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Pardus 19 Kurulum Kılavuzu
Windows üzerinde önyüklenebilir USB ortamı nasıl oluşturulur?
Kurulum ortamını (DVD, USB, vb.) yerleştirerek bilgisayarınızı yeniden başlatınız.
Bilgisayar güç verilir verilmez önyükleme(boot) tuşuna basınız. Listeden ilgili yükleme ortamını
seçiniz. Eğer önyükleme tuşunu bilmiyor veya bilgisayarınızın önyükleme özelliği yoksa bios tuşuna
kısa aralıklarla sürekli bios ekranı ekranı gelinceye kadar basınız. Bios ekranından boot menüsü
altındaki sıralamada USB / DVD seçeneğini ilk sıraya alıp(F5/F6 veya +/-) kaydederek(F10) çıkınız.
Artık bilgisayarın USB / DVD ortamında önyükleme işlemine başlayacaktır.
Bios ve Boot tuşları için aşağıdaki tablodan faydanalabilirsiniz.
Acer

Esc, F12, F9

Asus

Esc, F8

Dell

F12

Fujitsu

Esc, F12,

HP

Esc, F9

Lenovo

F12, Novo, F8, F10

Samsung

Esc, F12, F2

Sony

F11, Esc, F10

Toshiba

F12

Casper

F2, F12

diğer
Esc, Delete, F2, F8
Pardus önyükleme menüsünde bulunan “Pardus Çalışan” seçeneği ile kuruluma başlamadan Pardus
19’u inceleyebilir, “Grafik Arayüz ile Kur” seçeneği ile kuruluma başlayabilirsiniz.

Dil seçimi yaparak ilerleyiniz.

1

Konum seçimi yaparak ilerleyiniz. Bir önceki ekranda seçilen dil ayarlarına göre otomatik konum
gelmektedir. “diğer” seçeneği ile farklı bir konum tanımlayabilirsiniz.

Kullanılacak klavye düzenini seçerek ilerleyiniz.

2

Ağda bilgisayarınızın adını benzersiz kılacak bir makine adı belirleyiniz.

Etki alanı adınızı tanımlayınız, herhangi bir etki alanına dahil değilseniz boş bırakınız.
3

Kurulacak sistemdeki oluşturulacak kullanıcının tam adını giriniz.

Yeni oluşacak hesap için kullanıcı adı belirleyiniz.
4

Tanımlanan kullanıcı için parola belirleyiniz.

“Yardımcı ile – diskin tamamını kullan” seçeneği ile kurulum aracı sizin yerinize tüm bölümlemeyi
yapacaktır. Seçili diski tamamen biçimlendirerek kurulum başlayacaktır.

5

Otomatik bölümleme haricinde bir disk tanımlaması için “Elle” seçeneğini kullanabilirsiniz.
Bu seçenek ile işletim sistemi için gerekli tüm bölümleri elle oluşturmanız gerektiğini unutmayınız.
Kurulum yapılacak diski seçerek ilerleyiniz.

6

Disk bölümleme yapısını seçerek ilerleyiniz. Tüm dosyaların tek bölümde kurulması önerilmektedir.

Seçimler sonucunda oluşan yapıya onay vererek ilerleyiniz.

Değişiklikleri kaydederek ilerleyiniz.
7

Pardus önyükleyicisinin kurulumu için onay vererek ilerleyiniz. Bu işlem sonrasında Pardus kendi
önyükleyicisini kuracak, daha önce kurulu olan sistemleri okuyarak açılış ekranında seçiminize
sunacaktır.

8

Grub önyükleyicisinin kurulacağı diski seçiniz.

KURULUM TAMAMLANDI!

Bu aşamadan sonra kurulum ortamını (DVD, USB, vb.) cihazınızdan çıkarmayı unutmayınız.

9

Libre Office Kurulum Kılavuzu
Libre Ofis Pardus'un tüm sürümleriyle birlikte kurulu gelmektedir. Sürüm değişikliği yapmak veya
farklı bir sürümü denemek isterseniz yapmanız gerekenler aşağıda uygulamalı olarak anlatılmıştır.


https://tr.libreoffice.org/indir/ adresinden ilgilendiğiniz sürümü indirebilirsiniz.



Aynı bağlantıdan test ve kararlı sürümlere ulaşabilirsiniz.



Pardus işletim sistemi için seçiminiz daima 64 bit ve deb olmalıdır.



İndirdiğiniz sürümün yardım ve dil paketlerini de ayrıca indirmelisiniz.



İndirme tamamlandıktan sonra sırasıyla deb paketlerini kurmalısınız.

1. Ana sürüm paketleri
2. Dil paketleri
3. Yardım Paketleri
$ cd /home/...dizininolduğu adres
sudo dpkg -i *.deb

10



Kurulumlar tamamlandıktan sonra yeni sürümünüzü kullanmaya başlayabilirsiniz. Bilgisayarınızda birden fazla
libre ofis sürümünü birlikte kullanabilirsiniz.

MASAÜSTÜ ORTAMLARI VE KURULUMLARI
Pardus işletim sistemi ile kullanılabilecek arayüzlerden bazıları bu bölümde anlatılmıştır.
XFCE

DDE

KDE

XFCE
XFCE arayüzü Pardus 17 sürümleriyle birlikte ön tanımlı gelen, sade, sistem gereksinimleri minimum olan,
kolay kullanım hedeflenerek tasarlanmış bir arayüzdür.
pardus-xfce-desktop/onyedi 2018.1.4 amd64
Xfce based Pardus desktop

DDE
DDE arayüzü kurumsal, sade görünümden farklı olarak daha hareketli, görselliğin ön planda olduğu, daha
çeşitli uygulamanın sistemde ön tanımlı olarak geldiği son kullanıcıya çokça hitap eden bir arayüzdür.


XFCE arayüzü olan Pardus bilgisayarınızda denemek isterseniz bilgisayarınızı yeniden kurmanıza gerek
yoktur.
Konsol açılır:
sudo apt install pardus-dde-desktop
komutu yazılarak DDE arayüzü kurulur, bilgisayarı yeniden başlatarak giriş ekranında arayüz değişikliği
yaparak kullanabilirsiniz.
DDE arayüz olan iso dosyasına ise https://www.pardus.org.tr/yan-surumler/ adresinden ulaşarak sıfırdan
bilgisayar kurulumu yapabilirsiniz.

KDE
Kde arayüzü görselliğin ön planda olduğu, son kullanıcıya hitap eden eden, ön tanımlı olarak bir çok
uygulamamanın yüklü geldiği bir arayüzdür.
Kurulmak istenirse konsol açılarak:
apt install pardus-kde-desktop

komutu çalıştırılarak sisteme kurulabilir. Bilgisayar açılışında arayüz seçilerek kullanıma başlanabilir.
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AYAR YÖNETİCİSİ (SİSTEM AYARLARI)
Ayar Yönetici menüsü Windows işletim sisteminde denetim masasına karşılık gelen alandır. Bu alanı ve
öğelerini kısaca inceleyelim:


Uygulama başlatıcı bölümüne girerek "ayar yöneticisi" yazdığınızda menüye ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki menü
açılacaktır.



Bu menü içerisinden "uygulama ekleme/kaldırma" hariç bilgisayarınızın özellikle görünümle ilgili tüm
kişisel ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Menü tamamen türkçe olup, butonların üstüne tıklayarak inceleyebilir, istediğiniz değişikliği
gerçekleştirebilirsiniz.
Klavye, fare, tarih saat, görünüm, çoklu ekran tanımlama (Görüntüle), dosya yöneticisi gibi bir çok
ayara "yetkili kullanıcı/root" olmadan kolaylıkla müdahale edebilirsiniz.
Yazıcı, kulanıcılar ve gruplar gibi işlemler için yine yetkili kullanıcı olmak gereklidir.
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AĞ AYARLARI
Ağ ayarlarında kablosuz parola düzenleme işlemi.
1. Menüden Ağ Bağlantıları'na gidiniz.

2. Açılan ağ bağlantıları penceresinde düzenlemek istediğiniz bağlantıyı seçiniz ve sağ taraftaki düzenle
butonuna tıklayınız.

3.

Seçilen bağlantının düzenleme penceresinden “Kablosuz Bağlantı Güvenliği” sekmesine geçiniz ve parolayı
düzenledikten sonra kaydediniz.
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SANALLAŞTIRMA UYGULAMALARI
Sanallaştırma uygulamaları ve örnek kurulumlara bu bölümde yer verilmiştir.



Virt Manager Kurulumu
Virtualbox

Virt Manager Kurulumu
Virt Manager libvirt aracılığıyla, tek kütüphane ile KVM, XEN, LXC vb birden fazla sanallaştırma platformunu
yönetebilen bir uygulamadır.
Uygulama çalışan alanların canlı performanslarının ve kaynak kullanım istatistiklerinin özet bir görünümünü
sunmakla birlikte, çeşitli yönetim araçları ile yeni alanların oluşturulması, kaynak ayırma ve sanal donanımın
yapılandırması gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedir.


Kurulum Adımları:
Konsol açılarak aşağıdaki komutu yazmanız paketin kurulumu için yeterli olacaktır. (Debian paket yöneticisi
için)
sudo apt install virt-manager



Paket kurulumu bittikten sonra, konsol üzerinden virt-manager ile veya arayüzden Sanal Makine
yöneticisi'ni açarak arayüze ulaşabilirsiniz



Dosya Menüsü / New Virtual Machine seçimi ile sanal makine kurulumuna başlanır.
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Açılan pencereden kurulum yönergelerini adım adım takip edelim.
İlk gelen ekranda iso dosyasını hangi yöntemle kurmak istenildiği belirtilmelidir. Döküman iso dosyasından
direk kurulum üzerine devam etmektedir. Seçimi değiştirerek de kurulum mümkündür.



Kurulum dosyasının adresi gösterilir.



Sanal makineye ayrılacak Ram ve CPU değerleri bu alanda belirlenmelidir.
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Disk boyutu belirlenir.



Makine ismi ve Network seçimi yapılır.



Sanal ağ seçimini aktif ederek kurulumu bitir demeniz gerekmektedir.
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Görseldeki gibi bir hata almanız durumunda servisi/makineyi yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.



Makine yeniden başladıktan sonra uygulama üzerinden kuruluma geçebilirsiniz. İhtiyaç olması halinde
kurulum adımlarını https://www.pardus.org.tr/pardus-kurulum-kilavuzu/ adresindeki kurulum kılavuzundan
takip edebilirsiniz.



Makine açıldıktan sonra Görünüm/Detaylar seçimi ile tüm detaylara ulaşabilir, konfigürasyonları
gerçekleştirilebilir.

17

18

Virtualbox
Bilgisayarınızda birden fazla işletim sistemini kurup çalışmamıza olanak sağlayan sanallaştırma
uygulamalarından biri de Virtualbox'dır. Uygulama aynı zamanda ücretsiz ve açık kaynak kodlara sahiptir.
KURULUM ADIMLARI


Konsol açılarak aşağıdaki komutlarla depolarımızda mevcut olan virtualbox sürümünü kolayca kurabilirsiniz.

$ sudo apt install virtualbox-5.1


Kurulum tamamlandığında yine konsoldan veya uygulamalar bölümünden virtualbox arayüzü
açılır. Yeni seçimi sanal makine oluşturmaya başlanır.



İlk ekranda, makine adı, sistem türü ve sürümü mutlaka doğru seçilmelidir. Pardus 17 için doğru seçimler
görseldeki gibidir.



Sabit disk ve dosya türü seçimleri (kullanılmak istenen şekle göre değiştirilebilir) gerçekleştirilmelidir.
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RAM boyutu makinenin fiziksel özelliklerine ve kullanım amacına göre ayarlanmalıdır.

20



Depolama türü ve disk noyutu ayarlanır. Ayrılacak disk boyutu yine ihtiyaç dorultusunda belirlenmelidir.



Makinenin oluşturulmasının ardından Ayarlar/Depolama bölümünden makinenin kurulumunu sağlayacak
iso kalıbı yolu belirlenmelidir. Ayarlar bölümünden ram, cpu, network gibi tüm ayarlar yeniden
yapılandırılabilir. Kurulumda verilen diğer ayarlar değiştirilebilir.



İşlemler bittikten sonra Başlat seçimi ile makine boot edilerek açılır.

21



Makine konfigürasyonlarının doğru olması halinde aşağıdaki kurulum ekranı gelecektir.



Kurulum esnasında desteğe ihtiyacınız olması halinde https://www.pardus.org.tr/pardus-kurulumkilavuzu/ adresindeki dökümandan faydalanabilirsiniz.
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SUNUCU ÇÖZÜMLERİ






Ldap'ta Yazma Yetkisi Tanımlama
Ldap Kullanıcısı ile Oturum Açmak
OpeLDAP Master/Slave Kurulum Adımları
OpenLDAP Kurulumu, Konfigürasyonu ve PasswordPolicy Kurulumu
Temel LDAP Komutları ve Ldif Kullanımı

LDIF KULLANIMI
Ldap sunucuları veritabanlarına benzer bir yapıda verilerini saklamaktadır.
Bu yapıya konsoldan veri eklemek için aşağıdaki 4 komut kullanılır
Ldapsearch
Ldapadd
Ldapmodify
Ldapdelete
Bu komutları örnek ldiflerle denersek;


ldapsearch -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -b "dc=gecici,dc=org" -W
Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusundaki tüm verileri listeler



Organizasyon.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: organization
objectClass: top

dn: ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top

dn: ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top


ldapadd -h sunucu1 -D "cn=admin,cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f organizasyon.ldif -W
Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusunda, kök dizin altına anabina isimli bir
organizasyon, bu organizasyon altında muhasebe ve ik isimli iki birim ekler.



Kullanıcılar.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun
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dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: posixaccount
objectClass: top
gidNumber: 3000
homeDirectory: /home/ahmet/
sn: mutlu
uid: ahmet
uidNumber: 10000

dn: cn=esra,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: posixaccount
objectClass: top
gidNumber: 3000
homeDirectory: /home/esra/
sn: mutluay
uid: esra
uidNumber: 10001

dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: posixaccount
objectClass: top
gidNumber: 3000
homeDirectory: /home/mehmet/
sn: mesut
uid: mehmet
uidNumber: 10002
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dn: cn=ayse,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: posixaccount
objectClass: top
gidNumber: 3000
homeDirectory: /home/ayse/
sn: mesutlu
uid: ayse
uidNumber: 10003


ldapadd -h sunucu1 -D "cn=admin,cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f kullanicilar.ldif -W
Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusunda, muhasebe birimine ahmet ve esra
kullanıcılarını, ik birimine mehmet ve ayşe kullanıcılarını ekler.



mail.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun.

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modify
add: mail
mail: ahmet@gecici.org
add: userPassword
userPassword: ahmet1
add: loginShell
loginShell: /bin/bash/

dn: cn=esra,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modify
add: mail
mail: esra@gecici.org
add: userPassword
userPassword: esra1
25

add: loginShell
loginShell: /bin/bash/

dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modify
add: mail
mail: mehmet@gecici.org
add: userPassword
userPassword: mehmet1
add: loginShell
loginShell: /bin/bash/

dn: cn=ayse,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modify
add: mail
mail: ayse@gecici.org
add: userPassword
userPassword: ayse1
add: loginShell
loginShell: /bin/bash/


ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f mail.ldif -W -c
Bu komutla tanımlı 4 kullanıcının mail, şifre ve giriş konsolu tanımlarını yaptık.



maildegistir.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modify
replace: mail
mail: ahmet.mutlu@gecici.org


ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f maildegistir.ldif -W -c
Bu komutla ahmet kullanıcısının mail adresini değiştiriyoruz.
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Degistir.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modrdn
newrdn: cn=mehmet
deleteoldrdn: 1
newsuperior: ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org


ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f degistir.ldif -W -c
Bu komutla mehmet kullanıcısının birimini ik iken muhasebe yapabiliriz.



sil.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

cn=mehmet,ou=muhasebe,o=kurum,dc=gecici,dc=org


ldapdelete -h sunucu1 -D cn=admin,dc=gecici,dc=org -f sil.ldif -W -c
Bu komutla mehmet kullanıcısını ldap sisteminden kaldırabiliriz.
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Ldap'ta Yazma Yetkisi Tanımlama
Apache DS e config kullanıcısı ile login olduktan sonra olcDatabase={1}hdb alanına olcAccess attribute
eklenir. Eklenen attribute değerine aşağıdaki ifade yazılır.

