UNUTULAN ŞİFRE SIFIRLAMA
1- Önce bilgisayarı boot cd ile çalışan sürümü ile başlat (çalışan seçimi ile)
2- Pardus açıldıktan sonra uç birimi aç
3- komut satırında (uç birimde)
4- Sudo su - komutunu vererek root kullanıcısına geçin
5-Fdisk -l komutu ile diskler ve bölümleri listeleyin
6-Linux un kurulu olduğu disk bölümünü tespit edin (diyelim ki bu disk bölümü /dev/sda1)
7-Diski mount komutu ile /mnt dizinine bağlayalım. (mount /dev/sda1 /mnt)
8-Disk bölümünün bağlandığını df -h ile kontrol edebilirsiniz.
9- chroot /mnt komutu ile kurulu linux a geçiş yapın.
10-passwd kullanıcı komutu ile kullanıcının parolasını değiştirin
11- exit komutu ile chroot dan çıkın.
12- umount /dev/sda1 komutu ile disk bölümünü ayırın.
13- reboot komutu ile bilgisayarı yeniden başlatın.

GÜNCELLEME KODLARI : sudo su

: apt update :apt upgrade

BİLGİSAYARA WİFİ KURMA KOMUTARI
https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce

adresinde programı indiriyoruz

Şu komutları yaz

sudo apt install bc module-assistant build-essential dkms
Zipten çıkartmış olduğunuz dizinin ismi "rtl8821ce-master" olmalı, bunun ismini "rtl8821ce"
olarak değiştirin.
sudo m-a prepare

sudo ./dkms-install.sh

TARAYICI DRC 240:

Sudo apt install gscan2pdf

Basit kurma: apt-get install simple-scan

BİLGİSAYARI DOMAİNDEN ÇIKARMA : leave_domain

HP YAZICI KURULUMU
PARDUS’TA HPLIB DOSYASINDAN DRIVER INSTALL ETME

1. hplip*.run dosyasını indiriniz.
2. Bilgisayarınızda bir klasöre bu dosyayı kopyalayınız (örneğin: Resimler klasörü)
3. ls –la komutuyla klasördeki dosyaların özelliklerine bakınız.
4. chmod +x hplip*.run komutuyla dosyaya x modunu ekleyin.
5. başına nokta ve slash koyarak hplip*.run dosyasının tam adını yazınız.
./hplip-3.20.6.run

gibi

6. INSTALLATION MODE ekranında otomatik yükleme için a yazınız.
7. DISTRO/OS CONFIRMATION ekranında yes anlamında y giriniz.
8. ENTER USER PASSWORD ekranında hiçbir şey yazmadan entere basınız.
9. INSTALLATION NOTES ekranında hiçbir şey yazmadan entere basınız.
10. SECURITY PACKAGES ekranında yes anlamında y giriniz.
11. Build Complete yazdıktan sonra gelen POST BUILD COMMAND yes için y yazınız.
12. RESTART OR RE-PLUG ekranında r yazınız.
13. Hemen ardından gelen soruya yes anlamında y yazınız.
Bilgisayarınız yeniden başlayacaktır…
14. Bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra, Yazıcılar çalıştırın ve yazıcınızı listeden bulup
ekleyin…
Kolay gelsin…

Hplip kurulumu: apt-cache search hplip :sudo apt install hplip hplip-gui :hp-setup :hp-setup b usb

Hp-plugin i gui den kurmak istediğinizde root şifresini almak istiyorsanız pardus ilk kurulduğu
zaman hiçbir güncelleme aldırmadan root parolasını passwd root kutuyu ile güncelleyin.
Akabinde hplip gui kuruluşunu yapın ve plugin kurulumunda talep edilen root parolası olarak
güncel root patolanızı girin.

root patolanızı girin.
hp-plugin
HP TARAYICI KURULUMU
sudo -i
apt-get update
apt-get install –reinstall hplip
hp-setup -i
hp-plugin
CANON LBP 6020 SERİSİ ve altındaki DEBİAN TANITMA
İlk olarak sırasıyla şu komutları uç birime kopyala yapıştır yapıyoruz.
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install libstdc++6:i386 libxml2:i386 zlib1g:i386 libpopt0:i386
güncelleme bitince aşağıdaki komutları uç birime kopyalayıp yapıştırıyoruz.
wget https://github.com/hieplpvip/canon_printer/raw/master/canon_lbp_setup.sh
chmod +x canon_lbp_setup.sh
./canon_lbp_setup.sh
komutlarıyla istediğiniz driverı kurup deneyebilirsiniz.
LBP3010B ÇALIŞTIRMA
sudo /etc/init.d/cups restart
sudo lpadmin -p LBP3010 -m CNCUPSLBP3050CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59687 -E
sudo ccpdadmin -p LBP3010 -o /dev/usb/lp0
sudo update-rc.d ccpd defaults
captstatusui -P LBP3010
CANON 6030 Ve Üstü için yazıcı kurulumu
İnternetten driver indirilir buraya çıkar denilir ardından dosyalar açılır ve ilk çıkan install de
yetki verilir.;
sudo chmod 777 install
daha sonra çalıştırılır;
sudo ./install

