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• Varsay›mlar
• Kurulum

Varsay›mlar
Bilgisayar›n›zda donan›m özellikleri olarak
• Birincil IDE kanal›na “master” olarak tak›lm›fl 20 Gbyte kapasiteli bir
disk sürücü,
• ‹kincil IDE kanal›na “master” olarak tak›lm›fl bir CD sürücü,
• 1024 x 768 çözünürlükte en az 256 renk destekleyen bir grafik kart›,
• Bir ses kart› (ya da ana kart üzerinde bütünleflik bir ses arabirimi) ve hoparlör,
• 128 MByte bellek,
• Tekerli bir fare,
• Bir ADSL ba¤lant›s›,
• Bir disket sürücü,
oldu¤unu varsay›yoruz.
Ayr›ca, sisteminizde Windows XP yüklü oldu¤unu, buna ra¤men 10 GByte
bofl yer oldu¤unu, bu diskteki de¤erli dosyalar› yedeklemifl oldu¤unuzu ve
Partition Magic veya eflde¤eri bir programla diskinizi üç bölüme ay›rm›fl oldu¤unuzu varsay›yoruz.
10 GByte
(WinXP bölümü)

512 MByte
(Takas alan›)*

9.5 GB
(LINUX için ayr›lan alan)

* Takas alan› olarak ana belle¤in (RAM) iki kat› önerilir. Daha fazla olmas›nda bir sak›nca yoktur.

Diskinizin 10 GByte’l›k ilk bölümünde XP iflletim sistemi, ikinci 512
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MByte’l›k bölümünde takas alan› olarak ayr›lm›fl bir alan ve son bölümünde
de LINUX için ayr›lan alan.
Geliflmifl iflletim sistemlerinde bilgisayar›n belle¤i, çal›flan programlar aras›nda dinamik olarak paylaflt›r›l›r. ‹flletim sistemi, belle¤e gereksinim duyan programlara bellek verir; ifli biten bellek alanlar›n› da geri al›r. Ancak,
öyle anlar olur ki, çal›flan programlar›n istedikleri toplam bellek, sistemin
sahip oldu¤u bellekten fazlad›r. Modern iflletim sistemleri bu durumlarda
çal›flmakta olan programlar aras›ndan uygun gördükleri birini ya da birkaç›n› bellekten diske tafl›yarak kalan programlara yer açar. Biraz sonra bellekte kalmay› baflaran programlar› diske indirip, az önce diske tafl›nm›fl
olan programlar› belle¤e geri al›p çal›flt›rmaya kald›¤› yerden devam ettirir. Bütün bu ifller saniyenin küçük kesirlerinde yap›labilse de bilgisayar›n
çal›flmas›n› büyük ölçüde yavafllat›r. Bu “sanal bellek” (virtual memory)
uygulamas› asl›nda yukarda anlatt›¤›m›zdan elbette daha kar›fl›kt›r ama ilke olarak bu flekilde; bellekteki programlar›n zaman zaman diske at›larak
bellek kazanmaya çal›fl›lmas›, “bellek yetersizli¤inden programlar› tamamen durdurmak zorunda kalmaktansa sistemi yavafllatmak daha iyidir”
düflüncesidir. Bellekten diske ve diskten belle¤e program parçalar›n›n tafl›n›p durmas› için diskte ayr›lan alana “takas alan›” ad› verilir.

Kurulum
Evet, haz›rsan›z bafllayal›m...
Sisteminizin BIOS
ayarlar›ndan öncelikli boot sürücüsünü CD-ROM sürücü
olarak seçmeyi unutmadan Mandriva da¤›t›m CD’lerinden
Install etiketli olan
ilkini sürücüye tak›p
bilgisayar›n›z› aç›n›z.
Birkaç saniye içinde
ekran›n›zda...
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Kuruluma devam etmek için “Enter” tufluna bas›n›z. Mandriva LINUX da¤›t›m›n› kurman›n tek yolu CD’den kurmak de¤ildir. LINUX’unuzu bir
diskten veya a¤ üzerinden eriflebildi¤iniz bir bilgisayardan da kurabilirsiniz.
Hangi kurulum yöntemi seçilmifl olursa olsun bafllad›ktan sonra gerisi ayn›
oldu¤u için biz CD’den kurulumu anlataca¤›z.
Önce Mandriva LINUX’u hangi dille kurmak ve kullanmak istedi¤inize
iliflkin seçiminizi yapmal›s›n›z. Karfl›n›za gelecek listeden “English – American” seçebilece¤iniz gibi “Turkish” de seçebilirsiniz. LINUX’unuzun dilini
“Turkish” olarak belirlerseniz tüm kurulum ekranlar› ve daha sonra da iflletim sisteminin pek çok metni karfl›n›za Türkçe olarak gelecektir. Ancak
Mandriva da¤›t›m›n›n Türkçelefltirmesi henüz tamamlanmad›¤› için baz› ekranlar/mesajlar ‹ngilizce olacakt›r.
Biz LINUX’unuzu ‹ngilizce olarak kurman›z› ve kullanman›z› öneririz. E¤er
bilgisayar ve LINUX terimlerinin ‹ngilizcesini biliyorsan›z veya ö¤renirseniz
zaten sorun yok. Yok e¤er bilmiyorsan›z, ö¤renmeye bafllaman›n tam zaman›d›r. UNIX ve LINUX’la ilgili bütün kitap ve dokümanlar Türkçelefltirilemedi¤i için ve buna da pek olanak olmad›¤› için LINUX’a özgü terimlerin ve
kavramlar›n ‹ngilizce’sini ö¤renmek zorundas›n›z.
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Bu dil seçme ekran›n›n sol taraf›ndaki liste kurulum boyunca orada kalacak
ve kurulumun hangi aflamas›nda oldu¤unuzu gösterecektir. Halen içinde bulundu¤unuz kurulum aflamas› beyaz renkli bir butonla gösterilir.

