
PARDUS
2003 y›l›nda TÜB‹TAK B‹LGEM (Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojiler Arafl-
t›rma Merkezi) bünyesinde bir çok gönüllünün de katk›lar›yla gelifltirilmeye baflla-
nan, 2005’te de ilk sürümü yay›nlanan, ücretsiz Türkçe haz›rlanm›fl bir iflletim sis-
temidir. Pardus iflletim sistemini “Çal›flan” ve “Kurulan” olarak iki flekilde kullana-
biliriz. Bu ayr›m Pardus iflletim sisteminin çal›flt›r›ld›¤› donan›m ile alakal›d›r. “Ça-
l›flan Pardus’ta, iflletim sistemini bilgisayara kurmadan, CD, DVD veya USB gibi ha-
rici bir kaynaktan çal›flt›rabilirken, “Kurulan Pardus” ise di¤er iflletim sistemlerinde
oldu¤u gibi, iflletim sistemi kullan›lan bilgisayar›n sabit diskine kurularak çal›flt›r›l-
maktad›r. Bunun yan›s›ra, Pardus’un ev kullan›c›lar› ve kurumsal kullan›c›lar için
iki farkl› sürümü mevcuttur. Pardus’un istenilen sürümünü http://www.par-
dus.org.tr/ ‹nternet adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Farkl› Pardus sürümlerinde ekran görüntüleri farkl› olabilir. Bu ünitede ev kullan›c›lar›-
na yönelik gelifltirilmifl Pardus 2011.2 Cervus elaphus çal›flan sürümü üzerinden Pardus
kullan›m› anlat›lacakt›r. 

Masaüstü
Masaüstü kavram› di¤er iflletim sistemlerinde oldu¤u gibi, Pardus iflletim sistemin-
de de mevcuttur. Ancak, Linux da¤›t›mlar›nda KDE, Gnome, Xfce, Lxde, Fluxbox
gibi çeflitli masaüstü ortamlar› vard›r. Pardus 2011.2 Cervus alphus ev kullan›c›s›
sürümünde KDE masaüstü ortam›n› kullanmaktad›r. Bu nedenle bu bölümde an-
lat›lacak bileflenler bu masaüstü ortam›n›n özelliklerini yans›tacakt›r.

Pardus iflletim sistemi ilk kez çal›flt›r›ld›¤›nda ekrana Kaptan isimli bir kerelik
çal›flan yap›land›rma yard›mc›s› gelmektedir. Bu yap›land›rma arac› ile Pardus iflle-
tim sistemi ile ilgili temel ayar ve tercihler (fare, klavye, tema vb.) yap›lmaktad›r.
fiekil 2.25’te Kaptan yap›land›rma arac›n›n ekran görüntüsü görülmektedir. 
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Kaptan yap›land›rma arac›yla gerekli ön ayarlamalar yap›ld›ktan sonra, masaüs-
tü bileflenlerini tan›maya bafllayabiliriz. fiekil 2.26’da Pardus iflletim sisteminde yer
alan temel bileflenler görülmektedir.

1. Kick-off uygulama çal›flt›r›c› menüsü: Uygulamalar›n çal›flt›r›ld›¤› menü.
2. Masaüstünü göster: Çal›flan tüm pencereleri tek t›klama ile simge durumu-

na getiren programc›k.
3. Sayfalay›c›: Linux da¤›t›mlar›nda kullan›lan çoklu masaüstü uygulamas›,

birden fazla masaüstüne sahip olmam›z› sa¤layan bir programc›k. 
4. Görev Yöneticisi: Çal›flan programlar simge durumuna küçültüldü¤ünde

yerlefltikleri alan. 
5. Sistem Çekmecesi: Ses, son tak›lan ayg›t, pano içeri¤i, pil durumu gibi

programc›klar›n konumland›¤› alan. 
6. Panel: Masaüstü göster, sayfalay›c›, görev yöneticisi ve sistem çekmecesinin

tümünün yerleflti¤i aland›r. Plasma menüsü yard›m› ile birden fazla panel
oluflturulabilir.

7. Panel Plasma Menüsü/Panel Araç kutusu: Panel üzerine programc›k ek-
lemek, kald›rmak gibi ayarlar›n yap›ld›¤› menüdür.

