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Pardus’a yeni geçiş yapan / geçiş yapmayı planlayan kullanıcılar uygulama arayışında çeşitli 
zorluklar yaşamaktadır. 

● Uygulama araştırması ciddi bir enerji ve vakit gerektirmekte,
● Eski kaynaklar yanlış ve kötü rehberlikle kullanıcıları Pardus’tan uzaklaştırmakta,
● Kullanıcı kurulumlar konusunda tereddüde düşebilmekte,
● ….

Burada yaşanılan kötü deneyimler pek çok kullanıcıyı Pardus’tan uzaklaştırmaktadır.

Problem



Çözüm

Pardus’a geçmek isteyen / yeni geçiş yapan kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

hazırlanmış bir uygulama mağazasıyla deneyimi iyileştirmek!

Pardus Kataliz, Pardus'a geçmeyi planlayan veya yeni geçiş yapmış kullanıcıların daha az vakit ve 

enerji harcayarak ihtiyaç duydukları uygulamalara sahip olabilmesini hedefleyen bir uygulama 

mağazasıdır.



Uygulama sepeti mantığıyla, dilenen uygulamaların sepete 

atılabilmesi ve sepete atılan uygulamalar üzerinde toplu 

işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

“Kurulumları Gerçekleştir” ve “Kurulum Dosyası Olarak Dışa 

Aktar” butonlarına tıklandığında ilgili işlemler, sepet 

üzerindeki tüm uygulamalar baz alınarak gerçekleştirilir.

Uygulama Sepeti



Alternatif Uygulamalar

Farklı platformlardaki uygulamaların, Pardus üzerinde kullanılabilecek alternatiflerinin aranabilmesini 

ve kurulum için uygulama sepetine eklenebilmesini sağlar. 



Uygulama Paketleri

Uygulama paketleri, bir başlık altında toplanabilecek birden fazla uygulamanın tek tıklamayla 

uygulama sepetine eklenebilmesini ve sıklıkla bir arada kullanılan yazılımların gruplanarak bir 

arada sunulabilmesini sağlar.



Kataliz, kullanıcıya 2 farklı kurulum opsiyonu sunmaktadır:

1. Uygulama içerisinden kurulum Kullanıcıyı kurulum ekranına yönlendirerek uygulama 

sepetindeki tüm uygulamaların kurulumu gerçekleştirilir.

2. Kurulum dosyası olarak dışa aktarma  Uygulama sepetindeki tüm uygulamaların kurulumunu 

sağlayan bir kurulum betiğinin yaratılmasını ve kaydedilmesini sağlar. Ardından kurulum 

talimatları gösterilerek kullanıcı bilgilendirilir.

Kurulum Opsiyonları





Pardus’a henüz geçmemiş ancak geçmeyi planlayan kullanıcılara destek olmak, güven sunmak ve 

geçiş sonrası hızlı bir başlangıç için Kataliz Web versiyonu hayata geçirilmiştir. Kataliz Pardus 

uygulamasının pek çok özelliği, Web üzerinden de sunulmuştur.

Web’den Erişim Opsiyonu



Veri Kaynağı / Yönetim Paneli 

Masaüstü ve web istemcilerine veri sağlamak ve istemcilerde sunulan içeriklerin yönetimi için bir 
arka uç / yönetici paneli geliştirilmiştir.

Yönetici Panelinin Temel Özellikleri

● Pardus uygulaması ekleyebilme ve yönetebilme: Uygulama adı, görseli ve kurulum betiklerinin 
yönetimi

● Pardus dışı uygulama ekleyebilme ve yönetebilme: Uygulama adı, görseli ve Pardus 
ekosisteminde sunulan alternatiflerinin yönetimi

● Uygulama paketi ekleyebilme ve yönetebilme: Paket adı, görseli ve paket dahilindeki sunulan 
Pardus uygulamalarının yönetimi





Teknolojik Altyapı  

Veri Kaynağı / Yönetim Paneli

Rest API ile istemcilere veri sunan ve yönetim paneliyle kontrol edilebilen olan arka uç uygulaması 
Laravel ile geliştirilmiştir.

İstemciler

Pardus uygulaması ve Web uygulaması tek bir kod tabanı üzerinde geliştirilmektedir.

Kataliz Pardus uygulaması, Electron - Vue ile hazırlanmıştır. 

Kataliz Web uygulaması, Pardus sürümünde yer alan bir takım özelliklerin devre dışı bırakılması veya 
Web'e uyarlanmasıyla ortaya çıkan bir Vue uygulamasıdır.



Demo / Tanıtım Videosu

Yukarıda video görüntülenmiyorsa; https://www.youtube.com/watch?v=FICAoZfK9Po adresinden erişebilirsiniz.)

http://www.youtube.com/watch?v=FICAoZfK9Po
https://www.youtube.com/watch?v=FICAoZfK9Po


Teşekkürler!