installed completed mesajı çıkarsa problem yok demek
tekrar 64 bit içindeki deb dosyası çalıştırılır
daha sonra yazıcı kurulumu yapılır. Hayırlı olsun
Ricoh_Aficio_SP_100 ve 200 Serisi Tanıtma
1. synptic paket güncelleyiciden “jbigkit-bin” yüklenir.
2. Zip dosyası içinde ki “pstoricohddst-gdi” dosyası usr/lib/cups/filter klasörünün içine
kopyalanır
3. localhost:631 üzerinden root şifresi ile açılarak yazıcı ekleriz
4. Ricoh yazıcı USB ‘ den ekle diye devam ederiz.
5. Aşığıdaki gibi NAME kısmına “Ricoh_Aficio_SP_100” yazarız ve devam et deriz.

KYOCERA YAZICILARIN KURULUMU
internetten ilgili driver indirilir ve buraya çıkarılır. Daha sonra dosya içerisinde install
klasörünün olduğu yerde uç birim açılır. sudo chmod 777 install ile yetki verilir. sudo ./install
ile kurulum yapılır. Yazıcı ayarlarında kurulum yapılır.

Mitaco MC1216 yazıcı kurulumu

Yazıcı ayarlarında ağ yazıcısı bul kısmında yazıcının ip si yazılır, sol menüde IPP olan kısım
tıklanır. Burada 100 yakın aynı ip den çıkmış olması lazım sonra bu ip ler tıklanır sağ menüde
çıkan LPT1 tıklanır. İleri tuşuna basılır. Genericten sonra PCL 6 / PCL XL tuşuna basılır.
SAMSUNG M2020 YAZICI KURULUMU
internetten driver indirilir. Dosyalarda install dosyası sudo ./install komutu ile kurulur. Ancak
öncesinden sudo chmod 777 install ile yetki verilir.
Daha sonra yazıcı ayarlarında kurulum yapılır ppd ile kurulum denilir. Ve dosyalara arasında
m2020 ppd si kurulur.

MFC türü kurulumu:
Dosyayı indir

https://download.brother.com/welcome/dlf006893/linuxbrprinter-installer-2.2.2-1.gz

Cd komutu ile path bul

cd İndirilenler

Zipi aç

gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz

Dosyayı çalıştır
bash
linux-brprinter-installer-2.2.2-1
*not: MFC- diye başlayan makinanın L2751DW
adıdır.

MFC-

Kurulum ağ üzerinden gerçekleşiyorsa Y
uri seçeneğine y(Evet-yes) de
Gelen listede seçeneğinin numarasını gir 11
Örn: 11: socket://10.27.30.14 gibi bir
satır ise
Örnek bağlanma kodu

lpadmin -p MFCL2750DW -v socket://10.27.30.14 -E

Sınama yazdırma

lpr -P MFCL2750DW /usr/share/cups/data/testprint

BİLGİSAYAR BİLGİLERİ ALMA:
lspci
BİLGİSAYARDA RAPOR ALMA:

:apt install lshw
:sudo lshw
Veya
sudo apt-get install hardinfo
hardinfo -r -f html > report.html

GÜNCELLEME İŞLEMİ YAPARKEN
SIKILANLARA İTHAFEN!!!...

İNDİRME

İŞLEMİNİ

BEKLEMEKTEN

Arkadaşlar güncelleme işlemi yapılırken paket yöneticisi gerekli dosyaları cache dizinine
indirir ve daha sonra kurulumları yapar. Burdan yola çıkarak öncelikle güncelleme işlemi
sonrasında geçici dizinde toplanan deb uzantılı program paketlerimizi bir belleğe
kopyalamamız gerekiyor.
Dosyalar Nerde?
1. terminalden sudo nautilus diyerek dosya gezginini root modunda çalıştırıyoruz.
2. root modunda açılan gezgin sayesinde /var/cache/apt/archives dizini alltında güncelleme
dosyalarını kopyalayıp bir belleğe yedekliyooruuuuz.
Bu Dosyaları Nasıl Kuracağız?
deb uzantılı dosyalarımızın bulunduğu dizin içinde iken uçbirim açarak apt-get install ./APTFiles/*.deb komutunu çalıştıralım.
ufak bir kontrol sonrası indirmeye gerek kalmadan kurulum işlemine geçiliyor. Bu sırada
internet bağlantınız olursa iyi olur tabi.
Umarım açıklayıcı olmuştur.
Hepinize sevgiler sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Tarayıcı Paylaşım
Terminal ekranı açılarak
sudo nano /etc/samba/smb.conf
yazıyoruz. Aşağıda [pirint$] satırlarından sonra guest ok = no altına enter ile bir alt satıra
geçiyoruz.
Alt satıra aşağıdaki yazılanları yazıyoruz ve kaydedip kapatıyoruz.
[Tarama]
path = /home/pardus-adm/Tarama
browseable = yes
writable = yes
read only = no
guest ok = yes
public = yes
Daha sonra
paylaşıma açılacak klasörü kullanıcı klasörünün altına açıyoruz . Yukarıda ismini “Tarama”
olarak verdik .(Dikkat burası önemli Masaüstüne falan açınca kabul etmiyor).
Ardından terminal ekranını açarak oluşturduğumuz klasöre yetki veriyoruz.

