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Ruskí vládni predstavitelia vyhlásili, že ich cieľom je zaistiť nezávislosť od Windows.

Operačný systém Windows v podstate dominuje na celom svete, či už ide o legálne používanie
„okien“ alebo v mnohých prípadoch ilegálne kópie. Nájdu sa však i mnohé projekty, ktorých
cieľom je ponúknuť alternatívu či priameho konkurenta pre uvedený systém.

Aktuálny projekt predstavila Ruská federácia, ktorá plánuje vytvoriť podľa svojich slov „rivala pre
systém Windows“. Hlavným dôvodom vývoja takzvaného národného operačného systému je
zaistenie nezávislosti od systému Windows ako aj amerického softvérového gigantu Microsoft.
Zároveň sa medzi dôvodmi spomína zníženie nákladov i zvýšenie celkovej bezpečnosti.

Moskva predbežne potvrdila, že plánuje do celého projektu investovať približne 150 miliónov
rubľov, v prepočte zhruba 3,5 milióna eur. Národný operačný systém nebude postavený
takpovediac úplne „do piky“, keďže jeho základom bude open source systém Linux. V podstate
pôjde zrejme o špeciálnu distribúciu systému Linux, ale s priamou štátnou podporou. Súčasťou
vývoja nového systému má byť tiež schéma nasadenia novej platformy minimálne v rámci
všetkých počítačov štátnej správy.

Ďalšie detaily o novom rivalovi systému Microsoft Windows sa máme dozvedieť v polovici
decembra tohto roka.

V prípade národného operačného systému, ktorý má zaistiť určitú mieru nezávislosti na
technológiách, nejde o prvý (a zrejme ani posledný) prípad. Napríklad podľa dostupných
zdrojov si vytvorila vlastný operačný systém aj Severná Kórea.

Ako sme písali v bleskovke z marca tohto roka, operačný systém nesie (príznačné) označenie
„Red Star“. Vo vývoji má byť už niekoľko rokov, konkrétne od roku 2006. Základom je taktiež
open source platforma Linux, podobne ako u plánovaného ruského systému. K dispozícii má
byť zároveň klientská i serverová edícia, ako aj alternatíva za kancelársky balík Microsoft Office.
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TIP: Severná Kórea má vlastný operačný systém
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