Bu da lisans anlaflman›z... Özet olarak Mandriva LINUX da¤›t›m›n›n ve logolar›n›n telif hakk›n›n Mandriva S.A flirketine ait oldu¤unu, bu ekranda
“Accept” seçimini yap›p “Next” butonunu t›klamakla bu lisans anlaflmas›n›
kabul etmifl olaca¤›n›z› belirtiyor. Bu yaz›l›mlar› kullanman›zdan ya da kullanamaman›zdan dolay› u¤rayabilece¤iniz hiçbir zarardan kendilerinin sorumlu tutulamayaca¤›n› vurguluyor. Ayr›ca, da¤›t›m paketindeki yaz›l›mlar›n çok büyük bir ço¤unlu¤unun ve paketin kendisinin Genel Kamu Lisans› (GNU General Public License) ile da¤›t›ld›¤›n› belirtiyor.
GKL size biraz garip gelebilir. Bu lisans ile da¤›t›lan programlar› hiç kimseye para ödemek zorunda kalmadan kullanabilir ve istedi¤iniz kadar kopyalay›p istedi¤iniz gibi da¤›tabilirsiniz. Microsoft yöneticilerinin “GKL” laf›n›
duyunca neden bir hofl olduklar›n› flimdi anl›yor musunuz?
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LINUX bilgisayar›n›z›n kurulumu s›ras›nda yap›lacak güvenlik ayarlar›n›n
düzeyi soruluyor. “Standard” seçmenizi öneririz. Daha yüksek güvenlik düzeyleri yeni ö¤renenler için biraz fazla güvenli oluyor. ‹kinci kutuda, sisteminizde çal›flacak birtak›m güvenlik denetim yaz›l›mlar›n›n raporlar›n› kime
gönderece¤i soruluyor (Security Administrator). Bu kutuya kurulumun ileri
aflamalar›nda kendinize açaca¤›n›z hesab›n ad›n› girebilece¤iniz gibi baflkas›na ait bir elektronik posta adresi de girebilirsiniz. Önerimiz buraya kendi
hesap ad›n›z› (“cayfer” gibi) girmenizdir.
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Kurulumun önemli bir aflamas›... Diskinizin bölümlemesiyle ilgili seçimlerinizi yapmak üzeresiniz.
• E¤er diskinizin tamam›n› LINUX’a ay›rabilecekseniz “Erase entire disk”
seçimini yap›n›z.
• E¤er diskinizin bölümlenmesi LINUX kurulumu için haz›rsa; yani, bir
tanesi takas alan› olmak, di¤eri LINUX kurulmak üzere en az iki bölüm
tan›ml›ysa “Use existing partitions” seçimini yapabilirsiniz.
• E¤er disk bölümlemeyi kendi kontrolünüz alt›nda yapacaksan›z (-ki bu seçimi öneririz) “Custom disk partitioning” seçimini yap›n›z.
Bundan sonraki ekran görüntüleri 20 GB diski olan, diskin ilk 10 GByte’›nda Windows XP kurulu olan bir disk için verilecektir.
Bu noktada amac›n›z, ekrandaki bölümleme haritas›n› afla¤›da görünen flekle benzer bir flekle getirmek olacakt›r. Yeni bölümleme haritas›nda en az iki
yeni bölüm yer almal›d›r:
1. Takas alan›,
2. LINUX bölümü.
Disk bölümleme haritas›
Windows XP
Bölümü

Takas Alan›

LINUX Bölümü

Öncelikle “Takas Alan›”n› yaratman›z› öneririz. “Takas Alan›” tüm UNIX
iflletim sistemlerinde oldu¤u gibi LINUX’ta da çok önemlidir. Özel bir neden yoksa, takas alan› olarak ay›raca¤›n›z disk alan›n›n boyu, bilgisayar›n›z›n
ana belle¤inin iki kat› kadar olsa yeter.
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Disk bölümlemesini LINUX’a uygun bir flekle getirmek için:
• Varsa Windows bölümü için bir “mount point” tan›mlaman›z,
• Bir takas alan› bölümü yaratman›z ve bölüm tipini “Swap” olarak atama
n›z,
• Kalan alan için de “mount point” olarak “/”; “File system type” (dosya sis
temi tipi) olarak da “Journalised FS” tan›mlaman›z gerekmektedir.