sudo chmod 777 Tarama
Daha sonra
chrome dan tarayıcının IP adresini girerek klasör ve kullanıcı işlemlerini tanıtıyoruz.
Aşağıda UTAX P-4030 Makine için adres Ara yüzü. Test Dediğimiz de işlem başarılı diyorsa
kaydediyoruz.

Not Ortak klasör yukardaki işlerin aynısı yapılır ancak ek olarak şunlar yapılır
en son da paylaşımı çekeceğimiz bilgisayara smb://bağlanacağın bilgisayarın ip adresi veya
bilgisayar ismi/paylaşıma açtığınız kalsörün ismi
Canon 500İ çok işlevli cihazın Ağ üzerinde tanıtılması;
Parduste klasör paylaşıma açılır ve home den Tarama diye bir klasör açılır.
Tarama klasörünün bulunduğu dizinde terminal açılır ve şu komutlar yazılır:
sudo chmod 777 Tarama
ile bütün yetkiler verilir.
Daha sonra cihazdan bu işlemler takip edilir;

Tara ve gönder-tek dokunuş-kaydet-rakamlara tıklanır-kaydet ve düzenle-dosya-tek tuş adı-ana
bilgisayar aramaya şu işlemler yapılır: çalışma ve grup “workgroup” adı verilir. Ana bilgisayar
adı: İp adresi verilir.
Brother marka yazıcıların kurulumu
solutions.brother.com adresinde ilgili yazıcının driver indirilir. İndirilen dosya klasöre alınır ve
“Buraya çıkar” denilir.
O klasörde şu komutlar yazılır;
sudo bash linux-brprinter-installer-2.2.2-1 HL-1111
benim yazıcım HL_1111 olduğu için öyle yazdım siz de ise hangi marka ise onu yazın
her gelen komuta y yazın ilerleyin hayırlı olsun

E-İMZA GÜNCELLEMESİ Belgenet için
İlk önce ekranın alt solundaki yerler butonundan
bilgisayar/usr/local/signNativeOsService/bin/systemctl
boş yerde sağ tıklayıp uç birimi açıyoruz.

yollarını izleyip

-sonra ( sudo bash uninstall.sh ) yazıp enteri tıklıyoruz
-sonra hepsini kapatıp çıkıyoruz.
---------------------------------------------------------------------------------------------sonra belgeneti açıp istenen dosyaları indiriyoruz.
http://www.belgenet.com.tr/statics/BelgenetImzaServisiKurulumDosyalari/
(linux 1.0.39)
- indirme linkine tıkladığımızda
Açılan sayfada en üstte olan Linux/- tıklıyoruz
gelen ekranda 1.0.39/- tıkliyoruz
gelen ekranda signNativeOsService_linux_1.0.39.zip e tıkliyoruz.
Gelen menüde dosyayı kaydeti seçip tamam diyoruz ve indiriliyor .
indirme işlemi bitince masa üstündeki başlangıç dosyası yanı ev dizinine girip
indirilenlere tıkliyoruz
Gelen ekranda signNatine OsService_linux_1.0.39.zip e çift tıklayıp
Gelen menüde çıkart diyoruz.

Gelen menüde masa üstünü işaretleyip çikar diyoruz. Masa üstüne çikarilan
klasöre gidiyoruz.
Burasi önemli Masa üstündeki signnativeOsService klasörüne çift tıklayıp
Gelen menüde bin e çift tıklliyoruz. bin/systemctl
Gelen menüde systemctl nin olduğu altta boş yere sağ tıklayıp uçbirimi
açıyoruz.
Gelen uçbirime
-1-( sudo bash install.sh )
-2-( sudo bash start.sh

)

enter.
enter

Sonra test etmek için yine aynı yerde uç birime
-sudo systemctl status turksat-imza.service yazıp enterliyoruz ve kapatıyoruz
Sonra internet tarayıcısını açıp site için adres yerine
-https:\\localhost:9001 yazıp enterleyıp gelen ekranda
1.0.39 olduğunu görüyorsak tamamdır. Bilgisayari yeniden başlatırsak daha iyi
olur.

Chrome Ön Tanımlı Anahtarlık Kaldırma(özellikle dib.local de çalışmayan
internet tarayıcıdaki videolar için)
Ön tanımlı anahtarlık şifresi girilmiş ise kullanıcının kendi terminalinde şu (sudo
rm ~/.local/share/
keyrings/*) komutu giriyoruz. Ardından Chrome'u tekrar açtığımızdan yeni bir
şifre oluşturmamızı
isteyecektir. Buraları boş bırakıp şifreyi onayla kısmına tıklayıp emin misiniz
sorusuna evet olarak
işaretledikten sonra işlem tamamdır. Bir daha açılşta bu şifreyi sormayacaktır.

