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Linux �öyle iyi, böyle iyi, �öyle güvenilir, böyle verimli vs. vs. Laf laf laf... Bu sefer 
dedik ki biraz daha ileriye gidelim ve bakalım bu dediklerimiz ne kadar do�ru, Linux 
ne kadar keyifli, ne kadar i�e yarar bir �ey ve bu proje için kolları sıvadık. 
 
Proje basitçe �u, biz Fazlamesai ekibi olarak, yeni ba�layan kullanıcıları baz 
alarak, evinizde, i�yerinizde herhangi bir makinanıza, adım adım nasıl Linux 
kurabilirsiniz, bunu anlataca�ız ve her adımda kar�ıla�ılabilen problemleri, bunların 
çözümlerini burada açtı�ımız bir forumdan sizlerle payla�aca�ız. Ne dersiniz, var 
mısınız Linux kurmaya? 
 
Buraya geldi�inize göre varsınız demektir ;) 
 
Öncelikle amaçlarımızı belirleyelim. Öyle bir Linux kuraca�ız ki; 
 

• Modem, DSL, Kablonet ya da ethernet üzerinden Internete ba�lanabilecek. 
• Internet üzerinde dola�ma, mail, ftp, telnet gibi temel Internet uygulamalarını 

çalı�tırabilecek, ICQ, Yahoo vs. IM protocolleri ile haberle�ecek. 
• Word, Excel gibi temel i� dünyası dökümanlarını düzenleyebilecek. 
• Uygulamaları Internet`ten indirip derleyerek sisteme ekleyebilecek. 
• VCD, DivX, Mpeg, MP3, Jpeg, PNG, GIF gibi belli ba�lı bütün medya 

formatlarını gösterebilecek. 
• Vazgeçemedi�imiz bazı oyunları ;) (Starcraft, Quake, CounterStrike vs.) 

oynayabilecek. 
 
Bütün bunları CD`lerce da�ıtım indirmeden, bir 56K modem ile makul bir sürede 
indirilebilecek kadar (mak. 120MB) veri ile - yakla�ık Napster`dan 30 MP3 indirdi�inizi 
dü�ünün :) - bilgisayara biraz olsun hevesi olanların az biraz çaba ile kolayca 
anlayabilece�i �ekilde kurulabilecek bir da�ıtım ile gerçekle�tirece�iz... 
 
Sanırım daha fazla uzatmadan elimizi ıslatmanın zamanı geldi. 
 
Da�ıtımımız daha önce de defalarca bahsetmi� oldu�umuz Vectorlinux 2.5. 
Vectorlinux, uzun süreden beri takip etti�imiz, çok büyük keyif alarak kullandı�ımız 
bir da�ıtım. Peki bu da�ıtımı di�erlerinden özel kılan kriterler ne?  
 
Öncelikle boyutları. Vektorlinux 40Mblık temel sistem ve 60Mb`lık X-Windows (ve 
programları) bölümlerinden olu�uyor. Peki bu ne demek ? Yani Internet üzerinde 
hizmet veren sunucuların i�ini yapmak, görsellik gerektirmeyen temel i�leri 
gerçekle�tirmek isterseniz, bu 40Mb`lık kısım sizin bütün i�lerinizi görebiliyor. Ama 
illa da pencere tabanlı çalı�mak istiyorum, konsol bana çok çekici gelmiyor diyorsanız 
bu sefer de makinanızın gücüne göre ya XF4.2`i içeren 60Mb`lık paketi, ya da 
XF3.3`ü içeren 40Mb`lık paketi indiriyorsunuz. Ve bütün kurulum bitti�inde - yakla�ık 
10dk kadar bir zaman alıyor :) - artık Internete girebilen, masaüstündeki hemen 
hemen her i�i yapabilmesinin yanısıra belli ba�lı sunucu i�lemlerini de yapabilen ve 
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bütün bunlara ra�men harddiskinizde yakla�ık 300-350Mb kadar yer tutan bir i�letim 
sistemine sahip olacaksınız. 
 
�kinci önemli nokta ise VectorLinux`un donanım konusunda fazlasıyla mütevazi 
olması. E�er 16mb RAM`e sahip bir 486`nız varsa VectorLinux + XF3.3u oldukca 
rahatlıkla kullanabilirsiniz. XF4.2 kullanmak içinse, P133 civarı bir makina daha iyi 
olacaktır. Burada dikkatinizi çekmek isterim ki bahsedilen donanımlar malum �irketin 
`Bizim i�letim sistemimiz hala 486 i�lemcilerde çalı�ıyor` diyerek kastetti�i 
laboratuvar �artlarını kastetmemektedir. Böyle bir makina ile yukarda belirtilen 
i�levlerin büyük bir kısmı, (belki compile biraz sizi bekletir :) hiç sorunsuz, ve öyle 
uzun uzun makina çakıldı mı acaba diye dertlere dü�meden i�inizi görecektir. 
 
Bir ba�ka önemli konu ise Vectorlinux kurulumunun kolaylı�ı. Açıkcası bir zip 
dosyasını açmaktan ibaret olan kurulum, öyle yarım saat bir saat acaba bu i�ime 
yarar mı diye dü�üne dü�üne paket seçip install etmekten sizi kurtarmaktadır. 
Kurulumun ardından, konfigürasyon ise, yine temel kavramları bilen bir kullanıcının 
birazcık yardımla altından kalkabilece�i zorluktadır. 
 
A�zınıza bu kadar bal çaldıktan sonra bu günkü ilk adımımızla ba�layalım. Öncelikle 
VectorLinux`u indirmemiz gerekmekte. Bunu yapabilece�iniz adres ise  
 
http://www.ibiblio.org/pub/linux/distributions/vectorlinux/veclinux-2.5/ 
 
Bu Vectorlinux 2.5`un ana dosya ar�ivi. Buradan sizin ihtiyacınız olan dosyalar: 
 

• /vl-base/veclinux.bz2 
• /XFree-4.2/XF-4.2.bz2 
 

Daha önce de bahsetti�im gibi e�er sisteminiz 486 veya 386 ise bu sefer XF-4.2.bz2 
yerine 
 

• /XFree-3.3.6/XF-3.3.6.bz2 
 
kurmanızda fayda var. 
 
Bu dosyalar temel da�ıtım dosyaları. �lki 40Mb kadar ikincisi ise 60Mb kadar bir 
büyüklükte. 56K bir modem ile indirmek (Flashget veya benzeri bir programla 4K 
ortalama hızla) yakla�ık 7 saat sürecektir. �ster böyle yapın isterseniz Kablo ya da 
DSL`i olan bir arkada�ınızdan rica edin maksimum iki saat içinde indirsin. 
 
Bu iki temel dosyadan ba�ka, sistemi disketten açıp Vectorlinux kurulabilir hale 
getirmek içinde Boot ve Root disketleri denen iki diskete ihtiyacımız olacak. Bunları 
da 
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• http://www.ibiblio.org/pub/linux/distributions/vectorlinux/veclinux-2.5/disks/ 
 
directorysi altından indirebilirsiniz. Sisteminizde kullandı�ınız harddiske göre (büyük 
ihtimalle IDE`dir) ve i�lemcinize göre uygun boot diski ve bütün sistemler için aynı 
olan root diski indirmeniz gerekmekte. 
 
E�er bütün bunları yaptıysanız, bütün malzemeniz elinizde demektir. Bugün için 
burada bırakıp, yazı dizimizin bir sonraki bölümünde kuruluma ba�layaca�ız. 
 
 
(Bütün bunları anlatırken, nasıl bir motivasyona sahip oldu�umuz, ne 
dü�ünerek böyle bir �ey yaptı�ımızı merak edenleriniz için) 
 
Fazlamesai.net ekibi olarak biz yakla�ık bir altı aydır, yaptı�ımız bütün i�leri Linux 
masaüstüne ta�ımak, gerek do�umuna, gerek �u anki dinamizmine hayran 
oldu�umuz Linux hareketinin, fiilen içinde yer alabilmek ve belki de en temelde, 
güvenilir, rahat kullanılan ve serbest bir i�letim sistemi kullanmak için çaba 
gösteriyoruz. Bunu yaparken zaman zaman (bir türlü konfigüre edemedi�imiz bir 
grafik kartı yüzünden masayı yumrukladı�ımız da oldu, root olarak etc`yi 
uçurdu�umuzda ;). Öte yandan bozuk çalı�an bir programın yazarı ile IRC`de 
saatlerce sohbet edip beraber programı düzelltti�imiz, ya da saçma sapan bir IRQ 
problemi yüzünden 10,000Km uzaklıklarda evlerimizden yeni edindi�imiz 
dostlarımızla sohbet etti�imizde. 
 
Sonuçta gördük ki, payla�ıma açık olan, almaktansa vermeyi tercih eden günün 
sonunda hep biraz daha huzurlu oluyor - ve en iyi sistemleri kullanıyor :) - ��te bu 
aldı�ımız keyfi sizlerle payla�mak için buradayız, bu makaleyi yazıyoruz. 
 