Bu iflleri yapmak için
flemas›nda ilgili disk bölümünü t›klad›ktan sonra soldaki menüden
• “Resize” (boyunu de¤ifltir)
• “Mount point” (ba¤lant› noktas›)
• ve üstteki listeden “File system type” (dosya sistemi tipi)
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seçimlerini ve ayarlar›n› yapman›z gerekmektedir. Bu ifllemleri yaparken önce bir disk bölümünü t›klay›p seçmek, sonra da ayarlar›n› yapmak gerekmektedir.
Bu ifllemler s›ras›nda disk bölümlerini silmek için “Delete”, boyutlar›n› de¤ifltirmek için “Resize”, bofl disk alan›na yeni bölüm yaratmak için de “Create” butonlar›n› kullanabilirsiniz.
E¤er birden fazla fiziksel diskiniz (disk birimi) varsa, bölüm haritas›n›n üst
taraf›nda “hda”, “hdb” (ya da “sda”, “sdb”) gibi bafll›klar göreceksiniz.
Hangi diskin bölümlemesini yapmakta oldu¤unuza dikkat etmelisiniz.
“Done” butonunu t›klay›ncaya kadar yapt›¤›n›z hiç bir de¤ifliklik diske ya
da disklere kaydedilmeyecektir, rahat rahat çal›flabilirsiniz.
Örne¤in takas alan›n› yaratmak için ekrandaki bölümleme haritas›nda bofl
disk alan›n› t›klay›p ard›ndan “Create” butonunu t›klay›n›z. Sonra “File
System Type” kutusunda “Linux Swap” seçip, bu bölüm için ay›raca¤›n›z
alan için “Size in MB” ayar›n› yaklafl›k 512’ye getiriniz ve “OK” butonunu
t›klay›n›z.
Takas alan›n› ay›rd›ktan sonra LINUX iflletim sisteminin yerleflece¤i bölümü tan›mlamal›s›n›z. Bunun için, haritada kalan bofl alan üzerine t›klay›p
“Create” butonunu t›klay›n›z.
Diskin kalan alan›n›n tamam›n› LINUX’a ay›rmak için “Size in MB” sürgüsünü en sa¤a çekiniz.
“Filesystem types” kutusunda “Journalised FS: ext3” seçili olsun, “Mount
point” kutusunda da “/” iflareti olsun.
Amac›n›z afla¤›dakine benzer bir bölümleme haritas› elde etmek olmal›:
1. Hiç ellenmeyecek bir Windows bölümü (tabii varsa),
2. Ana belle¤in iki kat› kadar bir takas alan› ve
3. Diskin kalan› kadar bir LINUX bölümü.
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LINUX için ayr›lan bölüm

Windows
bölümü

Bölüm
fieridi
Takas Alan› olarak ayr›lan bölüm

• Bilgisayar›n›zda birden fazla disk sürücü varsa, yukar›daki harita ekran›nda bu disklerin bölümleme tablolar›n› “hda”, “hdb”, “hdc”, “hdd” gibi bafll›klar alt›nda göreceksiniz.
• LINUX için kullanmay› düflündü¤ünüz diskte bir Windows bölümüne gereksiniminiz yoksa, o diskte yaln›zca bir takas alan› ve LINUX bölümü yer
alabilir.

Disklerinizin bölümlemesini tamamlad›¤›n›zda disk ya da disklerinizin say›s›na ve eski iflletim sistemini korumak isteyip istememenize göre afla¤›daki
bölümleme haritalar›ndan birini elde etmifl olmal›s›n›z:
Tek Disk, Tamam› LINUX’a Ayr›lm›fl

Disk ve
Bölümü

Kapasite

“mount” Noktas›
(mount point)

hda, hda5

200-400 MByte swap

swap

hda, hda6

Kalan k›s›m

“Journalised FS:ext 3”

/

Dosya Sistemi Tipi
(fs Type)
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Tek Disk, Bir K›sm› Windows, Kalan K›s›m LINUX’a Ayr›lm›fl

Disk ve
Bölümü

Kapasite

“mount” Noktas›
(mount point)

Dosya Sistemi Tipi
(fs Type)

hda, hda1

Her ne ise

–

Win98 FAT32

hda, hda5

200-400 MByte swap

swap

hda, hda6

Kalan k›s›m

“Journalised FS:ext 3”

/

Tek Disk, Bölümleme Büyücüsü Taraf›ndan Düzenlenmifl Bölümleme

Disk ve
Bölümü

Kapasite

“mount” Noktas›
(mount point)

Dosya Sistemi Tipi
(fs Type)

hda, had1

1 GByte

/

“Journalised FS:ext 3”

hda, hda5

256 MByte

swap

swap

hda, hda6

1.5 GByte

/usr

“Journalised FS:ext 3”

hda, hda7

4.2 GByte

/home

“Journalised FS:ext 3”

‹ki Diskli PC, ‹kinci Diskin Tamam› LINUX’a Ayr›lm›fl

Disk ve
Bölümü

Kapasite

“mount” Noktas›
(mount point)

hda, hda1

Her ne ise

Win98 FAT32

hdb, hdb5

200-400 MByte swap

swap

hdb, hdb6

Kalan k›s›m

“Journalised FS:ext 3”

