¤ini gösteriyor.
Pardus geliﬂtiricilerinden Doç. Dr.
Erkan Tekman, Pardus üzerinde ilk çal›ﬂmalar›n, ulusal bir iﬂletim sisteminin
gereklili¤inin görülmesi üzerine 2003 y›l› sonunda baﬂlat›ld›¤›n›, 2004 sonbahar›nda plan ve tasar›m aﬂamalar›ndan uygulama
aﬂamas›na geçildi¤ini belirtiyor. Halihaz›rda
mevcut yaklaﬂ›k 300 Linux da¤›t›m› aras›nda Pardus’un öne ç›kan en büyük özelli¤i, Türkçe do¤al dil iﬂleme kütüphanesi ve yaz›m denetimi eklentisi Zemberek sayesinde, kullan›c›s›na tam ve düzgün Türkçe deste¤i sunabilmesi. Bunun yan›nda
sistemde kurulu yaz›l›mlar›n birbirleriyle uyumlu çal›ﬂmas›n› sa¤layan yap›lan-

d›rma yöneticisi ÇOMAR ve Pardus paket yönetim sistemi PiSi,
Pardus ekibi taraf›ndan geliﬂtirilen ve Pardus’u di¤er da¤›t›mlardan ay›ran özgün uygulamalar aras›nda yer al›yor.
Pardus, yine kendisi gibi serbest olarak da¤›t›l›p
kullan›labilen ve kullan›m için herhangi bir lisans ücreti gerektirmeyen birçok popüler yaz›l›m› da beraberinde getiriyor. Firefox ‹nternet taray›c›s›, OpenOffice.org ofis paketi, ‹nternet araçlar›, multimedya uygulamalar› ve kiﬂisel bilgi yönetim sistemleri gibi masaüstü bilgisayar kullan›c›lar›n›n
ihtiyaçlar›na cevap verebilecek onlarca uygulama, Pardus’un kurulumu s›ras›nda sisteme
yüklenebiliyor. Bu sayede iﬂletim sistemi kurulumdan itibaren kullan›c›s›na sadece bir sistem
altyap›s› de¤il, tam bir ofis çal›ﬂma ortam› sunuyor.
Pardus'un yayg›nlaﬂmas›yla Türkiye'nin yaz›l›m
ithalat›nda önemli tasarruf elde edilmesi ve yaz›l›m
maliyetlerinin azalmas›na ba¤l› olarak e.dönüﬂüm ve
bilgi toplumunu geniﬂletme sürecinin h›zlanmas› bekleniyor. Pardus’u http://www.uludag.org.tr adresindeki
ba¤lant›dan indirebilir, kurulumunun nas›l yap›laca¤› konusunda detayl› bilgi almak için http://www.uludag.org.tr/kurulum_nasil.html adresini ziyaret edebilirsiniz. Ancak kurulum dosyas›n›n 700MB civar›nda olmas› nedeniyle dosyay› indirmenin biraz zaman alabilece¤ini göz
önünde bulundurman›zda fayda var.

Fritöz De¤il Bilgisayar
Sistemi
Tom’s Hardware web sitesi (http:\\www.tomshardware.com), biliﬂim
dünyas›ndaki geliﬂmeleri yak›ndan takip eden ve zaman zaman bu alanda de¤iﬂik çözümlere de imza atan bir mecra. Son yapt›klar› proje de bir hayli ilginç. Bilgisayar sistemlerinde ›s›nman›n büyük bir dert oldu¤undan ve bu sorunun çözümü için sistem bileﬂenlerine monte edilen güçlü so¤utucular›n sesli çal›ﬂmas›n›n rahats›zl›k yaratt›¤›ndan ara ara bahsetmiﬂtim. ‹ﬂte bu arkadaﬂlar, sistem içinde güçlü bir ›s› da¤›l›m› sa¤lamak ve bu sayede yüksek iﬂ
yükü alt›nda çal›ﬂan bileﬂenlerin pervane ihtiyac›n› ortadan kald›rmak için kasan›n içini ya¤ ile doldurmay› ak›l etmiﬂler. Evet, bildi¤iniz bitkisel yemeklik
ya¤dan bahsediyorum. Önce ﬂeffaf bir kasan›n tüm deliklerini güzelce kapatan arkadaﬂlar, kasan›n her köﬂesini de s›z›nt›ya karﬂ› güzelce silikonlad›ktan
sonra sistemi kurup anakart ve sistem bileﬂenlerinin tamam›n›n üstünü kaplayacak kadar ya¤ doldurmuﬂlar (yaklaﬂ›k 30 litre). Sonuç ﬂaﬂ›rt›c›; sistem
a¤›r yük alt›nda düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmaya devam etti¤i gibi, parçalar›n
üzerindeki s›cakl›k tehlikeli kabul edilebilecek s›n›rlar›n alt›nda seyrediyor.
Üstelik ya¤ yal›tkan bir madde oldu¤u için elektronik bileﬂenler aras›ndaki
iletime de bir zarar vermiyor. ‹lk anda insan›n nas›l olur diyesi geliyor ama
yapm›ﬂlar ve olmuﬂ, hatta çal›ﬂan sistemin videosunu çekip siteye de koymuﬂlar. Yine de bunu evde denemenizi pek tavsiye etmem. ‹lla deneyecekseniz,

‹çi ya¤ dolu bir kasan›n estetik olup olmad›¤› tart›ﬂ›l›r, ama farkl› göründü¤ü kesin.

projeyi uygulamaya koyanlar›n uygulad›klar› ad›mlar› dikkatle takip edin ve
bitkisel ya¤ yerine motor ya¤› kullansayd›k daha iyi olurdu tavsiyesine uyun.
Ya¤ yerine su koysak, hatta içine de iki bal›k atsak diyorsan›z, ona benzer
bir ﬂeyi de denemiﬂler ancak 5 dakikadan fazla çal›ﬂt›ramam›ﬂlar. ‹lgili yaz›n›n Tom’s Hardware sitesinin Türkçe yay›n›nda yer alan Türkçeleﬂtirilmiﬂ haline http://www.tomshardware.com.tr/howto/20060109/index.html adresinden ulaﬂabilirsiniz. Ayr›ca ayn› adresteki ba¤lant›lar› takip ederek sistemin
çal›ﬂan halinin videosunu da bilgisayar›n›za indirip seyredebilirsiniz.
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