E�er siz de derseniz ki `benim de çorbada tuzum bulunsun, �öyle bir katkım olsun` 
veya `bakın bunları yanlı� yazmı�sınız, do�rusu �u olacaktı` lütfen katılmaktan 
çekinmeyin... Hatta katılmazsanız hatırımız kalır :) 
 
Kıvılcım `Sundance` Hindistan 
 
4 Nisan 2002 - 00:51 
 
Fazlamesai HQ / Taksim 
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Eveet, Vector Linux Kuruyoruz`un yeni bölümüne ho� geldiniz. 
 
Sizlerden aldı�ımız tepkiler bizleri oldukça sevindirdi. Ne yönde nasıl bir çalı�ma 
yapmamız gerekti�i, bunun nasıl bir ilgi ve destek görece�i konusunda küçük de olsa 
kararsızlıklarımız vardı, verdi�iniz tepkilerle bunu çözmemiz konusunda oldukça 
yardımcı oldunuz. 
 
Gelelim yakla�ık iki haftadır bekledi�iniz kuruluma.  
 
Öncelikte burada bahsedilen adımlar oldukça güvenlidir. E�er çooook dikkatsiz 
davranmazsanız bir kaza olup harddiskinizdeki bilgileri kaybetme ihtimaliniz dü�ük. 
Ama yine de böyle bir ihtimal var ve bunun sorumlulu�u da sizin üstünüzde. 
Kuruluma ba�lamadan önce kendinize bir startup disketi hazırlarsanız, daha sonra bir 
çok ba�a�rısından kurtulursunuz. 
 
Ve bu kurulum için bir miktar bilgisayara yakınlık :) bir iki defa en az kapa�ını açıp 
içinde ne var diye bakmı� olmak, harddiskler hakkında (master/slave nedir gibi) bir 
�eyler biliyor olmak gerekmektedir. 
 
Bütün bu bilgiler ö�retme amaçlıdır, herhangibir yanlı� ya da kötü niyetli kullanımı ve 
sonucunda gelebilecek zararlardan (bilgi kaybı, donanıma gelecek zararlar, saç 
dökülmesi, sevgilinizin terketmesi, okulda notlarınızın dü�mesi vs. gibi) sadece siz 
sorumlusunuz. Bu sorumluluk yazarın problemlerini de içermektedir :)  
 
Basitçe yapaca�ımız i�, ya ikinci bir harddiske, ya da mevcut harddiskimizde ba�ka 
bir bölüme Vectorlinux kurmak. Bunun için do�al olarak harddiskinizde bo� alan 
bulunması, dahası bo�altabilece�iniz bir disk bölümü (partition) olması gerekmekte. 
Peki bu i� için ne kadar bir harddisk alanı lazım. Açıkcası kullanılabilir ve birçok i�inizi 
görebilir bir sistem 500Mb`tan ba�layıp yukarı do�ru gidiyor. Benim yakla�ık altı aydır 
problemsiz çalı�tı�ım sistemde ise Linux için 1200Mb ayrılmı� durumda ve inanın 
bana bu her�ey için fazla fazla yeterli. 
 
Bir di�er disk bölümüne ya da ayrı harddiske kurmak konusunda benim tavsiyem ayrı 
harddisk, ama aynı harddiskde ayrı bölüme kurmak da zor bir �ey de�il, veya daha 
tehlikeli. Burada ikisini de yapmayı elimizden geldi�ince anlataca�ız. 
 
Öncelikle bir bakalım harddiskinizde yeterli yer var mı ? Dahası bo�altabilece�iniz bu 
türden bir disk bölümü var mı ? E�er böyle bir disk bölümüne sahip de�ilseniz çok 
üzülmeyin çünkü bu i�i gerçekle�tirebilen bir program veclinux.zip dosyasının içinde 
dostools/fips20 altında durmaktadır. 
 
Fips'in özelli�i, harddiskinizde belli bir yerden sonra yeni bir disk bölümü 
olu�turmaktır. Bunun için de öncelikle keseka�ıdını bir sallayıp yer kazanmanız 
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(harddiskinizi defragmantasyon i�leminden geçirmeniz) gerekmekte. Ardından ise 
Fips kullanarak harddiskinizin belli bölümünü ayırabilirsiniz. 
 
Örnek olarak 10Gb'lık bir harddiskinizde 6Gb ve 4 Gb'lık iki bölüm var. Bunlardan 
ikincisini defragmante ettikten sonra gördünüz ki harddiskin 2GB'ı dolu. O zaman 
FIPS'e 4GB'dan sonrasını ayırması için komut veriyorsunuz. Tebrikler artık yeni bir 
harddisk bölümünüz oldu. 
 
Kurulum için izlenebilecek temel iki yol var. Bir tanesi makinanızda boot ve root 
disklerini olu�turup bunlar sayesinde ana veclinux.bz2 dosyasını kurmak, ikincisi ise 
harddiskinizde mevcut çalı�makta olan bir disk bölüne bir dizin açıp bunun altına 
gerekli kurulum dosyalarını kopyalayıp oradan çalı�tırmak. 
 
Açıkçası ben ikinci yöntemi tercih ediyorum. Burada bizlele beraber Vectorlinux 
kuracak olan arkada�ların da bu yöntemi daha kolay bulaca�ını sanıyorum. Dahası 
bu yöntem için boot ve root disklerin imajlarını ve daha sonrada pentiumide.bz2 
dosyasini indirmek gerekli de�il, bu da yakla�ık olarak sizi 11-12Mb fazladan 
downloaddan kurtarıyor. Öte yandan veclinux.zip dosyasını indirmeniz gerekiyor. Bu 
dosya da yakla�ık 5Mb büyüklü�ünde. 
 
Bu dosyayı indirdikten sonra mevcut çalı�an harddisk bölünüzde bir veclinux dizini 
olu�turup bunun altina vectorlinux.zip dosyasını açıyorsunuz.  
 
Ardından aynı dizine vectorlinux.bz2 dosyasını da koyuyorsunuz (açmaya 
çalı�mayın) 
 
Son olarak da (burası önemli) DOS modunda makinanızı açıp (windows altından dos 
olmaz) ram.bat dosyasını çalı�tırıyorsunuz. 
 
�u anda kurulum için özel olarak hazırlanmı� bir Linux da�ıtımını izlemektesiniz :) Bu 
sistem çok basitçe hazırlanmı� olup sizin sadece vectorlinux kurmanız için gerekli 
minimum programları içerir. 
 
Sanırım artık ekranda kayan yazılar durdu. Öncelikle yapmanız gereken kendinize bir 
Linux disk bölümü olu�turmak. Bunun için de - dinazorlar beni ba�ı�lasın :) - cfdisk 
kullanaca�ız.  
 
Bu noktada Linux'un harddiskleri nasıl tanıdı�ı konusunda bir �eyler açıklamakta 
fayda var sanırım. Linux harddiski cinsine, hangi ide kablosuna takılı oldu�una ve 
master/slave ayarlarına göre tanır. 
 
Örnek: 
1.ide'e takılı master bir harddisk /dev/hda'dır. 
2.ide'e takılı slave bir harddisk ise /dev/hdd'dir. 
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Dolayısıyla ana harddiskimizde yer açtı�ımızı dü�ünürsek verece�imiz komut 
cfdisk /dev/hda olacaktır. 
 
Evet, �u anda hda'nın bölümlerini görüyoruz. Burada görmemiz gereken �ey 
tahminen: 
 

 
 
böyle bir ekrandır (ext3'ü görmezlikten gelin ;). Burada bizim ayarlayaca�ımız disk 
bölümü Freespace yerine gelecektir. Bu yüzden cursor tu�ları ile freespace'in 
oldu�u yere gelip orada New komutunu verece�iz. Bunu verdi�imizde cfdisk bize 
direkt olarak bu alanı Linux olarak ayırır. Bunu yaparken de ne kadar yer ayıraca�ını 
sorar. Verdi�imiz örnekte elimizde 1222 mb bo� alan bulunmakta. Bunun 1100'ünü 
Linux için 122'sini de swap olarak ayırmak fena olmayacak. �imdi bunun için bize 
ayırmak istedi�imiz yer soruldu�unda 1100 diyece�iz ve otomatik olarak Linux 
bölümü olu�turulacak. Ve geri kalan 122mb freespace olarak belirtilecek. Tekrar 
burayi da secip bölümlendirdi�imizde bu sefer yeni olusan 122mb'lık bölümün üstüne 
gidip Type seçene�i ile listeden 82'yi seçip burayı linux swap yapmamiz 
gerekmekte. 
 
Tamaaam �imdi görece�iniz son ekran: 
 

 
 

Yapaca�ımız son i�lem ise Write seçene�ini seçip bu disk bölümlenme bilgilerini 
diske yazıp geçerli hale getirmek. Bu noktada isterseniz sil ba�tan yapıp yeniden 
bölümlenme yapabilirsiniz, daha hiçbir �ey yazılmadı harddiske. 
 
