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ככל הנראה שלא יהיה שיקוף של קודי המקור    "....•
בין קהילת אובונטו העולמית ובין המפתחים  

הפיתוח יעשה במסגרת מעבדת : הסיניים
החדשנות הממשלתית כדי למנוע דליפה של רכיבי  
קוד שעשוים ללמד גורמים זרים על אופי המערכת 

 " .ולאתר בה נקודות תורפה

 

•http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7
340,L-3598729,00.html 



Kylin, after the mythical 
beast qilin (麒麟  (  
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U.S.-CHINA 
ECONOMIC and SECURITY REVIEW COMMISSION 

2009 

According to Kevin G. Coleman, Senior Fellow 
and Strategic Management Consultant with 
the Technolytics Institute who presented his 
viewpoint in a hearing at the U.S. – China 
Economic and Security Review Commission. 
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http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/4.30.09Coleman.pdf 

"Chinese authors believe the United States already is 
carrying out offensive cyber espionage and exploitation 
against China. China therefore must protect its own 
assets first in order to preserve the capability to go on the 
offensive. While this is a highly unpopular statement, WE 
ARE IN THE EARLY STAGES OF A CYBER ARMS RACE AND 
NEED TO RESPOND ACCORDINGLY! 
This race was intensified when China created Kylin, their 
own hardened server operating system and began to 
convert their systems back in 2007. This action also made 
our offensive cyber capabilities ineffective against them 
given the cyber weapons were designed to be used 
against Linux, UNIX and Windows." 
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Corollary 

 אם סין נסמכת על אובונטו•

 ואם יש הרבה האקרים סיניים•

כדאי לנו לבחור כנקודת מוצא מערכת הפעלה  < =•
 אחרת





http://www.altlinux.com/ 



...וזה עוד לא הסוף  

 לינוקס בהשקעה של הממשלת הטורקית

 לינוקס בהשקעה של הממשלה הפיליפינית



 גיור מערכת הפעלה

גם לנו יש מספיק סיבות לרצות מערכת הפעלה  •

 ...(פונטים, לוקליזציה)ישראלית חופשית 

 

נתנות להורדה מאתר איגוד  . קזית וכנרת•

:  האינטרנט הישראלי

mirror.isoc.org.il/content.htmlhttp:// 

 

http://mirror.isoc.org.il/content.html
http://mirror.isoc.org.il/content.html


 להתחיל בקטן 

 שישב על שרת בארץ(   repository)מאגר תוכנה •

 (ל"חשוב למקרה של ניתוק הקשר האינטרנטי עם חו)

ידי בעלי העניין  -הוספת קוד מקורי על, בהמשך•
לקהילה סגורה , לוקאלי github/bitbucketבאמצעות 

 .על שרת בארץ

לא , גירסה מתקדמת סגורה: tic-tocלעבוד במוד של •

כעבור שנה לשחרר אותה לציבור בארץ  , אינטרנטית

 ולהמשיך עם גירסה סגורה חדשה למשך שנה נוספת



?הצעות נוספות  

?רצון להצטרף  

tel-zur@computer.org 