Mozilla Firefox e-İmza
Çözüm
1- Mozilla Firefox açılır.
2- Adres çubuğuna about:config yazılarak ENTER tuşuna basılır.
3- Riski Kabul Ediyorum butonuna basılarak konfigürasyon değişikliği

yapılacak ekrana geçiş sağlanır.
4- Açılan ekranda arama bölümüne websocket yazılarak ENTER tuşuna
basılır. Bu sayede işlem listesi açılacaktır.
5- Açılan listede "network.websocket.allowInsecureFromHTTPS" değeri
çift tıklanarak “True” durumuna getirilir.
Bu işlemler sonrasında Mozilla Firefox tarayıcısında imza atılmak
istendiğinde “enVision Client Service” programının kurulumu istenecektir.
Program indirilip kurulduktan sonra e-imza işlemleri
gerçekleştirilebilecektir.
Not: Mozilla Firefox üzerinden e-imza atılabilmesi için enVision sürümü
1959 ve üzeri bir versiyon , Mozilla Firefox versiyonu ise 52 ve üzeri
olması gereklidir.
BAZI ASUS NOTEBOOKLAR
İÇİN

PARDUS

KURULUM
REHBERİ
KURULUM

İLE

İLGİLİ BÖLÜM
Bu kılavuzda bazı Asus notebook modellerinde (X serisi, Vivobook gibi) Pardus kurulumu
sırasında, görseldeki gibi veya buna benzer kurulum başarısız sorunu ile ilgili uygulanmış ve
sonuç alınmış bir çözüm anlatılacak.

Çözüm uygulanan Asus notebook modeli Vivobook X541U (i5 7200u-4 Gb DDR3 ram240 Gb SSD). Secure Boot özelliği devre dışı bırakılıp hem uefi hem de legacy kurulumlar
denendi ve her iki kurulumda da olumlu sonuç alındı.

Uefi kurulum başlatılmışsa seçim işaretli iken (normal veya grafik hangisi seçilmişse) e
tuşuna basılıp düzenleme menüsü açılır. Klavye yön tuşları ile quiet ifadesinden önce pci=nomsi
ifadesi eklenip F10 ile kuruluma devam edilir.
Not: Bazı cihazlarda pci=noaer ifadesi ile çözüm sağlandığı bildirilmiş.

Legacy kurulum başlatılmışsa seçim işaretli iken tab tuşu ile düzenleme menüsüne geçilir ve
yine quiet ifadesinin önüne
pci=nomsi eklenir enter ile kuruluma devam edilir.

Normal kurulum prosedürü uygulanır.

Cihazda kernel 5.8.0-1 ile klavye ve touchpad çalışmadığı için kernel 4 ile devam edildi.
Grub açılış ekranında Gelişmiş seçenekler ile devam edip kernel 4.19.0-10 işaretli iken e
tuşuna basıp düzenleme ekranına geçiyoruz.
Not: Kernel 5 ile de aynı işlem uygulanır.

Yine klavyenin yön tuşları ile quiet splash ifadesinin önüne pci=nomsi ekliyoruz F10 ile
devam ediyoruz.
Not: pci=noaer ile kurulum tamamlanmışsa burada da pci=noaer yazılır.

GÜNCELLE
ME VE

SONRASI İLE
İLGİLİ BÖLÜM

sudo apt update komutu ile güncellemeler kontrol edilir.
sudo apt dist-upgrade -y komutu ile güncelleme sorunsuz yüklendi. Grub
güncellemesi geldiği için yapılandırma tamamlanacak.Birinci veya ikinci satır, klavyenin yön
tuşları ile seçilip tab tuşu ile tamam işaretlenip enter ile devam edilir.

Güncelleme akabinde sudo apt autoremove komutu ile gerekli temizlik yapılır.

Güncelleme ile birlikte kernel 4.19.0-10 yerine 4.19.0-12 geldi. Cihazın özel
durumundan dolayı grub menüsünü düzenleyeceğiz. Bu işi grafik ekranda yapabilmek için

sudo apt install grub-customizer -y ile grub menü düzenleyici programını kuralım.
Not: -y parametresi onay istemden kurulum yapıyor.

Uygulamalar menüsünden Grub Customizer i çalıştırıyoruz. Görseldeki menü mevcut grub
listemiz.

Yukarı ok işareti ile seçili satırı ilk sıraya getiriyoruz. Ardından kalem işareti ile düzenleme
menüsünü açıyoruz.
Açılan pencerede quiet splash ifadesinin önüne pci=nomsi ekleyip Tamam butonuna
basıyoruz. Ana menüde Kaydet
butonu ile işlemi tamamlıyoruz.
Not: pci=noaer ile kurulum tamamlamışsa bunu kullanın.