Write seçene�ini de kullandiktan sonra yapmamiz gereken mke2fs /dev/hda3 ile 
Linux bölümünü ext2 dosya sistemine göre formatlamaktır. 
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Bu da bitti�ine göre artık setup komutunu verebiliriz. Çıkan kırmızı ekranda bize 
vectorlinux.bz2 dosyasının nerede durdu�unun �imdi aranaca�ı belirtilecektir. Eger 
ana harddiskinizin ana bölümünün altında (windowsçular için C) veclinux diye bir 
dizin varsa çok kolay bulacaktır bu dosyayı. Ve yerini size bildirecektir. 
 
Bunun hemen arkasindan size kurulumu yapmak istedi�iniz disk bölümünü soracaktır 
ki bizim verdi�imiz örnekte buraya /dev/hda3 girmeniz gerekmektedir. 
 
Ardından swap için kullanılacak yer olarak da /dev/hda4 girmelisiniz (bu bölümlerin 
isimleri bir önceki örnekten alınmı�tır sizin makinanız için de�i�ik olabilir, cfdisk 
kullanırken olu�turdu�unuz partisyonları bir kenara yazın, e�er aynı diske 
kuruyorsanız linuxu büyük ihtimalle ba�langıcı /dev/hda olacak fakat sonundaki sayı 
kesinlikle 1 olmayacaktır /dev/hda1 gibi) 
 
Bu a�amanın ardından ise size installasyon dosyasının kontrol edilmesini isteyip 
istemedi�iniz sorulacak. Bence gerek yok ama siz bilirsiniz. 
 
Veee entera bastı�ınızda kurulum ba�lıyor. 
 
Conan'ın da dedi�i gibi "Crom, sadece 6,5 dakika sürdü. Bu kadar kısa mı olacaktı";)) 
 
�u anda elinizde tamamen text tabanlı bir Linux da�ıtımınız var. Konfigürasyon 
ekranından (bu ekrana herhangibir anda vasm komutu ile gelebilirsiniz) bazı ayarlar 
yapmanız gerekecek. 
 
SETCOM: mouse ve modeminizi ayarlamak için. �u an için sadece hardware 
modemler kullanabilirsiniz (muhtemelen PCI bir modeme sahipseniz, �u an 
kullanamayacaksınız ama ilerde onu da kullanılır yapaca�ız). Burada da TTYS0-3'e 
kadar COM portları tanımlı, modeminiz hangi porta takılıysa (bunu windowsdan 
ö�renebilirsiniz, makinanızın i�e yarar bir hale gelmesinde Windowsun da bu kadar 
payı olsun artık :). Com3'de kullandı�ınız bir modem için /dev/ttys2'i seçeceksiniz. 
Ardından farenizin ba�lı oldu�u (kula�a komik geliyor, köle fare :) PS/2 ya da Com 
portu ve protokolü seçmeniz lazım. 
  
CDSET: ile CDRom'unuzun nereye ba�lı oldu�unu bildiriyorsunuz %99 kendisi 
buluyor zaten. 
 
Bunlar dı�ındaki adımları �imdilik bir kenara bıraksak iyi olacak. Çünkü yapmamız 
gereken son bir adım daha var. 
 
Komut ekranında (ah ah dil alı�kanlı�ı :)) mc yazın ve kar�ınıza ço�unuzun bildi�i 
Norton Commander türünden (söylememe gerek var mı ama çok daha becerikli) 
Midnight Commander gelsin.  
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Yapmamız gereken i� �u; MC ile /boot altında bulunan vmlinuz dosyasını 
/mnt/win/veclinux altına kopyalamak. 
 
�sterseniz direkt olarak 
cp /boot/vmlinuz /mnt/win/veclinux/ 
komutunu da kullanabilirsiniz size kalmis. 
 
Evet �imdilik sistemimiz install edilmi� durumda. 
 
Bu noktada benim �öyle bir seçimim var, �u a�amada ço�umuzun Windows 
kullanıcısı oldu�undan yola çıkarak, �imdilik makinamızın boot menüsü ile hiç 
oynamadan dostan verece�imiz bir komut ile Linuxu açmak. 
 
Bunun için de uygulayaca�ımız yöntem �u. Makinaya reboot komutunu veriyoruz. 
Makina açılırken (windows i�letim sistemi ba�lamadan) F8 ile kesip dosa dü�üyoruz. 
Veclinux dizini altında linuxN.bat diye bir dosya olması lazım. Bu isim linux1.bat 
linux4.bat vs. olabilir. Linuxu çalı�tırmak için her seferinde bu dosyayı çalı�tıraca�ız. 
Bu nispeten daha az riskli olanı, ama zamanla Lilo'yu kullanmayı da ö�renece�iz o 
zaman ise böyle bir �eye gerek kalmayacak. 
 
Evet �u anda Linux'un açılı� i�lemlerini anlattı�ı ekranlar geçiyor veeeee bitti. Artık 
kar�ınızda penguenimiz var, makinanız hakkında genel bazı bilgiler (ram, cpu tipi vs.) 
ve login: prompt. 
 
Buraya root yazıyorsunuz. �u an için bir �ifre vermedi�imizden ba�ka bir �ey 
yazmanıza gerek yok. Hemen ilk i� olarak passwd komutu ile bir �ifre seçmenizde 
fayda var ve tercihen 8 karakterli içinde sayılar olan bir �ifre olsun bu. 
 
Tamam �imdi sistemimizi konfigüre etmeye ba�layabiliriz. Öncelikle Linux'un (ve 
di�er Unixlerin bir ço�unun) grafik arayüzü olan X-Windowsu install edelim. Bunun 
için XF-4.2.bz2 dosyasını açmamız gerekiyor. E�er daha önce bahsedildi�i gibi bu 
dosyayı veclinux dizini altına koyduysanız yapmamız gereken i�lem çok basit; 
 
tar jxvf /mnt/win/veclinux/XF-4.2.bz2 -C / 
 
Diyelim ki XF-4.2.bz2 dosyasını CD'e çektiniz orda duruyor. O zaman vermeniz 
gereken iki komut var: 
 
mount /mnt/cdrom 
tar jxvf /mnt/cdrom/XF-4.2.bz2 -C / 
 
Artık X-windowsa da sahipsiniz. Sıra geldi konfigürasyona. 
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Bunun için VASM programını ba�latıyoruz. E�er �anslıysanız :) XSET seçene�i ile 
grafik ekran kar�ınıza gelecek ve buradaki komutları teker teker kullanarak mouse, 
klavye ve ekran ayarlarınızı yapabileceksiniz. En çok takılınacak nokta olan bu 
noktayı çok detaylı olarak ve sizin sorularınız do�rultusunda tekrar anlataca�ım. Ama 
en önemli noktalardan biri Monitör frekansı konusu. Burada Sync olarak (e�er 15 ya 
da 17 inch monitörünüz varsa 50-100 aralı�ını seçmeniz iyi olur) Bunlar dı�ında 
hemen hemen bütün kart cinsleri bulunmakta ve aralarından eminim kendinize uygun 
bir kart bulursunuz. 
 
E�er XSET çalı�mazsa bu sefer TEXTX ile benzer içerikli ama text tabanlı 
ekranlardan ayar yapıyorsunuz. 
 
�imdi isterseniz SOUND seçene�i ile, ya da komut satırından sndconfig komutu ile 
ses kartınızın otomatik tanınmasını sa�layabilirsiniz. Bu arada bizzat Linus 
Tornvalds`ın sesinden Linux'un nasıl telafuz edilmesi gerekti�ini de ö�renebilirsiniz :)) 
 
Son olarak da startx komutu ile Linux'un grafik arayüzü ile tanı�manız kaldı. E�er 
açılmazsa üzülmeyin, küçük bir konfigürasyon sorunudur a�arız. 
 
Açılırsa kar�ınıza bir menü gelecek. Bu menüde iki windows yöneticisi var ben daha 
cana yakın buldu�um IceWM'i seçiyorum. 
 
Linux'a ho� geldiniz. 
 
