Türk Gibi Kuvvetli

Pardus 1.0
Ünlü mimar Frank Lloyd Wright, "Bilgisayarlar bu h›zla geliﬂmeye devam
ederse, dü¤meye basmakta kulland›¤›m›z bir parmak d›ﬂ›nda di¤er bütün organlar›m›z körelip kaybolacak" demiﬂti.
O noktaya –neyse ki- henüz gelmedik.
Ama bilgisayarlar›n neredeyse elimiz aya¤›m›z oldu¤unu da daha ﬂimdiden görüyoruz.
Bir ﬂirket düﬂünün ki bilgisayars›z çal›ﬂabilsin. Böyle bir ﬂey mümkün de¤il.
Modern bir iﬂletmenin bilgisayars›z, ‹nternet'siz çal›ﬂmas› imkans›z. 90'l› y›llar›n ilk yar›s›nda baﬂlayan bilgisayar devrimi, inan›lmaz bir h›zla geliﬂti. Bilgisayarlar›n ucuzlamas›na ba¤l› olarak baﬂar›mlar› yükseldi, katk› sa¤layabilecekleri
alanlar geniﬂledi.
Bilgisayar kullan›m› Türkiye'de de
h›zla yayg›nlaﬂt›. Bankalar, kamu kurumlar›, özel ﬂirketler, bilgisayara geçilmesinde öncü rolü üstlendiler. Öte yandan bilgisayar kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas›, do¤al olarak beraberinde güvenlik ve maliyet sorunlar›n› da getirdi.
Bu gözlem ve kayg›lar zaman içinde
ulusal bir bilgisayar iﬂletim sisteminin
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Ad›n› EfsaneKediden Ald›
Ad›n› Anadolu pars›n›n Latince ismi Panthera
pardus tulliana'dan alan Pardus, %100 Türkçe
deste¤i verebilen Linux temelli bir iﬂletim sistemi.
Pardus’un en önemli özelli¤i ise tümüyle
TÜB‹TAK UEKAE bünyesindeki ekip taraf›ndan
geliﬂtirilen yenilikçi teknolojiler
üzerine kurulu olmas›.

Türkiye için ﬂart oldu¤u düﬂüncesinin
güçlenmesine yol açt›. Dünyadaki benzer
uygulamalar, yaz›l›m endüstrisinin mevcut durumu ve e¤ilimleri, oluﬂturulan bir
ekip taraf›ndan titizlikle araﬂt›r›lmaya

baﬂland›. Ülkenin bilgi teknolojisi alan›ndaki insan kayna¤›, yerel yaz›l›m sanayiinin yetenekleri ve rekabet unsurlar› incelendi. Tüm bulgular ›ﬂ›¤›nda, bir ulusal
iﬂletim sistemi da¤›t›m› oluﬂturman›n
do¤ru olaca¤› sonucuna var›ld›.
Bu sonuç do¤rultusunda, baﬂta Linux
olmak üzere mevcut iﬂletim sistemleri,
aç›k kaynak yaz›l›m metodolojisi ve felsefesi ayr›nt›l› olarak ele al›nd›. Hedef, bir
da¤›t›m oluﬂturman›n ötesinde, bu da¤›t›m› sürekli k›labilecek örgütlü yap›y› da
kurmak oldu¤undan yaz›l›m endüstrisinde kullan›labilecek iﬂ modelleri irdelendi.
Var›lan son noktada, Linux temelli,
aç›k kaynakl›, olabildi¤ince GPL (Genel
Kamu Lisans›) yöntemini kullanan bir iﬂletim sistemi da¤›t›m› oluﬂturulmas›na
karar verildi. ‹ﬂletim sistemini geliﬂtirme
iﬂi TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araﬂt›rma Enstitüsü (UEKAE) bölümüne verildi.

