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APT

APT (cont)

/etc/apt/source.list

Kullanılacak depoların

apt

listesi
apt-get

update

Depoyu günceller

upgrade

Cihazda yüklü olan

update

Depoyu güncelle

upgrade

Cihazda yüklü olan paketleri güncelle
Depodaki paketleri listele

list

Kurulu paketleri listele
--installed

paketleri güncelle

apt-get

check

Depo hata kontrol

clean

İnmiş paketleri temizle

install

<paket adı>

remove

apt

Paketi kur
Yapılandırma dosyaları
hariç paketi sil

apt-cache

purge

Paketi herşey dahil sil

download

Paketi yalnızca indirme

search

<paket

Paket ar

show

adı>

Paket incele

stats

Depo istatistikleri incele

depends

Depoda bulunan paketin
bağımlılıklarını ara

Yükseltilebilir paketleri listele

--upgradable
show

<paket adı>

Paket incele

search

Paket ara

install

Paketi kur

remove

Paket kaldır

full-upgrade

Paketi tam yükseltme

DPKG
dpkg

-i

paketad.deb

Paket yükleme

dkpg

-r

<paketadı>

Paket silme

dkpg

-l

dpkg

--info

<paketadı>

Paket bilgileri

dpkg

-L

paketadı.deb

Paketteki dosyalar

Paketleri listele

Diğer
aptitude

<paket_adı>

Paketi yükle

alien -v -d

paket.rpm

Rpm uzantılı paketi deb uzantılı hale getir

apt install -f

<paket_adı>

Bağımlılıkları ile birlikte paket kurulumu

install
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RPM

YUM

rpm -i

-v

rpm --install

--force

paketadı.rpm

Paketi kur
verbose

--nodeps

Zorla kurulum yap

--

Bağımlılıkları gözardı et

replacefiles

Yüklü olan dosyaların

yum

check-update

Cihaza kurulu paketlerin yeni
çıkan yükseltmelerini listesi

yum

install

<paket_adı>

Paket kurma

yum

remove

<paket_adı>

Paket silme

üzerine yaz

yum

update

<paket_adı>

Paketi yükseltir

yum

search

anahtar1 anahtar2

Anahtar gelimeler ile paket

rpm

-Uvh

paketadı.rpm

Paketi yükselt

rum

-U

{

URL kullanarak paket

http://url/paket.r

yükseltme

arama
yum

list

anahtar1

rpm

-e, --erase

rpm

-qa

rpm

-qi

paketadı.rpm

paketadı.rpm

Paket ve paket grupları
hakkında bilgi

pm}
Paketi kaldır

yum

info

Yülkü tüm paketleri listele

yum

list

En son hareketler

list all

Bütün hareketler

lnew

Yeni bir history başlatma

Yüklü paket hakkında bilgi

-qf

verir

-qc

Paketin kurulduğu dizini

<paket_adı>

Paket hakkında bilgi

bul
Paketin yapılandırma
dısyasını bul
rpm

-Fvh

paketadı.rpm

Paketin yeni versiyonu
varsa ükselt
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