Artık Grub menüsü bu şekilde

KERNEL
GÜNCELLE
ME İLE İLGİLİ
BÖLÜM
(forum.pardus
.org.tr den
alıntı)
Bazı donanımlar (örneğin wifi) mevcut kernel ile çalışmayabiliyor. Böyle durumlarda
daha yüksek bir kernel yüklemek istendiğinde bunun birkaç yolu mevcut.

Script Kullanarak Otomatik Yükseltme İşlemi
Cihaz açılışta siyah ekranda takılmışsa CTRL + ALT + F3 (F1-F2 de olabiliyor) tuşlarına
basarak tty ekranına geçilir. Kullanıcı adı(pardus-adm) ve şifrenizi yazarak oturumu açılır.
sudo sh -c "$(wget -Ohttp://indir.pardus.org.tr/PARDUS/19kernelupgrade.sh)" komutunu
çalıştırılır. İşlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatınız.
Manuel Yükseltme İşlemi (Uygulandı)
Uçbirim açarak sudo nano /etc/apt/sources.list komutu ile sources.list dosyasını açıyoruz.

Bu dosyaya deb http://19.depo.pardus.org.tr/backports ondokuz-backports main contrib
non-free satırını ekliyoruz
ctrl + o ve ctrl + x ile kaydedip çıkıyoruz.

sudo apt update && sudo apt install -t ondokuz-backports linux-image-amd64 -yq
komutunu çalıştırıyoruz.
Yeni kernelin kullanabilmesi için bilgisayarı yeniden başlatmak yeterli. Ama cihazın
özel durumundan dolayı yine grub menüsü düzenleyip sonrasında bilgisayarı yeniden
başlatacağız.

BONUS:
sudo apt install screenfetch -y

Pardus için Beyanname Düzenleme Programı Kurulum Kılavuzu

- https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html adresinden bdp.tar.gz programı indirilir.
-Uçbirim açılır.
-sudo su ile root olunur.
-Programın yüklenmesi ve çalıştırma haklarının verilmesi için aşağıdaki komutlar sırasıyla
çalıştırılır.
cd İndirilenler

mkdir /opt/ebyn
mv ebyn_pardus.tar.gz /opt/ebyn
cd /opt/ebyn
gunzip ebyn_pardus.tar.gz
tar –xvf ebyn_pardus.tar
chmod 744 *

-Komut isteminde /opt/ebyn dizini altına geçilip dizindeki bdp.sh dosyası çalıştırılarak program
başlatılır. Bunun için aşağıdaki komutlar kullanılır:

cd /opt/ebyn
./bdp.sh

Kesenek Bilgi Sistemi uygulamasının çalıştırılması:
-https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/loginldap adresinden giriş yapılır.
-launch2.jnlp uygulaması indirilir.
-Uygulamayı açılınca; java güvenlik ayarı sebebiyle uygulama açılmıyor.

-Java
güvenlik
ayarlarını
değiştirmek için;
-Bilgisayarda yüklü olan
Java Ayarları uygulaması açılır.
-Uygulamada
Security
seçeneğine tıklanır.

-Edit Site List seçeneğine
tıklanır.

-https://kesenek.sgk.gov.tr adresi yazılır. Adres eklenir.
-Ok seçeneğine tıklanır.

hp elite one 800 g2 kurulum adımları.
● BIOS menüsüne giriniz. ○ Legacy boot ve secure boot disable edilmelidir. ○ “Enable MS
UEFI CA key” yanındaki kutucuk işaretli olmamalıdır.
● pardus kurulumu başlangıcında kur da e yapılarak ilgili satırda
nouveau.modeset=0 rd.plymouth=0 plymouth.enable=0 i915.vbt_firmware=i915_vbt quiet
yazılıp ctrl-x yapılarak kurulum yapılmalıdır.
● kurulumun sonunda grub'ı yazamıyorum ölümcül hata mesajı çıkarsa devam seçilip ön
yükleyici olmadan kuruluma devam et seçeneği ile kuruluma devam edilmelidir.
● Kurulum bittikten sonra ilk açılırken grub ekranında e ye basılarak editör ekrana geçiniz ve
satır sonunda quiet den önce “ i915.vbt_firmware=i915_vbt ” ekleyiniz:
nouveau.modeset=0 rd.plymouth=0 plymouth.enable=0 i915.vbt_firmware=i915_vbt quiet

ctrl-x ile açılışa devam ediniz.
● sistem açıldıktan sonra terminal açarak root olunuz. ● nano /etc/default/grub komutu ile grub
dosyasında değişiklik yapınız.