�u a�amada elimden geldi�ince sizlere installasyonun ve konfigürasyonun nasıl 
yapılaca�ını anlatmaya çalı�tım. Eminim gözden kaçırdı�ım artık ezberlemi� 
oldu�umdan dolayı bahsetmeyi unuttu�um ve takılınabilecek bir çok nokta olmu�tur. 
Bunlar konusunda lütfen yazın ve bir sonraki bölümden önce bütün bu sorunları 
beraberce giderelim. Bir de ricam lütfen anonim olarak de�il kendi kullanıcı isminizle 
yazmanız. Bu sayede sorunları çok daha kolay takip edip çözebiliriz. 
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Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 1) 
conan tarafından Per�embe, Nisan 04 @ 00:16 de onaylandı 
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Hmm aklima hemen bir Linux kurulum senligi/gunu geldi. :) Soyle bir buyuk salon 
bulunur. hafta sonu senlik seklinde bilgisayarlar kurulur. Herkese bir linux laylaylom :) 
Negusel :)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Per�embe, Nisan 04 @ 00:22 de onaylandı 
  
Sizlere basarilar dilerim. Her ne kadar yeni baslayanlar icin Mandrake gibi muthis bir 
dagitim varsa da, modem kullanicilari icin Vector Linux'un cok daha kolay download 
edilebilmesi onemli bir avantaj olacaktir. (Benim tercihim Slackware ama ;)  
Ozellikle Openoffice ve Mozilla'nin 1.0 versiyonlarinin da cikisinin yaklasmasi ile 
birlikte Linux'un masaustu icin uygun oldugunu rahatlikla iddia edebilirim. Freetype 
library'si ile font sorunu da kalmadi. Anti-aliased truetype fontlari her yerde 
kullanabilmek mumkun. OpenOffice'i denediyseniz artik office dokumani sorununun 
neredeyse cozuldugunu fark etmissinizdir. Ustelik simdiden Turkcelestirilmis 
durumda. Bu arada her ne kadar ben kullanmasam da KDE 3.0'in ciktigini sitede ilk 
kez burdan duyurayim. Pek cok kullanici icin onemli bir cekim noktasi olacagi kesin.  
Herhalde bu aralar pek cok kisi masaustunde Linux'a gecmeyi dusunmus. Cunku 
bende son bir kac aydir tam olarak bu konu uzerinde ugrasiyordum. Yeni bir Linux 
kullanicisi olarak sunu soyleyebilirim ki, Linux ve uygulamalari sadece bir Windows 
alternatifi degil, ondan kesinlikle daha iyiler.Ben Linux'a inaniyorum ve zevkle 
kullaniyorum. Umarim daha cok kisi bu zevki tatma imkanina sahip olur ..  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Per�embe, Nisan 04 @ 02:28  
  
Te�ekkürler :) Mandrake gibi muthis bir dagitima gelince, uzgunum ama bana cok 
sisik geliyor. Slackware konusunda tamamen hemfikirim. Alti aydir desktopda Vector 
kullaniyorum, RedHat 7.2, Mandrake 8, Slackware Current (8 sonrasi) ve daha 
bilimum bir seyler kullanmama ragmen bu kadar keyiflisini gormedim. Freefont 
konusunda senden yardim alabilecegiz demek ki :))  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Per�embe, Nisan 04 @ 20:52  
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Elbette, elimden gelen yardimi yapmaya hazirim.  
Mandrake 8.0''i denedim ve izlenimim herseyin otosihirsel, cok kolay kuruldugu 
yonunde. Bu benim icin kotu birsey (cunku ben sistemimin kontrolum altinda olmasini 
istiyorum) ama ipucundan yoksun son kullanici ve tembel profesyoneller icin bicilmis 
kaftan...  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Pazartesi, Nisan 08 @ 15:34  
  
Setting up the X86 4.x truetype server in Vector Linux 2.0  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 1) 
m1a2 tarafından Per�embe, Nisan 04 @ 09:54 de onaylandı 
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Ohh my god, there is a book on the table :) Tühh yaa, çok ters zamanima geldi... 
Pardon arkadaslar siz baslayin ben hemen gelecem...  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Per�embe, Nisan 04 @ 11:56 de onaylandı 
  
Türkiye de vectorlinux yansısı veya kurulum için gerekli dosyaları indirebilece�im bir 
server var mı? Ana siteden indirmeye çalı�ırsam modemle 7 saatten çok daha uzun 
sürecek gibi .  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 1) 
sundance tarafındande onaylandı Per�embe, Nisan 04 @ 22:48  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Malesef, bildi�im kadarıyla yok. Fakat ba�ka türlü bir güzellik ayarlamaya çalı�ıyoruz 
:) Bizi izlemeye devam edin...  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Per�embe, Nisan 04 @ 14:37 de onaylandı 
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Çok güzel bir fikir. Bir soru! Türkçe sorunumuz olacak mı bu de�ıtımda? Malum en az 
Türkçe sorunu olan da�ıtımda bile sorun var :))  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 1) 
Butch tarafındande onaylandı Per�embe, Nisan 04 @ 17:40  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Olmayacaktir, olursa da üstesinden gelecegiz hepberaber. Amaç bu degilmi zaten.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Cuma, Nisan 05 @ 09:59 de onaylandı 
  
Merhabalar  
Bu haberinizi daha yeni okudum bir kac haftadir internete girmiyordum da.  
Yaklasik olarak iki aydir vectorlinux.2.0 kullanmkatayim.  
Sunu belirtmeliyim ki ne profosyenel bir bilgisayar programcisiyim nede kullanicisiyim 
tam aksine sadec basit bir ev kullanicisiyim.  
Linux la hobi olarak ilgileniyorum ve bu cok hosuma gidiyor.  
Su ana kadar kullandigim bence en hizli kurulum ve acilima sahip linux cvectorlinux 
(bu benim fikrim)  
Corbada benimde tuzum olsun isterim  
Daha onceden soyle bir site hazirlamistim. Pek sik guncelleyemesemde umarim 
birilerinin isine yarar.  
http://www.geocities.com/vectorlinux  
Sevgiyle kalin  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sanırım kurulum için bir dosya daha indirmek gerekiyor. (Puan: 0) 
Anonim tarafından Cuma, Nisan 05 @ 15:04 de onaylandı 
  
Merhaba,  
 
Kurulum için gerekli dosyaları indirdim ve install.txt'yi okudum. Sanırım kernel 
dosyalarından uygun olanını da indirmek gerekiyor. 
(http://www.ibiblio.org/pub/linux/distributions/vectorlinux/veclinux-2.5/kernels/)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Sanırım kurulum için bir dosya daha indirmek gerekiyor. (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Cuma, Nisan 05 @ 15:30  
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yoo gerekli degil, sadece boot root diskleri ve vectorlinux.bz2 yeterli. Hatta boot ve 
root disklerini bir kenara koyup 2.0 versionun installundaki vectorlinux.zip dosyasini 
acip oradan bile install mümkün   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
thnx. (Puan: 0) 
Anonim tarafından Cuma, Nisan 05 @ 17:34 de onaylandı 
  
Gerçekten çok güzel bir proje. Eme�i geçen herkese çok te�ekkürler. Projenin di�er 
yazıları ne zaman geliyor? Ve sorularımızı sorabilece�imiz bir forum açılacakmı?  
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Cumartesi, Nisan 06 @ 20:22 de onaylandı 
  
cok iyi, keske herke$ boyle bir $ey yapsa ;)  
C.Y.  
 
kutluyorum tek kelime ,ile mukemmel bir sorumluluk aldiniz  
ama benim bir sorum var  
neden vector linux  
yani adini bile daha burdan yeni duydum  
sakin yanlis anlamayin vector linux olmasin demiyorum ama daha fazla bilgi istiyorum 
(kullandinizki soyluyorsunuz)  
 
acikcasi merak ettim, genelde yeni baslayanlar mdk yada rh kurarlar  
 
bu vector linux olayi hem hosuma gitti hemde sasirdim =)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Pazar, Nisan 07 @ 01:36  
  
Aslýnda yazýda anlatýlmýþ ama, yine de belirtelim  
1) Modem ile indirilebilecek büyüklükte  
2) Bir ev kullanýcýsýnýn ihtiyaç duyduðu bütün uygulamalarý barýndýrýyor  
3) Çok kolay kuruluyor  
 
Aramýza hoþ geldin bu arada :)  
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
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Anonim tarafındande onaylandı Pazar, Nisan 07 @ 12:36  
  
ben zaten bastan beri aranizdayim =)  
(eger linux kullanicisi olarak diyorsan)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 1) 
m1a2 tarafındande onaylandı Pazar, Nisan 07 @ 01:28  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Beta duyurusuna ili�kin �u haberde çok kısa bir tanıtım yapılmı�tı, bir bak bakalım. 
Tabii asıl kaynak vector ùn kendi sitesi.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Cumartesi, Nisan 06 @ 23:01 de onaylandı 
  
Sonunda,nihayet ve hatta yihuuu..Yorum yapacak kadar gaza geldim.parma�ı 
olanlara te�ekkürler ve kolay gelsin.takipteyim :)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Pazar, Nisan 07 @ 00:35 de onaylandı 
  
Kampanyanız oldukça ho�uma gitti.�u sıralar ben de ufak bir linux distrosu 
arıyordum.sadece ram''i kullananlara bilem baktım :) Yalnız bulamadıım bi�i 
var.Neden Vector Linux 2.5 in iso imajı yok? cd yazıcım var, nassı bunun cdsini 
yapacam ?  
bilen biri bir el atsa ?   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 1) 
m1a2 tarafındande onaylandı Pazar, Nisan 07 @ 03:24  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Da�ıtım daha yeni piyasaya çıktı. Önceki release l̀erden tecrübedir; Vector ùn 
ISO l̀arı bir miktar gecikmeyle çıkıyor piyasaya. Ama bekle bakalım birileri el atar 
elbette, kimbilir? ;)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 1) 
m1a2 tarafından Pazar, Nisan 07 @ 03:06 de onaylandı 
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
VectorLinux Slackware tabanlıdır. Dolayısıyla da�ıtımdan istedi�iniz bir paket 
çıkmamı� ise bunu Slackware paketlerinden bularak çekebilirsiniz. Bu amaçla 
öncelikle Slackware kaynaklarına özellikle 8.x è bakmak lâzım. Slack ìn kendi 
paketlerinin dı�ında en zengin kaynak ise tabii ki Linux packages. Ben birçok 
ekstra ỳı buradan indirmi�tim. Aman fazla yüklemeyin Z̀en of Vector è riayet etmek 
lâzım :) Uygun t̀gz  ̀ paketleri bir kere indirdikten sonra kurulum basit. `̀Midnight 
Commander d̀a F2 ve kur.  
 