/

Dosya Sistemi Tipi
(fs Type)

Bölümleme tablonuz haz›r olunca “Done” butonunu t›klay›n›z. Yeni bölümleme
tablonuzun diske kaydedilece¤ine iliflkin “Partition table of drive hda is going to
be written to disk!” diye bir mesaj alacaks›n›z. “Ok” t›klay›p devam ediniz.
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fiimdi yeni tan›mlanan LINUX bölümü formatlanacakt›r. Bu formatlama, bilgisayar›n›z›n h›z›na ba¤l› olarak 10-20 saniye içinde tamamlanacakt›r. E¤er diskinizde ay›rabilece¤iniz 2 GigaByte kadar fazladan yer varsa, Mandriva da¤›t›m
CD’lerini bu aflamada diske olduklar› gibi yüklemek iyi bir fikir olacakt›r.
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Kurulum CD’lerinin kopyas› diskinizde yer ald›¤›nda çeflitli eksik programlar› yüklemek ya da baz› paketleri silip yeniden yüklemek istedi¤inizde kolayl›k olacakt›r. E¤er CD kopyalar› diskinizde bulunmazsa, da¤›t›m içinden
bir program yüklemek istedi¤inizde, program›n içinde bulundu¤u CD’yi
takman›z istenecektir. ‹leride CD kopyalar›n›n diskte harcad›¤› yer sizi rahats›z ederse /var/ftp/pub/Mandrivalinux/media/ alt›ndaki media1, media
ve media3 dizinlerini silebilirsiniz.
E¤er CD’lerin diske kopyalanmas›n› tercih ederseniz, önce üç da¤›t›m
CD’sinden baflka CD’niz olup olmad›¤› sorulacak (ki buna “yok - none” demelisiniz) sonra CD’ler diske birer birer kopyalanacak, kurulum ondan sonra devam edecektir.
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Kurulum ifllemi bafllad›¤›nda kullanmay› düflündü¤ünüz uygulama gruplar›n› seçmeniz istenecektir. Seçimlerinizi yaparken disk kapasitenizi göz önünde bulundurmal›s›n›z. Siz grup seçtikçe ekran›n en alt›nda “Total size” bafll›¤› yan›nda seçimlerinizin diskte ne kadar yer tutaca¤› görüntülenecektir.
Tipik ve bol keseden yap›lm›fl bir seçim listesi örne¤ini afla¤›daki ekran görüntüsünde görebilirsiniz. Linux alt›nda yaz›l›m gelifltirme çal›flmas› yapmay› düflünmüyorsan›z “Development” bafll›kl› grubu bofluna seçmeyin deriz.
De¤iflik masaüstü denetim yaz›l›mlar›n› denemek istiyorsan›z “Graphical
Environment” grubu alt›nda “KDE Workstation” yan› s›ra “GNOME
Workstation” seçimini de yapman›z› öneririz.
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Unutmay›n! Eksikli¤ini hissetti¤iniz paketleri sonradan kolayca yükleyebilirsiniz.
Seçti¤iniz uygulama yaz›l›m gruplar› aras›nda bir sunucu yaz›l›m varsa (ki
büyük olas›l›kla olacakt›r), bir uyar› ekran› ile karfl›laflacaks›n›z:

‹flletim sistemi ne olursa olsun, sunucu servisleri çal›flt›rmak tehlikelidir. Sunucu yaz›l›mda yer alabilecek bir hata ya da zay›fl›k sorun ç›karabilir. Dikkat ederseniz ç›karabilir diyoruz. Piyasada, bir sunucu yaz›l›m çal›flmas›na
dahi gerek olmadan sorun ç›kmas› garantili iflletim sistemleri bulundu¤unu
belirtmemize herhalde gerek yok. fiaka bir yana, bu uyar› ekran›nda çekinmeden “Next” seçimini yapabilirsiniz.
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Evet... Bir kahveyi hak ettiniz. fiimdi bilgisayar›n›z›n h›z›na ba¤l› olarak yar›m
saat-k›rk befl dakika kadar beklemeniz gerekecek. Kurulum CD’lerinin diske
kopyalanmas›n› istemediyseniz arada s›rada CD de¤ifltirmeniz istenecektir.
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Yukardaki ekran, LINUX sisteminizin root kullan›c›s› için bir flifre seçmenizi istiyor. Hat›rlarsan›z ad› root olan kullan›c› LINUX aç›s›ndan özel bir
kullan›c›yd›. root isimli kullan›c› sistemde herfleyi yapmaya yetkilidir. ‹leride
sistem yöneticisi yetkilerine gereksinim duydu¤unuzda, root kimli¤ine bürünmeniz gerekecektir.
LINUX, “root” kimli¤iyle ifl yapan kullan›c›lar›n ne yapt›¤›n› iyi bildi¤ini varsayar ve pek çok geri al›namayacak iflleme iliflkin komutlar› sorgusuz sualsiz yerine getirir. Acemili¤i üstünüzden atmadan, gerekmedikçe “root”
kimli¤ine bürünmemenizi öneririz. Tek bir komutla kritik dosya ya da dizinleri silip tüm sistemi çökertebilirsiniz.