8. Plasma Menüsü: Panel, Programc›k, Etklinlik ve masaüstü gibi ayarlar›n
yap›ld›¤› menü.

9. Masaüstü Klasörü: Üzerinde çöp tenekesi, ev dizini gibi bileflenlerin yer-
lefltirebildi¤i programc›k.

KDE Plasma Çal›flma Alan›
Pardus da masaüstü ortam›n› anlamak için KDE masaüstü ortam›n›n 4. sürümü ile
birlikte gelen “plasma” teknolojisini de anlamak gereklidir. Plasma menüsü (fiekil
2.27) öntan›ml› olarak ekran›n sa¤ üst köflesine konumlan›r. Bunun haricinde de
plasma menüsüne eriflmek mümkündür (örne¤in masaüstüne sa¤ t›klayarak). 
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Plasma menüsüne t›klay›nca aç›lan menüde üç temel bileflen göze çarpmakta-
d›r. Bunlar; Panel, Programc›k ve Etkinlik’tir. fiimdi bu üç temel bilefleni inceleyelim.

Panel
Panelleri, ayn› masaüstünde oldu¤u gibi birden fazla programc›¤›n yerlefltirilebil-
di¤i bir plasma arac› olarak düflünebiliriz. Pardus masaüstüne birden fazla panel
eklemek mümkündür. Ekran›n alt k›sm›nda öntan›ml› olarak Windows iflletim sis-
temlerindeki görev çubu¤una benzer bir panel gelmektedir (fiekil 2.28). Bu panel
üzerinde, masaüstünü göster, sayfalay›c›, görev yöneticisi ve sistem çekmecesini
bar›nd›rmaktad›r. fiekil 2.28 bu öntan›ml› paneli ve panele yüklü öntan›ml› prog-
ramc›klar› görülmektedir. Panelin en sonunda bulunan panele ait plasma menüsü
kullan›larak masaüstüne yeni programc›klar ya da etkinlikler eklenebilir ve panel-
le ilgili genel ayarlar buradan de¤ifltirilebilir. fiekil 2.28’de görüldü¤ü gibi öntan›m-
l› programlardan ilgili programc›k seçilebilece¤i gibi, yeni programc›klar kategori-
lere göre aranabilir. Ayr›ca, “Yeni Programc›klar Al” dü¤mesine t›klanarak listede
yer alan programc›¤›n üzerine fare imleci ile geldi¤imizde ilgili programc›klar hak-
k›nda k›sa bilgiler alabiliriz. 

Programc›k
Masaüstünde yer alan bütün ögeler plasma teknolojisi ile gelifltirilmifl birbirinden
ba¤›ms›z birer “Programc›k” fleklinde tasarlanm›flt›r. Sayfalay›c›, masaüsütünü du-
var ka¤›d›, kick-off uygulama çal›flt›r›c›s›, paneller, menüler gibi akla gelebilecek
tüm bileflenler masaüstünde kullan›ma al›nabilir veya kald›r›labilir flekilde tasarlan-
m›fl birer programc›kt›r. Ayr›ca, Plasma teknolojisi ile tüm programc›klar kullan›lan
plasma temas›n›n görünüm özelliklerini tafl›mas› sa¤lan›r. Böylelikle, tüm prog-
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ramc›klar görsel bir bütünlük içerisinde olurlar. Programc›klar, masaüstüne ekra-
n›n sa¤ üst köflesinde yer alan “plasma menüsü” yard›m›yla ya da masaüstüne sa¤
t›klanarak aç›lan ba¤lam menüsünden vas›tas›yla eklenebilir. 