{1}to dn.subtree="dc=liderahenk,dc=org" by
group.exact="cn=adminGroups,dc=liderahenk,dc=org" write by * read
apache DS ten config kullanıcısından logout olunup admin kullanıcısı ile login olunur. group.exact= admin
grubu nasıl tanımlandı ise o dala groupOfNames objectclass ına sahip adminGroups adında grup eklenir.
Bu örnekte base dn altına eklenmiştir.
adminGroups grubuna member attribute eklenen kullanıcılar ldap ta yazma yetkisine sahip olurlar.



DIT



Root DSE





dc=liderahenk,dc=org
cn=adminGroups (Bu gruba member olarak ldap ta yazma yetkisine sahip olacak kullanıcılar eklenir. )
ou=Ahenkler
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Ldap Kullanıcısı ile Oturum Açmak
Ldap'ta kayıtlı kullanıcı ile Pardus'ta oturum açmak istenildiğinde istemcide yapılması gereken adımları içerir.
Pardus 17.2'yi OpenLDAP ile entegre etmek ve ldap kullanıcısı ile giriş yapmak için aşağıdaki adımlar
izlenmelidir.
Öncelikle;

sudo apt update && sudo apt upgrade
komutları ile sistemin güncel olması sağlanmalıdır. Daha sonra;
sudo apt install libpam-ldap libnss-ldap ldap-utils nscd -y
ile kurulum için gerekli paketlerin yüklenmesine başlanır;


Ldap sunucu ip adresi veya domain adı girilir;



Domain adı bilgisi aşağıdaki şekilde tanımlanır;



Ldap versiyonu(3) seçilir;



Ldap admin kullanıcısı girilir;
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Not: Bu bilgiler ldap sunucu kurulumu esnasında girilen bilgileridir!



Ldap admin kullanıcısının parolası girilir;



Tamam butonu seçilerek onay verilir;
Not: "nsswitch" dosyası daha sonra manuel olarak düzeltilecektir!



Evet onayı verilir;



Hayır onayı verilir;
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Ldap admin kullanıcısı girilir;
Bu bilgiler daha önce libnss-ldap paketi için girilmişti, şimdi libpam-ldap için
girilecek.



Ldap admin kullanıcısının parolası girilir;

Paketlerin kurulumu tamamlandı. Kurulum esnasında nsswitch dosyasının düzenlenmesi gerektiği uyarısı için
uçbirimde;
sudo pico /etc/nsswitch.conf
ile dosya içine girilerek aşağıdaki şekilde(satırlara ldap seçeneği eklenir) düzenlenir;
passwd: compat ldap
group: compat ldap
shadow: compat ldap

Daha sonra common-password dosyası açılarak;
sudo pico /etc/pam.d/common-password
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açılan dosyada;
password[success=1 user_unknown=ignore default=die] pam_ldap.so use_authtok try_first_pass

use_authtok silinerek kaydedilir. Daha sonra common-session dosyası;
sudo pico /etc/pam.d/common-session
açılarak dosyanın en altına;
session optional

pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077

satırı eklenir. Son olarak;
sudo systemctl restart nscd.service
komutu ile nscd serivisi yeniden başlatılır.
sudo getent passwd
komutu çalıştırıldığında ldap kullanıcılarını uçbirim ekranına dökmelidir. Kurulum tamamlandı, bilgisayarı
yeniden başlatarak ldap kullanıcıları ile login olabilirsiniz.

Not: Oturum açma ekranında tüm ldap kullanıcıları listeleyecektir. Kullanıcı sayısı arttıkça kullanıcıları
listelemesi uzun sürecektir.

Kullanıcıları listelemeden, kullanıcı ismi elle girilerek oturum açılmak istendiğinde;
sudo pico /etc/lightdm/lightdm.conf
dosyasında;
#greeter-hide-users=false
satırının önündeki # kaldırılarak false değeri true olarak değiştirilir ve dosya kaydedilir.
Bilgisayar veya lightdm servisi yeniden başlatıldığında(uç birimde
sudo systemctl restart lightdm.service
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çalıştırılarak), artık kullanıcı listesi gelmeyecek ve kullanıcı adı ve parolanın manuel girilmesi sağlanmış
olacaktır.

Ldap ile oturum açılmak istenen kullanıcıda;






pardusAccount
pardusLider
inetOrgPerson
possixAccount
shadowAccount
objectClass'ları eklenmiş olmalıdır. Örnek kullanıcı görüntüsü aşağıdadır.
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OpeLDAP Master/Slave Kurulum Adımları
Kamu kurumlarında OpenLDAP bileşeninin Master/Slave yapısında kurulum ihtiyacını karşılamak amacıyla
hazırlanmıştır. Kurulum;





Ortak Adımlar
Master Sunucu Ayarları
Slave Sunucu Ayarları
Kurulum Testi
adımlarından oluşmaktadır.
Kurulumlar Pardus 17.3 üzerinde OpenLDAO(slapd)

2.4.44+dfsg-5+deb9u2 versiyonu ile yapılmıştır

Ortak Adımlar
Aşağıdaki adımlar her iki ldap sunucusunda uygulanacak adımlardır;
Uçbirimde;
sudo apt install slapd ldap-utils -y
komutu ile ldap paketi ve ldap komutlarını getiren ldap-utils paketi yüklenir. Kurulum esnasında
ldap admin kullanıcısı için parola( Yönetici parolası-Parolayı doğrulayınız ) tanımlanır. Paket kurulumları
tamamlandıktan sonra slapd paketi konfigüre edilir. Uçbirimde;
dpkg-reconfigure slapd
aşağıda örnek değerleri tanımlanan alanlar kurulum esnasında girilir.

Alan

Değer

OpenLDAP sunucu yapılandırması atlansın mı?

Hayır

DNS alan adı:

liderahenk.org

Örgüt adı:

LiderAhenk

Yönetici parolası:

ssifre

Parolayı doğrulayınız:

ssifre

Kullanılacak veritabanı arka ucu:

MDB

* slapd paketi tamamen kaldırıldığında
veritabanının da kaldırılmasını ister misiniz?

Hayır

** Eski veritabanı taşınsın mı?

Evet

Yukarıdaki değerlerden * ve ** değerlerini farklı bir şekilde tanımlayabilirsiniz.
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Master Sunucu Ayarları
Bu adımlar master olarak belirlenen ldap sunucusunda uygulanır.


İlk olarak uçbirimde;

pico syncmod.ldif
komutu ile syncmod.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.
dn: cn=module{0},cn=config
changetype: modify
add: olcModuleLoad
olcModuleLoad: syncprov.la
Daha sonra;
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f syncmod.ldif
komutu ile syncmod.ldif dosyası ldap,'a yüklenir. Yükleme sonrası uçbirim çıktısı aşağıdaki şekilde olmalıdır;
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "cn=module{0},cn=config



Uçbirimde;

pico index.ldif
komutu ile index.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
add: olcDbIndex
olcDbIndex: entryUUID,entryCSN eq
Daha sonra;
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f index.ldif
komutu ile index.ldif dosyası ldap,'a yüklenir. Yükleme sonrası uçbirim çıktısı aşağıdaki şekilde olmalıdır;
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "olcDatabase={1}mdb,cn=config"
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Uçbirimde;

pico sync.ldif
komutu ile sync.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.
dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: add
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov
Daha sonra;
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f sync.ldif
komutu ile sync.ldif dosyası ldap,'a yüklenir. Yükleme sonrası uçbirim çıktısı aşağıdaki şekilde olmalıdır;
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "olcOverlay=syncprov,olcDatabase={1}mdb,cn=config"

Slave Sunucu Ayarları
Bu adımlar slave olarak belirlenen ldap sunucusunda uygulanır.


İlk olarak uçbirimde;

pico syncmod.ldif
komutu ile syncmod.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.
dn: cn=module{0},cn=config
changetype: modify
add: olcModuleLoad
olcModuleLoad: syncprov.la
Daha sonra;
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f syncmod.ldif
komutu ile syncmod.ldif dosyası ldap,'a yüklenir. Yükleme sonrası uçbirim çıktısı aşağıdaki şekilde olmalıdır;
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
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modifying entry "cn=module{0},cn=config


Uçbirimde;

pico index.ldif
komutu ile index.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
add: olcDbIndex
olcDbIndex: entryUUID,entryCSN eq
Daha sonra;
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f index.ldif
komutu ile index.ldif dosyası ldap,'a yüklenir. Yükleme sonrası uçbirim çıktısı aşağıdaki şekilde olmalıdır;
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "olcDatabase={1}mdb,cn=config"


Uçbirimde;

pico sync.ldif
komutu ile sync.ldif dosyası oluşturulur. İçine aşağıdaki veriler girilir.
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
add: olcSyncRepl
olcSyncRepl: rid=001
provider=ldap://ldap-master-ip
bindmethod=simple
binddn="cn=admin,dc=liderahenk,dc=org"
credentials=ssifre
searchbase="dc=liderahenk,dc=org"
scope=sub
schemachecking=on
type=refreshAndPersist
retry="30 5 300 3"
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interval=00:00:00:30
starttls=yes
tls_reqcert=allow
Oluşturulan sync.ldif dosyasındaki;
provider=ldap://ldap-master-ip
binddn="cn=admin,dc=liderahenk,dc=org"
credentials=ssifre
searchbase="dc=liderahenk,dc=org"
değerler yukarıda ortak ayarlarda girilen bilgiler ile doldurulmalıdır. Daha sonra;
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f sync.ldif
komutu çalıştırılmalı, sync.ldif dosyası ldap,'a yüklenmelidir. Sonuç aşağıdaki şekilde dönmelidir;
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "olcOverlay=syncprov,olcDatabase={1}mdb,cn=config"

Kurulum Testi
Son olarak yapılan kurulumun testi iiçn örnek bir kullanıcıyı sisteme ekleyelim;
pico user.ldif
komutu ile user.ldif dosyası açılır ve;
dn: uid=test-user,dc=liderahenk,dc=org
objectClass: simpleSecurityObject
objectclass: account
uid: test-user
description: Test

User

userPassword: Test1234
satırları isteğe göre düzenlenir. Daha sonra;
ldapadd -x -W -D "cn=admin,dc=liderahenk,dc=org" -f user.ldif
"Enter LDAP Password" sorusuna yukarıda tanımlanan admin parolası girilir, çıkan sonuç;
adding new entry "uid=test-user,dc=liderahenk,dc=org
şeklinde olmalıdır.
ldapsearch -x uid=test-user -b dc=liderahenk,dc=org
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"

komutu ile kullanıcının eklendiği kontrol edilebilir, çıkan sonuç aşağıdaki şekilde olmalıdır;
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=liderahenk,dc=org> with scope subtree
# filter: uid=test-user
# requesting: ALL
#

# test-user, liderahenk.org
dn: uid=test-user,dc=liderahenk,dc=org
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: account
uid: test-user
description: Test

User

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
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OpenLDAP Kurulumu, Konfigürasyonu ve
PasswordPolicy Kurulumu
Dosyayı burdan indirebilirsiniz -→ slapd.sh
Aşağıdaki adımlar Pardus 17.4 Server sürümünde test edilmiştir. Değişkenleri kendi kuracağınız ldap
ortamına göre değiştirebilirsiniz.
NOT: kodu ekteki dosyayı indirerek kullanınız. Bu sayfa üzerinden yaptığınız kopyalamalarda ldapadd
komutu boşluklara karşı hassas olduğundan problem çıkartabilir. ( Confluence çalışma şeklinden dolayı boş
satırlara bir adet space karakteri koyuyor. Bu da ldapadd komutunu bozuyor. )
#!/bin/bash
#TEST AMACLIDIR.
#slapd kurulumu
set -eux
#gerektigi sekilde duzenleyiniz.
config_organization_name=parduslab
config_fqdn="tlsldap.parduslab.com"
config_domain=parduslab.com
#ilk kurulumda sorulan cn=admin,cn=config kullanicinin parolasi
config_admin_password=plsecret
#otomatik olusturulan kullanicilarin parolalari
user_password=123
#degiskenler yukaridakiler, asagiya mudahale etmenize gerek yok.

config_domain_dc="dc=$(echo $config_domain | sed 's/\./,dc=/g')"
config_admin_dn="cn=admin,$config_domain_dc"
basedn=$config_domain_dc
rootdn="cn=admin,$basedn"
defaultpolicy="defaultppolicy"

#Başlamadan önce etc/hosts dosyasına

ldap.example.com gibi ip kaydınızı giriniz. Dig
ldap.example.com
# dediginizde dnsin cözümlemesi gerek.
echo "127.0.0.1 $config_fqdn" >>/etc/hosts
# these anwsers were obtained (after installing slapd) with:
#
#
#sudo debconf-show slapd
#
sudo apt-get install debconf-utils
#
# this way you can see the comments:
#
sudo debconf-get-selections
#
# this way you can just see the values needed for debconf-set-selections:
#
sudo debconf-get-selections | grep -E '^slapd\s+' | sort
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
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debconf-set-selections <<EOF
slapd slapd/password1 password $config_admin_password
slapd slapd/password2 password $config_admin_password
slapd slapd/domain string $config_domain
slapd shared/organization string $config_organization_name
EOF
apt-get install -y --no-install-recommends slapd ldap-utils
sleep 2
# create the people container.
# NB the `cn=admin,$config_domain_dc` user was automatically created
#
when the slapd package was installed.

ldapadd -D $config_admin_dn -w $config_admin_password <<EOF
dn: ou=people,$config_domain_dc
objectClass: organizationalUnit
ou: people
dn: ou=hq,$config_domain_dc
objectClass: organizationalUnit
ou: hq
EOF

# add people.
function add_person {
local n=$1; shift
local name=$1; shift
ldapadd -D $config_admin_dn -w $config_admin_password <<EOF
dn: uid=$name,ou=people,$config_domain_dc
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
homeDirectory: /home/$name
loginShell: /bin/bash
objectClass: top
uidNumber: 512$((n+1))
gidNumber: 512$((n+1))
userPassword: $(slappasswd -s $user_password)
uid: $name
mail: $name@$config_domain
cn: $name
givenName: $name
sn: $name
#telephoneNumber: +1 888 555 000$((n+1))
#labeledURI: http://yavuz.com/~$name Personal Home Page
EOF
#jpegPhoto::$(base64 -w 66 avatar-$n.jpg | sed 's,^, ,g')
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}
#people=(alice bob carol dave eve frank grace henry)
people=(yavuz enes serdar ciho)
for n in "${!people[@]}"; do
add_person $n "${people[$n]}"
done

# show the configuration tree.
ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b cn=config dn | grep -v '^$'
# show the data tree.
ldapsearch -x -LLL -b $config_domain_dc dn | grep -v '^$'
# search for people and print some of their attributes.
ldapsearch -x -LLL -b $config_domain_dc '(objectClass=person)' cn mail
# ------ ou=people ve test kullanicilari eklenmesi bitti group
edilecek.

eklenmesi ile devam

# config databsei icin rootpw tanimlanmasi
#configg kullanicisi ile bir sey yapacagin zaman parolan bu olacak
ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// <<EOF
dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
add: olcRootPW
olcRootPW: $(slappasswd -s $config_admin_password)
EOF
#----slappasswd nin yanindaki 1111111111 hard coded parola değişkene cevirdim.
#----ou=group eklenmesi
ldapadd -D $config_admin_dn -w $config_admin_password <<EOF
dn: ou=groups,$config_domain_dc
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
EOF
ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// <<EOF
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
replace: olcAccess
olcAccess: {0}to attrs=userPassword by self write by anonymous auth by * none
olcAccess: {1}to attrs=shadowLastChange by self write by self read by * none
olcAccess: {2}to * by self read by * none
EOF
ldapmodify -a -x -D "cn=admin,cn=config" -w $config_admin_password -f
/etc/ldap/schema/ppolicy.ldif

ldapmodify -a -x -D "cn=admin,cn=config" -w $config_admin_password <<EOF
dn: cn=module{0},cn=config
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changetype: modify
add: olcModuleLoad
olcModuleLoad: ppolicy
EOF
ldapmodify -a -x -D "cn=admin,cn=config" -w $config_admin_password <<EOF
dn: olcOverlay={0}ppolicy,olcDatabase={1}mdb,cn=config
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcPPolicyConfig
olcOverlay: {0}ppolicy
olcPPolicyDefault: cn=$defaultpolicy,ou=policy,$basedn
olcPPolicyHashCleartext: TRUE
olcPPolicyUseLockout: TRUE
olcPPolicyForwardUpdates: FALSE
EOF
systemctl restart slapd.service
sleep 3
#Policy öğesini oluşturma
ldapadd -x -w $config_admin_password -D "cn=admin,$basedn" <<EOF
dn: ou=policy,$basedn
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
ou: policy
description: password policy group
dn: cn=$defaultpolicy,ou=policy,$basedn
objectClass: person
objectClass: pwdPolicy
objectClass: top
cn: DefaultPolicy
pwdAttribute: userPassword
sn: DefaultPolicy
description: default password policy
pwdAllowUserChange: TRUE
pwdCheckQuality: 0
pwdExpireWarning: 599
pwdFailureCountInterval: 0
pwdGraceAuthNLimit: 2
pwdInHistory: 3
pwdLockout: TRUE
pwdLockoutDuration: 300
pwdMaxAge: 600
pwdMaxFailure: 3
pwdMinAge: 0
pwdMinLength: 4
pwdMustChange: TRUE
pwdSafeModify: FALSE
EOF
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Bazı Password Policy yapılandırma ayarlarının karşılıkları aşağıdaki gibidir;
pwdExpireWarning: Şifrenin geçerliliğini yitireceği süreye dair uyarıların şifre geçerliliğini bitirmeden ne
kadar süre önceden verilmeye başlayacağını belirler. Süre cinsi saniyedir.

