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UNIX sistem yöneticili¤i bir meslektir, hem de önemli bir meslek! Inter-
net’in h›zla yay›lmas› nedeniyle de “A¤ Yönetimi” ve “Sistem Yönetimi” di-
ye an›lan ifl kollar› birbirlerine iyice yaklaflm›fl; hatta birleflmifltir. 

Art›k sistem yöneticileri a¤ yönetiminden; a¤ yöneticileri de sistem yöneti-
minden anlamak zorundad›r.

Bir “Sistem Yöneticisi”nin öncelikli görevi sistemi ayakta tutmakt›r. Bu sis-
tem tek bir bilgisayardan oluflabilece¤i gibi dünyaya yay›lm›fl birçok bilgisa-
yardan da oluflabilir. LINUX iflletim sisteminin çok güvenli oldu¤unu defa-
larca tekrarlad›k ama sonuçta insan yap›s› bir bilgisayar üzerinde çal›flt›¤›n›
da unutmamak gerekir.

Bir bilgisayar sisteminin düzgün çal›flmas›nda; iyi servis verilmesinde belki
de en önemli etken sistem yöneticisidir. Yeterince iyi bir sistem yöneticisi,
iflletim sistemi ve donan›m özellikleri ne olursa olsun (Linux veya Windows;
IBM veya toplama bilgisayar) baflar›l› a¤ hizmetleri sunmay› baflarabilir.

Donan›m ar›zalar›, kullan›c› hatalar›, sistem yöneticisi hatalar›, sald›r›lara ye-
nik düflme, iletiflim hatalar›, sahtekarl›k, sabotaj gibi bir sürü nedenle bir sis-
tem çökebilir. ‹flte sistem yöneticileri bu çöküfllerde sistemi h›zla yeniden ça-
l›fl›r duruma getirmek, çöküfl olas›l›¤›n› azaltmak, çöküfl oldu¤unda da zara-
r› olabildi¤ince küçültebilmek için çal›flmak, hem de çok çal›flmak zorunda-
d›r.

Bir sistem yöneticisinin ikinci öncelikli görevi ise sistemin kullan›c›lara sü-
rekli ve güvenilir hizmet vermesini sa¤lamakt›r. Bu görevin gerektirdi¤i bir
sürü alt görev olmakla beraber en genel ve önemli olanlar› flunlard›r:

• Sistemin kaynaklar›n›n verimli bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤lamaya yöne-
lik önlemleri almak.

• ‹flletim sistemini ve uygulama programlar›n› güncellemek.

• Sistemde yüklü program ve verilerin yedeklenmesi ifllerini düzenlemek.

• Sistemin güvenli¤ini sürekli olarak denetlemek ve yeni sald›r› teknikleriy-
le yeni ortaya ç›kan güvenlik aç›klar›na karfl› önlem almak.
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Sistem Hakk›nda

Sistemin Aç›lmas›

Sistem yöneticilerinin en iyi bilmeleri gereken süreçlerden biri sistemin aç›-
l›fl sürecidir. 

“boot” ad› verilen sistemin aç›l›fl sürecini LINUX iflletim sisteminde denet-
leyen yaz›l›m genellikle LILO’dur. “LILO”; Linux Loader sözcüklerinden
elde edilmifl bir k›saltmad›r. Di¤er bir popüler aç›l›fl yönetici yaz›l›m› ise
GRUB’dur, ama bu kitapta yaln›zca LILO’dan söz edece¤iz. 

Bilgisayara elektrik verilmesi ve kullan›c›n›n bir login ekran›yla karfl›laflmas›
aras›nda olup bitenleri, fazla ayr›nt›s›na girmeden de olsa, olabildi¤ince iyi
anlaman›z birçok sistem yönetimi konusunu kavraman›za yard›mc› olacak-
t›r. fiimdi bu aç›l›fl sürecini ad›m ad›m gözden geçirelim:

1. Bilgisayar›n›za elektrik enerjisi verince anakart›n üstündeki BIOS çipin-
de kay›tl› bulunan küçük bir program çal›flmaya bafllar. 

2. Bu program, BIOS ayarlar›n›za ba¤l› olarak s›ras›yla sisteme ba¤l› disket,
CD, disk sürücülerinin birinde iflletim sistemini yükleyebilecek bir prog-
ram arar. Bu program, “boot sektörü” olarak bilinen alanda, kullan›l-
makta olan sürücüden iflletim sistemini yükleyebilecek bir program olma-
l›d›r. 