Standartlara uygun rpm paketler de kurulabilir. Bunları önce basit �ekilde t̀gz ỳe 
çevirip ondan sonra kurmak gerekiyor. Bu amaçla yine m̀c  ̀ kullanılabilir. F2-
>rpm2tgz->kur.  
 
Güzel bir link t̀e �u. Gerçi Vector 2 için ama olsun, i�inize yarayan bir kaç paket ve 
bilgi bulabilirsiniz. Meselâ dillo adında ~300K civarı minik bir web browser var. 
Özellikle dokümantasyon amaçlı local web sayfalarını okumak için birebir. Bu 
program -bak yine söyleyeyim- Z̀en of Vector è de çok uyuyor. Yani Mandrake d̀e 
HOWTO vb. dokümanları okumak için netscape ì kullanmak eylemini kınıyorum :) Bu 
kadar laftan sonra i�te d̀illo ǹun hazır t̀gz ǹe giden link.  
 
�imdilik bu kadarla keselim. Saat 04.00 olmu�, yine sabahladık. Yatmak lâzım... 
Yazarken kullanılabilecek baya�ı bir tag varmı� bu arada, burnumuzun ucunda 
görememi�iz :) Olsun, ben yine de Wiki isterim... 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
dillo ve turkce sayfalar (Puan: 1) 
ersan tarafındande onaylandı Salı, Nisan 09 @ 23:54  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Merhabalar  
dillo icin tesekkurler.  
vectorlinux-2.0 kullaniyorum ve dilloyu kurdum.  
fakat turkce icerikli sayfalarda turkce karakterleri goremiyorum.  
Bunun icin ne yapabilirim  
Tesekkurler  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: dillo ve turkce sayfalar (Puan: 1) 
m1a2 tarafındande onaylandı Çar�amba, Nisan 10 @ 01:10  
(Kullanıcı Bilgisi)  
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Uzgunum... Bak proje notlarinda ne yaziyor:  
 
Internationalization and Localization (i18n & l10n)  
 
A lot had been discussed on this topic, and though not a high priority, current position 
is to wait for GTK+ to handle its strings in unicode (UTF-8), and after that, switch dillo 
from ISO-LATIN-1 to unicode by adding a translation layer, and let GTK+ do the 
rendering job with pango.  
 
While waiting for GTK+ to be ready, the site will provide links to interim patches that 
may be contributed. We already have one for Japanese!  
 
Note: this topic is not simple, if you want to study it with some detail, let me suggest:  
 
* Glibc s̀ texinfo documentation on iconv().  
* http://developer.gnome.org/doc/whitepapers/gtki18n/index.html  
* http://www.pango.org/  
 
Yani Turkcesi, bu is oldukca zor, su an onceligimiz de degil, GTK ǹin bu yerellestirme 
meselesini cozmesini bekleyelim. Yok eger bekleyemecekseniz, iste meydan, buyrun 
patch l̀eyin, caponlar yapti bile...  
 
Himmm, vatandas magdur olmasin, ben simdi bi patch yazmaz miyim? Haayyt :)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
�enlik i�i ho� olur (Puan: 0) 
Anonim tarafından Pazar, Nisan 07 @ 16:02 de onaylandı 
  
Ama T-Shirt falan yaptıralım. Öyle MS'e saldıran türden de�il Linux'u öven, �ık, 
yaratıcı, dikkat çeken, be�eni kazanan bir tasarımla...  
 
Sonra da tüm katıldı�ımız aktivitelerde bunları giyelim.  
 
(Çalı�tı�ım firma MS'in dünya çapında partneri ama burdaki bazı makinalar bile 
Linux.)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Pazartesi, Nisan 08 @ 00:12 de onaylandı 
  
Merhabalar  
Daha onceden vectorlinu-2.0 i kullaniyordum.  
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Simdi 2.5 e gectim. Kurulumda bir sorun yasamiyorum. Sadec kurulum ekraninda 
yuzde olarak sayarken %70 lerden birden bire %100 gelip kurulumu bitiriyor.  
Ekran kartimi faremi ve diger aygitlarimi sorunsuz bir sekilde taniyor ve kurulumu 
bitiriyorum.  
Sorunum startx dedikten sonra bazi programlarin menulerinin siyah gorunmesi. 
Mesale sylpheed emelfm vb. programlarda araç cubuklari vb yerler sadece siyah 
olarak gozukuyor.  
Bunun nedeni ne olabilir. 2.0 da boyle bir sorunum yoktu. Bu arada ekran kartim 
s3savage4  
Yardimci olabilirseniz sevinirim  
Tesekkurler  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 1) 
m1a2 tarafındande onaylandı Pazartesi, Nisan 08 @ 17:17  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
%70 d̀en bir anda %100 è geçme durumu bendeki kurulumda da söz konusuydu. 
Fakat herhangi bir problemle kar�ıla�madım ve �u an sistemde her�ey yolunda. Yani 
bu sorunu (?) basitçe göz ardı edebilirsin.  
 
Di�er problemine gelince o konuda açıkçası net bir fikrim yok. Ekran kartının 2.0  ̀da 
çalı�tı�ı gerçe�ini göz önünde bulundurarak ba�ka çözümler aramak gerekiyor. 
�smini saydı�ın programlar GTK tabanlı programlar. Bu sorun sadece GTK 
programlarında mı oluyor acaba? Bunu do�rulayabilir misin? Opera QT tabanlı, onda 
olmuyor gibi mesela... l̀irc-gtk d̀a da aynı sorun var mı? Veya önceki bir yorumda 
link ìni verdi�im gtk tabanlı d̀illo d̀a da aynı sorun var mı?  
 
Bu konuda hiç bir çözüm üretmezsek sorunu Vector ùn forum alanına postalamana 
yardımcı olabilirim. Vector ùn güncel forum alanına �u adresten ula�ılabilir. Fakat 
forum eski hızında de�il. Geçmi� mesajların bulundu�u ar�iv d̀e çok daha geni� 
bilgiler mevcut. Da�ıtıma özgü birçok sorunun cevabına buradan eri�ilebiliyor.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Pazartesi, Nisan 08 @ 23:21  
  
Merhabalar  
Opera da bu sorunu almadim. Dillo icin ayrica tesekkurler onda da boyle bir sorun 
yok.  
Acikcasi emelfm ve sylpheed de bu sorun olmasa umrsamayacagim.  
windowmaker-0.80.0 kurdum ve onu kullaniyorum ornegin emelfm i actigim da icewm 
deki ayni gorunumle ve yine araclar cubuguda tamamen siyah geliyor.  
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Tarzanca bir ingilizcem oldugu icinde ingilizce safyfalardan tam olark 
yararlanamiyorum.  
 
Birde sanki 2.0 2.5 e gore biraz daha hizli gibi ya da ban oyle geldi  
Yardimlariniz icin tesekkurler  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Salı, Nisan 09 @ 01:18  
  
Merhabalar  
vectorlinux-2.5 i en bastan kurdum. Sorunsuz kuruldu.  
Startx dedigimde her sey normal gorunuyordu hatta siyah arac cubuklarida normaldi.  
vasm ile xsetup da ekran cozunurlugunu ayarlam istedim ve 1024*768 e ayrladim. 
Tekrar startx dedigimde ise eski halini aldi yani bazi programlarin yine arac cubuklari 
siyah gorunmeye basladi ve bir dahada duzeltemedim.  
Yardimlariniz icin cok tesekkurler  
Herhalde 2.0 tekrar donecegim  
sevgiyle kalin  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Pazartesi, Nisan 08 @ 12:00 de onaylandı 
  
kurulumu daha detaylı anlatabilirmisiniz? hayatında sadece windows kullanan ve 
bilgisayarına vectorlinux'ı indirip ne yapaca�ını bilmeyenler için.. çünkü conan'ın 
anlattıklarından pek bir�ey anlamadım.. :-)  
 
Her�ey için te�ekkürler..  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Pazartesi, Nisan 08 @ 12:09  
  