pwdFailureCountInterval: Hatalı şifre sayacının, deneme yapılmaz ise, ne kadar sürede sıfırlanacağını
belirler. 0 sayacın sıfırlanmayacağı anlamına gelir. Süre cinsi saniyedir.

pwdGraceAuthNLimit: Geçerliliğini yitirmiş ve değiştirilmiş şifrenin kaç kere kabul edileceğini belirler.

pwdInHistory: Sistemin kullanıcının en son kullandığı kaç şifreyi hatılayacağını belirler. Bu liste içerisindeki
şifrelerin yeniden kullanımına izin verilmez. Parametre şifre sayısını belirler.

pwdLockout: TRUE ya da FALSE olabilir. Kullanıcıların şifrelerini ilgili alanda belirtilen sayı kadar hatalı
girdikleri zaman hesaplarının kilitlenip kilitlenmeyeceğini belirler.

pwdLockoutDuration: Kullanıcıların hesapları eğer kilitlenirse, ne kadar süre kilitli kalacağını belirler. Süre
cinsi saniyedir.

pwdMaxAge: Kullanıcıların şifrelerinin ne kadar süre geçerli olacağını belirler. Süre bitimi sonrasında
kullanıcının şifresi güncellenmelidir. Yoksa kullanıcı giriş yapamaz. Süre cinsi saniyedir.

pwdMaxFailure: Kullanıcının hesabının kaç hatalı şifre girişi sonucu kilitleneceğini belirler.

pwdMinLength: Kullanıcının yeni şifresinin en az kaç karakter uzunluğunda olacağını belirler.

pwdMustChange: TRUE ya da FALSE olabilir. Kullanıcının şifre geçerliliği sona erdikten sonra şifresinin
değiştirilmesi zorunluluğunu belirler.

pwdSafeModify: TRUE ya da FALSE olabilir. Kullanıcının şifre değiştirebilmesi için eski şifresini openLDAP
sunucuya gönderip göndermeyeceğini belirler.
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Temel LDAP Komutları ve Ldif Kullanımı
LDIF KULLANIMI
Ldap sunucuları veritabanlarına benzer bir yapıda verilerini saklamaktadır.
Bu yapıya konsoldan veri eklemek için aşağıdaki 4 komut kullanılır
Ldapsearch
Ldapadd
Ldapmodify
Ldapdelete
Bu komutları örnek ldiflerle denersek;


ldapsearch -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -b "dc=gecici,dc=org" -W
Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusundaki tüm verileri listeler



Organizasyon.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: organization
objectClass: top

dn: ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top

dn: ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top


ldapadd -h sunucu1 -D "cn=admin,cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f organizasyon.ldif -W
Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusunda, kök dizin altına anabina isimli bir
organizasyon, bu organizasyon altında muhasebe ve ik isimli iki birim ekler.



Kullanıcılar.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
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objectClass: posixaccount
objectClass: top
gidNumber: 3000
homeDirectory: /home/ahmet/
sn: mutlu
uid: ahmet
uidNumber: 10000

dn: cn=esra,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: posixaccount
objectClass: top
gidNumber: 3000
homeDirectory: /home/esra/
sn: mutluay
uid: esra
uidNumber: 10001

dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: posixaccount
objectClass: top
gidNumber: 3000
homeDirectory: /home/mehmet/
sn: mesut
uid: mehmet
uidNumber: 10002

dn: cn=ayse,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
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objectClass: organizationalPerson
objectClass: posixaccount
objectClass: top
gidNumber: 3000
homeDirectory: /home/ayse/
sn: mesutlu
uid: ayse
uidNumber: 10003


ldapadd -h sunucu1 -D "cn=admin,cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f kullanicilar.ldif -W
Sunucu1 hostnameli sunucudaki gecici.org kayıtlı ldap sunucusunda, muhasebe birimine ahmet ve esra
kullanıcılarını, ik birimine mehmet ve ayşe kullanıcılarını ekler.



mail.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun.

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modify
add: mail
mail: ahmet@gecici.org
add: userPassword
userPassword: ahmet1
add: loginShell
loginShell: /bin/bash/

dn: cn=esra,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modify
add: mail
mail: esra@gecici.org
add: userPassword
userPassword: esra1
add: loginShell
loginShell: /bin/bash/
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dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modify
add: mail
mail: mehmet@gecici.org
add: userPassword
userPassword: mehmet1
add: loginShell
loginShell: /bin/bash/

dn: cn=ayse,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modify
add: mail
mail: ayse@gecici.org
add: userPassword
userPassword: ayse1
add: loginShell
loginShell: /bin/bash/


ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f mail.ldif -W -c
Bu komutla tanımlı 4 kullanıcının mail, şifre ve giriş konsolu tanımlarını yaptık.



maildegistir.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=ahmet,ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org
changetype: modify
replace: mail
mail: ahmet.mutlu@gecici.org


ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f maildegistir.ldif -W -c
Bu komutla ahmet kullanıcısının mail adresini değiştiriyoruz.



Degistir.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

dn: cn=mehmet,ou=ik,o=anabina,dc=gecici,dc=org
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changetype: modrdn
newrdn: cn=mehmet
deleteoldrdn: 1
newsuperior: ou=muhasebe,o=anabina,dc=gecici,dc=org


ldapmodify -h sunucu1 -D "cn=admin,dc=gecici,dc=org" -f degistir.ldif -W -c
Bu komutla mehmet kullanıcısının birimini ik iken muhasebe yapabiliriz.



sil.ldif dosyamız aşağıdaki gibi olsun

cn=mehmet,ou=muhasebe,o=kurum,dc=gecici,dc=org


ldapdelete -h sunucu1 -D cn=admin,dc=gecici,dc=org -f sil.ldif -W -c
Bu komutla mehmet kullanıcısını ldap sisteminden kaldırabiliriz.
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AHTAPOT
Ahtapot kurulum dökümanlarına http://docs.ahtapot.org.tr/ linkten ulaşabilirsiniz.

Lider Ahenk Açık Kaynak Merkezi Yönetim Sistemi
Lider Ahenk Açık Kaynak Merkezi Yönetim Sistemi için kurulum ve kullanım ile ilgili
kılavuzlara buradan erişebilirsiniz. Sunucu, istemci ve yönetim arayüzü kurulum ve kullanım dokümanları
görsel içerikler ile zenginleştirilmiştir.

NextCloud Kurulumu
Pardus 17.4 üzerinde Nextcloud server kurulumu;


Aşağıdaki paketler yüklenir.
#apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.0
#apt-get install php7.0-gd php7.0-json php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-mbstring
#apt-get install php7.0-intl php7.0-mcrypt php-imagick php7.0-xml php7.0-zip




https://nextcloud.com/install/#instructions-server adresinde indirme seçeneklerinden tar.bz2 uzantılı en son
sürüm indirilir. İndirilen sıkışmış dosya açılır.
Dosyalar web sunucusu tarafına kopyalanır.
#cp -r nextcloud /var/www/html



/etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf dosyası oluşturulur ve aşağıdaki içerik içine kaydedilir.
Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/"

<Directory /var/www/html/nextcloud/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>

SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud
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</Directory>


Apache linki yaratılır.

#ln -s /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf /etc/apache2/sites-enabled
/nextcloud.conf


/etc/apache2/sites-available/cloud.conf dosyası oluşturulur ve aşağıdaki içerik içine kaydedilir.
<VirtualHost *:80>
ServerName next.cloud.org.tr

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>


/etc/apache2/sites-available/reverse.conf dosyası oluşturulur ve aşağıdaki içerik içine kaydedilir.
<VirtualHost *:8080>
ServerName next.cloud.org.tr:8080

AllowEncodedSlashes On

ProxyPreserveHost On

ProxyPass /loleaflet https://127.0.0.1:9980/loleaflet retry=0
ProxyPassReverse /loleaflet https://127.0.0.1:9980/loleaflet

ProxyPass /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery retry=0
ProxyPassReverse /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery

ProxyPassMatch "/lool/(.*)/ws$" wss://127.0.0.1:9980/lool/$1/ws nocanon
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ProxyPass /lool/adminws wss://127.0.0.1:9980/lool/adminws

ProxyPass /lool https://127.0.0.1:9980/lool
ProxyPassReverse /lool https://127.0.0.1:9980/lool
</VirtualHost>


Linkler yaratılır.
#ln -s /etc/apache2/sites-available/cloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/cloud.conf
#ln -s /etc/apache2/sites-available/reverse.conf /etc/apache2/sites-enabled
/reverse.conf



Apache modülleri yüklenir.
#a2enmod rewrite
#a2enmod headers
#a2enmod env
#a2enmod dir
#a2enmod mime
#a2enmod ssl
#a2enmod proxy
#a2ensite default-ssl
#service apache2 reload
#chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/



Mysql konfigürasyonu
#sudo mysql -u root -p
create database nextcloud;
create user nxtadmin@localhost identified by 'admin123';
grant all privileges on nextcloud.* to nxtadmin@localhost identified by 'admin123';
flush privileges;
exit;
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Web browser üzerinde http://localhost/nextcloud ile giriş ekranına gelip;
Konfigürasyon ekranında kullanıcı adı ve şifreyi biz set ediyoruz.
Veritabanı kullanıcısı: nxtadmin
Veritabanı parolası: admin123
Veritabanı adı: nextcloud
Veritabanı host: localhost
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Pardus 19 için mysql phpmyadmin apache2
kurulumu
Terminali açarak mysql, apache, php için gerekli paketleri yükleyelim:
sudo
sudo
sudo
sudo

apt install default-mysql-*
apt install apache2
apt install php7.3* libapache2-mod-php php-mysql
/etc/init.d/apache2 restart

Not
Pardus 19.3 ve üstü için aşağıdaki komutla kurulum yapınız:
sudo apt install php7.3 libapache2-mod-php php-mysql

Tarayıcı adresine http://localhost yazarak test edebilirsiniz.
Php ile ilgili bilgileri görmek için:
sudo nano /var/www/html/info.php
Açılan editöre aşağıdaki satırları kopyala yapıştır yapın ve CTRL+O - ENTER - CTRL+X tuşlarına
sırayla basarak kaydedip kapatın.
<?php
phpinfo();
?>

Tarayıcı adresine http://localhost/info.php yazarak test edebilirsiniz.
https://www.phpmyadmin.net/downloads/ adresinden güncel phpmyadmin dosyasını indirin.
Bu belge hazırlanırken phpmyadmin sürümü 5.0.1 dir. Geri kalan kodlarda siz kendi
indirdiğiniz dosyanın adını yazarak komutları çalıştıracaksınız.
İndirilen dosyayı açmak için gerekli olan unzip paketini kuralım:
sudo apt install unzip

İndirilen dosya İndirilenler dizininde olduğu için, dizine geçiş yaparak dosyayı /opt dizinine açalım:
cd İndirilenler/
sudo unzip phpMyAdmin-5.0.1-all-languages.zip -d /opt

Dizin adımızı phpMyAdmin olarak değiştirelim ve bu dizinin sahipliğini www-data olarak
değiştirelim.
sudo mv -v /opt/phpMyAdmin-5.0.1-all-languages/ /opt/phpMyAdmin
sudo chown -Rfv www-data:www-data /opt/phpMyAdmin

phpmyadmin.conf dosyasında gerekli değişiklikleri yapmak için aşağıdaki komut ile editörde açalım:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/phpmyadmin.conf
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Açılan editörün içeriğine aşağıdaki satırları kopyala yapıştır ile dolduralım
ve CTRL+O - ENTER - CTRL+X tuşlarına sırayla basarak kaydedip kapatın.
<VirtualHost *:9000>
ServerAdmin kaan@localhost
DocumentRoot /opt/phpMyAdmin
<Directory /opt/phpMyAdmin>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride none
Require all granted
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_phpmyadmin.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_phpmyadmin.log combined
</VirtualHost>

Yukarıdaki dosyada bulunan ServerAdmin kaan@localhost bilgisini kendi kullanıcı adınızı
yazmayı unutmayın.
Örnek: ServerAdmin ahmet@localhost
ports.conf dosyasında gerekli değişiklikleri yapmak için aşağıdaki komut ile editörde açalım:
sudo nano /etc/apache2/ports.conf

Açılan editörün içeriğine aşağıdaki satırları kopyala yapıştır ile (Listen 80 yazan satırın altına)
ekleyin ve CTRL+O - ENTER - CTRL+X tuşlarına sırayla basarak kaydedip kapatın.
Listen 9000
sudo a2ensite phpmyadmin.conf
sudo systemctl restart apache2

Phpmyadmi'i aşağıdaki işlem ile kullanabilirsiniz:
Tarayıcı adresine http://localhost:9000 yazarak çalıştırabilirsiniz.
Mysql veri tabanına girmek için aşağıdaki komutu kullanalım ve root olarak giriş yapalım
sudo mysql -u root -p

Başka kullanıcı eklemek istiyorsanız, yukarıdaki kod ile girdikten sonra aşağıdaki
kodları sırayla uygulayınız:
CREATE USER 'kullanıcıadı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parola';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Yukarıdaki sql komutlarında bulunan kullanıcıadı, localhost, parola bilgilerini kendinize göre
düzenleyiniz.
Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra oluşturduğunuz kullanıcı ile işlem yapmak istiyorsanız terminalden
aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
mysql -u kullanıcıadı -p

Tarayıcıdan giriş yapmak istiyorsanız, tarayıcının adres çubuğuna aşağıdaki adresi girerek
oluşturduğunuz kullanıcı ve parolası ile giriş yapabilirsiniz.
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Pardus 17 için mysql phpmyadmin apache2
kurulumu
Terminali açarak mysql, apache, php için gerekli paketleri yükleyelim:
sudo apt-get install mysql-client mysql-server
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Tarayıcı adresine http://localhost yazarak test edebilirsiniz.

Aşağıdaki kod ile nano editörünü açın.
sudo nano /var/www/html/info.php
Açılan editörde aşağıdaki satırı kopyalayıp yapıştırın. CTRL+O - ENTER - CTRL+X tuşlarını sırayla basarak
kaydedip kapatın.
<?php
phpinfo();
?>
Tarayıcı adresine http://localhost/info.php yazarak test edebilirsiniz.

Terminalden aşağıdaki komutu girip paketleri yükleyin:
sudo apt-get install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-int php-pear
php7.0-imap php7.0-mcrypt php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-snmp
php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl

Servisi yeniden başlatalım.
sudo service apache2 restart

Phpmyadmini kuralım.
sudo apt-get install phpmyadmin
Önemli
Kurulumda apache2 seçin ve sonraki soruda Hayır seçeneğini seçin.