Pardus Do¤uyor
Pardus projesinin hayata geçmesi
2004 y›l› baﬂ›nda teknik ekibin çekirde¤inin oluﬂturulmas› ile baﬂlad›. Bu aﬂamada Türkiye'nin Linux geçmiﬂi, mevcut ve
planlanan da¤›t›mlar, aç›k kaynak ve Linux camias› ve giriﬂimleri de göz önüne
al›narak, var olan bilgi birikimi ve deneyimden en üst düzeyde yararlanman›n
yollar› arand›. Sonuçta ulusal iﬂletim sistemi geliﬂtirilmesinde görev almas› en
uygun kiﬂiler Türkiye'nin dört bir yan›ndan seçilerek TÜB‹TAK UEKAE bünyesine kat›ld›lar.
2004 y›l›n›n önemli bir k›sm› teknik
alternatiflerin de¤erlendirilmesi ile geçti.
Farkl› Linux da¤›t›mlar› incelendi, mevcut da¤›t›mlardaki eksiklikler, olas› geliﬂim alanlar›, yap›lmas› gerekenler ve
bunlar›n iﬂgücü ve kaynak gereksinimleri irdelendi. Hedef kitlenin kim olaca¤›
üzerinde beyin f›rt›nalar› yap›ld›, bunun
sonucu olarak yol haritas› alternatifleri
belirlendi.

Nihayet, 2004 y›l› Ekim ay›nda bu teknik de¤erlendirmeler sonuçland› ve yay›nlanan Proje Ana Sözleﬂmesi ile amaç,
yöntem ve takvim belirlendi. Pardus'un
"biliﬂim okur-yazarl›¤›na sahip bilgisayar
kullan›c›lar›n›n temel masaüstü ihtiyaçlar›n› hedefleyen" bir iﬂletim sistemi olmas›na, "mevcut Linux da¤›t›mlar›n›n üstün
taraflar›n› kavram, mimari ya da kod olarak kullanmas›na", ancak, "otonom sisteme evrilebilecek bir yap›land›rma çerçevesi ve araçlar› ile kurulum, yap›land›rma ve kullan›m kolayl›¤› sa¤lamas›na"
karar verildi.
Teknik hedefi ve yöntemi belirlenen
proje h›zla ilerlemeye baﬂlad› ve 1 ﬁubat
2005 tarihinde ilk ürün olan Pardus Çal›ﬂan CD 1.0 yay›mland›. Projenin amaçlar› ve teknik yaklaﬂ›m› hakk›nda Linux
camias› ve kullan›c›lar› bilgilendirmeyi
amaçlayan Çal›ﬂan CD, beklenenin üzerinde ilgi gördü. Sonras›nda, geliﬂtirme
daha çok özgün yenilik projelerine yo¤unlaﬂt›r›ld› ve nihayet 26 Aral›k 2005'te
Pardus'un ilk kurulabilir sürümü olan
Pardus 1.0 Web üzerinden yay›mlanmaya baﬂland›.

Neden Aç›k Kaynak Kodu?
Bilgisayar› çal›ﬂt›ran ve yayg›n olarak
kullan›lmakta olan yaz›l›mlar›n birço¤u
hem pahal›, hem de güvenlik aç›s›ndan
riskli olma potansiyeli taﬂ›yan yaz›l›mlar.
Özellikle kapal› kaynak kodlu yaz›l›mlar›n içinde ne oldu¤unu görmek olanaks›z. Düﬂünün ki bu yaz›l›mlar s›radan bir
iﬂletmeden istihbarat servislerine kadar

her noktada kullan›l›yor ve içinde casusluk amac›yla gizlenmiﬂ herhangi bir kodu saptay›p bertaraf etmek mümkün de¤il.
Di¤er taraftan, aç›k kaynak kodlu yaz›l›m›n içinde neler oldu¤unu yaz›l›m uzman› olan herkes okuyabilir. E¤er birileri, kötü amaçl› bir kodu yaz›l›m›n içerisine gizlemiﬂse, o yaz›l›m› inceleyen on
binlerce gözden bunu saklamas› kesinlikle olanaks›z.

Aç›k Kaynak Kodlu
Yaz›l›mlar›n Avantajlar›
Aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar›n kapal›
ve sahipli yaz›l›mlar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nErkan Tekman
Pardus geliﬂtiricisi,
proje yöneticisi

Ekiptekiler ve Görevleri:
Umut Pulat: Görsel tasar›m
Onur Küçük: Çal›ﬂan ve kurulan CD'ler
A. Bar›ﬂ Metin: Sürüm yönetimi, YALI ana geliﬂtiricisi
Gürer Özen: ÇOMAR ana geliﬂtiricisi
S. Ça¤lar Onur: Uygulama toparlama ve paketleme
Eray Özkural: PiSi ana gelistiricisi
Görkem Çetin: Türkçeleﬂtirme, dökümantasyon ve
arayüz tasar›m›
A. Murat Eren: Çesitli teknik iﬂler, topluluk yönetimi
‹smail Dönmez: TASMA ana geliﬂtiricisi
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Mehmet Dündar Ak›n: Zemberek entegrasyonu
Erkan Tekman: Pardus geliﬂtiricisi, proje yöneticisi
Berkan Özen: Pardus iﬂ geliﬂtiricisi