Merhaba  
vectorlinux-2.0 in kuruluma alttaki adresde var.  
2.5 inkide yaklasik olarak ayni  
www.geocities.com/vectorlinux  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 1) 
conan tarafındande onaylandı Pazartesi, Nisan 08 @ 16:41  
(Kullanıcı Bilgisi)  
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conan ìn anlattigi kurulum yontemi degil ki :) zaten var olan vectorlinux kurulumumun 
uzerine 2.5 versiyonunu nasil kurdugumu naklen verdim :) Zaten kurulum icin 
Kivilcimin ikinci yazisini bekliyoruz :)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Pazartesi, Nisan 08 @ 14:23 de onaylandı 
  
dosyaları indirdik peki simdi ne yapcaz  
ne zaman bu dizinin diger kısımları yayınlanacak..  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Pazartesi, Nisan 08 @ 14:36  
  
ben kurdum. gerçekten de be�endim. daha önce suse 7.2 yüklü idi makinemde. 
�imdi vector linux 2.5.. kurulumda neler yaptı�ımı yazabilirim sanırım.. tabi half life 
nasıl oynanır, nasıl türkçe yazılır bilmem :)) türkçesi olmayan ama çalı�an bir 
kurulumum var...  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 1: Her eve VectorLinux! (Puan: 0) 
Anonim tarafından Salı, Nisan 09 @ 22:32 de onaylandı 
  
burada da kurulum anlatilmis belki yardimi dokunur. linux-sevenler.de  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
VectorLinux altinda turkce destegini etkinlestirmek (Puan: 1) 
ersan tarafından Per�embe, Nisan 11 @ 11:53 de onaylandı 
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Merhabalar  
Hala vectrolinux-2.0 kullaniyorum. 2.5 surumu tahmin ettigim kadari ile ekran 
kartimdan dolayi bende sorunlu.  
 
Asil sormak istedigim sey vectorlinux altindaki programlarin turkce destegini nasil 
etkinlestirebilirim?  
Yani turkce gorunum destegi olan programlari ornegin sylpheed, mc, emelfm vb. 
programlara nasil turkce gorunum saglayabilirim.  
Sorunum turkce karakterler degil turkce karakterleri rahatlikla yazabiliyor ve 
okuyabiliyorum.  
Yukarida da yazdigim gibi asil sorunum turkce gorunumlu menuleri programlarda 
nasil etkinlestirebilirim?  
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Yardimlariniz icin tesekkurler  
Sevgiyle kalin  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
mysql (Puan: 0) 
Anonim tarafından Pazartesi, Nisan 22 @ 17:26 de onaylandı 
  
merhabalar  
vectorlinux-2.0 kullaniyorum  
php-4.1.2 ve apache_1.3.23 beraber sorunsuz bir sekilde derledim ve apache ile php 
calisiyor.  
mysql-3.23.49a-pc-linux-gnu-i686.tar.gz dosyasini indirip  
/usr/local dizini icine actiktan sonra ln -s ile bir bag olusturdum.  
Buradan sonra tam olarak neler yapabilcegimi cozemedim.  
./configure --prefix=/usr/local/mysql komutunda su hatayi veriyor  
 
NOTE: This is a MySQL binary distribution. It's ready to run, you dont need to 
configure it.  
 
To help you a bit, I am now going to create the needed MySQL databases and start 
the MySQL manual, that you can find in the Docs directory.  
 
Sorry the host 'vector' colud not be looked up.  
Please configure the 'hostname' command to return a correct hostname.  
If you want to solve this at a later stage, restort this script with --force option.  
 
Ingilizcem yetersiz oldugu icin install dosyasini tam olarak anlayamadim  
orada scripts/mysql_install_db dosyasini calistirmami soyluyor fakat onda da bir hata 
aliyorum.  
 
Yardimci olabilirseniz sevinirim  
 
Tesekkurler 
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Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 0) 
Anonim tarafından Per�embe, Nisan 25 @ 20:32 de onaylandı 
  
Te�ekkürler fazlamesai çalı�anları..okadar �eyi 56k modem ile download ettikten 
sonra bu yazıya ihtiyacım vardı do�rusu..en kısa zamanda devamını bekliyoruz..  
 -------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 0) 
Anonim tarafından Cumartesi, Nisan 27 @ 02:04 de onaylandı 
  
Eh iki haftada kuruluma ula�tık. Artık birileri X altında Türkçe ve KDE kurulumu ile 
ilgili de yardım eder her halde. (Kusura bakmayın ben 7 aylıkım)...  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Cumartesi, Nisan 27 @ 11:00  
  
Merhaba  
Ne kadar yardimci olabilir bilemiyorum fakat vectorlinux-2.0 altinda bunlarin nasil 
cozuldugune dair bir kac belge var  
www.geocities.com/vectorlinux  
Umarim isinize yarar  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 1) 
sundance tarafındande onaylandı Cumartesi, Nisan 27 @ 13:22  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Rica ederim ne demek. Öte yandan Toplam 120 mblık bir downloadı insanların 
modemle yapmasını iki hafta beklemek çok da ters gelmiyor bana...  
 
Öte yandan adım adım gitme taraftarıyım ben. E�er siz yürümeyi ö�renmeden 
ko�mayı dü�ünenlerdenseniz size de elimizden geldi�i kadar yardımcı olmaya 
çalıaca�ız. �u an için en öncelikli problem olan X altında grafik kartı ayarları gibi 
gözüküyor.  
 
Türkçe ve di�er ayarlar da yakında geliyor. Takdir edersiniz ki bu kadar 25K 
döküman yazmak çok da kolay çat diye olan bir �ey de�il. O yüzden 7'yi dokuza 
tamamlamakta fayda var :)  
 
Öte yandan KDE kurulumu için malesef baya�ı bir bekleyeceksiniz. Zira ben bunu 
anlatmayaca�ım. Burada herkesin kolayca kullanabilece�i, zayıf makinalarda bile 
rahat çalı�abilecek bir sistem olu�turmaya, beraberce kurmaya çalı�ıyoruz. Benim 
dü�ünceme göre böyle bir sistemde KDE'nin yeri yok.  
Ama belirtti�im gibi ortak bir çalı�ma bu, e�er birileri vektöre (toplam default 
installasyonu 250-300Mb civarında) KDE (toplam default kurulumu 150-200Mb 
civarında) eklemeyi uygun görür de bunun dökümanlarını yayınlarsa ne güzel. Ama 
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m1a2'nin dedi�i gibi bu zaten Vector'ün felsefesine aykırı, hiç kasmadan Mandrake 
ya da RedHat kurun bence.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Cumartesi, Nisan 27 @ 14:49  
  
bence blackbox kurun dedim  
kesinlike, hatta siddetle oneririm...  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 1) 
sundance tarafındande onaylandı Cumartesi, Nisan 27 @ 16:27  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Zaten hedefledi�im sistem de X altında Black/Fluxbox olacak ve Mozilla. Tabi 
bunların yanında Downloader4X, Linneighbourhood, Pavuk, Dillo gibi programlar da 
bulunacak.  
 
Yava� yava� gidiyoruz ama sonuçta ortaya çıkan sistem baya�ı insanı kıskandıracak 
:)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 0) 
Anonim tarafından Cumartesi, Nisan 27 @ 11:59 de onaylandı 
  
Merhabalar...  
Kurulum icin tesekkurler... hemen kurulumun cıktısını alıp eve gittim ve vec.''i 
kurmaya basladim ancak veclinux.bz2''yi kontrol ederken kurulum kesiliyor. kontrol 
etmeden gec diyorum bu seferde islemi kesiyor. yardim lutfen..:)  
tesekkurler..  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 1) 
sundance tarafındande onaylandı Cumartesi, Nisan 27 @ 13:15  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Biraz daha açıklayabilir misiniz acaba ? Yani veclinuz.bz2'yi buluyor install etmeden 
önce kontrol edeyim diyor ve orada mi kaliyor ?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 1) 
m1a2 tarafındande onaylandı Cumartesi, Nisan 27 @ 15:16  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Sundance ı̀n dedi�i gibi sorunun çözümü için biraz daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç var, 
her problem de oldu�u gibi ;) Biraz kör tahmin yapalım; kurulum kılavuzunda belirtilen 
�u a�amayı eksiksiz �ekilde geçtiniz mi?  
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>Öte yandan veclinux.zip dosyasını indirmeniz gerekiyor. Bu dosya da yakla�ık 5Mb 
büyüklü�ünde.  
 
>Bu dosyayı indirdikten sonra mevcut çalı�an harddisk bölünüzde bir veclinux dizini 
olu�turup bunun altina vectorlinux.zip dosyasını açıyorsunuz.  
 