Apache'nin ayar dosyasını aşağıdaki kod ile nano editörünü açarak düzenleyelim.
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
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Açılan editörde en alt satıra inerek aşağıdaki satırı kopyala yapıştır ile açmış olduğunuz dosyaya
ekleyin. CTRL+O - ENTER - CTRL+X tuşlarını sırayla basarak kaydedip kapatın.
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
Servisi yeniden başlatalım ve /var/www dizinine 777 yetkisini verelim:
sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo chmod -R 777 /var/www/

Mysql veri tabanına girmek için aşağıdaki komutu kullanalım ve root olarak giriş yapalım
sudo mysql -u root -p
Başka kullanıcı eklemek istiyorsanız, yukarıdaki kod ile girdikten sonra aşağıdaki
kodları sırayla uygulayınız:

CREATE USER 'kullanıcıadı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parola';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
Yukarıdaki sql komutlarında bulunan kullanıcıadı, localhost, parola bilgilerini kendinize göre düzenleyiniz.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra oluşturduğunuz kullanıcı ile işlem yapmak istiyorsanız terminalden
aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
mysql -u kullanıcıadı -p
Tarayıcıdan giriş yapmak istiyorsanız, tarayıcının adres çubuğuna aşağıdaki adresi girerek oluşturduğunuz
kullanıcı ve parolası ile giriş yapabilirsiniz.
http://localhost/phpmyadmin
Limit ayarlarını değiştirmek için:
sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini Komutu ile açılan dosyada aşağıdaki değerleri

değiştirebilirsiniz.

post_max_size = 750M
upload_max_filesize = 750M
max_execution_time = 5000
max_input_time = 5000
memory_limit = 1000M
sudo /etc/init.d/apache2 restart komutu ile servisi yeniden başlatın.
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Pardus 17 için VPN
Terminal açarak aşağıdaki komut ile gerekli paketleri yükleyiniz:
sudo apt-get install openvpn network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
https://www.vpnbook.com/freevpn adresindeki Free OpenVPN başlığının altında bulunan Euro1
OpenVPN Certificate Bundle linkine tıklayınız ve dosyayı kaydederek arşivden çıkartınız. Ayrıca tıkladığınız
linkin altında bulunan kullanıcı adını ve şifresini not edin.
Eğer işlemlerden sonra bağlantı sağlayamazsanız Euro2 veya diğer seçenekleri deneyebilirsiniz.
Ekranın sağ alt köşede bulunan ağ simgesine tıklayarak, VPN bağlantısı - Add vpn connection - Import a
saved VPN configuration seçin ve oluştur butonuna basın.
Arşivi çıkarttığınız dosyanın bulunduğu dizine girip tcp443-cert-pem olan dosyayı seçin.
Not almış olduğunuz kullanıcı adını ve parolasını girin Kaydet butonuna basın.
Yine ekranın sağ alt köşesindeki ağ bağlantı simgesine basarak VPN Bağlantıları seçeneğinin
içerisindeki vpn seçeneğini seçin.
Tarayıcınızın adres satırına http://whatismyipaddress.com adresine girerek nereden bağlandığınızı
görebilirsiniz.
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Thunderbird ile e-posta yapılandırması




Thunderbird e-posta sunucusu mail yapılandırması:
Pardus işletim sisteminde Thunderbird kurulu gelmektedir.
Mevcut bir mail adresi kullanılabilirveya sunucu üzerinden temin edilebilir.




Kullanıcı isminiz, mail adresiniz ve şifre girilir. Otomatik yapılandırma ile kurulumunuz tamamlanır.
Sunucunun otomatik yapılandırmasının başarılı olmaması durumunda Elle Yapılandır seçimi ile uygun port
tanımlamalı yapılmalıdır.
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Kurulumun tamamlanmasının ardından Gelişmiş Ayarlar bölümünden sunucu ayarlarınızı değiştirmek, yeni
hesap eklemek, maillerinizin depolama ayarları gibi bir çok ayarı yapabilirsiniz.



Birden fazla e-posta adresini tek bir sunucu üzerinden yönetebilir ve kullanabilirsiniz.
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PostgreSQL Kurulumu
Şu an Pardus depolarında postgresql 9.6 versiyonu mevcuttur, direk depodan kurulabilir.
apt install postgresql

Pardus sunucu üzerinde PostgreSQL (farklı bir sürüm) kurulumu için aşağıdaki adımların izlenmesi
gerekmektedir. Biz bu dökümanda PostgreSQL 10 versiyonu üzerinden ilerleyeceğiz.
1. https://www.postgresql.org/download/linux/debian/ adresine gidilerek

2. Bu adımda seçtiğiniz doğru seçimi yapmak, repo ve anahtar seçimi için önemlidir. Stretch seçimi ile
ilerleyiniz.
3. Konsolda aşağıdaki komut ile ilgili repo eklenir.
touch "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt stretch-pgdm main" >> /etc/apt
/sources.list.d/pgdg.list

4. İlgili güvenlik anahtarı eklenir ve güncelleme gerçekleştirilir.
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add sudo apt-get update

5. Depoların ve güvenlik anahtarlarının eklenmesinin ardından postgresql-10 paketi aşağıdaki gibi
kurulur.
sudo apt install postgresql-10

6. Servisin durumu kontrol edilir.
systemctl status postgresql.service
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7.

8. Kurulan veri tabanını grafiksel arayüzle yönetmek için pgadmin4-apache2 paketleri kurulur. Bu işlem
tercihe bağlıdır, grafik arayüz gereksinimi duymayan kullanıcı 10.adımda gösterilen şekilde
postgresql konsolunda çalışmaya başlayabilir.
apt install pgadmin4-apache2

9.
10. email adresi ve devamında şifre girilerek, konfigürasyon tamamlanır.

11. Kurulum tamamlanmıştır, internet tarayıcı üzerinde localhost/pgadmin4 adresi üzerinden grafiksel
yönetim aracına ulaşabilir, login olarak ( bir önceki adımda verilen mail adresi ve şifre ile) çalışmaya
başlayabilirsiniz.
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12. postgres kullanıcısı kurulumla birlikte otomatik oluşmaktadır, postgres kullanıcısını yetkili olarak
açarak, postgresql konsoluna ulaşabilir, grafik arayüz olmaksızın çalışabilirsiniz.
su postgres (kullanıcıya yetkili olarak geçiş yapılır)
\l (ile veritabanları listelenir)
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DONANIM ÇÖZÜMLERİ
A - YAZICI KURULUMLARI
Local ve Network yazıcılarının kurulum örnekleri bu bölümde yer almaktadır.














Lokal Yazıcı Kurulumları
Kyocera
Hp
Canon
CUPS ile Yazıcı Kurulumu
Ağ Yazıcısı Kurulumu
Barkod Yazıcı Kurulumları
Argox Barkod Yazıcı
Datamax Barkod Yazıcı
Zebra Barkod Yazıcı
Yazıcı Paylaşımı
Pardus-Pardus Bilgisayarlar Arası Yazıcı Paylaşımı
Pardus-Windows Bilgisayarlar Arası Yazıcı Paylaşımı

HP MARKA YAZICILARI KURMAK İÇİN


Hp kütüphaneleri https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing adresinden indirilir.



İndirilen kütüphanelerin sisteme kurulması için öncelikle dosyaya çalıştırma yetkisi verilir.
chmod +x hplip-3.18.7.run (Bu işlem dosyanın indirildiği dizin içerisinde yapılmalıdır.)



./hplip-3.18.7.run ile driverlar sisteme yüklenir.
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İşlemler bittiğinde Yazıcı Ayarlar/ Ekle seçimleri ile uygun marka ve modeli seçerek yazıcı kurulabilir.
Lokal Yazıcı Kurulumları bağlantısından destek alınabilir.

KYOCERA MARKA LOKAL YAZICI KURULUMLARI



Kyocera resmi sitesi www.kyoceradocumentsolutions.eu adresinden ilgili cihazın "Linux" uyumlu
sürücüsü indirilir.
İnen sıkıştırılmış dosya açılır.
Açılan dosyanın içerisinde 32/64 bit seçimi yapılır.
Global klasörünün altından uygun dil seçimi gerçekleştirilir. (Sürücünün türkçe dil desteği olup, stabil
çalışmaktadır.)
Dil paketi sıkıştırılmış dosyadan çıkartılır.



Paketle gelen install dosyası yetki verilerek kurulur.



rastertokpsl dosyası /usr/lib/cups/filter konumuna kopyalanır.



Daha sonrasında yazıcı modeline göre ppd dosyası eklenerek kurulur.
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İleri seçimleriyle kurulum tamamlanır, yazıcınız kullanıma hazırdır.
CANON MARKA YAZICI KURULUMLARI
Aşağıdaki anlatımın kapsadığı yazıcı modelleri;






LBP151dw (CNCUPSLBP151ZNK.ppd)
LBP6030/LBP6040/LBP6018L (CNCUPSLBP6030ZNK.ppd)
LBP6230/LBP6240 (CNCUPSLBP6230ZNK.ppd)
LBP7100C/LBP7110C (CNCUPSLBP7110CZNK.ppd)
LBP8100 (CNCUPSLBP8100ZNK.ppd)

Sürücü dosyasını Canon destek sitesinden buraya tıklayarak indiriniz.
Masaüstünde bulunan Ev dizini ve sonrasında İndirilenler dizinine giriniz. Dosyayı farklı bir dizine
indirmişseniz o dizine giriniz.
İndirmiş olduğunuz "linux-UFRIILT-drv-v150_uken.tar.gz" dosyası üzerinde farenizin sağ tuşuna
basarak Buraya Ayıkla seçiniz.
Arşivden "linux-UFRIILT-drv-v150-uken" isimli yeni bir dizin çıkacaktır. Bu dizin içerisine giriniz.
5 adet dizin ve install.sh dosyasını göreceksiniz. Bu dizin içerisinde boşlukta (Dizin/ dosya üzerinde
olmasın) farenizin sağ tuşuna basarak Burada Terminal Aç seçerek terminal açınız ve aşağıdaki 2
komutu sırasıyla uygulayınız.

İlk komutu yazıp Enter tuşuna bastığınızda sizden parola girmeniz istenecektir. Kurulum sırasında belirlemiş
olduğunuz parolayı yazıp Enter tuşuna basınız.
Parola için yazdığınız karakterler ekranda görüntülenemeyecek

sudo apt-get update
sudo ./install.sh
İkinci komutta sorduğu ilk soruya evet anlamına gelen "y" harfine ve Enter tuşuna basarak onay veriniz. İkinci
soruya hayır anlamına gelen "n" yazabilirsiniz.
İşlemler tamamlandıktan sonra yazıcınızın sürücüsü yazdırma sistemine eklenecektir.
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Yazdırma sisteminde işlemlerinizi yapmak için kullanıcı adı ve parola girmeniz gerekmektedir. Kullanıcınızı
yazıcı grubuna eklemek için aşağıdaki komutu uygulayınız;

sudo adduser kullanıcıadınız lpadmin
Kullanıcının yazdırma sistemine eklendiği ya da zaten bu gruba üye olduğu bilgisi alacaksınız.
Bu işlemlerden sonra Ayarlar menüsü altında Yazıcı Ayarları seçerek ya da internet
tarayıcınızdan http://localhost:631/ adresine girerek CUPS aracılığıyla yükleyebilirsiniz.
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B- Pardus-Pardus Bilgisayarlar Arası Yazıcı Paylaşımı
İşletim sistemleri Pardus olan iki veya daha fazla bilgisayarda yazıcı paylaşımı için aşağıdaki adımlar
takip edilmelidir.



Yazıcının fiziksel olarak bağlı olduğu makinede:
Yazıcı Ayarları/Sunucu/Ayarlar adımları takip edilerek görselde ki onaylar verilir.



Bu ayarlar tamamlandıktan sonra son olarak Yazıcı Ayarları/ Politikalar sekmesinden de paylaşıma açık
olduğu kontrol edilmelidir (bu seçim yazıcının kurulumunda onaylanmış veya onaylanmamış olabilir)




Yazıcıyı paylaşacak bilgisayarda yapılacak işlemler tamamı bunlardır.
Yazıcıya paylaşımlı olarak erişim yapmak isteyen cihazların yapması gereken adımlar Ağ Yazıcısı
Kurulumu ile birebir aynıdır. Yazıcının donanımsal özelliklerine bağlı olarak bir çok bilgisayar aynı
lokal yazıcıyı paylaşımlı olarak kullanabilirler.
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C - CUPS ile Yazıcı Kurulumu
Lokal/Network yazıcı kurmak ve/veya paylaşmak isterken CUPS servisi de kullanılmaktadır.
CUPS servisi ile yazıcı kurmak için:


İnternet tarayıcıya localhost:631 yazılarak servise bağlanılır



Printers sekmesinden yazıcı ekleme adımına geçilir



Tanımlanmak istenben lokal veya network yazıcı seçilir
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Yazıcının marka ve modeli uygun sürücü ile kurulabilmesi için seçilir.
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Uygun marka model seçimlerinden sonra yazıcı kullanıma hazır hale gelecektir. Son olarak gelişmiş ayarları
yapabileceğiniz bu istenilen ayarlamalar yapılabilir veya öntanımlı ayarları ile kullanıma başlanabilir.
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D - Ağ Yazıcısı Kurulumu
Pardus işletim sistemi kurulu makinelerde ağ yazıcı kurulumu için takip edilmesi gereken adımlar aşağıdaki
gibidir:


Yazıcı Ayarları > Ekle



Ağ yazıcısının ip adresi girilerek, cihaza ulaşılır



Yazıcı sürücüsü işletim sisteminin depolarında mevcut ise otomatik olarak kurulum tamamlanacaktır.

*Eğer yazıcının sürücüsü (driver )mevcut değilse listeden elle seçmeniz veya internetten indirmeniz
gerekebilir.
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E - Barkod Yazıcı Kurulumları
Barkod yazıcı kurulumları bu bölümde yer almaktadır.




Argox Barkod Yazıcı
Datamax Barkod Yazıcı
Zebra Barkod Yazıcı

Argox Barkod Yazıcı
Argox (0S-214, OS-214 PLus, Cp-2140 model) barkod yazıcının Pardus İşletim sistemi üzerinde kurulum
adımları aşağıdaki gibidir.
1. Yazıcı kurulumuna başlamadan
önce https://www.neodynamic.com/downloads/wcpp/wcpp2.aspx adresinden wcpp-2.0.16.229amd64.deb paketi indirilerek kurulur. Yazıcı bu web istemci aracılığıyla iletişimi sağladığı için kurulumu
zorunludur. Ayrıca linkte belirtilen versiyon kurulmalıdır. (Üst sürümlerinde hata gözlemlenmektedir.)
2. Öncelikle yazıcının linux uyumlu sürücüsünün indirilmesi gerekmektedir. Cihazın
sürücülerini http://www.argox.com/product adresinden indirebilirsiniz.
3. İnen sıkıştırılmış dosya açılır.

4. Sürücülerle birlikte gelen "rastertoargox" dosyasının usr/lib/cups/filter lokasyonuna kopyalanması
gerekmektedir.
cp rastertoargox /usr/lib/cups/filter

5. İçerisindeki install dosyası yetki verilerek çalıştırılır. Bu işlemlerin sonunda sürücülerin tamamı sisteme
yüklenmiş olur.
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6. Bu işlemler tamamlandığında yazıcı sürücüsü hariç olarak belirtilerek kurulur.
Yazıcı ayarları > ekle > barkod yazıcı seçiilerek devam edilir

ppd dosyasını sağlayın seçimi ile ilgili ppd dosyası seçilir

İleri seçimi ile kurulum tamamlanır.

Yazıcınız artık kullanıma hazır.



Cihazın otomasyon sistemlerine bağlantılı olarak kullanılabilmesi için yazılım içerisinde bir profil
tanımlanması gerekebilir. Profil ve yazıcı ismi birebir aynı olmalıdır.
Argox barkod yazıcılar için kalibrasyon yazılım ile yapılamamaktadır. Kalibrasyon ihtiyacını ortadan
kaldırmak için cihaz fiziksel olarak açılır, yan yana bulunan 5 sıralı pinden 2. ters yöne çevrilir, problem kalıcı
olarak çözülür. (tarafımızca test edilmiştir.)
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Datamax Barkod Yazıcı
Datamax barkod yazıcılar çok yaygın olmamakla birlikte bazı kurum veya özel kuruluşlarda kullanımına
devam edilmektedir.


Yazıcı Ayarları > Ekle > Yazıcı seçilir >



sürücü seçimi esnasında Generic> Raw Queue seçilir (Barkod yazıcılarda sık kullanılan bir format)

,


İleri seçiminden sonra yazıcınız hazır hale gelmektedir.



Yazıcının baskı ayarları için otomatik bir profil tanımlamak en kolay yol olsada, gerçekleştirilemediği bazı
durumlarda yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:
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İş Seçenekleri bölümünden doğru boyutlarla ayarlama yapılmalıdır.
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Zebra Barkod Yazıcı
Zebra marka barkod yazıcılar en yaygın olarak kullanılan markalardan biridir. Kurulumu kolay, ihtiyaç
durumunda kalibrasyonu yazılımla mümkündür.