Sisteminiz bir bilgisayar a¤›na ba¤l›ysa sak›n ha “fiifresiz root kullan›c›” (No
password) seçimini yapmay›n›z. root kullan›c› için flifrenizi seçtikten sonra
en az bir tane normal kullan›c› tan›tmal›s›n›z. Do¤al olarak bu kullan›c› için
en iyi aday kendinizsiniz.
LINUX, güvenlik nedeniyle bilgisayar a¤›ndan “root” kimli¤iyle gelen istekleri geri çevirir. Bu nedenle sisteminize uzaktan eriflerek sistem yönetimiyle ilgili bir ifl yapaca¤›n›zda, önce normal bir kullan›c› kimli¤iyle ba¤lan›p
sonra “root” kimli¤ine bürünmelisiniz. Bu nedenle kendinize mutlaka s›radan bir kullan›c› hesab› açmal›s›n›z.
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root kullan›c›n›n ard›ndan normal kullan›c›lar› tan›tman›z istenecektir. Bu
aflamada bir tane normal kullan›c› tan›tman›z yeterli olacakt›r. Nas›lsa sonradan istedi¤iniz kadar kullan›c› tan›tabilirsiniz.
UNIX geleneklerine göre kullan›c› tan›t›m kodlar› (User Name, User ID,
Login Name diye de adland›r›l›r) küçük harflerden oluflturulur. Sizin de ayn› gelene¤e uyman›z› öneririz. Ayr›ca kullan›c› tan›t›m kodu olarak seçece¤iniz karakter dizisinin en fazla 8 karakter uzunlu¤unda olmas›na ve boflluk
karakteri, Türkçe’ye özgü karakter ve noktalama iflareti içermemesine de
dikkat ediniz.
Kullan›c›lar için seçti¤iniz kullan›c› tan›t›m kodlar› o kiflilerin e-posta adresi olacakt›r. Bu nedenle “k1”, “u2” gibi kifliliksiz kodlar da seçmemelisiniz.

Bu tan›tt›¤›n›z kullan›c›n›n sisteminiz aç›ld›¤›nda otomatik olarak sisteme
girifl yapmas›n› isteyip istemedi¤iniz soruluyor. E¤er yan›t›n›z “Evet” olacaksa, bu kullan›c› için bafllat›lacak pencere yöneticisini de seçebilirsiniz
(KDE, GNOME gibi). Önerimiz sistem aç›ld›¤›nda seçilmifl bir kullan›c›n›n
sisteme girifl yapmas›n› seçmemeniz do¤rultusundad›r. “Do you want to use
this feature?” seçimini bofl b›rakarak “Next” butonunu t›klay›n›z.
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Sisteminizin aç›l›fl› s›ras›nda yüklenecek iflletim sistemini seçen program›n
(LILO: Linux Loader) yüklenece¤i disk birimi soruluyor. “First sector of drive (MBR)” seçip devam ediniz.
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fiimdi de s›ra bilgisayar›n›z›n ayr›nt›l› ayarlar›n›n yap›lmas›na geldi.
Bu aflamada klavye, arabirim dili (Country seçene¤i), zaman dilimi (Timezone), grafik arabirim kart› (Graphical Interface), a¤ ayarlar› (Network-LAN),
güvenlik düzeyi (Security Level), aç›l›fl seçeneklerini (Boot) seçme ve de¤ifltirme flans› sunuluyor.
Bunlar aras›nda en önemli olan› “Network-LAN” ayar›d›r. Asl›nda bu seçimlerin hepsini sonradan de¤ifltirebilirsiniz ama haz›r yeri gelmiflken klavye seçiminde “US keyboard (international)” seçip, “More “ butonunu t›klay›p ard›ndan “Turkish (modern “Q” mode)” veya “Turkish (traditional “F”
mode”) seçiniz.
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“Country” seçimini “Turkey” olarak yapman›z› öneririz.
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Zaman diliminizi (Timezone) “Europe/Istanbul” seçmelisiniz. Bu seçimi
yapt›¤›n›zda iki soru sorulacakt›r:
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1. Hardware clock set to GMT
2. Automatic time synchronization (using NTP)

“Hardware clock set to GMT” seçimi, bilgisayar›n›z›n saat devresini Greenwich standart saatine ayarlama seçimidir. Bofl b›rakman›z› öneririz. “Automatic time synchronization” seçimi de sisteminizin saatinin NTP (Network
Time Protocol) protokolü ile bir saat sunucusundan al›n›p al›nmayaca¤›n›
belirler. Bunu da bofl b›rakman›z› öneririz.
Yaz›c› ayarlar› için “Printer – Remote CUPS Server” seçimini yap›n›z.