>Ardından aynı dizine vectorlinux.bz2 dosyasını da koyuyorsunuz (açmaya 
çalı�mayın)  
 
Meselâ veclinux.zip ì açtı�ınız kurulum dizinini d:vectorlinux ise vectorlinux.bz2 ỳi 
buraya yerle�tirdiniz mi?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 1) 
3m1b tarafındande onaylandı Pazartesi, Nisan 29 @ 09:25  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
veclinux.zip dosyasını indirdim.. kurulumda anlatıldı�ı gibi c'nin içine açtım ve 
veclinux.bz2'yide onun içine koydum.. insatll ederken veclinux.bz2'yi kontrol edeyim 
mi diye sordu�unda yes dersem hata veriyor... no dersem ise hdd'ye kurmak 
istedi�im yere formatı atıp devam etmek için enter tu�una basın diye uyarı veriyor. 
entere basınca da bo� bo� duruyor...  
yalnız ram'im 8mb. sorun ramler olabilirmi...  
ilginiz ve yardımınız için te�ekkürler..  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 1) 
tongucyumruk tarafındande onaylandı Pazartesi, Nisan 29 @ 09:33  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Bende 64MB ramli (ama büyük olasılıkla ramleri biraz bozuk) makinama kurmak 
istedi�im zaman aynı hatayı aldım... Daha sonra VMware ile 256MB ram sahibi 
makinamın içinde olu�turdu�um 128MB ram'li bir sanal makinaya tıpı� tıpı� kuruldu... 
Vector Linux uzmaları daha iyi bilir ama bence kurulum için 8MB ram biraz az... 
Bende tam bununla ilgili bir soruyu soracaktım... Direk Bz2 dosyasını biyerlere 
(mesela bir cdye) extract edip sonra kurma �ansımız yokmu??  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 1) 
sundance tarafındande onaylandı Pazartesi, Nisan 29 @ 11:55  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
8Mb ram gerçekten az. Bildi�im kadarıyla minimum 16, e�er XF4.2 kullanacaksanız 
tercihen 32Mb ram olması gerekiyor. Fakat o bo� bo� durma olayı ile kar�ıla�madım, 
tekrar bir kurulum yapıp sizi haberdar edece�im.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 0) 
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Anonim tarafındande onaylandı Çar�amba, Mayıs 01 @ 14:03  
  
merhabalar.. arkada�lar o sorunu hallettim ama �imdide x konfigürasyonu 
kuramıyorum... daha do�rusu mc'de XF-4.2.bz2'yi extract etti�im zaman bunu (daha 
önceden c'nin altında veclinux'un içine kaydetmi�tim) aynı bulunudu�u yere açıyor. 
vasm ilede x ayarlarının yapmak istesem Video Kartımın agp olup olmadı�ını 
soruyor. yes de desm no da desm tekrar beni ana menuye atıyor. hele text sürümünü 
hiç çalı�tırmıyor. yardım lütfen. iyi günler.. te�ekkürler  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 1) 
sundance tarafındande onaylandı Per�embe, Mayıs 02 @ 00:36  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Sanırım ldconfigkomutu i�inizi görecektir. Linux (ve di�er Unixlerde) bir library 
(kütüphane) kurduktan sonra ldconfig ile sistemin ondan haberdar olmasını 
sa�layabiliyorsunuz. Bunun dı�ında ldd komutu ile de herhangibir programın hangi 
kütüphanelere ihtiyaç duydu�unu ö�renip gerekli kütüphaneleri kurabiliyorsunuz.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
internete baglanamama (Puan: 1) 
ersan tarafından Cumartesi, Nisan 27 @ 17:18 de onaylandı 
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Merhaba sonunda bende vectorlinux-2.0 dan 2-5 terfi ettim.  
Fakat bazi sorunlarım var internet ayarlarini vasm ile yapmama ragmen internete bir 
turlu giremiyorum.  
etc/resolv.conf dosyasinda nameserver 212.156.4.4 tanimli  
 
ppp-go  
veya wvdial ile baglanmaya calisinca baglaniyorum fakat 10-20 sn icinde internetten 
geri düsüyorum.  
 
wvdial su sekilde bir hata veriyor.  
bash-2.05a#wvdial  
-->WvDial: Internet dialer version 1.41  
-->Initializing modem.  
-->Sending:ATZ  
ATZ  
OK  
-->Sending:ATQ0 V1 E1 SO=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0  
ATQ0 V1 E1 SO=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0  
OK  
--> Modem initilized.  
--> Sending: ATDT 145  
--> Waiting for carrier.  
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ATDT 145  
CCONNECT 115200  
--> Carrier detected. Waiting for prompt.  
Returning not ok!!  
--> Disconnecting at Sat Apr 27 16:09:58 2002  
 
Bu konuda yardim edebilirseniz sevinirim  
Tesekkurler  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: internete baglanamama (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Cumartesi, Nisan 27 @ 18:09  
  
Hımmm, �öyle bir durum var. Wvdial'ın yaptı�ı i� normalde Windows DialUp d̀a 
otomatik olarak yapılan kar�ı taraftan login geldiginde ismi, password geldiginde 
passwordu yollamayı otomatikle�tirmek. Burada ISP'nizin sizden ne isteyecegini, 
karsiliginda ne gondereceginizi siz ayarlayabiliyorsunuz. Fakat 145 bildigim kadariyla 
bu turden bir protokol kullanmiyor. Direkt olarak ppp arabirimindesiniz. Ben 145 
uzerinden hic baglanmadim, sanirim bir Serdar Koylu'ye sorsak iyi olacak mevzuyu... 
Tahminen login ve pass icin bir sey beklemeden direkt ppp'e gecseniz olacak ama 
emin degilim.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: internete baglanamama (Puan: 1) 
ersan tarafındande onaylandı Cumartesi, Nisan 27 @ 20:38  
(Kullanıcı Bilgisi)  
 
Merhaba  
�lginize tesekkurler  
Sorunumu cozdum  
/etc/wvdial.conf dosyasinda  
Phone = 145 yazan satırın altına  
Stupid Mode = 1 yazdim.  
wvdial ile artik ba�lanabiliyorum.  
 
Yeni bir sorunum daha cikti  
bu wvdial ile baglandiktan sonra nasil bir komutla internetten geri çıkabilirm.  
 
Tesekkurler  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: internete baglanamama (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Cumartesi, Nisan 27 @ 21:40  
  
Ctrl-c  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: internete baglanamama (Puan: 1) 
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ersan tarafındande onaylandı Cumartesi, Nisan 27 @ 22:17  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
tesekkurler  
bu kadar basit bir yol inaninki hic aklima gelmedi:)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: internete baglanamama (Puan: 1) 
sundance tarafındande onaylandı Pazar, Nisan 28 @ 00:16  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
:)) Good things come in small packages diye bir laf vardır. Açıkcası ben de �imdiye 
kadar bu i�in Ctrl-C dı�ında bir yolu olup olmadı�ını dü�ünmedim, mantıksal olarak 
olması lazım.  
 
Bu noktada ba�ka bir �ey devreye giriyor. ��i kuralına göre yapmak do�rultusunda 
do�ru pratik sisteminizin yöneticisi siz olmanıza ra�men sisteminizi root olarak 
kullanmamak. Yani kendinize bir kullanıcı yaratıp onun username passwordu ile 
ba�lanıp, X'i o �ekilde çalı�tırırsanız, herhangibir problem çıktı�ında her zaman için 
sistemini root tarafından eri�ilebilir olur.  
 
Bu arada hızlı olanlarımız için illa de Internet'e çıkacaksanız :) çıkmadan önce killall 
inetd yapıp inetd'yi öldürürseniz daha güvenlikte olursunuz. vasm'dan portsentry'i 
açarsanız daha bile güvenlikte olursunuz :)  
 
Kolay gele. Ayrıca Stupid Mode'u ö�retti�iniz için de te�ekkkürler :)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 1) 
Necrodome tarafından Çar�amba, Mayıs 01 @ 02:54 de onaylandı 
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Benim disket sürücüm çalı�mıyor;disketsiz kurucam yani.Ama veclinux'u winxp ile 
beraber kurmak istiyorum.xp' yüklüyken dos'a geçemeyec�ime göre,nasıl kurucam?   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Kolları sıvadık - 2: VectorLinux Kuralım (Puan: 1) 
conan tarafındande onaylandı Çar�amba, Mayıs 01 @ 16:41  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Windows 98 CDsi bulmaya calis. bootable olan olmasi onemli! CD'den boot ettirip 
DOS moduna dusurmen lazim. Eger CD'den de boot edemiyorsa makinan, o zaman 
10$'a kiyip yeni bir Floppy Drive almak en mantiklisi. ;)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
mysql (Puan: 1) 
ersan tarafından Çar�amba, Mayıs 01 @ 15:49 de onaylandı 
(Kullanıcı Bilgisi)  
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Merhabalar  
vectorlinux-2.5 de mysql i bir turlu kuramadim  
mysql-3,23,49.tar.gz yi kurmaya calisiyorum  
 
#./configure --prefix=/usr/local/mysql --with-charest=latin=5  
#make  
#make install  
#cp /usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server /usr/local/mysql/bin  
komutlarini vererek buraya kadar sorunsuz bir sekilde geliyorum fakat  
#/usr/local/mysql/bin/mysql_install_db komutunda su hataları veriyor  
 
Sorry, the host''vector1'' could not be looked up.  
Please configure the ''hostname'' command to return a correct hostname.  
If you want to solve this at a later stage, restart this scrip with --force option.  
 