Yazıcı ayarları > ekle



Yazıcı seçilerek devam edilir. Zebra sürücü seçilir.



Barkod yazıcı ile onu kullanan yazılım arasındaki protokole göre aşağıdaki seçimlerden biri yapılır.
Genellikle "EPL2 " seçimi yapılır.
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Cihazın yazılımla iletişimine göre, RAW tipi seçilerek kurulum yapılması gerekebilir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus yazıcıya verilen ismin, cihaza verilen isimle aynı olmasI gerekliliğidir.
İsimlerin aynı olmaması durumunda yazılım ile cihaz iletişim kurmasını engeller ve çıktı alınamaz.



Yazıcı kullanıma hazırdır.
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F - Yazıcı Paylaşımı
Pardus-Pardus Bilgisayarlar Arası Yazıcı Paylaşımı
İşletim sistemleri Pardus olan iki veya daha fazla bilgisayarda yazıcı paylaşımı için aşağıdaki adımlar
takip edilmelidir.



Yazıcının fiziksel olarak bağlı olduğu makinede:
Yazıcı Ayarları/Sunucu/Ayarlar adımları takip edilerek görselde ki onaylar verilir.



Bu ayarlar tamamlandıktan sonra son olarak Yazıcı Ayarları/ Politikalar sekmesinden de paylaşıma açık
olduğu kontrol edilmelidir (bu seçim yazıcının kurulumunda onaylanmış veya onaylanmamış olabilir)




Yazıcıyı paylaşacak bilgisayarda yapılacak işlemler tamamı bunlardır.
Yazıcıya paylaşımlı olarak erişim yapmak isteyen cihazların yapması gereken adımlar Ağ Yazıcısı
Kurulumu ile birebir aynıdır. Yazıcının donanımsal özelliklerine bağlı olarak bir çok bilgisayar aynı
lokal yazıcıyı paylaşımlı olarak kullanabilirler.
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Pardus-Windows Bilgisayarlar Arası Yazıcı Paylaşımı
Aşağıdaki anlatım yazıcının fiziksel olarak Pardus işletim sistemi yüklü olan bilgisayara bağlı olması
senaryosu üzerinden yapılmıştır.



Pardus bilgisayarda yazıcının mutlaka paylaşıma açık olması gereklidir. ( Pardus-Pardus Bilgisayarlar
Arası Yazıcı Paylaşımı içeriği ile kontrol edilebilir. )
Windows bilgisayarda internet tarayıcıya "pardus pc ip numarası:631 " yazılarak yazıcının tam ismine
ulaşılması gerekmektedir.



Sıralanan yazıcı veya yazıcılardan kullanmak istediğimiz yazıcının üzerine tıklayarak tarayıcı üzerinde
gözüken tam ismi kopyalanır.



Windows yazıcı ekleme alanına gelerek görseldeki seçim alanına daha önce kopyaladığımız yazıcı ismi
yapıştırılak araştır/browse seçimi gerçekleştirilir.
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Gelen ekranda ilgili marka ve model seçilir ve ilerlenir. Yazıcının sürücüsü mevcut değilse internet
üzerinden indirmek gerekebilir.



İşlemler adımları izlenerek kurulum tamamlandığında yazıcı kullanıma hazır hale gelecektir.
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DOSYA PAYLAŞIMI



NFS Dosya Paylaşımı
Samba Kurulumu

NFS Dosya Paylaşımı
Gerekli paketleri yükleyelim:
sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common
Yüklediğimiz servisleri başlatalım:
sudo /etc/init.d/nfs-common start
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start
Servisleri systemd ile de başlatabilirsiniz.
sudo systemctl start nfs-kernel-server.service

Paylaşım vermek istediğimiz bilgisayarda aşağıdaki kodu yazıp (export dosyasını açarak)
sudo nano /etc/exports
içerisine paylaşım vermek istediğimiz dizinin yolunu yazıyoruz;
/home/cüneyt/paylasim (rw,sync)
export dosyamızı kayıt ederek kapatıyoruz.
Nano editöründe açık dosyayı kaydederek kapatmak için CTRL+O - ENTER - CTRL+X tuşlarını sırayla
kullanıyoruz.
Servisimizi yeniden başlatıyoruz:
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

Diğer bilgisayardan, paylaşım vermiş olduğumuz bilgisayardaki dizine ulaşmak için kullanıcınızın ev dizininde,
istediğimiz isimde bir dizin oluşturuyoruz. Ben CuneytPaylasim isimli bir dizin oluşturdum:
mkdir /home/kaan/CuneytPaylasim
Oluşturduğumuz dizine paylaşılan dizini mount ediyoruz:
sudo mount -t nfs paylasim_yapilan_bilgisayarın_ip:/paylasilan_dizinin_yolu
oluşturduğumuz_dizinin_adi
Örnek:
sudo mount -t nfs 10.6.5.191:/home/cüneyt/paylasim /home/kaan/CuneytPaylasim/
Sistem açılışında paylaşım dizinlerinin otomatik bağlanmasını istiyorsanız fstab dosyasında düzenleme
yapınız.
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Samba Kurulumu
Terminal açarak aşağıdaki kod ile depo indexlerini güncelliyoruz:
Güncelleme
sudo apt-get update
Kullanıcı ev dizininde paylaşım vermek istediğimiz bir dizin oluşturuyoruz ve izinleri düzenliyoruz:
Dizin oluşturma
mkdir ~/paylasim
sudo chmod 777 ~/paylasim
Samba paketini yüklüyoruz:
Paket yükleme
sudo apt-get install samba*
Aşağıdaki komut ile samba yapılandırma dosyasını açıyoruz ve en son satıra iniyoruz:
Editör açma
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Paylaşım vermek istediğimiz dizin için düzenleme yapıyoruz:
[paylasim]
comment = paylasim dizini
path = /home/kullanici_adiniz/paylasim
browseable = yes
guest ok = yes
read only = no
public = yes
writable = yes
Yazdıklarımızı kaydederek çıkıyoruz.
Kaydet ve çık
CTRL+O ENTER CTRL+X tuşları ile kaydedip çıkıyoruz.
Servisi yeniden çalıştırıyoruz:
Yeniden başlatma
sudo /etc/init.d/samba restart
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UZAK BAĞLANTI




rdesktop ile bağlantı kurmak
SSH
VNC ile Yerel Bağlantı Kurulumu

rdesktop ile bağlantı kurmak
Yerel ağ içinde uzak bağlantı kurmak için gerekli paketleri kuruyoruz (her iki bilgisayara da):
sudo apt-get install xrdp rdesktop
Aşağıdaki komut ile bağlanılacak olan bilgisayarda xrdp servisini aktif hale getiriniz.
sudo /etc/init.d/xrdp start
ve ya
sudo systemctl start xrdp.service
Bağlanacak bilgisayarda aşağıdaki komutu yazarak çalıştırıyoruz:
rdesktop -k tr baglanilacak_bilgisayarin_ip_adresi

Örnek
rdesktop -k tr 10.6.5.200

Eğer bağlantıda bir hata alıyorsanız aşağıdaki değişikliği yapıp yeniden deneyiniz:
Terminalden sudo nano /etc/X11/Xwrapper.config komutu çalıştırarak açılan
editörde allowed_users=console satırını şu şekilde değiştirin
allowed_users=anybody ve kayıt ederek kapatın ve yeniden deneyiniz.

VNC ile Yerel Bağlantı Kurulumu
Terminalden aşağıdaki komut ile bağlanılmak istenen bilgisayara x11vnc paketini kuruyoruz:
Paket kurulumu
sudo apt install x11vnc
Kurulum bittikten sonra bağlanma parolası belirliyoruz:
Komut
x11vnc -storepasswd
Servis oluşturup bağlantıya hazır hale getirmek için aşağıdaki kodu yazarak editör açıyoruz
sudo nano /lib/systemd/system/x11vnc.service
Terminalden girilen parolalar gözükmez. Parolanızı girin ve Enter tuşuna basın.
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Açılan editöre aşağıdaki kodları yapıştırıp kaydediyoruz ve kapatıyoruz.
[Unit]
Description=Start x11vnc at startup
After=multi-user.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -noxdamage -repeat -rfbauth
/home/KULLANICI_ADINIZ/.vnc/passwd -rfbport 5900 -shared
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Dikkat
Yukarıdaki komutta bulunan KULLANICI_ADINIZ yazan yere kendi kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor.
Editörü kaydederek kapatmak için sırayla CTRL+O enter CTRL+X tuşlarını kullanıyoruz.

Oluşturduğumuz servisi aktif hale getirelim:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable x11vnc.service
sudo systemctl start x11vnc.service
Servisimizin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz:
sudo systemctl status x11vnc.service
Terminaldeki satırlar aşağıdaki gibi ise sorunsuz çalışıyor demektir:
Loaded: loaded
Active: active (running)

Diğer bilgisayardan herhangi bir vnc programı ile bağlanılmak istenen bilgisayarın ip adresini yazarak
bağlantı sağlıyoruz.
Terminalinden bağlanmak için aşağıdaki paketi kuruyoruz ve bağlanmak istediğimiz bilgisayarın ip adresi ile
bağlantı sağlıyoruz:
Komut
sudo apt install tigervnc-viewer
vncviewer IP_ADRESI
Örnek: vncviewer 10.6.5.200
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DOSYA SİSTEMİ
Açılışta disklerin otomatik bağlanması
Bağlanılmak istenen disk bilgisayara takılır.
Masaüstüne bağlanılmak isteden disk için dizin oluşturulur. (Örnek: Yedekler)
Terminal açılarak (CTRL+ALT+T) aşağıdaki komut çalıştırılır:
blkid
blkid komutu ile listelenen listede bilgisayara takılı olan diskler gözükür. Bu çıktıda açılışta otomatik
bağlanmasını istediğimiz diski UUID sini kopyalayın. (Örnek: 752295aa-12f5-4394-a26e-123asd456qwe)

Açılışta otomatik bağlanması için terminalden aşağıdaki komutu çalıştırarak fstab dosyası açılır.
sudo nano /etc/fstab
Açılan editörde en alt satıra ok tuşları ile inilerek aşağıdaki kod satırı eklenir ve kaydedilerek kapatılır.
UUID=752295aa-12f5-4394-a26e-123asd456qwe

/home/kaan/Masaüstü/Yedekler
ext4
defaults,errors=remount-ro
0
1
Yukarıdaki bulunan kod satırında UUID= ifadesinden sonra yazan değer, sizin blkid komutu ile listelenen ve
otomatik bağlanmasını istediğiniz diskin değeridir. Bu değere kopyalamış olduğunuz değeri yapıştırmanız
gerekiyor.
Kodda bulunan /home/kaan/Masaüstü/Yedekler dizininde belirtilen kaan örnek olarak yazdığım kendi
kullanıcı adımdır. Siz buraya kendi kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor.
Editörde kaydederek kapatmak için sırayla CTRL+O enter CTRL+X tuşları kullanılır.

Editörü kaydederek kapattıktan sonra hata olup olmadığını kontrol etmek için terminalden aşağıdaki kodu
çalıştırın:
sudo mount -a
Yukarıdaki komut çalıştırıldıktan sonra herhangi bir hata almıyorsanız işlem doğru olarak yapılmış demektir.
Eğer hata alıyorsanız diskin UUID' sini, oluşturduğunuz dizinin yerini ve adını kontrol
ederek fstab dosyasının içeriğini yeniden düzenleyiniz.
Terminalden parola girişleri gözükmemektedir. Siz parolanızı girerek enter tuşuna basınız.
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GENEL LINUX KOMUTLARI VE
KULLANIMLARI
Sık kullanılan linux konsol komutları ve açıklamaları

KOMUT

PARAMETRE (sık
kullanılan)

AÇIKLAMA

ls

-l, -la, a

listeleme: bulunduğu veya yönlendirildiği dizindeki
klasörleri listeler. Kullanılan parametrelerle birlikte,
tüm dosyaları (gizli dosyalar dahil) sahibi, yetkileri ve
oluşturulma tarihi gibi detaylara ulaşılabilir.

cd

geçiş: yolu gösterilen dizine gider. örn: cd
/home bulunduğunuz dizinden home dizinine geçiş
yapar.

pwd

İçinde bulunulan dizinin tam adresini gösterir.

cp

-a, -r

kopyalama: dosya ve/veya klasörleri, yolu gösterilen
dizine kopyalar.
komut kopyalanmak istenen dosya yada klasörün tam
adresi
örn: cp /home/deneme/test /home/deneme/belgeler

taşıma/değiştirme: dosya ve/veya klasörleri, yolu
gösterilen yere taşır. Konsol ortamında dosya ismi
değiştirilmek istendiğinde yine bu komut kullanılır.

mv

örn: mv /home/deneme/test /home/deneme/test1
rm

-r, -rf

silme: hedef gösterilen dosya/dizini siler. örn: rm
/home/pardus/test.txt örn:rm -r /home/pardus/test (test
bir sizin ise parametre kullanımı olmadan işlem
yapılamaz)

apt

install, remove,
purge

apt kurulum/kaldırma aracı olarak nitelendirilebilir.
Depoda mevcut olan uygulamaları kurmak, sonrasında
kaldırmak için kullanılır.
örn: apt install pinta(uygulama ismi) - uygulamayı
kurar
örn: apt remove pinta -uygulamayı kaldırır
örn: apt purge pinta - uygulamayı sistemdeki tüm
bağımlılıklarıyla birlkte kaldırır.

gdebi

kurulum: .deb (debian tabanlı paketler ) uzantılı
paketleri grafiksel olarak veya konsol üzerinden
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KOMUT

PARAMETRE (sık
kullanılan)

AÇIKLAMA
kurmaya yarar. gdebi sistemde yüklü gelmeyebilir,
öncelikle gdebi paketinin kurulması gerekebilir.
apt instal gdebi (gdebi paketi kurulur)
konsol da kurulum yapmak için: konsol açılır,
paketin olduğu dizine gidilir gdebi pardus.deb ile
paket kurulur.
arayüz üzerinden kurulum için:

dpkg

-i,

.deb paketlerini kurmak için kullanılan bir kurulum
aracıdır.
örn: dpkg -i x.deb komut dizisi ile kurulum yapılabilir.
sistemdeki paketleri günceller.

update

örn: apt update şeklinde kullanılarak sistemdeki
paketleri günceller.
sistemdeki yüklü paketleri, repoda bulunan yüksek
versiyonlarına yükseltir.

upgrade

örn: apt upgrade
fdisk

-l

sistemde bulunan disklerin görüntülenme,
boyutlandırma gibi işlemleri parametrelerle birlikte
kolaylıkla yapabilen komut.
örn:fdisk -l /listeleme işlemini gerçekleştirir.
herhangi bir komutun kullanımı ile ilgili yardım almak
için kullanılan komut. (Dil ingilizce)

man

örn: man apt / apt komutu kullanımı, parametreleri
ve görevlerini sıralar.
herhangi bir komutun kullanımı ile ilgili yardım almak
için kullanılan komut. (Dil Türkçe)
örn: apt help /apt komutu kullanımı, parametreleri
ve görevlerini sıralar.

help

mount/umount

-a, -t, -w

sisteme sonradan dahil edilen aygıt veya dizinin
açılışta otomatik olarak sisteme bağlı hale gelmesini
sağlar.
örn: mount /dev/sda1 /cdrom /bağlantıyı sağlar.
örn: umount /dev/sda1 /cdrom /bağlantıyı kopartır.

touch

belirtilen adres üzerinde dosya oluşturur. Dosya daha
önceden oluşturulmuş ise tarihini değiştirir.
örn:touch pardus.txt /bulunduğu yerde pardus.txt
adında bir dosya oluşturur.
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KOMUT

PARAMETRE (sık
kullanılan)

AÇIKLAMA
konsolda ekrana yada bir dosyaya veri yazmak için
kullanılır.

echo

örn: echo pardus >>pardus.txt (dosya adı
belirtilmezse sadece ekrana yazar)
dosya veya dizin oluşturmak için kullanılır.

mkdir

örn: mkdir pardus.txt /bulunduğu yere dosya
oluşturulmasını sağlar
mkdir pardus / bulunduğu yere dizin
oluşturulmasını sağlar.
rmdir

-- i,

dosya veya dizin silmek için kullanılır.
örn: rmdir pardus.txt
rmdir pardus / dizin boş değilse parametre
kullanmaksızın silinmesine izin verilmeyecektir.
rmdir --i pardus / --i parametresi ile boş değilse bile
yoksay sil tercih edilmiş olur.