da önemli avantajlar› var. Bunlar›n baﬂ›nda, biraz önce k›saca de¤indi¤imiz güvenlik geliyor. Aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar, do¤as› gere¤i geliﬂtirilme sürecinden kullan›lma aﬂamas›na kadar on binlerce göz taraf›ndan denetleniyor. Kötü
niyetli bir programc› ya da kuruluﬂ taraf›ndan yerleﬂtirilebilecek bir kod parças›n›n böyle bir ortamda gizlenmesi mümkün de¤il. Ayr›ca, kayna¤›n aç›k olmas›
nedeniyle olas› güvenlik aç›klar› h›zla yamanabiliyor. Yaz›l›m›n büyük bir programc› kitlesi taraf›ndan denetlenmesi ve
incelenmesi, o yaz›l›ma kararl›l›k anlam›nda da büyük katk› sa¤l›yor. Kaynak
kodunun iste¤e ve gereksinime göre özgürce de¤iﬂtirilip yeni amaçlara hizmet
edecek ﬂekilde uyarlanmas› da yaz›l›ma
benzersiz bir esneklik kazand›r›yor. Küresel Linux camias› taraf›ndan bir nevi
imece usulü ile üretilen iﬂletim sistemi,
gerek lisanslama yöntemi ve gerekse bak›m ve yönetim kolayl›¤› ile toplam sahip
olma maliyetinde önemli tasarruf sa¤l›yor.
Mart 2006
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Zemberek, ÇOMAR,
PiSi, YALI...
Pardus, biliﬂim okuryazarl›¤›na sahip
bilgisayar kullan›c›lar›n›n temel masaüstü ihtiyaçlar› göz önünde tutularak geliﬂtirilen bir iﬂletim sistemi. Sistem, mevcut
Linux da¤›t›mlar›n›n üstün taraflar›n›
kavram, mimari ya da kod olarak kullan›yor. Böylece, ortaya her bir da¤›t›m›n en
iyi özelliklerini alan mükemmel da¤›t›m
ç›k›yor. Pardus'un en güçlü yanlar›ndan
biri de, ofis yaz›l›mlar› yan›nda, an›nda
mesajlaﬂma ve e-posta da dahil tüm masaüstü uygulamalar›n› kullan›rken Türkçe Do¤al Dil ‹ﬂleme Kütüphanesi ve Yaz›m Denetimi Eklentisi Zemberek sayesinde eksiksiz Türkçe sözlük ve yaz›m
denetimi deste¤i vermesi.
Proje kapsam›nda üzerinde çal›ﬂ›lan
ÇOMAR, PiSi ve YALI da baﬂl› baﬂ›na birer proje niteli¤i taﬂ›yor. ÇOMAR, (COnfiguration MAnageR), sistemde kurulu
yaz›l›mlar›n birbirleriyle uyumlu çal›ﬂmas›n› sa¤layan yap›land›rma yöneticisini
tan›ml›yor. PiSi (Packages Installed Successfully as Intended), Pardus'un paket
yönetim sistemini oluﬂturuyor ve paketlerin sisteme sorunsuz bir ﬂekilde eklenip ç›kar›lmas›n› sa¤l›yor. YALI (Yet
Another Linux Installer) ise, iﬂletim sistemi ve kullan›c›n›n seçece¤i paketleri h›zl› ve sorunsuz olarak CD'den hedef sisteme yerleﬂtiren uygulaman›n ad›.