Etkinlik
Etkinlik plasma arac› ile farkl› türdeki masaüstü ayarlar›n› bir t›kla de¤ifltirilebilir,
kiflisellefltirilmifl masaüstüler oluflturulabilir. Etkinlik arac›na bir kaç farkl› yoldan
ulaflabilirsiniz. Plasma menüsüne t›klay›p aç›lan menüden yeni bir etkinli¤e t›kla-
d›¤›m›z zaman, fiekil 2.29’da görüldü¤ü gibi ekran›n alt bölmesinde etkinlik pane-
li aç›lmaktad›r. Panelin sa¤ üst köflesinde yer alan “Ekinlik Olufltur” dü¤mesine t›k-
layarak öntan›ml› flablonlar› kullanabilir ya da internetten yeni bir flablon indi-
rilebilir. fiekil 2.30’da görülece¤i üzere etkinlik arac› ile tek t›klama ile masaüstü-
nüzü çok farkl› bir yap›ya dönüfltürebilirsiniz. 
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‹flletim Sistemi Gezgini
Windows’un aksine Linux temelli iflletim sistemlerinde sadece bir kök dizin vard›r.
Windows temelli iflletim sistemlerinde ise her bir veri toplama ayg›t›n›n (C, D sü-
rücüsü gibi) kendi kök dizini vard›r. Yani Windows iflletim sisteminde C sürücüsü-
nün bir kök dizini varken, D sürücüsünde bir kök dizini vard›r. Bu durum Linux
temelli bir iflletim sistemini ilk defa kullanan kullan›c›lar için farkl› gelen bir du-
rumdur. O nedenle Pardus kullan›rken bu durum göz önüne al›nmal›d›r.

Pardus’ta öntan›ml› iflletim sistemi gezgini Dolphin’dir. Daha önce Konqueror internet ve
iflletim sistemi gezgini olarak kullan›l›rken, KDE’nin 4.0 sürümü ile Dolphin, iflletim sis-
teminin öntan›ml› gezgini olarak görev yapmaktad›r.

fiekil 2.31’de Dolphin iflletim sistemi gezgininin ekran görüntüsü görülmekte-
dir. Dolphin gezgini, klasörler, konumlar, bilgi, uç birim ve filtre olmak üzere befl
panelden oluflmaktad›r. 

Pencere Aç›p-Kapatma, Büyültme-Küçültme
Ekran› simge durumuna küçültme, büyültme ve kapatma dü¤meleri ekran›n sa¤
üst köflesinde yer almaktad›r. Pencere ekran› kaplamam›fl halde iken orta k›s›m-
daki buton fiekil 2.32’deki görüldü¤ü gibi “Büyüt” isminde iken, pencere ekran›
kaplad›¤›nda “Geri yükle” ismini alarak flekil de¤ifltirmektedir. 
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Klasör Oluflturma ve ‹smini De¤ifltirme
Klasör oluflturmak için Dolphin’de uygun oldu¤unu düflündü¤ünüz yere sa¤ t›kla-
y›p, Yeni > Klasör seçmek gerekir. Oluflan klasör varsay›lan olarak “Yeni Klasör”
olarak adland›r›l›r. Bu durumda “Yeni Klasör” isminin üzerine fare ile sa¤ t›klad›-
¤›m›zda aç›lan ba¤lam menüsünden “Yeniden adland›r” seçene¤ini seçerek veya
F2 tufluna basarak, ismini de¤ifltirmek için imlecin yan›p söndü¤ü görülür. 

Yeni Dosya Oluflturma
Windows’un aksine masaüstüne sa¤ t›kland›¤›nda aç›lan menüde yeni klasör ya da
dosya olufltur gibi seçenekler yoktur. Bunun için herhangi bir klasör içerisinde ya-
hut Dolphin gezginde sa¤ t›kland›¤›nda aç›lan ba¤lam menüsü arac›l›¤›yla en çok
kullan›labilecek programlar›n (Libre office, HTML, Metin dosyas› vb.) listesi ç›k-
maktad›r. Buradan istenilen dosya türü seçilerek yeni dosya oluflturulabilir.

Dosya Tafl›ma
Windows’taki gibi ilgili dosyaya sa¤ t›klay›nca aç›lan ba¤lam menüsü arac›l›¤›yla
kes, kopyala ifllemi yap›labilir. 

Dosya Silme
Silme ifllemi ilgili dosya çöp kutusuna tafl›narak yap›labilece¤i gibi, klavyedeki
“Delete” tufluna bas›larak veya sa¤ menü tuflu ile ilgili dosyan›n üzerine sa¤ t›kla-
n›p, aç›lan ba¤lam menüsünden sil komutu verilerek de yap›labilir. 