KOMUT

PARAMETRE (sık
kullanılan)

AÇIKLAMA

cat

-n, -b

dosya içeriğinin metin olarak baştan sona
doğru görüntülenmesini sağlar.
dosya içeriğinin metin olarak sondan başa
doğru görüntülenmesini sağlar.

tac
less
more
head

-n, -v, -c

ilgili dosyanın, tamamının veya baştan itibaren sizin
verdiğiniz parametreler doğrultusunda
görüntülenmesini sağlar.

tail

-n, -v, -c

ilgili dosyanın, tamamının veya sondan itibaren sizin
verdiğiniz parametreler doğrultusunda
görüntülenmesini sağlar.

sort

dosyadaki satırları alfabetik sıraya göre düzenleyip
ekrana getirir.
örn:sort dosya adı (dosyadaki satırlar alfabetik
sıralanır)

uniq

alt alta aynı olan kelimeleri teke indirmektedir. Sort
komutu ile birlikte efektif kullanılabilir.
örn: uniq dosya adı çıkış dosyası ( çıkış dosyası
belirtilmez ise sadece ekrana yazar.
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KOMUT

PARAMETRE (sık
kullanılan)

AÇIKLAMA
bir dosyada verilen parametrelere göre alanı keserek
başka bir alana taşımayı sağlar .

cut

örn: cut seçenek dosya adı
KOMUT

PARAMETRE (sık
kullanılan)

AÇIKLAMA

wc

sırasıyla dosyada bulunan satır, kelime ve karakter
bilgisini verir.

grep

bir dosyanın içinde belirtilen ifadeyi arar,
parametrelerle birlikte detaylı ve pratik arama imkanı
sağlar.

fgrep
find

-t,

verilen parametrelere göre arama yapan, çok sık
kullanılan bir komuttur.

uname

-a, -m, v

işletim sistemi hakkında detaylı bilgi verir.

free

bellek ve swap alanı ile ilgili bilgileri görüntüler.

df

kullanılabilir disk alanını görüntüler.

ps

Aktif süreçler ile ilgili bilgi verir. Parametreler yardımı
ile

top

çalışan tüm süreçleri görüntüler.

KOMUT

PARAMETRE (sık
kullanılan)

AÇIKLAMA

KOMUT

PARAMETRE (sık
kullanılan)

AÇIKLAMA
konsol satırını sayfanın en üstüne taşır. (geçmiş
işlemleri silmez)

clear
history

! , -c

konsolda yapılan tüm işlemleri işlem numaralarıyla
birlikte sıralar.
örn: history
!14 / history de bulunan 14. satırda yapılan işlemi
tekrarlar.
history -c işlem geçmişinizi siler

shutdown

bilgisayarınızı kapatır.

exit

konsolda işlem yaptığınız kullanıcıdan çıkış yapmanızı
sağlar.
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KOMUT

PARAMETRE (sık
kullanılan)

AÇIKLAMA

KOMUT

PARAMETRE (sık
kullanılan)

AÇIKLAMA

chmod

dosya veya dizinin yetkilerini değiştirir.

chown

dosya sahip veya grubu değiştirilir. (Dosya sahibi
tarafından değiştirilebilir)

chgrp

dosya veya dizinin grubu değiştirilebilir.

tar

xvf,

sıkıştırılmış dosya oluşturmak veya açmak için
kullanılır.

gzip

sıkıştırılmış dosya oluşturmak veya açmak için
kullanılır.

date

sistemin tarih ve saatini gösterir.
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PARDUS İÇİN ALTERNATİF
UYGULAMALAR
Adobe Acrobat Reader alternatifi olabilecek yazılımlar
Pdf uzantılı dosyaları görüntülemek için Okular ve işlemek için Master Pdf Editor programlarını
kullanabilirsiniz.
Okular programını depolarımızdan aşağıdaki komut ile yükleyebilirsiniz;
sudo apt-get install okular
Master Pdf Editör programı için aşağıdaki linkten kurulum dosyasını indiriniz ve indirdiğiniz dizinde kurulum
komutlarını uygulayınız;
Master Pdf Editor
sudo dpkg -i master-pdf-editor-3.6.30_amd64.deb
sudo apt-get -f install
Yüklemeden sonra Ofis menüsü altından programı çalıştırabilir ya da dosya üzerinde farenizin sağ tuşuna
basarak birlikte aç seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Alternatif Uygulamalar


PDF Birleştirme Programı
Konsoldan pdfshuffler programı ile birleştirme yapabiliriz.
sudo apt install pdfshuffler



Youtube Video İndirme
sudo apt install youtube-dl
youtube-dl YOUTUBE ADRES
Video inmez ise aşağıdaki güncellemeyi yapmamız gerekmektedir.
youtube-dl Güncelleme
sudo apt remove -y youtube-dl
sudo wget https://yt-dl.org/latest/youtube-dl -O /usr/local/bin/youtube-dl
sudo chmod a+x /usr/local/bin/youtube-dl
hash -r



Video Düzenleme
sudo apt install openshot



Video Dönüştürme Aracı



sudo apt install handbrake
Paket Yönetim Aracı
Synaptic için konsoldan çalışan alternatif
sudo apt install aptitude
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Müzik Dinleme
Konsoldan müzik dinlemek için cmus kullanabiliriz



sudo apt install cmus

Arama Motoru
Konsoldan DuckDuckGo arama motorunu kullanabiliriz.
sudo apt install ddgr
ddgr "aranacak kelimeler"



Resim Görüntüleme
Metin tabanlı konsoldan (frame buffer) da kullanılabilen küçük ve hızlı resim görüntüleme aracı: feh,
fim
sudo apt install fim
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SIKÇA SORULANLAR
Üst verinin sonuna git
Üst verinin başına git




















Pardus farklı bir işletim sisteminde USB'ye nasıl yazılır(yakılır)?
Pardus'a Uygulama nasıl kurulur?
Java Kurulum ve Güncellemesi
Flash Player kurmak (XFCE)
Root yetkisi ile işlem yapmak
sh dosyası kurulumu
Pardus nasıl güncellenir? Update ve upgrade nedir?
Pardus sürümü nasıl yükseltilir?
Silinen dosyaların kurtarılması
Bir uygulamanın otomatik güncelleme alması nasıl engellenir?
Wine nedir? Nasıl kurulur?
PlayonLinux nedir? Nasıl kurulur?
Elektronik İmza Tanıtılması
Kullanıcı ve Grup İşlemleri (arayüz)
Pardus makineyi Domain'e almak (Active Directory)
Pardus Repo Mirrorlama
Pardus Disk Biçimlendirme
Windows - Pardus 17 Dual Boot
Ip Kameraların Rtsp Video Akışı Vlc ve Quicktime Oynatıcı Üzerinde Çalıştırılması

Pardus farklı bir işletim sisteminde USB'ye nasıl
yazılır(yakılır)?
1. Pardus kurulum dosyalarına https://www.pardus.org.tr/surumler/ adresinden ulaşılabilir ve indirilebilir.
2. Kurulum (ISO) dosyası indirildikten sonra, bu dosyanın uygun boyuttaki bir USB belleğe bilgisayarı açmaya
uygun (bootable) biçimde yazılması gerekmektedir.
3. Bu işlem için Pardus ekibi tarafından geliştirilmiş olan PiW yazılımı https://www.pardus.org.tr/pardus-usbolusturma/ adresindeki yönergelerde yer alan şeklide kullanılabilir.
4. Ayrıca https://unetbootin.github.io, https://rufus.ie, http://www.isotousb.com adreslerindeki bilgisayarı
açabilen USB hazırlama yazılımları da kullanılabilmektedir.
5. Bu yöntemlerle Pardus çalıştırmaya ve kurulum yapmaya uygun (bootable) bir USB bellek elde ettikten sonra
hazırlamış olduğunuz USB belleği bilgisayarın uygun USB portuna yerleştirerek ve bilgisayarınızı yeniden
başlatarak kullanabilirsiniz.
6. Eğer ilk denemenizde bilgisayarınızı harici medyadan açmada başarı sağlayamazsanız (bilgisayarınızın mevcut
yapılandırmasına da bağlı olarak) bilgisayarınızın DVD, USB gibi harici bir kurulum ortamlarından
başlatılabilmesi için bilgisayarınızın açılışı sırasında BIOS/EFI ekranlarında genellikle "Boot Menu" şeklinde
belirtilen açılış seçeneklerinin görünmesi için ESC, F1, F2, F8, F9 or F10, F11, F12, DEL gibi bilgisayarınızın
marka ve modeline göre değişen kısayol tuşlarından birisine basmanız gerekebilir. Doğru kısayol tuşunu
bulamadı iseniz kullanım kılavuzuna veya bilgisayar üreticinizin konuyla ilgili dokümanlarına başvurabilirsiniz.
7. Sisteminiz hazırladığınız USB bellekten açıldıktan sonra, Pardus kurulumu
için https://www.pardus.org.tr/pardus-kurulum-kilavuzu/ adresindeki adımları takip edebilirsiniz.
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Pardus'a Uygulama nasıl kurulur?
Pardus işletim sistemine uygulama kurmanın birden fazla yolu mevcuttur. Uygulama kurma kendi içinde
depoda bulunan paketler ve 3. parti yazılımların kurulması olarak ayrılabilir.


Pardus Depolarında bulunan uygulamaları kurmak için:
apt aracı ile depolarda mevcut olan uygulamaları konsol üzerinden yükleyebilirsiniz. Kullanım şekli aşağıdaki
gibidir.
sudo apt install pinta (uygulama ismi)



dpkg aracı ile uygulama kurmak için:
indirdiğiniz .deb paketini kurmak için konsol açılır, aşağıdaki dizilimle kurulum yapılır. Dikkat edilmesi
gereken nokta bu işlemler mutlaka deb paketinin mevcut olduğu yerde yapılmalıdır. Örneğin deb paketi
İndirilenler klasöründeise o klasöre konsoldan gidilir veya konsol o alanda açılır.
cd /home/pardus/İndirilenler (örnek dosya yolu - siz bilgisayarınızda paketin olduğu
yere gitmelisiniz)
sudo dpkg -i paketismi.deb



gdebi aracı ile paket kurma:
Gdebi diğer iki seçenekten farklı olarak arayüz desteği ile kurulum yapılmasını sağlar.
Bilgisayarınızda kurulu değil ise öncelikle "gdebi" kurulmalıdır.
sudo apt install gdebi
Gdebi aracı kurulduktan sonra yapmanız gereken indirdiğiniz deb paketinin üzerine sağ tıklayarak "gdebi
paket kurucu ile aç" seçeneğine tıklanır.

Yetkili kullanıcı şifresi sorulan ekran açılacaktır, şifreyi girdikten sonra kurulum ekranı gelir. Paketi kur seçimi
ile devam edilmelidir.
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Kurulum işlemi tamamlandığında ekranda bildirilecektir. Paketi kaldırmak isterseniz de "Paketi
Kaldır" seçimi ile devam edebilirsiniz.
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Java Kurulum ve Güncellemesi
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html linkine gidip
güncel java versiyonunu tar.gz uzantılı linux x64 paketini indirebilirsiniz.

İndirdiğimiz paketin olduğu klasörde terminali açıp;
#tar -xvf jre-8u191-linux-x64.tar.gz
ile dosyayı açın.
/usr/local/ altına aşağıdaki komut ile java klasörü açın;
#mkdir /usr/local/java
#chmod 711 /usr/local/java
ile izin verin.
#cp -rf jre1.8.... /usr/local/java
çıkarılan paketi /usr/local/java nın altına atın.

#ln -s /usr/local/java/jre1.8.191/lib/amd64/libnpjp2.so /usr/lib/mozilla/plugins/
komutu ile link verin.

#apt-get install java-package
komutu ile java-package paketini yükleyin.
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html linkine gidip en
güncel java versiyonunun tar.gz uzantılı linux x64 paketini indirin.
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İndirdiğiniz paketi /usr/local/java nın altına taşıyın.
#cp -rf jdk-8u191-linux-x64.tar.gz /usr/local/java
#make-jpkg jdk-8u191-linux-x64.tar.gz
komutu ile deb paketi oluşturun.
ÖNEMLİ:Bu komut root iken çalışmaz.Bu nedenle kullanıcı moduna geçin. Bulunduğunuz konumda .deb
paketi oluşturmuyorsa tar.gz uzantılı paketi masaüstüne taşıyıp kullanıcı modunda tekrar deneyin.
Oluşturulan paketi aşağıdaki komut ile kurun.
#sudo dpkg -i oracle -java8-jdk_8u191_amd64.deb

paket yükleme işlemi bittikten sonra aşağıdaki komut ile yüklenen java sürümünü seçin.
#update-alternatives --config java

#sudo mkdir -p /usr/lib64
#ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcsclite.so.1.0.0 /usr/lib64/libpcsclite.so
#ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcsclite.so.1.0.0 /usr/lib64/libpcsclite.so.1
#ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcsclite.so.1.0.0 /usr/lib64/libpcsclite.so.1.0.0
komutları ile linklerinizi oluşturun ve kurulumu tamamlayın.çıkarılan paketi /usr/local/java nın altına atın
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Flash Player kurmak (XFCE)
Firefox tarayıcısı açılarak adres çubuğuna https://get.adobe.com/tr/flashplayer/ adresine girin.
İndirilecek sürüm seçeneklerinden "Diğer Linux için .tar.gz seçerek dosyayı kaydediniz. Dosyayı indirdiğiniz
dizine gelerek dosyanın üzerinde farenizin sağ tuşuna basarak Buraya ayıkla seçiniz.
Bu işlem sonucunda flash_player_npapi_linux.x86_64 isimli bir dizin oluşacaktır. Oluşan dizine girin.
Dizin içerisinde boş bir alanda sağ tıklayarak ve Burada Terminal aç seçeneğini seçiniz.
Aşağıdaki komutları sırayla giriniz:
Kod
sudo cp -r usr/* /usr
sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/
Hatırlatma
Terminal satırından parola girişleri gözükmez. Siz parolanızı yazarak enter tuşuna basın.
Kontrol
Firefoxu kapatıp yeniden açın ve menüden Eklentiler - Yan uygulamalar dan Eklentiyi kontrol edebilirsiniz.

Root yetkisi ile işlem yapmak
Pardus 2017.2 XFCE ve DDE sürümlerinde root yetkisini kullanabilir miyiz? Eğer kullanılıyorsa kullanım
adımları nasıldır?
Pardus kurulumu sırasında oluşturmuş olduğunuz kullanıcıya öntanımlı olarak sudo yetkisi verilir. Bu kullanıcı
ile işlem yaparken, terminalden komutların başına sudo komutunu eklerseniz yetkili kullanıcı gibi işlem
yapmış olursunuz. Sudo kullandığınızda sadece ilgili komutları root yetkisi ile çalıştırmış olursunuz. Böylece
gerçekten gerekmeyen komutların da root yetkisi ile çalıştırılması önlenmiş olur. Bu nedenle sudo ile işlem
yapmak genellikle doğrudan root kullanıcısı ile işlem yapmaktan daha güvenli kabul edilir.
Ne yaptığınızı biliyorsanız ve kendinizden eminseniz "sudo su -" komutu ile terminalden root kullanıcısına
geçiş yapabilirsiniz. Bu komuttan sonra "exit" yazana kadar vereceğiniz komutlar root yetkisi ile çalışacaktır.
Böylece her komutta "sudo" kullanmanıza gerek kalmaz.
Örnek: (Normal kullanıcı için)
$ sudo chmod +x dosya.py
veya (root olarak terminalden işlem yapmak için)
$ sudo su # chmod +x dosya.py
Bilgisayarınızda sürekli olarak root kullanıcısı ile işlem yapmanız güvenlik açısından tavsiye edilen bir durum
değildir. Ancak parola giriş ekranlarında kullanıcı adını: root parolasını da kurarken vermiş olduğunuz parola
şeklinde girerek root olarak oturum açabilirsiniz.
root parolanızı bilmiyorsanız, kurulum sırasında kullandığınız normal kullanıcı hesabınız ile giriş yaptıktan
sonra terminal açarak aşağıdaki komutları girip root parolanızı yeniden belirleyebilirsiniz:
sudo passwd root
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sh dosyası kurulumu
sh dosyaları çalıştırılabilir metin dosyaları, küçük programcıklardır da diyebiliriz.
indirdiğiniz .sh dosyalarını çalıştırmak için aşağıdaki yolu izlemeniz gereklidir:
Dosyanın bulunduğu dizine arayüzden veya terminalden gelerek
sudo chmod +x dosyaadi.sh (dosyaya çalıştırma yetkisi verilmesi gereken durumlarda)
./dosyaadi.sh
veya
sh dosyaadi.sh komutlarıyla çalıştırabilirsiniz.
Dosyanın içeriğine göre işlem biraz zaman alabilir. Ardından programcık işlemini tamamladığına dair geri
bildirim ekrana gelecektir. (Dosya da problem olmadığını referans alındığında)

Pardus nasıl güncellenir? Update ve upgrade nedir?