Herkes Kullanabilecek
Pardus Proje Yöneticisi Doç. Dr. Erkan Tekman, Pardus'u geliﬂtirirken kurulum ve kullan›m kolayl›¤›n› ilk planda
tuttuklar›n› söylüyor. Bu anlamda Pardus'un benzerlerinin çok önünde bir iﬂletim sistemi oldu¤unu ifade eden Tekman, "Pardus'u kullan›rken insanlar›n
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bilgisayar›n inceliklerini bilmelerine gerek olmad›¤›n› düﬂünüyoruz. Ayn› ﬂekilde, ‹ngilizce bilinmesinin de gerekmedi¤i
kan›s›nday›z. Bunu sa¤lamak için Pardus'un diline çok dikkat ettik" diyor.
"Türkçeyi en iyi destekleyen iﬂletim sistemini yaratmay› amaçlad›k. Türkçe yaz›m
ve sözlük denetimi için geliﬂtirilmiﬂ bir
uygulamay› Pardus'a tam olarak entegre
ettik. Pardus geliﬂtirme ekibi olarak nihai amac›m›z, iﬂ yapmak, uzaktaki birine
haber göndermek, bir mektup yazmak,
bir hesap yapmak, ‹nternet'te gezinmek,
vs. isteyen kiﬂilere bunu sa¤layacak, kullan›m› en kolay iﬂletim sistemini geliﬂtirmekti. Kullan›c› fare kullanmay›, t›klamay› bilsin, ekran› okusun, pencere aç›p kapats›n, klavyeyi kullans›n; bunlar Pardus
için yeterli. Çünkü, bilgisayar›n da günlük hayat›m›za girmiﬂ di¤er cihazlar kadar kolay kullan›labilmesi gerek diye düﬂünüyoruz."

Kullan›c›lar›n Katk›s›yla
Aç›k kayna¤›n do¤as› gere¤i, geliﬂtirme iﬂi de sürekli oluyor. Pardus'un geliﬂtirilmesini TÜB‹TAK UEKAE üstlenmiﬂ
olmakla birlikte, ilk günden bu yana süreç, kullan›c›lara ve katk›c›lara da aç›lm›ﬂ durumda. Herhangi bir noktada herhangi bir geliﬂtirici, Pardus'un üzerine
bir ﬂey ekleyebilir. Bu ekleme sadece
kendi kiﬂisel ihtiyac›ndan da kaynaklana-

bilir, herkesi ilgilendiren bir konuda yap›lacak bir geliﬂtirmeyi de içerebilir. K›sacas›, geliﬂtirmenin sonu yok. ﬁu anda bu
yolla geliﬂtirme ve ekleme yap›p Pardus'a katk›da bulunan çok say›da kullan›c› var. Tüm aç›k kaynak camias›nda oldu¤u gibi bu süreç, bir tan›ma ve güvenme iliﬂkisi üzerine kuruluyor. Kimi gönüllü katk›c›lar, Pardus ekibinden onay
almadan koda müdahale edebiliyor. Tabii en önemli etkenlerden biri, yap›lan katk›lar›n da tümüyle aç›k olmas›. Kod üzerinde de¤iﬂiklik ve ekleme yaparken, baﬂta Pardus geliﬂtiricileri olmak üzere, bir
nevi “görücü”ye ç›k›l›yor. Kaliteli kodlar
takdir edilirken, eksik ve yanl›ﬂ kodlar da
tespit ediliyor.
Kullan›c›lar, Pardus'un temel kural
sistemi olan Genel Kamu Lisans› (GPLGeneral Public License) metnine uymak
ﬂart› ile Pardus'u istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Buna, üzerine uygulama geliﬂtirip yeniden da¤›tma ya da satma da dahil. GPL'in temeli, özgür bir yaz›l›m›n zamanla özgür olmaktan ç›kmas›n› engellemeye dayan›yor. Bu nedenle, e¤er geliﬂtirilen uygulamada bir özgür yaz›l›m kullan›l›yorsa geliﬂtiricinin de GPL özgür
yaz›l›m lisans› ile da¤›tmas› gerekiyor.
Baﬂka bir k›s›tlama yok.

‹ﬂletim Sisteminden Çok Öte
Pardus, www.uludag.org.tr adresinden indirilebiliyor. Ancak, indirilen dosyan›n boyutu, ola¤an bir iﬂletim sisteminin boyutundan ciddi oranda daha büyük. Çünkü, içinde sadece iﬂletim sistemi
de¤il, bir bilgisayar kullan›c›s›n›n ihtiyaç
duyaca¤› bütün programlar var. Bunlar
aras›nda Firefox ‹nternet taray›c›s›, OpenOffice.org ofis paketi en bilinenleri. Pardus 1.0 CD’sinde ayr›ca, ‹nternet araçlar›ndan oyunlara, çokluortam oynat›c›lar›ndan kiﬂisel bilgi yöneticilerine kadar
bir masaüstü kullan›c›s›n›n tüm ihtiyaçlar›na cevap verebilecek onlarca özgür uygulama yüklü olarak geliyor.
Pardus, dünyaya aç›lacak bir iﬂletim
sistemi olarak tasarland› ve geliﬂtirilme
sürecindeki her ad›mda bu husus göz
önünde tutuldu. Yaz›l›m, Linux'un küresel deste¤inin katk›s› ile 20'nin üzerinde
dili destekliyor. Bunlar, kolayca kurulacak eklentiler halinde orijinal sisteme eklenebiliyor. Pardus'un global bir iﬂletim
sistemi olmas› ilk baﬂtan beri gözetilen
bir hedef oldu¤undan bütün proje de buna göre haz›rland›.

