
İnternetiniz Olmasa Bile Dünyanın Bilgisi Sizinle: Endless OS

Şimdiye kadar dünyanın bilgisayarla ye-
ni tanışan, gelişmemiş bölgelerini hedef-
leyen pek çok projeye imza atıldı. Endless 
OS adlı işletim sistemi projesi ise kullanı-
cının ihtiyaç duyabileceği hemen hemen 
her türden içeriği ve uygulamayı internet 
bağlantısına gerek olmaksızın beraberin-
de taşıyan yapısıyla diğerlerinden ayrılı-
yor. Linux temelli Endless OS, akıllı telefon-
ları temel alan, kullanımı kolay bir ara yüze 
sahip olmasının yanı sıra kullanıcının ihti-
yaç duyabileceği 100’ün üzerinde uygula-
mayı ve pek çok bilgi hizmetini yüklü ola-
rak sunuyor. Bunlar arasında kelime işlem-
ciden video düzenleyiciye, eğitimden kap-
samlı içeriğe sahip ansiklopediye, oyun-
dan programcılığa kadar her beklentiye hitap eden 
şeyler bulmak mümkün. Üstelik bu yazılımları kullanır-
ken ihtiyaç duyduğunuz bilgi ve içerik de işletim siste-
miyle birlikte geliyor. Böylece internet bağlantısı olma-
sa bile işletim sistemini kurduğunuz andan itibaren fay-
dalı bilgilere ve eğitim içeriğine erişebiliyorsunuz. İnter-

net bağlantısının olduğu yerde ise internet tarayıcı ve 
internetin olanaklarından faydalanmak için kurgulan-
mış çok sayıda yazılım emrinize amade. Tamamen üc-
retsiz olarak sunulan Endless OS’u indirip denemek ve 
hakkında detaylı bilgi almak için endlessm.com adresi-
ni ziyaret edebilirsiniz.

Ortalama İnternet Hızında Türkiye 64. Sırada 

Dünya genelinde içerik dağıtım hizmetleri sunan Aka-
mai, üç ayda bir düzenli olarak yayımladığı “State of the 
Internet” raporunun 2016 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre 2016’nın ilk çeyreğinde dünyadaki ortalama 
internet hızı %12 oranında artarak saniyede 6,3 mega-
bite yükselmiş oldu. Yıldan yıla hızdaki ortalama artış ise 
%23 olarak belirlendi. Listenin ilk sırasında, son çeyrekte 
ortalama bağlantı hızını yüzde 8,6 artırarak saniyede 29 
megabite çıkaran Güney Kore yer alıyor. İkinci ve üçün-
cü sırayı 21,3 ve 20,6 megabit ile Norveç ve İsveç alır-
ken, ulaşılan ortalamada en yüksek hız rekoru saniye-
de 146,9 megabit ile Singapur’da. Türkiye ise saniyede 
7,2 megabit ortalama bağlantı hızıyla Orta Doğu ve Afri-
ka sıralamasında nispeten yukarılarda yer alırken, Avru-
pa ülkeleriyle kıyaslandığında kendine ancak son sırada 
yer bulabiliyor. Küresel sıralamada ise Türkiye Kenya’nın 
hemen altında, 64. sırada yer alıyor. Akamai’nin ücretsiz 
olarak sunduğu raporu incelemek isterseniz www.aka-
mai.com/stateoftheinternet adresinden küçük bir form 
doldurarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Endless OS, ihtiyaç duyabileceğiniz 
tüm içerikleri ve uygulamaları 
internet bağlantısına 
ihtiyaç duymadan sunmak üzere 
tasarlanmış olmasıyla 
dikkat çekiyor.

Akamai’nin raporuna göre 
Türkiye ortalama internet hızı 
sıralamasında saniyede 
7,2 megabit ile 64. sırada 
yer alıyor.
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