Pardus sisteminizde yüklü paketleri güncellemek için;
konsol açılarak:
sudo apt update
komutunu çalıştırarak paketlerinizi güncelleyebilirsiniz.



Sisteminizde bulunan paketleri depolarda mevcut olan en yüksek versiyonlarına çevirmek için:
Konsol açılarak:
sudo apt upgrade
komutunu çalıştırarak paketleri yükseltebilirsiniz.




update: sistemi günceller.
upgrade: mevcut paketleri depolarınızda mevcut olan en üst sürüme yükseltir.

Pardus sürümü nasıl yükseltilir?
Pardus 17 sürümlerinden birini kullanıyorsanız periyodik aralıklarla yayınlanan yeni sürüme geçmek için
bilgisayarınızı yeniden kurmanıza gerek yoktur.
Konsol açılarak:
sudo apt dist-upgrade
komutunu çalıştırarak sisteminizi en üst versiyona yükseltebilirsiniz.
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Silinen dosyaların kurtarılması
Aşağıdaki komut ile gerekli paketi yükleyelim:
sudo apt install testdisk
Yüklediğimiz uygulamayı çalıştıralım:
sudo photorec
Uygulama çalıştığında bağlı olan diskler listelenir. Kurtarmak istediğiniz dosyanın bulunduğu diski aşağı
yukarı yön tuşları ile seçili hale getirip Enter tuşuna basarak seçin.
Seçili diskte bulunan bölümlerde tarama yapabilirsiniz ve ya Whole disk yazan (tüm disk) satırdaki seçeneği
seçebilirsiniz.
Sağ sol yön tuşları ile File Opt seçeneğini Enter tuşu ile seçenerek taramak istediğiniz dosyanın türünü
seçebilirsiniz.
X tuşuna basarak istediğiniz türü seçebilir ve ya seçimi iptal edebilirsiniz.
S tuşuna basarak tüm türleri seçebilir ve ya hepsinin seçimini iptal edebilirsiniz.
B tuşuna basarak seçimlerinizi kaydedebilirsiniz.
Enter tuşu ile önceki menüye geri dönebilirsiniz.
Sağ sol yön tuşları ile Search seçeneğini Enter tuşu ile seçerek işleme devam edin.
Taramanın yapılacağı dosya sistemi türü seçilir. Eğer tarayacağınız dosyalar Linux dosya sistemi
üzerindeyse ext4/ext3/ext2 seçeneğini seçin.
Eğer tarayacağınız dosyalar windows disk bölümü (NTFS gibi) üzerindeyse Other seçeneği seçip Enter ile
devam edin.
Kurtarılacak dosyaların hangi dizine aktarılmasını istiyorsanız o dizini Enter tuşu ile seçin ve C tuşu ile
taramayı başlatın.
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Bir uygulamanın otomatik güncelleme alması nasıl
engellenir?
Bir uygulamanın otomatik güncelleme almasını engellemek için dpkg, apt, aptitude ve synaptic paket
yöneticisi aracılığıyla uygulanabilir dört yöntem aşağıdaki gibidir.

dpkg
Paketin güncelleme almasını engellemek için;
echo "paket_adı hold" | sudo dpkg --set-selections

Engeli kaldırmak için;
echo "paket_adı install" | sudo dpkg --set-selections

Paketlerin durumunu görüntülemek için;
dpkg --get-selections

Tek bir paketin durumunu görüntülemek için;
dpkg --get-selections | grep "paket_adı"

apt
Paketin güncelleme almasını engellemek için;
sudo apt-mark hold paket_adı

Engeli kaldırmak için;
sudo apt-mark unhold paket-adı

aptitude
Paketin güncelleme almasını engellemek için;
sudo aptitude hold paket_adı

Engeli kaldırmak için;
sudo aptitude unhold paket_adı

Synaptic Paket Yöneticisi
Paketin güncelleme almasını engellemek için;
Synaptic paket yöneticisi çalıştırılır. Paket ismi arama kutusuna yazılarak aratılır.
Paket bulunduktan sonra seçili duruma getirilir ve üst panelden Paket menüsüne girilerek "Sürümü
Kilitle" seçilerek paketin otomatik güncellenmesi engellenir.
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Engeli kaldırmak için;
Engellenen paket aratılır ve seçili duruma getirildikten sonra üst panelden Paket menüsüne girilir
"Sürümü Kilitle"de bulunan işaret kaldırılır.

Wine nedir? Nasıl kurulur?
Wine uygulaması .exe tabanlı yazılımların linux sistemlerde çalışmasını sağlayan bir emülatördür. Wine,
Pardus işletim sisteminde kurulu gelmemekle birlikte depolarında paketleri mevcuttur ve aşağıdaki adımları
takip ederek kurulumunu yapabilirsiniz.
Aşağıdaki komutları terminalden sırasıyla çalıştırıyoruz:
Hatırlatma
Terminal açmak için;
1- CTRL + ALT + T tuşlarını kullanabiliriz.
2- Sol alt menüden Uçbirim Öykünücüsü seçeneğini seçebiliriz.
Paket kurulumu
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine wine64 wine32:i386
Wine direk bir arayüze sahip olmadığı için kurulum tamamlandığında uygulamanın çalışması için bir .exe
uzantılı dosya çalıştırmanız gerekmektedir.
Bunun için konsolu açarak: indirilen exe uzantılı dosyanın olduğu alana gelinir ve başına wine yazılarak
uygulama çalıştırılır.

Wine uygulama kurulum ekranı açılır, yönergeleri takip ederek kurulumu tamamlayabilirsiniz.



wine ve playonlinux exe tabanlı TÜM uygulamaları kurabilir gibi bir durum söz konusu değildir. Kurulmak
istenen uygulamaya göre değişiklik gösterebilir.
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PlayonLinux nedir? Nasıl kurulur?
Playonlinux wine altyapısını kullanarak exe tabanlı uygulamaların kurulmasını sağlayan grafiksel arayüzdür.
Wine tabanının kullandığı için öncelikle wine kurulmalıdır. Kurulum için Wine nedir? Nasıl
kurulur? dökümanından faydalabilirsiniz.
Konsol açılır ve aşağıdaki komut yazılır:
sudo apt install playonlinux

Kurulum tamamlandığında konsola playonlinux yazılır veya uygulama başlatıcı ile açılır.
Kur seçeneği: Kurmak istediğiniz yazılımın .exe dosyası elinizde mevcut ise izlemeniz gereken seçenektir.

Uygulama Kur: Kurmak istediğiniz yazılımın elinizde kurulum dosyası olmamaması halinde izleyeceğiniz
yoldur.

Yukarıdaki yöntemlerle bir çok .exe uzantılı yazılımı kurarak kullanabilirsiniz.
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Elektronik İmza Tanıtılması


Elektronik imzanın tanıtılması için aşağıdaki işlemlerin yapılması gereklidir:

sudo apt install akis


akis paketi kurulduktan sonra yine terminale;

akia


gelen ekranlar aşağıdaki gibi olacaktır:



Açılan ekranda cihaz listeleniyorsa cihaz kullanıma hazırdır.



E-imza kullanılacak platform özel bir otomasyon vs ise e-imza ile otomasyonu konuşturmaya
yarayacak sertifika depoları ve gerekli java sürümü ayrıca bilgisayara kurulmalıdır.
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Kullanıcı ve Grup İşlemleri (Arayüz)
Kullanıcı ve grup işlemleri arayüz üzerinden yapılabilmektedir. Bu işlemleri tamamlayabilmek için root yetkili
kullanıcı ile işlem yapılmalıdır.
Kullanıcı ve grup işlemleri için:


Ayarlar Editörü / Kullanıcı ve Gruplar



Ekle seçimi ile ilerlenir
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Kullanıcı adı ve parola belirlenir



Kullanıcı ekleme işlemi tamamlanır.



Grup tanımlamaları için görsellerdeki adımlar sırası ile uygulanır.



Tanımlanmak istenen grup seçilir ekle seçimi ile devam edilir



Tanımlanmak istenen grup seçilir.
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Kullanıcı silme ve/veya grupların yetkilerini düzenleme işlemlerinin tamamıda bu arayüzden
yapılabilmektedir.
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Pardus makineyi Domain'e almak (Active Directory)
aKurum veya iş yerinizde bulunan mevcut Active Directory (AD) yapısına Pardus makinenizi dahil
etmek (domain’e almak) için yapılması gerekenler uygulamaları olarak anlatılmıştır.
*Aşağıda yapılacak tüm işlemler ROOT YETKİSİ ile yapılmalıdır.
** Bu dökümanda:



domain ismi: pardus.local
domain tam adı: directory.pardus.local olarak geçmektedir.

*** Siz bu işlemleri gerçekleştirirken kendi AD yapınızın isim ve değerlerini kullanmayı
unutmayınız.
1. Öncelikle Pardus - AD entegrasyonu için aşağıda belirtilen gerekli tüm paketler kurulmalıdır. (konsol
açılır ve root yetkisi ile paketler kurulur)
apt install realmd samba-common krb5-user packagekit samba-common-bin samba-libs adcli
ntp winbind samba libnss-winbind libpam-winbind krb5-config krb5-locales krb5-user ntpdate

2. Paketlerin kurulumunun tamamlanmasının ardından gelen pencereye Domain isminizi büyük
harflerle giriniz.

3. Gelen 2. pencerede tam domain adı girilir. (Küçük harf girilebilir.)

4. Gelen 3. pencerede için yine tam domain ismi girilir.

4/1. *** pico /etc/hosts dosyası açılır
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AD ip tam domainadı
örn: 10.10.10.10 pardusdc.pardus.local pardusdc

şeklinde düzenlenir.
5. Domain ve sistem iletişiminin sağlıklı olabilmesi için saatlerinin eşit olması zorunludur. İlerleyen
aşamalarda sorun yaşanmaması için ntp sunucusu ile sistem aşağıdaki gibi eşitlenir.


$ pico /etc/ntp.conf (pico yerine farklı bir editör kullanılabilir.)



İlgili conf dosyası açılır, diğer zaman sunucularının olduğu satırların başına “#” işareti konularak diğer
zaman sunucuları kapatılır.
Zaman sunucularının alt satırına server domainadi eklenir. Kaydedilerek çıkılır.



6. Ntp sunucusunda yaptığımız değişikliğin geçerli olabilmesi için servis mutlaka yeniden
başlatılmalıdır.


systemctl restart ntp.service

7. İki sistem arasındaki saati eşitlemek için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.
systemctl stop ntp.service
ntpdate -q pardus.local
ntpdate pardus.local
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systemctl start ntp.service







Ntpdate -q komutu: saat hatası var ise bununla ilgili bilgi alınmasını sağlar. Aynı zamanda ntp
sunucusunun bağlanabilirliği hakkında bilgi verdiği için önce bağlantıyı bununla test ediyor.
8. resolv.conf dosyası açılarak domain ip adresi düzenlenmelidir.
$ pico /etc/ resolv.conf

Active Directory / Samba gibi yapılar sistemlerini IP yerine DNS name gibi bağlantılı isimlerle
çalıştırdığı için, Active Directory’nin kabul ettiği DNS sunucusuna bağlanabiliyor olması önemlidir.
Varsayılan olarak Active Directory’nin içindeki DNS sunucusu kullanıldığı için, buraya Active
Directory IP adresinin girilmesi gerektedir. (Active Directory’nin authoritive kabul ettiği başka bir DNS
sunucusu ile sistem çalışıyorsa, DNS sunucusu burada girilecektir.)
9. realmd.conf dosyasının içindekiler görseldeki gibi düzenlenmelidir.(os-name ve versiyon
kullandığınız sürüme göre değişecektir) Diğer değerler düzenlenmelidir.



$ pico /etc/realmd.conf
*realmd.conf dosyasını düzenlemek istediğinizde ulaşamıyorsanız, öncelikle oluşturmanız gerekebilir.
Dosyayı oluşturarak aşağıdaki değerleri düzenleyiniz.




$ cd /etc
$ touch realmd.conf

[users]
default-home = /home/%D/%U
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default-shell = /bin/bash
[active-directory]
default-client = winbind
os-name = Pardus
os-version = 17.5
[service]
automatic-install = no
[pardus.local]
fully-qualified-names = no
automatic-id-mapping = yes
user-principal = yes
manage-system = no


Realmd ile bağlanacağımız Active Directory Realm özelliklerini giriyoruz. Pardus.local domain ismi ile
ilgili ayarları genel ayarların altındaki görebilirsiniz.
10. etc/krb5.conf dosyası açılır eğer default realm değeri büyük harflerle domain isminiz değilse o
şekilde düzenlemeniz gerekir.




$ pico /etc/krb5.conf
$ default_realm = PARDUS.LOCAL (kendi domain isminizi yazınız)



Burada pardus.local domain isminin varsayılan isim olduğunu ifade ediyoruz.
11. $ realm discover domain adı (örn. pardus.local) komutu çalıştırılır.
12. $ realm join -v -U administrator pardus.local komutunu çalıştırın (buradaki bilgiler size ait yetkili
kullanıcı ismi ve domain isminiz olmalı)



realm join ile sistemimizi Active Directory’e tanıtıyoruz. Realm join ve net ads join birbirlerinin
yerine kullanılan komutlar olsa da, bazı sistemlerde bunların sadece bir tanesi çalıştığı için kontrol
özelliği de taşımaktadır. Ekranda şifre sorulacaktır, yetkili şifrenizi giriniz.
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13. kinit administrator (sizin yetkili kullanıcınız yazılmalı)


Domain'e alınan makinaya kerberos ticket alarak, join ettiğimiz user'ı login etmiş oluyoruz.
Böylelikle join sonrası login süreci tamamlanmış oluyor.
14. etc/samba/smb.conf dosyasında bulunan değerler görseldekiler ile değiştirilir.



$ pico /etc/samba/smb.conf

usershare allow guests = yes
kerberos method = system keytab
templete homedir = /home/%D/%U
templete shell = /bin/bash
security = ads
realm = PARDUS.LOCAL
idmap gid = 10000-2000000
idmap uid = 10000-2000000
winbind use default domain = yes
winbind refresh tickets = yes
winbind offline logon = yes
winbind enum groups = yes
winbind enum users = yes
client use spnego = yes
client ntkmv2 auth = yes
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15. /etc/nssswitch.conf dosyası açılır içerisindeki değerler görseldekiler ile değiştirilir.


$ pico /etc/nsswitch.conf

16. işlemler tamamlandıktan sonra aşağıdaki servisleri yeniden başlatmamız gerekmektedir.



systemctl restart winbind.service nmbd.service smbd.service
apt purge avahi-daemon (avahi-daemon paketi kaldırılır)
17. $ net ads join -U Administrator komutunu çalıştırın



realm join komutu gibi net ads join komutu ile de active directory kaydımızı kontrol etmiş ve
problemli bir durum varsa tamamlamış oluyoruz.
18. $ net ads join -k

19. İşlem adımları buraya kadar eksiksiz tamamlandığında;



$ wbinfo -u komutuyla kullanıcılarınızı listeleyebilirsiniz. (Domaine dahil ettiğiniz kullanıcı da burada
olmalıdır. )
Active Directory’e kaydımızın başarılı olduğunu görmek için bu komutu kullanıyoruz ve gelen listede
active directory kayıt ettiğimiz kullanıcının bilgilerini görmeyi bekliyoruz. Göremezsek kurulum
adımlarını gözden geçirmemiz gerekecektir!.
20. $ pam-auth-update komutu çalıştırılır.
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21. Sistemin yeni kullanıcıları kabul edişinde ilgili klasörleri otomatik yaratmasını sağlıyoruz.
$ echo 'session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077' >>
/etc/pam.d/common-account
22. Tüm bu işlemler bittiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatarak eklediğiniz kullanıcı ile giriş
yapabilirsiniz.