Türkçede Uzman
Türkçe uyumlulu¤u, Pardus geliﬂtiricilerinin temel amaçlar›ndan biri. “Ulusal ‹ﬂletim Sistemi” ad› alt›nda yay›nlanan Pardus, Linux da¤›t›mlar›ndaki
Türkçe problemlerini baﬂar›yla çözüyor.
Pardus Proje Yöneticisi Doç. Dr. Erkan
Tekman, "Bunu yaln›zca arayüzlerin çevirisi olarak alg›lamay›n. Türkçe karakter seti, alfabesi ile ilgili problemler vard›. Zemberek ile o problemleri çözdük"
diyor ve ekliyor: "Bu çözümleri Pardus'a özel k›lmay›p Linux camias› ile
paylaﬂt›k. Bizim bu sürümümüzde giderilen problemler di¤er Linux da¤›t›mlar›n›n da bir sonraki sürümlerinde çözülecek. Dünya üzerindeki tüm Linux kullan›c›lar› yararlanacak bizim getirdi¤imiz çözümden. Biz da¤›t›m›m›za Türkçe problemi olan yaz›l›mlar› alm›yoruz.
Önce bu problemlerini çözüyoruz, sonra depoya dahil ediyoruz."
Zemberek, bir do¤al dil iﬂleme kütüphanesi. Zemberek, ofis uygulamas›nda
Türkçe imla denetimi yap›lmas›n› sa¤l›yor. Ayr›ca, Pardus ile Zemberek entegrasyonu çal›ﬂmalar› sonucunda, Pardus
kullan›rken mesajlaﬂma yaz›l›m›, e-posta
istemcisi ve hatta taray›c› içerisinde dahi
imla denetimi yapmak ve bilhassa istenmedi¤i müddetçe yaz›m hatas› yapmamak mümkün.
Türkçe için bir do¤al dil iﬂleme arac›
ortaya ç›karmak üzere yap›lan ilk çal›ﬂma Zemberek de¤il. Bu konu ile ilgili
kapsaml› çal›ﬂmalar, daha önceden çeﬂitli üniversiteler ve özellikle Sabanc› Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kemal Oflazer ve
ekibi taraf›ndan yap›lm›ﬂ. 90'l› y›llarda
yap›lan bu çal›ﬂmalar maalesef çeﬂitli sebeplerle tamamen aç›k kaynak kodlu bir
gerçeklemeye dönüﬂmemiﬂler. Di¤er bir

deyiﬂle, akademik çal›ﬂmalarda kullan›lan gerçeklemeler d›ﬂ›nda herkesin faydalanabilece¤i bir ürün ortaya hiç ç›kmam›ﬂ. Zemberek halen bu alandaki Türkiye'nin ilk ve tek özgür yaz›l›m› olma
özelli¤ini korurken, mütevaz› geliﬂtiricileri de “‹nﬂallah bu özelli¤imizi en k›sa
zamanda kaybederiz” diyorlar.
Zemberek'in temelleri, projenin iki
geliﬂtiricisinden birisi olan ve ﬂu anda
Porto Rico'da hayat›n› yaz›l›m alan›nda
çal›ﬂarak sürdüren yüksek elektronik ve
haberleﬂme mühendisi Ahmet Afﬂ›n
Ak›n'›n 1999 y›l›nda ‹.T.Ü.'deki doktora
e¤itimi s›ras›nda bir ders için yapt›¤› bir
ödev ile baﬂlad›. Hatta, bu ödev geliﬂip
Tspell ad› ile serpilmeye baﬂlad› ve Ahmet Afﬂ›n Ak›n'›n doktoras› ile beraber
Tspell de ne yaz›k ki son buldu. Fakat bu
durum, Ahmet'ten 15 dakika büyük olan
ve ﬂu an Pardus ekibinin de bir parças›
olan Mehmet Dündar Ak›n'›n askerden
dönüﬂüne kadar sürdü. Mehmet, uzun
çabalar sonucunda Tspell projesine devam etmelerinin iﬂe yarayacak sonuçlar
yarataca¤›na kardeﬂini ikna etti. Ahmet'in bir haber grubunda gördü¤ü
“Acaba Türkçe cümle üreten bir algoritma olabilir mi?” sorusuna yan›t bulma
merak› bununla birleﬂince, Tspell efsanesi 2004 y›l›nda, kald›¤› yerden hayat›na
devam etme ﬂans› yakalad›.
‹lerleyen günlerde Zemberek ad› ile
geliﬂtirilmeye devam eden projenin en
eziyetli bölümünü, 40-50 bin kelime içeren bir sözlü¤ün içindeki 20 bin kelime
kökünün tek tek seçilmesi, kelimelerin
özelliklerinin “isim”, “fiil”, “say›”, “edat”
gibi etiketlenmesi oluﬂturdu. Bunun üzerine yap›lan di¤er çal›ﬂmalar da eklendi¤i zaman, Zemberek'in uzun ve zahmetli
bir çal›ﬂman›n ürünü oldu¤unu çok daha
net bir ﬂekilde görüyorsunuz.