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet
splash"
satırında
ilgili
kısım
"nouveau.modeset=0 rd.plymouth=0 plymouth.enable=0 i915.vbt_firmware=i915_vbt quiet"
olarak değiştirilecek.

kaydedip çıktıktan sonra sırası ile, update-grub reboot
komutlarını veriniz.
● pardus açıldıktan sonra terminal açıp root olunuz. ● root iken,
apt update apt upgrade reboot
komutlarını sırası ile işletiniz.
KAT YAZICISINDAN BİLGİSAYARDAKİ KLASÖRE TARATMA İŞLEMİ

-Bu işlem için öncelikle bilgisayarda bir klasör oluşturulmalıdır.
-Klasör paylaşıma açılmalıdır. Paylaşıma açmak için;
-Uygulamalar->Sistem Araçları->Klasör Paylaşımı uygulamasına tıklanır

-Yeni bir paylaşım açmak için +ekle butonuna basılır.

-Ekle

butonuna

basıldığında

aşağıdaki

ekran

açılır.

-Burada öncelikle paylaşıma açılacak dosya seçilmelidir. Bunun için klasör listesinden
paylaşıma açılacak klasör seçilmelidir.

-File System yazan yere tıklanır.

-En alttaki seçenek olan other seçeneğine tıklanır.

-Other seçeneğine tıklandığında aşağıdaki sayfa açılır.

-Burada home dizinine tıklanır. Home dizinine tıklandığında aşağıdaki sayfa açılır.

-DIB dizini seçilir ve kullanıcının paylaşıma açacağı klasör neredeyse o dizin seçilir.

-Bu örnekte paylaşıma açılacak klasör Masaüstünde bulunan abc klasörüdür ve abc klasörü
seçilmiştir.

2.adımda paylaşıma isim verilmelidir. Varsayılan olarak paylaşımın ismi PAYLAS olarak gelir.
Karışıklık olmaması için varsayılan olarak gelen paylaşımın ismi değiştirilmelidir. !!!!
Paylaşımın ismi önemlidir çünkü taratma yapılırken klasör yolunda paylaşımın ismi
yazılacaktır.
(Bu
örnekte
paylaşımın
“deneme”olarak
oluşturulmuştur.

3. adımda yazıcıya kartını okutup, tarama yapacak kişinin kullanıcı adı yazılmalıdır.

-4. adımda paylaşımın yetkisini değiştirilmelidir. Varsayılan olarak sadece okuma yetkisi
gelmektedir. Yetki tam olarak değiştirilmelidir.

-Tamam butonuna tıklanır. Yapılacak paylaşım bilgilendirme ve onay ekranı gelir. Bu ekranda
tamam seçeneğine tıklanır.
-Paylaşımın yapıldığına dair uyarı gelir. Tamam butonuna tıklanır.

-Bu adımda tarayıcının yanına gidilir. Bilgisayarında işlem yapılan kişinin kartı okutulur.
-Kart okutulunca aşağıdaki ekran açılır.

-Tara ve gönder seçeneğine tıklanır.
-Yeni hedef kaydete tıklanır.

-Dosya seçilir. Dosya seçildiğinde; aşağıdaki ekran açılır.

-Bu ekranda:
Ana Makine yoluna; \\bilgisayaripsi
Klasör yoluna; paylaşım adı (bu örnekte paylaşıma deneme adı verildi)
Kullanıcı adına; kartı okutulan kişinin kullanıcı adı
Parolaya; kartı okutulan kişinin kullanıcı parolası
Girilmelidir.

-Tamama basılır.

-Her seferinde bu işlemi yapmamak için adres defterine kaydet denilir.

-Kaydedilen hedef adres defterinde görünür.

-Tarama yapılırken adres defterinden bu hedef seçilip, tarama işlemi yapılır.
KAZAM PROGRAMI KISA YOLLARI
Kayıt
başlatma:
Super
Kayıt
durdurma:
Super
Kayıt
sonlandırma:
Super
Kazam
kaydını
gösterme:
Kazamdan çıkış: Super + Control + q

+
+
+
Super

Pardusta kullanıcı hesabını kaldırma:
Ayarlar->kullanıcılar a tıklanır. Aşağıdaki ekran açılır.

Control
Control
Control
+
Control

+
+
+
+

r.
p.
f.
s.

Kullanıcı Hesabını kaldır seçeneğine tıklanır. Bu işlem oturum açarken şifre ekranında hesabın
gözükmemesi için yapılır.

Kullanıcı dizinini kaldırmak için:
-sudo su ile root olunur.
-cd .. (Bu komut ile bir üst dizine geçilir)
-ls -al (bu komut ile alt dizinler gösterilir)
-rm -r melda.kocaman (bu komut ile kullanıcı dizini silinir)
Pardusta Font ekleme:
-Pardusa .otf ya da .ttf uzantılı font ekleme ve bunu inkescape ve diğer programlarda
kullanabilmek için önce fontu temin edilir.
-uçbirim açılır.
-cd İndirilenler (.otf ya da .ttf uzantılı dosyaların bulunduğu dizine gidilir.)
-sudo cp *.otf /usr/share/fonts yazılır.
-eğer dosyalarınız .ttf uzantılı ise *.otf yerine *.ttf ya da ne ise o uzantı yazılır.
-fc-cache -fv yazılır.
font veritabanı güncellenecektir.
-Artık LibreOffice ve diğer programlarda font kullanılabilir.
Times ve vb yazı fontları ekleme
sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer
Bilgisayar düzgün kapatılmadığında donma yapıyorsa;