CUPS, Common UNIX Printing System sözcüklerinin bafl harfleridir
(“kaps” diye okunur). Son y›llarda kullan›lmakta olan en geliflmifl yaz›c› denetim sistemidir. Bir UNIX bilgisayara do¤rudan ba¤l› yaz›c›lar kadar a¤
üzerinden eriflilebilen yaz›c›lar› da büyük baflar›yla denetleyebilir. Kurulumu da oldukça kolayd›r.
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Afla¤›daki ekran görüntülerinden de kolayl›kla izleyebilece¤iniz gibi yaz›c›n›z›n otomatik tan›nmas›n› sa¤layabilirsiniz (“Auto-detect printers connected to this machine”).
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E¤er otomatik ayar seçmediyseniz, yaz›c›n›z›n ba¤l› bulundu¤u arabirimi
seçmelisiniz:

Yaz›c›n›za bir isim, belki modelini belirten bir aç›klama ve belki de en
önemlisi yerini belirten (örne¤in hangi odada oldu¤unu belirten) aç›klamalar girmelisiniz. Çok yaz›c›l› büyük bir bilgisayar a¤›nda yaz›c›n›n yerini belirten aç›klama notu çok yararl› olmaktad›r.

S›ra geldi yaz›c› sürücü programlar› için marka ve model seçmeye...
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Ka¤›t boyutu vs. ayarlar›...

Yaz›c› ayarlar›n›n do¤ru olup olmad›¤›n› test etmekte yarar var...