Pardus Repo Mirrorlama
Pardus repo mirrorlama işlemi ile repoları lokalde kullanmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.
REPO SUNUCU TARAFINDA YAPILACAK İŞLEMLER:


Öncelikle sistemi güncellemekte fayda var. Aşağıdaki komutla sisteminizdeki tüm paketler güncellenir.

sudo apt update && upgrade


mirror işlemi ile ilgili paketler kurulur

sudo apt install apt-mirror apache2


Daha sonra mirror.list dosyasında aşağıdaki değişiklikler yapılır, mirror alınacak repo adresleri eklenir.
pico /etc/apt/mirror.list
set base_path /var/spool/apt-mirror satırı aktif edilir. (başındaki # işareti kaldırılarak)
deb http://depo.pardus.org.tr/pardus ondokuz main contrib non-free
deb http://depo.pardus.org.tr/guvenlik ondokuz main contrib non-free
clean http://depo.pardus.org.tr/pardus/
clean http://depo.pardus.org.tr/guvenlik/
adresleri eklenir, kaydedilerek dosyadan çıkılır.



Sistem yeniden güncellenir.

sudo apt update


Aşağıdaki komutla aynalama işlemi başlatılır.

sudo apt-mirror -c apt-mirror


İşlem repoların büyüklüğü ve internet bağlantınıza göre şekillenecek bir zamanda tamamlanacaktır. İşlem
bitiminde aşağıdaki komut çalıştırılır.

/bin/bash /var/spool/apt-mirror/var/clean.sh


apt-mirror dosyasına aynalama için cron tanımlanır
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0 4 * * */var/cron.log root /usr/bin/apt-mirror > /var/spool/apt-mirror/var/log/cron.log


Linkleme işlemi yapılarak, repo yayınlanır.

ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/repo.pardus.org/pardus /var/www/html/pardus


Servis yeniden başlatılır.

/etc/init.d/apache2 restart
REPOYU KULLANACAK TARAF YAPILACAK İŞLEMLER:


Eğer reponun kullanılacağı bilgisayar pardus işletim sistemi değilse bu repoyu kullanmak için
http://depo.pardus.org.tr/pardus/pool/main/p/pardus-archive-keyring/ adresinden
pardus-archive-keyring/



paketi indirilerek kurulması gerekmektedir.

Repoyu kullanacak bilgisayar pardus ise aşağıdaki işlemlerin yapılması yeterli olacaktır.
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] http://<depoadresi>/pardus stable main veya
pico /etc/apt/source.list dosyası içerisine oluşturduğunuz repo adresleri eklenir, kaydedilerek çıkılır.
deb http://depo.pardus.org.tr/guvenlik onyedi/updates main non-free contrib
deb-src http://depo.pardus.org.tr/guvenlik onyedi/updates main non-free contrib
clean http://depo.pardus.org.tr/pardus/ clean http://depo.pardus.org.tr/guvenlik/
sudo apt update
son olarak sistem güncellenir, repo kullanıma başlanır.
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Pardus Disk Biçimlendirme
Fdisk, komut satırı üzerinde kullanılan disk yönetim aracıdır.
Disk ile ilgili görüntüleme, bölme, biçimlendirme, silme, yeni bölüm oluşturma gibi işlemleri fdisk kullanarak
yapabiliriz.
Grafik arayüz üzerinde disk biçimlendirme yapmak için gparted aracını kullanabiliriz.
#apt-get install gparted
komutu ile gparted uygulamasını indirip kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Fdisk disklerimiz üzerinde kalıcı değişiklikler yapmamızı sağladığından, root yetkileri ile açılması gerekiyor.
#fdisk -l
komutu ile disklerinizi görüntüleyebilirsiniz.
İşlem yapmak istediğiniz diski aşağıdaki gibi fdisk komutu ile seçerek üzerinde işlem yapmaya
başlayabilirsiniz.
#sudo fdisk /dev/sdX
sdX yerine diskinizin ismini yazmalısınız.

fdisk başladı ve komut bekliyor.
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p yazıp enter'a bastığımızda bize bölüm bilgilerini verir.
d ile bölümleri silebiliriz.Komuttan sonra bize partition numaralarından hangisini silmek istediğimizi sorar ve
verdiğimiz numaralı partitionu siler.
n ile yeni bölüm oluşturabiliriz.

Birincil yada uzatılmış disk bölümü tercihimiz soruluyor.
e

extanded

p

primary partition (birincil bölüm oluşturma)

Sonrasında gireceğimiz değerler veya fdiskin bize sunduğu değerler doğrultusunda partition boyutu
belirlenir.
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t ile oluşturduğumuz diskin türünü belirleriz.
l ile disk türlerini listeleyip seçimimizi belirleyebiliriz.Türü belirten numarayı girerek türü belirlemiş oluruz.




w tabloyu diskteki yerine yazar ve çıkar
m parametresi ile yardım sekmesine girilebilir.
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Windows - Pardus 17 Dual Boot
Kullanıcıların sıklıkla uygulamak istedikleri çift işletim sistemi kurulumdan bahsedeceğiz.
3 Tür senaryo üzerinden gideceğiz.
1. Windows Kurulu üzerine Pardus 17
Sistemde Windowsun kullanmadığı alan yoksa, Pardus için gereken disk ayarlaması yapılır, en az 10 gb
disk alanı ayrılmamış olarak bırakılır.
Windows'un hibernate özelliği kapatılır.



Komut istemi ekranı Admin yetkisi ile açılır.
Komut istemi ekranında powercfg.exe /hibernate off komutu çalıştırılır.
Pardus 17 daha önce ayırmış olduğumuz boş alama kurulur .
Eğer Grub ekranında Windows gelmiyor ise,
Live olarak Pardus açılır, Pardus'un root partitionı mount edilir ( örneğin /dev/sda2 pardus root )
mount /dev/sda2 /mountpoint
mount -t proc proc /mountpoint/proc/
mount -t sysfs sys /mountpoint/sys/
mount -o bind /dev /mountpoint/dev/

daha sonra
chroot mountpoint
cp /boot/grub/grub.cfg /boot/grub/grub.old
os-prober
grub-install /dev/sda
grub-mkconfig > /boot/grub/grub.cfg
Grub.cfg'de windows içeren bir entry oldupu kontrol edilir..
2. Pardus üzerine Windows
Windows kurulunca grubı ezeceği için Pardus erişilmez olacaktır.
Yukarıda tablo içerisinde yazılan komutlar tekrarlanacaktır.
3. Pardus kaldırılacaksa
Grub menüsü halen kalacağı için,
Kurulu olan Windows kurulum cdsi takılır.
1. Bilgisayarımı onar seçilir.
2. Sistem kurtarma menüsünden komut istemi seçilir.
3. Bootrec.exe /FixMbr ve Bootrec.exe /FixBoot komutları çalıştırılır
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Ip Kameraların Rtsp Video Akışı Vlc ve Quicktime
Oynatıcı Üzerinde Çalıştırılması
Neredeyse IP güvenlik kameraları, RTSP video akışını destekler; bu, kullanıcının canlı videoyu herhangi bir
yerden izlemek için medya oynatıcıyı kullanabileceği anlamına gelir. RTSP, gerçek zamanlı akış protokolünün
kısaltmasıdır, akışlı ortam sunucularını kontrol etmek için eğlence ve iletişim sistemlerinde kullanılmak üzere
tasarlanmış bir ağ kontrol protokolüdür. Protokol, son noktalar arasında medya oturumları oluşturmak ve
kontrol etmek için kullanılır. Bu makalede, IP kameraların RTSP video akışının VLC oynatıcı, QuickTime
oynatıcı ve popüler IP kamera görüntüleyici App özellikli bir cep telefonunda nasıl oynatılacağı
anlatılmaktadır.
VLC oynatıcı ve QuickTime oynatıcı, çapraz platformları destekleyen ücretsiz medya oynatıcılarıdır (Windows
OS, Mac OS), bu iki medya oynatıcı çoğu multimedya dosyasını ve çeşitli akış protokollerini yürütme
özelliğine sahiptir.
Kullanıcılar, canlı videoyu / görüntüyü izlemek için VLC oynatıcısını ve QuickTime oynatıcısını kullanabilir,
ayrıca RTSP protokolünü destekleyen MJPEG / MPEG4 / H.264 için kodek detay bilgilerini görüntüleyebilir.
Ek olarak, kullanıcı RTSP protokolünü destekleyen akıllı telefon uygulamasını da bulabilir. Smartphone
Uygulamasını kullanarak, kullanıcı akıllı telefon üzerinden canlı video akışlarını her yerden, her zaman kolayca
izleyebilir.
# 1 INDİRİN VE YÜKLEYİN VLC OYNATICI / QUİCKTİME OYNATICI
Her iki medya oynatıcısı da indirmek, yüklemek ve kullanmakta serbesttir. En son sürüm yazılımı indirmek için
medya oynatıcı resmi web sitelerine gidebilir, daha sonra bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.
1. VLC oynatıcı: VLC Oynatıcıyı http://www.videolan.org/vlc/ adresinden indirip yükleyin.
2. QuickTime oynatıcı: http://support.apple.com/downloads/#quicktime adresinden QuickTime Player'ı indirin
ve yükleyin
3. RTSP akışlarını destekleyen IP kamera görüntüleyici uygulamaları
# 2 RTSP URL AYARI
RTSP protokolünü kullanmadan önce, IP kameranızın RTSP URL ayarını bilmeniz gerekir. URL, port ve yetki
bilgilerinin bulunduğu bir IP adresidir (kullanıcı adı + şifre). IP kameralar için mevcut tüm RTSP URL formatları
aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Lütfen test edilen kamera modeline göre uygun olanı seçin, “IP Kamera
adresi” özel IP adres numaranız ile değiştirildi. Bağlantı noktası bilgilerini bulamıyorsanız, varsayılan RTSP
bağlantı noktası numarası 554'tür.

Kamera modeli

RTSP URL'si

NCR870 / NDF820 / NDF821 / NDF831 /
NDR891 / NDF8
20PRO / NDF821PRO / NDF831PRO /
NDR891PRO / NC
B855PRO / NCR875PRO / NCC800 /
NCB858 / NCR878;

rtsp: // IP Kamera adresi: Birincil akış için 8557 / h264
rtsp: // IP Kamera adresi: Birincil akış için 554 / mpeg4
rtsp: // IP Kamera adresi: Birincil akış için 8555 / mjpeg
rtsp: // IP Kamera adresi: İkincil akış için 8556 / h264
rtsp: // IP Kamera adresi: İkincil akış için 8554 / mpeg4
rtsp: // IP Üçüncü kamera için kamera adresi: 8558 / mpeg4
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NDR720 / NCB750 / NCR770 / NDR721 /
NDR722 / NCB 752 / NCR772 / NIC990 /
SPD970 / PTZ900 / NCB358 / N CB355 /
NCR368 / NCR36 / NOD398 / NOD395 /
NOD385 / NID301 / NOD398 / NOD395 /
NOD385 / NID301 / NOD398 / NOD395 /
NOD395 / NID301N /
D32F1N1F1F1F1F1F bulundurularak
geçmiştir.

rtsp: // IP Kamera adresi / stream1 stream1 için
rtsp: // IP Kamera adresi / stream2 stream2 için
rtsp: // IP stream3 için kamera adresi / stream3

NCC700 / NDZ760

rtsp: // IP Kamera adresi: 554 / h264 / dört / ortam.amp
rtsp: // IP Kamera adresi: 554 / mjpeg / dört / ortam.amp

3 # VLC PLAYER İLE RTSP STREAM NASIL OYNANIR
1. IE tarayıcısıyla mevcut akış ve kodek ayarını kontrol edin
Kurulum> Görüntü> Codec
Codec sayfasına gidin. Kullanılabilir akışlardaki kodek ayarını kontrol edin.

Kamera Codec Ayarı
2. RTSP port ayarını kontrol edin
Kurulum> Ağ> RTSP
RTSP sayfasına gidin. Özel akış için kameradaki RTSP port numaralarını kontrol edin.
Her kamera modelinin Varsayılan RTSP port numarası, Kullanım Kılavuzunda bulunabilir.

RTSP Akış Ayarı
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3. Ağ Akışını Açın
VLC oynatıcısını açın ve Medya menüsünden “Ağ Akışını Aç” ı seçin.

VLC - Açık Ağ Akışı
4. Bir ağ URL’si girin
Aşağıdaki iletişim kutusuna ağ URL'sini yazın ve ardından videoyu RTSP akışında oynatmak için Oynat'ı
tıklayın. Sec. RTSP URL Messoa IP kameralar için URL ayar formatı için yukarıdaki ayar.

VLC RTSP URL Ayarı
5. CANLI YAYINI İZLE
"Oynat" ı tıkladıktan sonra, VLC oynatıcısında RTSP canlı video akışını göreceksiniz.
4 # RTSP YAYININI QUİCKTİME PLAYER İLE NASIL OYNANIR?
1. Codec, stream ve RTSP port numaralarını kontrol edin.
Codec, stream ve port numaralarını kontrol etmek için yukarıdaki “VLC Player ile RTSP yayınını yürütme”
bölümündeki 1. ve 2. adımları izleyin.
2. QuickTime Tercihlerini açın
Düzenle → Tercihler → QuickTime Tercihleri
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QuickTime oynatıcısını açın ve Düzen menüsünden “QuickTime Tercihler” seçeneğini seçin.

QuickTime - QuickTime
Tercihleri
3. Güvenli Modu Ayarla
Gelişmiş sayfaya git. Normal video görüntüsü için “Güvenli Mod” ve “Tamam” a tıklayın.

QuickTime Güvenli Mod
4. URL'yi aç
Dosya → URL Aç
Dosya menüsünden “URL Aç” ı seçin.
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QuickTime Dosya Menüsü
5. URL'yi girin
Aşağıdaki iletişim kutusuna ağ URL'sini yazın ve ardından videoyu RTSP akışında oynatmak için Tamam'ı
tıklayın.
Sec. RTSP URL IP kameralar için URL ayar formatı için yukarıdaki ayar.

QuickTime Açık URL
6. Canlı Akışı Göster
RTSP canlı video akışını şimdi QuickTime oynatıcısında göreceksiniz.
5 # IP KAMERA GÖRÜNTÜLEYİCİ UYGULAMALARI İLE RTSP AKIŞINI NASIL OYNATILIR
1. Akıllı telefonunuza uygulama indirin ve çalıştırın
2. URL'yi girin
Lütfen Sec. RTSP URL Messao IP kameralar için URL ayar formatı için yukarıdaki ayar.
3. Messoa kameranın hesap / şifresini girin. Varsayılan yönetici / 1234
4. Bundan sonra, uygulama Messoa IP kameradan RTSP video akışı alabilir.
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Pardus 19 Kernel Yükseltme Kılavuzu
Pardus 19 sürümü 4.19 kernel versiyonu ile birlikte gelmektedir. Bazı yeni nesil donanımlar bu kernel
versiyonunu desteklememektedir ve kullanıcılar kurulumdan sonra siyah ekranda kalabilmektedir. Bu
sorunu yaşayan kullanıcıların kernel versiyonunu 5 ' e yükseltmek için aşağıdaki adımları izlemesi
yeterli olacaktır.
Script Kullanarak Otomatik Yükseltme İşlemi


Siyah ekrandayken CTRL + ALT + F3 tuşlarına basarak tty3 ekranına geçiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak
oturumu açınız.



sudo sh -c "$(wget -Ohttp://indir.pardus.org.tr/PARDUS/19kernelupgrade.sh)" komutunu çalıştırınız. Kullanıcı şifrenizi



girerek devam ediniz.
İşlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatınız.

Manuel Yükseltme İşlemi


Siyah ekrandayken CTRL + ALT + F3 tuşlarına basarak tty3 ekranına geçiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak
oturumu açınız.




sudo nano /etc/apt/sources.list komutu ile sources.list dosyasını açınız.
Bu dosyanın sonuna deb http://19.depo.pardus.org.tr/backports ondokuz-backports
main contrib non-free satırını ekleyiniz ve kaydedip çıkınız.
sudo apt update && sudo apt install -t ondokuz-backports linux-image-amd64 yq komutunu çalıştırınız. Kullanıcı şifrenizi girerek devam ediniz.
İşlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatınız.




Not : Bu kernel yükseltme işlemi, sistemi sağlıklı bir şekilde çalışan kullanıcılara önerilmemektedir.
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