fsck -fy /dev/sda6

Yanlışlıkla silinen paketleri geri yükleme
Kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanarak giriş yapın.
history veya sudo tail -n 100 /var/log/apt/history.log komutu ile kaldırdığınız paketleri bulun.
sudo apt install paket_adları şeklindeki komut ile kaldırdığınız paketleri yükleyin.
Not: tail komutundaki 100 en son 100 satırı gösterir siz istediğiniz sayıyı yazıp tarihe göre
kısıtlayabilirsiniz.
Paket Yönetimi için apt-get ve apt-cache temel Komutları
Ravi Saive 2
apt-get ve apt-cache komutlarını, uçbirim satırından kullanarak yazılım paketlerini nasıl çabuk
kurup, kaldırırır, günceller ve ararız.
Debian tabanlı sistemlerde paket yönetimini gerçekleştirmenize yardımcı olacak, bazı yararlı
komutları paylaşacağım.
apt-get komutu nedir?
apt-get komut satırı aracı, yeni yazılım paketlerinin yüklenmesini, mevcut yazılım paketlerinin
kaldırılmasını, mevcut yazılım paketlerinin yükseltilmesini ve hatta tüm işletim sistemini
yükseltmek için kullanılır.
apt-cache komutu nedir?
apt-cache komut satırı aracı apt( Advanced Packaging Tool ), yazılım paketi önbelleğini aramak
için kullanılır. Basit bir deyişle, bu araç yazılım paketlerini aramak, paketlerin bilgilerini
toplamak için kullanılır ayrıca Debian tabanlı sistemlerde hangi paketlerin kuruluma hazır
olduğunu aramak için kullanılır.
1. Tüm Mevcut Paketler Nasıl Listelenir?
apt-cache pkgnames
2. Yazılımın Adı ve Açıklamasını Nasıl Öğrenilir?
apt-cache search paketin-adı
apt-cache search gthumb gibi…
‘gthumb‘ ile başlayan tüm paketleri bulmak ve listelemek için ;
apt-cache search gthumb
Paket Bilgilerini Nasıl Kontrol Edilir?
Örneğin;

kısa bir açıklama ifadesiyle birlikte paketin bilgilerini kontrol etmek istiyorsanız (sürüm
numarası, toplamları, boyutu, kurulu boyutu, kategoriyi vb.)
apt-cache show paket-adı apt-cache show gthumb gibi… 353f8c1d079348417c2180319bdde09
4. Belirli Paketlerin Bağımlılıklarını Nasıl Kontrol Edilir?
apt-cache showpkg paket-adı apt-cache showpkg gthumb gibi…
5. Önbellek İstatistikleri Nasıl Kontrol Edilir?
apt-cache stats
Önbellekte bulunan paket sayısı da görünecektir.
6. Sistem Paketlerini Güncelleme
update komutu, paket dizin dosyalarını /etc/apt/sources.list dosyasın da belirtilen
kaynaklardan ,yeniden senkronize etmek için kullanılır.Yeni sürümler varsa yüklemeyi önerir.
sudo apt-get update
7. Yazılım Paketlerini Yükseltme
sudo apt-get upgrade
** upgrade ** komutu, sistemde yüklü olan tüm yazılım paketlerini yükseltmek için kullanılır.
Hiç bir koşulda, şu anda kurulu paketler kaldırılmaz , yükseltme bağımlılıkları için
yüklenmemiş paketler kurulmaz.
Sistem güncellemesi için ,dist-upgrade komutunu kullanın.
sudo apt-get dist-upgrade
Paketler Nasıl Kurulur ?
install elemanıyla çalışılır.
Örneğin;
sudo apt-get install netcat
9. Birden Çok Paketi Aynı Komutta Nasıl Yükleyebilirim?
Örneğin,
nethogs ve goaccess paketlerini aynı komutta yüklemek için;
sudo apt-get install nethogs goaccess
10. Özel Karakter Kullanarak Paket Yüklenir?
Adında “name” İfadesi bulunan paketlerin hepsi “’” ve “*” özel karakterleriyle
tek komutta şöyle yüklenebilir;
sudo apt-get install ‘name’

