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PARDUS İMAJ KUR
10 ADIMDA ETAP P
RULUMU
Bu doküm
manda sizlerre etkileşim
mli tahtalarra ETAP Pa
ardus imajı yüklenmeesi için gereekli
adımlar an
nlatılacaktıır.
ADIM 1: Aşağıda veerilen bağlan
ntı ile ETAP
P Pardus ISO imajı ind
dirin.
Bağlantı addresi: samsu
unfatihpro
ojesi.com
Alternatif B
Bağlantı:
https://driive.google.ccom/open?iid=1wshZyyDUCJGXF
FjqpjHCz6
6TVBBKYE
Etgk9M
ADIM 2: İİndirilen im
majı bir USB
B belleğe booot edilebilirr olarak yazzmak için aşşağıdaki bağ
ğlantıdan
RUFUS yaazılımını inddirin.
Bağlantı addresi: https://rufus.akeo
o.ie/?locale=
=tr
ADIM 3: R
Rufus yazılımını çalıştırın.

ADIM 4: G
Görselde 1 numara ile gösterilen S
SEÇ butonu
una tıklayaraak ADIM 1 ’de indirdiğ
ğiniz ISO
imajı seçinn. SEÇ butonunun solun
ndaki kutuccukta seçtiğiniz iso ism
minin göründdüğünden em
min olun.
ADIM 5: G
Görselde 2 numara ile gösterilen sseçeneklerden NTFS do
osya sistem
mini seçin.
ADIM 6: B
Bunların dışşında bir deeğişiklik yappmadan BA
AŞLAT buto
onuna basın..

Başlat butoonuna bastıkktan sonra gelen
g
dosyaa indirme izn
nine Evet seeçeneği ile ddevam edin
n. Çok
küçük boyuutta bir indiirme yapacaaktır.

g
USB bbellekteki verilerin
v
silineceğine daair uyarıya Tamam
T
Başlat butoonuna bastıkktan sonra gelen
seçeneği ille devam eddin. (NOT: Flash
F
belleğğinize imaj yazılmadan
y
önce biçim
mlendirme yapılacağını
y
ve eğer öneemli dosyallarınız var isse silineceğğini unutmay
yın.)
ADIM 7: R
Rufus işlem
mi bittiğindee KAPAT buutonuna tıkllayarak USB
B belleğinizzi bilgisayarrdan
çıkartın.
ADIM 8: E
Etkileşimli tahta kapalıı halde ikenn USB belleğinizi USB portuna takkın. Diğer USB
U
portuna klaavyenizi bağğlayarak tah
htayı açın vve F7 tuşunaa basın.

Gelen ekraanda klavyeden yön tuşşları ile USB
B belleğinizzi seçerek ENTER
E
ile ddevam edin
n.

ADIM 9:

Gelen clonnezilla ekrannında en üsttte yer alan seçeneği (y
yukarıdaki görselde
g
siya
yah çerçeve ile işaretli )
seçerek EN
NTER ile deevam edin.
Bu aşamaddan sonra kuurulum başlladı. İşleminn bitmesini ve tahtanın kapanmasıını beklemekten başka
yapılacak bbir şey yok.
U belleğin
nizi çıkararaak tahtayı teekrar açın. ETAP
E
Parduus etkileşim
mli
Tahta kapaandığında USB
tahtanızda kuruldu.
ADIM 10:: ETAP açıldığında parrola ekranınna düşecektir.
NOT: etapaadmin parolası için yettkili kişilerlle irtibata geeçin.
Parola ile ggiriş yaptığıınızda etkileeşimli tahtaanız için bir kayıt penceeresi açılır. K
Kurum bilg
gilerini
formda dolldurarak etkkileşimli tah
htanın kaydıını oluşturu
un.
Soldaki PA
ANELde Tüüm Uygulam
malar menüssü içinde yeer alan ETA USB KAYIIT yazılımı ile USB
anahtarlarıı oluşturarakk öğretmenllerinizin tahhtaları açmaasını ve otom
matik EBA girişlerini
sağlayabiliirsiniz.