Evet! Yaz›c› ayarlar›n›z tamam! fiimdi LAN ayarlar› önemli!
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‹nternet ba¤lant›n›z› bir ADSL Modem ile yap›yorsan›z, yani ADSL Modeminiz bilgisayar›n›z›n içinde tak›l› ise ya da USB arabirimi ile ba¤lan›yorsa,
bu listeden “ADSL Connection” seçimini yap›p, ADSL Servis sa¤lay›c›n›z›n
size vermifl olmas› gereken bilgiler arac›l›¤› ile kuruluma devam ediniz.
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‹nternet ba¤lant›n›z› ADSL hat üzerinden bir ADSL yönlendirici (ADSL
Router) ile yap›yorsan›z, büyük olas›l›kla bilgisayar›n›z ADSL yönlendirici
cihaz›na Ethernet arabirimi ile ba¤lan›yordur. Bu durumda listeden “LAN
Connection” seçip kuruluma devam ediniz.
‹nternet ba¤lant›n›z› bir Kablo Modem ile yap›yorsan›z, yani Kablo Modeminiz bilgisayar›n›z›n içinde tak›l› ise ya da USB arabirimi ile ba¤lan›yorsa,
bu listeden “Cable Connection” seçimini yap›p, Kablo-Net servis sa¤lay›c›n›z›n size vermifl olmas› gereken bilgiler arac›l›¤› ile kuruluma devam ediniz.
Bilgisayar›n›z bir yerel bilgisayar a¤›na ba¤l›ysa büyük olas›l›kla Ethernet
arabirimi ile ba¤lan›yordur. Bu durumda listeden “LAN Connection” seçip
kuruluma devam ediniz.
E¤er bilgisayar›n›zda bir Wi-Fi Telsiz Ethernet arabirimi (Wireless Ethernet) varsa, ve Mandriva kurulum yaz›l›m› bu kart› tan›d›ysa, yukar›daki listede bir de “Wireless Connection” seçene¤i yer alacakt›r. E¤er a¤ ba¤lant›s› için sadece Wi-Fi arabirimi kullanacaksan›z “Wireless Connection” seçip
devam ediniz. Wi-Fi arabirimi yan›s›ra Ethernet arabirimi de varsa ve bunu
da kullanacaksan›z “LAN Connection” seçimiyle devam ediniz.
fiimdi de s›ra bulunan Ethernet arabiriminizi seçmeye ve bu arabirim için
TCP/IP ayarlar›na geldi...
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Internet, TCP/IP protokolü denilen bir iletiflim protokolleri toplulu¤u üzerine yap›land›r›lm›flt›r. Bu protokol gere¤i internet veya TCP/IP a¤› üzerinde yer alacak her bilgisayar›n bir IP numaras› olmal›d›r. Ayn› bir ülkenin telefon flebekesine ba¤lanacak her telefonun bir abone numaras› olmas› gerekti¤i gibi... Bu abone numaralar›na siz karar veremezsiniz, numaralar telefon
hizmetini veren kurulufl taraf›ndan da¤›t›l›r ve her abonenin numaras›
farkl›d›r.
Kendi özel telefon flebekeniz varsa, örne¤in flirketinizde bir telefon santral›n›z varsa dahili abonelerin numaralar›n› istedi¤iniz gibi seçer ve da¤›t›rs›n›z,
ancak gene de her abonenin farkl› bir numaras› olmal›d›r. Buna benzer flekilde d›fl dünyayla do¤rudan ba¤lant›s› olmayan bir a¤›n›z varsa, içerdeki
bilgisayarlara, birbirlerinden farkl› olmak kayd›yla istedi¤iniz IP numaralar›n› verebilirsiniz. Böyle durumlarda genellikle 192.168.0.1 serisi IP numaralar› kullan›l›r.
Bilgisayar a¤›n›z›n d›fl dünyaya ba¤lant›s› varsa IP numaralar›n›n seçiminde
pek özgür de¤ilsiniz demektir. Kullanabilece¤iniz IP numaralar› için servis
sa¤lay›c›n›zla veya a¤ yöneticinizle görüflmelisiniz.
Asl›nda TCP/IP protokolüne göre IP numaralar› bilgisayarlara de¤il, bilgisayarlar›n a¤ arabirimlerine verilir. Bir baflka deyiflle, bir bilgisayar üzerinde
birden fazla a¤ arabirimi varsa (2 Ethernet arabirimi veya bir Ethernet arabirimi + bir çevirmeli a¤ arabirimi gibi) o bilgisayar üzerinde tan›ml› iki IP
numaras› olmal›d›r. Bu akl›n›z›n bir kenar›nda bulunsun.
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Bir bilgisayar›n TCP/IP protokolüyle çal›flan bir a¤a ba¤lanabilmesi için
dört önemli parametrenin TCP/IP ayarlar› olarak girilmifl olmas› gerekir.
Bunlar:
a. IP adresi,
b. A¤ geçidinin IP adresi (Gateway, Router IP Address),
c. Alt a¤ maskesi (Subnet Mask),
d. En az bir DNS sunucunun IP adresi.
Bu parametreler, bilgisayar›n›z›n ba¤lanaca¤› a¤a özgü parametrelerdir ve
do¤ru olarak girilmelidir.
Bilgisayar›n›z›n TCP/IP ayarlar›n› iki yöntemle yapabilirsiniz:
1. Varsa, bir DHCP servisi üzerinden otomatik olarak,
2. Tüm parametreleri elle kendiniz girerek (manuel).
E¤er a¤ ba¤lant›n›z› bir ADSL yönlendirici üzerinden veya Wi-Fi arabirimle kuruyorsan›z çok büyük olas›l›kla yönlendirici veya Wi-Fi eriflim noktas›
cihaz›n›zda (Wireless Access Point) yararlanabilece¤iniz bir DHCP sunucu
(Dynamic Host Configuration Protocol) vard›r. Bu DHCP sunucunun ayarlar› do¤ru yap›ld›ysa, yak›nlardaki bir bilgisayar›n istemesi durumunda kendisine olmas› gereken TCP/IP ayar parametrelerini gönderecektir. Örne¤in
Wi-Fi eriflim noktalar› bu flekilde çal›fl›r. Dizüstü bilgisayar›n›zla bir Wi-Fi
eriflim noktas›n›n kapsama alan›na girdi¤inizde, bilgisayar›n›z radyo dalgalar›yla DHCP iste¤i yay›nlayarak etrafta kendisine TCP/IP ayar parametreleri verebilecek bir sunucu arar. Eriflim noktas› da koflullar uygunsa bu istemciye gerekli ayarlar› yapmas› için uygun parametreleri gönderir.
DHCP sunucular sadece Wi-Fi servislerde kullan›lmaz. E¤er a¤ yöneticisi
DHCP ile otomatik ayar da¤›tma yolunu seçtiyse, kablolu Ethernet ba¤lant›lar›nda da DHCP kullan›labilir.
Bir ADSL ya da KabloNet yönlendirici ya da Wi-Fi eriflim noktas› üzerinden servis al›yorsan›z büyük olas›l›kla DHCP seçmeniz gerekecektir.
‹çinde yer alaca¤›n›z a¤›n özelliklerine göre otomatik ya da manuel kurulum
seçimi yapt›ktan sonra devam edebilirsiniz.
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Manuel ayarlama yöntemini seçti¤inizde girmeniz gereken bilgiler: IP
adresi, alt a¤ maskesi (Netmask), DNS sunucular› ve a¤ gecidi (Gataway)
adresleridir.
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Bilgisayar›n›za vermek üzere bir isim seçmelisiniz. Diyelim ki bilgisayar›n›za
orion ismini uygun gördünüz ve bu bilgisayar› bilkent.edu.tr ismiyle kaydedilmifl olan bir a¤a ba¤l›yorsunuz. Bu durumda “Host Name” (Bilgisayar
Ad›) olarak orion.bilkent.edu.tr dizisini girmeli ve a¤›n›z›n yöneticisine seçti¤iniz isim ve IP numaras›n› vererek DNS (Domain Name Services) kayd› yap›lmas›n› istemelisiniz. E¤er bir makinenin DNS kayd› yap›lmazsa di¤er bilgisayarlar taraf›ndan isimle bulunamazlar. Ayn› telefon rehberinde ismi olmayan abonelere, numaralar›n› bilenler d›fl›nda kimsenin eriflemeyece¤i gibi.
“DNS Server” sat›r›na parças› bulundu¤unuz bilgisayar a¤›na DNS hizmeti
veren bilgisayar›n IP numaras›n› girmelisiniz.
DNS (Domain Name Services) hizmeti veren bilgisayarlar›n temel ifllevi
sembolik internet adreslerini say›sal IP numaralar›na dönüfltüren bir çeflit “bilinmeyen numaralar hizmeti” vermektir. Internet üzerindeki adreslendirme sistemi tamamen say›sal IP adresleri üzerine kurulmufltur. Web
taray›c›n›zla Hürriyet gazetesinin sayfalar›na bakmak için www.hurriyet.com.tr adresini verdi¤inizde birilerinin bu sembolik adresi say›sal IP
adresine çevirmesi gerekecektir. TCP/IP paketleri sembolik isimlerle hiçbir yere gidemezler...