11 Genç Yaz›l›mc›n›n Eseri
Pardus, konular›nda uzman 11 Türk
genci taraf›ndan geliﬂtiriliyor. Yaﬂ ortalamas› 26 olan ekibin üyelerinin ço¤unlu¤u bilgisayar mühendisli¤i mezunu, lisans veya yüksek lisans ö¤rencisi. Aralar›nda ayr›ca, bir jeofizik mühendisi, bir
elektrik ve elektronik mühendisi, bir endüstriyel ürünler tasar›mc›s›, bir de ‹letiﬂim ve Görsel Çal›ﬂmalar alan›nda yüksek lisans ö¤rencisi bulunuyor.
Pardus ekibi üyelerinden Bar›ﬂ Metin
ve A. Murat Eren yaz›l›m geliﬂtirmeye
odaklan›rken, Gürer Özen yap›land›rma
altyap›s› üzerinde, S. Ça¤lar Onur uygulama toparlama ve paketleme konular›nda çal›ﬂ›yor. Onur Küçük ise, kurulan ve
çal›ﬂan CD’lerin oluﬂturulmas›nda görev
al›yor. Umut Pulat grafik tasar›mdan sorumlu. Mehmet Dündar Ak›n ve Ahmet
Afﬂin Ak›n kardeﬂler, daha önce de anlatt›¤›m›z gibi Zemberek projesinin ortaya
ç›kmas›nda büyük pay sahibi. Mehmet
Dündar Ak›n ayr›ca, gönüllü testçi ve
propagandac› olarak da çal›ﬂ›yor.
1997’den bu yana Linux üzerinde geliﬂtirme yapan Eray Özkural ise, Pardus
projesine PiSi ana geliﬂtiricisi olarak katk›da bulunuyor. Henüz bir bilgisayar
mühendis aday› olan ‹smail Dönmez de,
projede TASMA ana geliﬂtiricisi olarak
rol al›yor. Uzun soluklu bir özgür yaz›l›m merakl›s›, savunucusu ve geliﬂtiricisi
olan Görkem Çetin, bir yandan doktora
çal›ﬂmalar›n› sürdürürken, bir yandan da
Pardus projesinde dokümantasyon,
Türkçeleﬂtirme ve arayüz tasar›m› konular›nda çal›ﬂ›yor. Yine ateﬂli bir özgür yaz›l›m savunucusu olan Koray Löker de,
Pardus projesinde web sitesi, iletiﬂim ve
topluluk yönetimi konular›nda görev yap›yor.
Türkiye'nin bilgisayar mühendisli¤i
baﬂta olmak üzere çeﬂitli mühendislik
branﬂlar›, grafik tasar›m, iletiﬂim ve görsel çal›ﬂmalar gibi alanlarda yetiﬂtirdi¤i
en parlak gençlerden oluﬂan bu seçkin
ekibin eseri olan Pardus 1.0, özgür bir
yaz›l›m olmas›, bir bilgisayarda kullan›lan her türlü program› ücretsiz olarak
sunmas›, Türkçe deste¤ini eksiksiz vermesi, kullan›m kolayl›¤› ve bizzat Türk
gençlerince Türkiye'de geliﬂtirilmesi nedeniyle benzerlerinden çok farkl› bir bilgisayar iﬂletim sistemi olarak öne ç›k›yor.
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