Kick-Off Menüsü
Pardus çal›flt›r›ld›¤›nda ekran›n sol alt k›sm›nda gelen, uygulamalar›n çal›flt›r›lmas›
için kullan›lan menüye verilen isimdir. Asl›nda bu menü üç tipte karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. Bunlar, “Kick-off”, “Klasik” ve “Lancelot” menüsü tipleridir. Bunlardan kick-
off öntan›ml› olan menü tipidir. Bu nedenle bu k›s›mda, bu menü tipi üzerinde du-
raca¤›z. Kick-off uygulama yöneticisi, Windows iflletim sistemlerindeki bafllat me-
nüsü gibi düflünülebilir. “Yer ‹mleri”, “Uygulamalar”, “Bilgisayar”, “Son Kullan›lan-
lar” ve “Ç›k” olmak üzere befl sekmeden oluflmaktad›r. 
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Yerimleri: ‹flletim sistemini kullan›rken gerek dosyalardan gerekse program-
lardan baz›lar›na sürekli eriflme ihtiyac› duyar›z. ‹flte bu ihtiyac› karfl›lamak için
gelifltirilen bir Kick-off sek-
mesidir. Bu bölüme yeni
program ve dosya eklene-
bilece¤i gibi, varolan bir yer
imi de kald›r›labilir. Bunlar›
yapabilmek için yerimleri-
nin üzerine sa¤ t›klan›p
“yerimlerine ekle”, ya da
“yer imlerini kald›r “seçe-
nekleri seçilebilir.

Uygulamalar: Bu sekme
uygulamalar›n liste halinde
kategorilendi¤i bir aland›r.
Bu listeden iflletim sistemin-
de kurulu tüm uygulamala-
ra ulafl›labilir. Fare imlecini
uygulamalar sekmesi üzeri-
ne getirir getirmez uygula-
malar menüsü aç›l›r. Menü
aç›ld›ktan sonra istenilen ka-
tegoriye t›klan›r ve sol tara-
fa aç›lan listeden istenilen uy-
gulama aç›labilir. 

Bilgisayar: Bu sekme Windows’taki masaüstündeki bilgisayar simgesine t›kla-
n›ld›¤›nda aç›lan pencere gibi düflünülebilir. Bu sayede sabit disklere ya da USB
bellek gibi ç›kar›labilir disklere ulafl›labilir. 

Son Kullan›lanlar: Bu bölüm size en son kulland›¤›n›z uygulama ve dosyalar›n
listesini sunar. 

Ç›k: Bu Bilgisayar› kapatmay›, yeniden bafllatmay›, ask›ya almay›, ya da oturu-
munuzu sonland›r›p, kilitlemeyi, baflka bir oturuma geçmeyi sa¤layan butonlar›n
oldu¤u aland›r. 

MOB‹L ‹fiLET‹M S‹STEMLER‹
Mobil iflletim sistemleri de normal iflletim sistemlerine benzer flekilde, tafl›nabilir
araçlarda uygulamalar›n çal›flmas› için gereken temel program› ifade eder. Ancak,
mobil iflletim sistemleri normal iflletim sistemlerine göre çok daha basit yap›dad›r.
PDA’ler, tablet bilgisayarlar ve ak›ll› cep telefonlar› tafl›nabilir cihazlard›r ve mo-
bil iflletim sistemlerini kullan›rlar. Mobil iflletim sistemleri çok çeflitlilik gösterse de
en öne ç›kan yaz›l›mlar› Android, IOS (iPhone), Symbian, Bada, Windows Mobi-
le olarak s›ralayabiliriz.
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Mobil iflletim sistemlerinde temel olarak bir menü ve bekleme ekran› mevcuttur.
Mobil iflletim sistemlerinde genellikle tüm uygulamalar ekrana yay›lm›fl flekildedir.
Kullan›c› ekran› sa¤a sola kayd›rarak program simgelerine ulaflabilir. Uygulamalar
cep telefonunun ve iflletim sisteminin izin verdi¤i ölçüde kurulabilir. Mobil iflletim
sistemleri için en önemli husus onlar›n üzerinde çal›flacak uyumlu uygulama ve
programlar› bulabilmektir. Birçok cep telefonu gelifltiricisi kendi iflletim sistemini
gelifltirmektedir. Her türlü uygulama her iflletim sisteminde kullan›lamayaca¤› için
kullan›c›lar›n kendi iflletim sistemine uygun uygulamalar› bulmas› gerekir. Bu ne-
denle kullan›c›lar en fazla uygulamay› sorunsuz çal›flt›rabilecekleri iflletim sistemini
seçme e¤ilimindedir. Son zamanlarda kullan›lmaya bafllayan bulut ifllem teknolojisi
ile art›k yaz›l›m bulup kurmaktansa ‹nternet üzerinden var olan servisleri kullanmak
mümkün olmaktad›r. Böylece mevcut depolama ve bellek kapasitesi zorlanmamak-
ta ve kullan›c› ihtiyac› olan servise her türlü mobil araç ve bilgisayar›ndan kolayca
eriflebilmektedir. Google Doküman servisi bulut ifllem teknolojisine iyi bir örnektir.
Burada kullan›c› ofis yaz›l›mlar›n›n bir çok özelli¤ini kullanarak, oluflturdu¤u dos-
yalar› depolayabilmektedir. Bu nedenle mobil iflletim sistemleri de bulut teknoloji-
sine uygun hale getirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Mobil iflletim sistemleri daha çok ‹nter-
net tabanl› uygulamalar içerdi¤inden bilgi güvenli¤i için mobil iflletim sisteminde
önlemler almay› unutmamak gerekir.