11. Yükseltme olmadan Paketler nasıl kurulur?
“–no-upgrade” elemanıyla çalışılır.
sudo apt-get install gthumb --no-upgrade
komutunun kullanılması, önceden kurulmuş paketlerin yükseltilmesini engelleyecektir.
12. Yalnızca Belirli Paketleri Yükseltme
“–only upgrade” sadece önceden kurulmuş paketleri yükseltir ve yeni paketler
yüklenmez.
sudo apt-get install gthumb –only-upgrade
gthumb ve kurulu paketler yüklenir ,yeni paket kurulmaz.
13. İstediğimiz sürüm nasıl yüklenir?
Paketlerin belirli bir sürümünü yüklemek istediğimizi varsayalım, paket adıyla “=” elemanı
kullanın ve istenen sürümü ekleyin.
sudo apt-get install gthumb=2.3.6-3ubuntu1 gibi…
14. Ayar Dosyalarını Silmeden Paketler Nasıl Kaldırılır?
Ayar dosyalarını silmeden kaldırmak için (daha sonra aynı ayarı kullanmak için).
“remove” elemanını kullanın.
sudo apt-get remove gthumb gibi…
15. Paketler tüm ayarlarıyla nasıl silinir?
“purge” elemanını kullanın.
sudo apt-get purge gthumb gibi…
Her iki komutu beraber de kullanabilirsiniz.
sudo apt-get remove --purge gthumb gibi…
16. Disk Alanını Nasıl Temizleyebiliriz?
“clean” elemanı, indirilen .deb paketlerini yerel depodan temizleyerek disk alanını boşaltmak
için kullanılır.
sudo apt-get clean
17. Sadece Kaynak Paket Kodunu Nasıl İndiririz?
Belirli bir paketin yalnızca kaynak kodunu indirmek için,
" – download-only source " elemanını paket-adı ekleyerek kullanın.
sudo apt-get –download-only source gthumb

18.Paketi Nasıl İndirebilir ve Açabilirim?
Bir paketin kaynak kodunu belirli bir dizine indirmek ve açmak için ;
“ source ” elemanı kullanılır.
sudo apt-get source paket-adı
sudo apt-get source gthumb
19. Paketi Nasıl İndirebilir, Açabilir ve Derleyebiliriz?
Kaynak kodu, “-- compile ” , “ source ” elemanları,beraber kullanılarak, indirebilir, paketten
çıkarabilir ve derleyebilirsiniz.
sudo apt-get –compile source gthumb gibi…
-0.5
20. Paketi Yüklemeden Nasıl İndiririz?
‘ download ‘ elemanıyla, herhangi bir paketi kurmadan indirebilirsiniz.
sudo apt-get download gthumb gibi…
21. Paket Değişiklikleri Günlüğünü Nasıl Kontrol Edebilirim?
“ changelog ” elemanı kullanın.
sudo apt-get changelog gthumb gibi…
22. Bozuk Bağımlılıkları Nasıl Kontrol Ederiz?
“ check ” elemanı tanılama aracıdır.
Paket önbelleğini tanımlamak ve bozuk bağımlılıkları kontrol etmek için kullanılır.
sudo apt-get check
23. Bağımlılıkları Nasıl Araştırabilirim?
" build-dep " elemanı, sistemdeki yerel depoları arar ve paket
bağımlılıklarını yükler. Paket yerel depoda mevcut değilse, bir hata kodu döndürür.
sudo apt-get build-dep paket-adı
sudo apt-get build-dep gthumb gibi…
…
24. Paket Önbelleğini Nasıl Temizleyebiliriz?
“ autoclean ”elemanıyla;
sudo apt-get autoclean

25. Yüklü Paketler Bağımlılıklarıyla Nasıl Silinebilir?
Örneğin,
sudo apt-get autoremove paket-adı
yüklü bir paketi bağımlılıklarıyla kaldıracaktır.
sudo apt-get autoremove gthumb gibi…
sudo apt-get autoremove
kaldırılmış paketlerin ,kullanılmayan bağımlılıklarını kaldırır.
Diyanet Pardusten kaldırılan paketleri geri yükleme
sudo apt-get install profelis-diyanet* - y
Paketleri nasıl configure edebiliriz?
Sudo dpkg –configure -a
her paket güncelemeden sonra mutlaka ; sudo apt autoremove komutu çalıştırılmalıdır
PARDUS Warpinator KURULUMU
sudo su root oluyoruz.
1- apt install flatpak
2-apt install gnome-software-plugin-flatpak
3-flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
4- reboot
Bilgisayar açılınca root oluyoruz termina
5- flatpak install flathub Warpinator
sorulan sorulara e diyoruz kurulum bittiğinde 2 pc arasında dosya transferi yapabiliyoruz.
Kolay Gelsin
Soru- yazdırmama sorunu?
Cevap: Yazdırılan belge isminde + - gibi simgeler bulunduğunda veya belge adı çok uzun
olduğunda yazdırma hatası oluşabiliyor. Belge adını değiştirerek yazdırma sorununu
çözebiliriz.

CALC programında alt ve üst bilginin her açılışta gelme sorunu

Önce boş bir calc dosyası açın hücrenin birine rast gele bişeyler yazın sonra baskı önizlemeyi
açıp yukarıdaki ve aşağıdaki alt bilgi ve üst bilgiyi kaldırın ardından baskı önizlemeyi kapatıp
dosyaya geri dönün sonra hücreye rast gele yazdıklarınızı silin ekran temiz olsun sonra dosya
menüsüne ordan şablonlara girin mevcut durumu bir isim verip varsayılan şablon olarak
kaydedin bir daha sayfanın üstünde ve altında böyle bir yazı çıkmayacaktır