Kullan›c›lar›n bir sürü say›sal adres ezberlemeleri pratik olmayaca¤› için internet üzerindeki bilgisayar a¤lar›na ve bilgisayarlara sembolik isimler verilmifltir. Sembolik isimlerin hangi say›sal adreslere karfl›l›k geldi¤inin bulunmas› görevi de DNS sunucular›na verilmifltir. Bu sunucu, söz konusu a¤
içinde yer alan bir bilgisayar olabilece¤i gibi bir üst a¤da da yer alabilir.
DNS sunucunuzun IP numaras›n›n ne olmas› gerekti¤ini a¤ yöneticinizden
veya a¤›n›za internet hizmeti veren kuruluflun a¤ yöneticilerinden ö¤renebilirsiniz.
Bu ekrandaki üçüncü önemli parametre bilgisayar a¤›n›z›n “A¤ Geçidi”
(Gateway, “geytvey” diye okunur, çok yayg›n ve yanl›fl olarak okundu¤u
flekliyle “getevey” de¤il!) görevini üstlenmifl olan yönlendiricinin (router)
adresidir. Bilgisayar a¤›n›z›n “a¤ geçidi adresini” servis sa¤lay›c›n›zdan ö¤renebilirsiniz.
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S›ra geldi grafik kart›n›z›n ve ekran›n›z›n ayarlar›na.

Çok büyük ölçüde otomatik olan bu aflamay› sonuna kadar götürmeli ve
özellikle en sondaki “test” ifllemini yapmal›s›n›z.

Görüntü kart›n›z ve monitör tipiniz büyük olas›l›kla otomatik tan›narak
onaylaman›z için size bir öneride bulunulacakt›r.
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fiimdi de s›ra renk zenginli¤i ile ilgili tercihinizi belirtmekte...
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Do¤al olarak, önerilen çözünürlük ve renk say›s›n› seçmelisiniz. Çözünürlük
için önerilenden yüksek de¤erleri denemeye de¤ebilir.

64

Mandriva LINUX Kurulumu

Sistemin aç›l›fllar›nda X Window sisteminin otomatik olarak bafllat›lmas›n›
isteyip istemedi¤iniz soruluyor. Aç›kças›, deneyimli kullan›c›lar bu soruya
“No” yan›t›n› verip geçer. Grafik ekran gerekti¤i zaman startx komutunu
verip Xorg’u kendileri bafllatmay› tercih ederler. Ama, estetik nedenlerle,
flimdilik de olsa, “Yes” seçmeyi düflünebilirsiniz.
Asl›nda kurulumla ilgili iflleriniz neredeyse bitti. Ayr›nt›l› kurulum seçenekleri aras›nda düzenleme yapman›z gereken baflka bir bölüm kalmad›. Gene
de merak ediyorsan›z
• Security-Firewall
• Boot-Bootloader
• Services
gibi seçimleri yap›p oralarda neler varm›fl bir göz atabilirsiniz.
“Next” t›klad›¤›n›zda karfl›n›za son kurulum ekran› olan “Mandriva LINUX güncelleme” ekran› gelecektir.
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Internet ba¤lant› h›z›n›z yüksekse ve vaktiniz varsa bu güncelleme sürecinden geçmenizi hararetle öneririz. Ancak, LINUX’u yeni ö¤renmek üzere
kuruyorsan›z bizce bu güncelleme süreciyle flimdilik vakit kaybetmeyin.
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Evet, bitti... Varsa sürücüden disketi ve CD’yi ç›kar›p “Ok” butonunu t›klay›n›z. Sisteminiz yeniden bafllat›lacak ve diskteki LINUX belle¤e yüklenecektir.
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BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

TUX
LINUX iflletim sisteminin gelifltirilme sürecinin ilk y›llar›nda
projeye katk›da bulunan programc›lar›n üye olduklar› internet tart›flma listesinde “art›k bir logoya gereksinim oldu¤u” konusunda düflünceler ortaya ç›kt›. Önceleri flahin, tilki, köpekbal›¤›, kartal gibi y›rt›c› hayvanlar üzerinde duruldu. Kiflili¤inin bir özelli¤inden olsa gerek,
LINUX’un yarat›c›s› Linus Torvalds, y›rt›c› bir hayvan yerine fikirlerin
“penguen” üzerine yöneltilmesini önerdi. Tart›flmalar ilerledikçe “karn›
tok, s›rt› pek bir penguen” üzerinde görüfl birli¤i sa¤land›.
Sonunda Larry Ewing, halen kullan›lmakta olan penguen logosunu gelifltirdi. Karn› bal›klarla dolu, yeni ge¤irmifl, mutlu penguen çok be¤enildi.
S›ra bu penguene bir isim bulmaya gelmiflti. Penguenlerin tüylerinin desenlerinin smokine benzemesi nedeniyle, smokin sözcü¤ünün ‹ngilizcesi olan “tuxedo”dan esinlenerek “TUX” ad› seçildi.
Standart TUX resimleri yan›s›ra çeflitlemelerini bir arada www.linux.org/info/logos.html adresinde bulabilirsiniz.
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