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Konular

Pardus İşletim Sistemi (devam)
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Görev Çubuğuna Uygulama Ekleme

• Görev çubuğuna sağ tıklayıp panelden yeni ögeler ekleye tıklayın.
• Açılan pencereden başlatıcı uygulama çalıştırıcısını seçip ekleye 

tıklayın.
• Görev çubuğunda uygulama çalıştırıcısı çıkacak.
• Ona sağ tıklayıp özellikleri seçin .
• Açılan başlatıcı penceresinden artıya basıp açacağınız uygulamayı 

seçin.
• Görev çubuğunda, eklediğiniz uygulamanın simgesi çıkacak. 
• Bu simgeye sağ tıklayıp taşı ile istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
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Pardus Ayarlar
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Pardus Logosuna tıkladığımızda açılan pencerede ‘ayarlar’ sembolüne tıklıyoruz. 
Bilgisayarla ilgili her türlü işlemi ayarlamayı buradan yapabiliriz.



Pardus -Ayarlar

• Pardus’ta Ayaralar 4 bölüme ayrılmıştır.

• Kişisel: Masaüstü, Dosya Yöneticisi, Görünüm…
• Donanım : Ağ Bağlantıları, Klavye, Fare …
• Sistem: Oturum ve Başlangıç, Zaman ve Tarih, Kullanıcılar ve 

gruplar,Erişilebilirlik…
• Diğer
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Kullanıcılar ve Gruplar

• Açılan pencerede ‘Ekle’ 
düğmesi kullanılarak 
kullanıcı eklenebilir.
• Silinmek istenen kullanıcı 
Seçilir ve sil düğmesi 
tıklanarak silinir.
• İstersek kullanıcılardan 
farklı çalışma grupları 
oluşturulabilir. 
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Zaman ve Tarih Ayarları

• Pardus kurulumu sırasında 
otomatik olarak bu ayarlar 
yapılmaktadır. 
• Daha sonra istersek bu ayarları 
değiştirebiliriz.
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Güç Yöneticisi
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• Ekran koruyucu, uyku modu, ekran 
kapatma ayarları yapılır.



Görünüm
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• Kişiselleştirilmiş masaüstü 
oluşturmak için görünüm
ayarlarını değiştirebilirsiniz.



Program Ekleme ve Kaldırma
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• Pardus – Donatılar – Pardus Mağaza
• Pardus Mağaza’dan istediğimiz programı 
indirebiliriz.



Libre Office

Libre Office:  Microsoft Office programlarının işlevine sahip olan açık 
kaynaklı ve ücretsiz ofis programıdır. 

Pardus logosuna tıkladığınızda Ofis bölümünden tüm Libre Office 
programlarına ulaşabilirsiniz.
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Libre Office

Libre Office Writer è Microsoft Word
Libre Office Calc èMicrosoft Excel
Libre Office Impress è Microsoft PowerPoint
Libre Office Draw è Microsoft Paint
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GIMP

• GIMP= GNU Image Maniplation Program 
• (GNU Görüntü İşleme Programı) 
• Linux altındaki en gelişmiş serbest yazılım
grafik programıdır. 
• Ayrıca Photoshop kullanıcılarının GIMP ile
• rahat edebilmesi için bir de GIMPshop
• vardır. 
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Güncelleme

• Pardus’ta indirilen programlar 
paketler halindedir. 
• Sistem – Paket Güncelleyici (tüm 

güncellemeler buradan yapılır.)
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Pardus Dosya Sistemi

• Linux işletim sisteminde dosya ve dizinler diğer Unix türevi işletim 
sistemlerinde olduğu gibi hiyerarşik bir yapıya sahiptirler. 
• En üst düzeyde bulunan ve kök dizini (/) diye bilinen dizin, alt dizin 

olarak adlandırılan dizinleri içermektedir. 
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Pardus Dosya Sistemi

• Ayrıca bu alt dizinlerde kendi içlerinde dosya ve alt dizin 
içerebilmektedir. 
• Dosya sistemi tüm işletim sistemi dosyalarını barındırır. 
• Dosya sistemi içindeki home (ev) dizini her kullanıcı için tanımlanır. 
• Kişisel dosya ve dizinleriniz bulunur. 
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Pardus Dosya Sistemi

• Linux’ta bir dosyaya isim verirken tüm alfabetik karakterler , alt 
cizgi ( _ ) , rakam , nokta , virgül kullanılabilmektedir. 

• Dosyalara isim verilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri 
dosya isminde * , ? gibi karakterlerin bulunmamasıdır.
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Pardus Uçbirim

• Pardus'ta, bir masaüstü işletim sistemiyle yapılabilecek grafik 
ortamdaki tüm işlemlerin yanı sıra, birçok işlemi komut satırı 
üzerinden gerçekleştirmek mümkündür. Bu yöntem artık 
klasikleşmiş olsa da Linux sistemlerin güçlü yanını ortaya 
koymaktadır.
• Pardus’ta kullanılan bu komut sistemi adına ‘Uçbirim’ denir.
• Dosya oluşturma, dosya silme, listeleme, kopyalama vb işlemler 

uçbirim komutları ile yapılabilir.
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Pardus Uçbirim 

• Dosya oluşturma : touch
• Dosya silme : rm
• Dizin oluşturma: mkdir
• Dizin silme : rmdir
• Dosya listeleme : ls
• Dosya kopyalama : cp
• Dosya bulma : find

19



Pardus Projeleri

• ETAP (Etkileşimli Tahta Arayüzü)
• Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü eğitim kurumlarında kullanılmakta olan 

etkileşimli tahtalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlandı. Tasarım ve 
eklenen yeni özellikler dokunmatik ekranlı bir cihazın daha kolay ve etkili 
kullanımını sağlaması düşünülerek geliştirildi.
• AHTAPOT: Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi
• ENGEREK: Kimlik Yönetim Sistemi
• ULAKBÜS: Tübitak Ulakbim tarafından başlatılan ULAKBÜS projesi ile 

üniversitelerin idari ve akademik birimlerinde kullanılmakta olan 
yazılımların dış veri kaynaklarıyla ve birbirleriyle mükemmel uyumla 
çalışması ve her bir birimin ihtiyaçlarının sağlanması hedeflenmektedir.
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