Acaba burayi nasil gecebilirim.  
Yardimci olabilirseniz sevinirim  
Sevgiyle kalin  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: mysql (Puan: 1) 
conan tarafındande onaylandı Çar�amba, Mayıs 01 @ 16:38  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Selam ersan hatan bilgisayarina verdigin isim olan vector1 isminin DNSlerden 
(haliyle) cozulememesinden dolayi kaynaklaniyor.  
 
Bu sorunu cozmek icin /etc/hosts dosyasi icerisinde:  
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain  
gibi bir satiri  
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain vector1  
seklinde duzeltmen lazim.  
 
Sonra tekrar ./configure; make  
sorun hallolmazsa buraya tekrar bir not at.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: mysql (Puan: 1) 
ersan tarafındande onaylandı Çar�amba, Mayıs 01 @ 18:36  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Merhabalar  
inanin beni cok mutlu ettiniz  
gercekten sonunda kurabildim  
simdi apache ve php yi kuracagim  
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cozumunuz icin cok tessekkur ederim  
 
gorusmek dilegi ile  
sevgiyle kalin  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: mysql (Puan: 1) 
conan tarafındande onaylandı Çar�amba, Mayıs 01 @ 19:38  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Super ;)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
php-4.2.0 ve httpd-2.0.35 (Puan: 1) 
ersan tarafından Çar�amba, Mayıs 01 @ 22:55 de onaylandı 
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Merhabalar  
conan arkadasimin yardimlari ile mysql-3.23.49 u kurdum. Kendisine tekrar tesekkur 
ederim  
 
Simdiki sorunumda apache ile ilgili.  
php-4.2.0 sorunsuz bir sekilde kuruldu fakat apacheyi su komutla kurmaya calisinca 
sorun veriyor.  
 
./configure --prefix=/usr/local/apache --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a 
komutunda su sorunu veriyor  
 
configure:error:--activate-module=src/modules/php4/libphp4.a: invalid option; use --
help to show usage  
 
Fakat  
./configure  
make  
make install ile sorunsuz kuruluyor.  
Bu sekilde kurulum yaptiktan sonra php.ini-dist i /usr/local/lib/ altina php.ini olarak 
kopyaliyorum.  
apachenin htpd.conf dosyasinada AddType application/x-httpd-php .php satirini 
ekleyip apache yi baslatiyorum.  
 
browser da http://localhost yazdigimda apachenin index sayfasi geliyor.  
 
Asil sorun burada basliyor. kucuktur soru isareti phpinfo() noktali virgul soru isareti 
buyuktur seklinde bir dosya olusturup apache altina gerekli yere bilgi.php olarak 
kaydediyorum.  
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Browser da http://localhost/bilgi.php dedigimde bir sey gostermiyor ve bunu sanki bir 
dosyaymis gibi indirmeye calisiyor.  
 
Anladigim kadari ile sorunum ilk kurulum esnasinda libphp4.a dosyasini kuramam da  
 
./configure --prefix=/usr/local/apache --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a  
 
burayi acaba nasil sorunsuz gecebilirim  
 
Yardim edebilirseniz sevinirim  
tesekkurler  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: php-4.2.0 ve httpd-2.0.35 (Puan: 1) 
conan tarafındande onaylandı Çar�amba, Mayıs 01 @ 23:31  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
php ỳi apache ỳe DSO olarak mi kuruyorsun? apache d̀e DSO ozelligini actin mi? 
yoksa non-DSO olarak mi kuruyorsun? Tavsiyem DSO olarak kurman, boylece 
istedigini module (object) olarak ekleyebilirsin.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: php-4.2.0 ve httpd-2.0.35 (Puan: 1) 
sundance tarafındande onaylandı Per�embe, Mayıs 02 @ 00:28  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Valla bu konuda alemin en güzel dökümanlarından biri DevShed.com'da yeralıyor, 
ben de bugüne kadar ne zaman Apache kurduysam bu dökümanı takip ettim.  
 
Orada bahsetti�i yönteme göre de sıralama, MySQL config/make/make install  
Apache pre-Config  
Php config/make/make install  
Apache config/make/make install  
�eklinde. Yani PHP için önce apache'yi bir config ediyoruz.  
 
Bundan ba�ka Apache d̀e PHP support eklemek için kullandı�ı config satırı ise  
.̀/configure  

--enable-module=ssl  
--activate-module=src/modules/php4/libphp4.a  
--enable-module=php4  
--prefix=/usr/local/apache'  
 
Umarım bu bilgiler sana yardımcı olur. Bunun dı�nda da yukarda linkini verdi�im 
döküman gayet yeterli.  
Kolay gelsin.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Re: php-4.2.0 ve httpd-2.0.35 (Puan: 1) 
ersan tarafındande onaylandı Per�embe, Mayıs 02 @ 09:55  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Merhabalar  
Yardim ve cevaplariniz icin tesekkurler  
Sorunum hallodu.  
apache_1.3.17 ve php-4.1.2 yi yeniden kurunca sorunsuz bir sekilde  
php uzantili dosyalari gormeye basladim  
 
tekrar tesekkurler  
sevgiyle kalin  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Farkli yerlere kurulan programalar (Puan: 1) 
ersan tarafından Salı, Mayıs 07 @ 13:23 de onaylandı 
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Merhaba  
vector linux 2.5 altinda bir programi bir ust versiyona yükseltmek istedigimde program 
farkli bir yere kuruluyor.  
Boylece o programda iki tane oluyor biri vector linux ile gelen biriside benim yeni 
kurdugum  
ornegin sylphhed-0.7.0 vectorlinux ile geliyor  
sylpheed-0.7.5 e yükseltmek istedigimde ise sylpheed-0.7.5 baska bir yere kuruluyor 
ve bende iki tane sylpheed oluyor  
Bunu duzeltmenin bir yolu var mi?  
Tesekkurler  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Farkli yerlere kurulan programalar (Puan: 0) 
Anonim tarafındande onaylandı Salı, Mayıs 07 @ 13:56  
  
vektor un slak tabanli oldugu soylenmisti.o zaman  
removepkg ile sylpheed-0.7.0 i sil. installpkg ile sylpheed 0.7.4 kur.  
 
sylpheed 0.7.4 u http://www.linuxpackages.net/ ten indir.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Farkli yerlere kurulan programalar (Puan: 1) 
ersan tarafındande onaylandı Salı, Mayıs 07 @ 23:10  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Merhabalar  
Cevabiniz için tesekkurler  
Bu konuyu biraz daha açabilmeniz mümkünmü?  
removepkg sylpheed-0.7.0 diyerek paketi kaldirmam gerekmiyor herhalde  
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yani bu komutu nerede ve nasil kullanmam gerek  
Tesekkurler  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Re: Farkli yerlere kurulan programalar (Puan: 1) 
sundance tarafındande onaylandı Çar�amba, Mayıs 08 @ 09:01  
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Sanırım burada biraz müdahale gerekiyor.  
1) Vector Slackware (sadece) tabanlı de�ildir. Slackware è benzer ama içinde 
removepkg yoktur mesela.  
2) Vector paket olayları için MC (Midnight Commander ı̀n F2 menüsünü kullanır) 
buradan tavsiyem herhangibir paketi (.rpm, .tar.gz, .deb vs.) install ederken MC ile 
üstüne gidip F2 è basıp önce tar.gz è çevirmek, ardından da install tar.gz seçene�i 
kurmak.  
 
Bu �ekilde kurulan paketlerin listesi /var/log/packages altına gidiyor ve istedi�iniz 
zaman bu dizine gidip oradan yine F2 menüsü ile paket uninstall edebiliyorsunuz.  
 
3)Default gelen paketlerin büyük bir kısmı burada yeralmıyor, bu yüzden Sylpheed ì 
elle uninstall etmeniz lazım. Ama bu da çok kolay bir �ey.  
 
which sylpheed komutunu verdi�nizde sylpheed binarysinin /usr/X11R6/bin/sylpheed 
oldu�unu ö�reniyorsunuz.  
 
Ardından MC ile harddiskinizi biraz inceledi�inizde  
/usr/local/share/sylpheed dizini altında bazı dökümanlar oldu�unu görüyorsunuz.  
 
Bunları elle silip ba�ka bir paketten installasyon yapabilirsiniz.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Abiword altinda türkçe (Puan: 1) 
ersan tarafından Cuma, Mayıs 17 @ 16:48 de onaylandı 
(Kullanıcı Bilgisi)  
  
Merhbalar  
Vectorlinux-2.5 ile birlikte gelen abiword altinda türkçe karakterleri göremiyor ve 
yazamiyorum.  
Bunu nasil düzeltebilirim  
Di?er brogramlarda ve konsol altinda türkçe görebiliyor ve yazabiliyorum.  
 
Yardimlariniz için simdiden tesekkurler. 
 