Cep telefonu ve di¤er tafl›nabilir cihazlar›n ekran boyutu ve kapasiteleri k›s›tl›
oldu¤undan tüm uygulamalar›n bunlar göz önüne alarak gelifltirilmesi gerekir. Ör-
ne¤in, ofis programlar› ak›ll› cep telefonlar›na kurulabilir, ancak bilgisayardaki ka-
dar kapsaml› menü ve fonksiyonlar bar›nd›ramaz. Geleneksel iflletim sisteminde
fare kontrolü var iken, ak›ll› telefonlarda dokunmatik ekranlar kullan›lmaktad›r.
Bu nedenle ak›ll› telefonlarda fare kadar hassas hareketler yapmak pek mümkün
de¤ildir. Dolay›s›yla, iflletim sistemi ve uygulama gelifltiricilerin parmak hareketle-
rine uyumlu flekilde yaz›l›m gelifltirmeleri gerekmektedir.

Ak›ll› telefonlara yaz›l›m kurmak bilgisayardan farkl›d›r. Genellikle yaz›l›mlar›
sistemin ‹nternet üzerindeki uygulama marketine girip temin etmek gerekir. Yaz›-
l›mlar›n baz›lar› ücretsiz baz›lar› ücretli olarak indirilebilir. ‹ndirilen bu yaz›l›mlar
kullan›ma haz›rd›r yani kurulum gerektirmez.
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‹flletim sistemi, bilgisayar›m›zda di¤er programlar›n üze-
rinde çal›flt›¤› en temel programd›r. ‹flletim sistemleri-
nin en önemli görevi var olan kaynaklar› en etkin flekil-
de kullanmakt›r. Bellek yönetimi, grafik ara yüzünün
kontrolü, ifllemlerin yönetimi, d›fl donan›mlar›n bilgisa-
yarla iletiflimi, dosya erifliminin yönetimi hep iflletim
sisteminin kontrolündedir. Bu ünitede 4 iflletim siste-
minden bahsedilmifltir. Bunlar Windows, Mac OS X, Li-
nux ve mobil iflletim sistemleridir. Masaüstü ve dizüstü
bilgisayarlara kurulan tüm iflletim sistemlerinde benzer
yap›lar mevcuttur. Kullan›c› bilgisayar›n› açt›¤›nda ma-
saüstü ile karfl›lafl›r. Masaüstü genellikle en s›k kullan›-
lan menü, dosya, klasör ve program simgelerini bar›n-
d›r›r. Kullan›c›n›n tercihine göre h›zl› eriflim menüleri
oluflturulur. Ayr›ca sistem durumu ile baz› programlar›n
çal›flma durumlar›n› kullan›c›ya bildirmek amac›yla bir
bildirim alan› bulunur. Bunun yan›nda her iflletim siste-
minde uygulamalar ve fonksiyonlara erifltirmeyi kolay-
laflt›ran temel menüler de vard›r
Kullan›c›lar›n bilgisayarda klasör ve dosyalara eriflimi
iflletim sistemlerinin “gezgin”leri yoluyla sa¤lan›r. Kla-
sör ve dosya oluflturmak, kesme - kopyalama ifllemleri
ve silme için farenin sa¤ t›klanmas›yla aç›lan ba¤lamsal
menüler kullan›labilmektedir. 
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