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• Neden LINUX?

Neden LINUX?
“Bedava da ondan” diyece¤imizi san›yorsan›z yan›l›yorsunuz!
Yan›t›m›z: “LINUX iyi bir iflletim sistemidir de ondan...”
Evindeki bilgisayar› e¤lence için kullananlardansan›z, bilgisayar› ‹nternet’te
dolaflmak, oyun oynamak, internet sohbetlerine kat›lmak için kullan›yorsan›z bu kitab› sat›n al›p paran›z› ve zaman›n›z› bofla harcamay›n!
“Benim iflim bilgisayarlarla; 2000’li y›llar›n yükselen y›ld›z iflletim sistemini
ö¤renmek istiyorum” diyorsan›z bu kitab› al›n; LINUX ö¤rendi¤iniz için
piflman olmazs›n›z.
Yok e¤er bilgisayar› internet ve intranet servisi vermek için kullananlardansan›z, güvenilir ve güvenli sunucu hizmetleri vermek istiyorsan›z bu kitab›
almal›s›n›z! LINUX veya UNIX iflletim sistemlerini ö¤renerek mesle¤inizde
çok de¤erli bir ilerleme kaydedebilirsiniz.
LINUX’un bedava olmas› genel kan›s›n›n ve birçok yerde ön plana ç›kar›lmas›n›n tersine, bu LINUX’un çok da önemli bir özelli¤i de¤ildir. LINUX’un bizce en önemli özelli¤i güvenilir ve güvenli olmas›d›r. Zaten Google, Yahoo gibi dünyan›n en büyük internet sunucular›n› iflleten kurulufllar›n yat›r›mlar›n› LINUX üzerine kurmufl olmalar› da bundand›r. Hatta Microsoft bile uzun süre Hotmail servisini FreeBSD (asl›nda FreeBSD, LINUX
de¤ildir, ancak gerek felsefesi gerekse teknolojisi eflde¤erdir) ile vermifltir.
LINUX bir iflletim sistemidir. ‹nsanlar kullans›n diye insanlar taraf›ndan gelifltirilmifl bir programd›r. Kitab› da vard›r, dökümantasyonu da, deste¤i de...
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Kim Korkar LINUX’tan?

Bir de üstüne üstlük bedavad›r... ‹flte bu kitab› LINUX’un korkulacak bir yaz›l›m olmad›¤›n› vurgulamak için yazd›k. LINUX; daha do¤rusu UNIX; felsefesi ve gelenekleri olan bir iflletim sistemidir. Ö¤rendikleriniz y›llarca geçerlili¤ini korur. ‹flletim sistemi küçük, basit ama iflini çok iyi yapan programlardan oluflur. Çok h›zl›d›r. Az kaynakla çok ifl yapabilir. Bu sayede eski bilgisayarlar, geri planda web sunucusu, e-posta sunucusu, güvenlik baraj› (firewall)
gibi önemli ifllerde de¤erlendirilebilmektedir.
“Ama Windows iflletim sistemini kullanmas› kolay!” sözlerini çok duyuyoruz. Evet, masaüstü uygulamalar ve ev kullan›m› için yerinde bir söz; ama
sunucu hizmetleri ve güvenilirlik gerektiren ciddi ifller söz konusu oldu¤unda Windows tabanl› sistemlerin yöneticileri için hayat gerçekten çok zor
oluyor. Bunu deneyerek ö¤rendik. Örne¤in Bilkent Üniversitesi’nde 10 kadar Windows tabanl› sunucudan oluflan büyükçe bir a¤› ayakta tutmak için
sistem yöneticilerine nöbet yazmak, vardiyal› ifl programlar› düzenlemek gibi ifllerle u¤rafl›rken, bu sunucular› UNIX ortam›na geçirerek normal mesai
saatlerinde çal›flan tek yöneticiyle daha iyi hizmet verdik.
LINUX, “aç›k sistem” bir iflletim sistemidir; yani, kaynak koduna her isteyen eriflebilir. Bu sayede, yaz›l›m hatalar› çok k›sa sürede bulunabilmekte ve
düzeltme yamalar› birkaç saat içinde dünyada yay›nlanmaktad›r.
Sözün k›sas›; LINUX güvenli, güvenilir, tutarl›, h›zla geliflen, her tür yeni
teknolojiye çok k›sa sürede uyum sa¤layan, ciddi, profesyonel bir iflletim sistemidir.
Bu kitap LINUX’u ö¤retmek için yaz›lmam›flt›r. LINUX ö¤retmek için “kütüphane” yazmak laz›m... Bu kitap, LINUX denizine atlamak isteyenlerin
ayaklar›n› ›slat›p, varsa korkular›ndan ar›nd›rmak için yaz›lm›flt›r.
LINUX dünyas›na hofl geldiniz...
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