3. Bilgisayar›n›za LINUX kurdu¤unuzda ilk diskin “boot” sektörüne
(MBR: Master Boot Record da denir) LILO yaz›l›m› yerlefltirilir. (Elbet-
te, GRUB ya da bir baflka boot yöneticisi seçtiyseniz, boot sektörüne seç-
ti¤iniz program kaydedilmifl olacakt›r.)

4. LILO yaz›l›m› BIOS taraf›ndan belle¤e yüklenip çal›flmaya bafllad›¤›nda
kullan›c›ya çeflitli aç›l›fl seçenekleri sunabilir. Örne¤in, üzerinde hem
Windows XP, hem LINUX yüklü bir bilgisayarda kullan›c›ya, sistemi is-
tedi¤i iflletim sistemiyle açabilmesi için bir seçenek listesi sunulur:

323

Sistem Yönetimi



LILO için gerekli ayarlar /etc/lilo.conf dosyas›nda yap›l›r. Ancak, LI-
LO program› çal›flt›¤› s›rada ortada sistemi denetleyen bir iflletim sistemi
olmad›¤› için LILO, /etc/lilo.conf dosyas›na eriflemez. 
lilo.conf dosyas›nda de¤ifliklik yaparsan›z, /sbin/lilo komutuyla LI-
LO’nun yeni ayarlara göre çal›flacak flekilde yeniden haz›rlan›p diskin bo-
ot sektörüne yaz›lmas›n› sa¤lamal›s›n›z.

5. LILO’nun sunaca¤› seçenekler aras›ndan “LINUX” seçti¤inizi varsaya-
rak aç›l›fl sürecini incelemeye devam edelim... LILO, /boot dizininde
vmlinuz dosyas›nda bulunan LINUX çekirdi¤ini (kernel) belle¤e yük-
ler ve çal›flt›r›r.

6. Çekirdek program›, konsolun ekran kart›na uygun bir görüntü ayar›na ge-
çer ve sisteme ba¤l› olan donan›m unsurlar›n› tarayarak (bellek, merkezi
ifllem birimi, görüntü kart›, disk arabirimleri, ses kartlar›, paralel ve seri
arabirimler, a¤ ba¤lant› arabirimleri gibi) bunlar› tan›maya ve ilgili sürü-
cü yaz›l›mlar›n› (device driver) yüklemeye bafllar.

7. Çekirdek, daha sonra yine LILO ayarlar›nda belirtildi¤i flekilde root dosya
sistemini (yani / dizininin oldu¤u fiziksel diski) ilifltirir (mount eder). Bu
dosya sistemi ilk aflamada sadece okuma için (read-only) ilifltirilir ve dizin
yap›s› kontrol edildikten sonra, yani bu dosya sistemi için fsck yaz›l›m› ça-
l›flt›r›ld›ktan sonra oku-yaz (read-write) kullan›m› için tekrar ilifltirilir.

8. Bir sonraki ad›mda, sisteminiz aç›k kald›¤› süre boyunca, “1” süreç nu-
maras›yla sürekli çal›flacak olan init program› bafllat›l›r. Bu süreç, siste-
mi kullan›ma haz›r hale getirmek için /etc/inittab dosyas›nda belirti-
len ayarlara göre bir dizi kabuk program› çal›flt›rarak sistemin “çal›flma
düzeyini” (run level) aflama aflama artt›r›r.
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Çal›flma düzeyleri, iflletim sisteminin hangi yeteneklerinin çal›flmaya bafl-

lad›¤›n› belirler. Tipik bir LINUX sisteminde yedi çal›flma düzeyi vard›r:

0: Sistemin kapanma ifllemlerinin bafllat›ld›¤› düzey. (Halt Level)

1: Tek kullan›c›l› çal›flma düzeyi. (Single-user)

2: A¤ deste¤i olmadan çok kullan›c›l› çal›flma düzeyi.

3: Çok kullan›c›l› çal›flma düzeyi. (Multi-user)

4: Bu çal›flma düzeyi nedense kullan›lmaz.

5: X Window’un çal›flmaya bafllad›¤› düzey. (Grafik kullan›c› arabirimi)

6: Yeniden bafllatma ifllemlerinin bafllama düzeyi. (Reboot)

Normal koflullarda; yani baflar›yla aç›lmay› tamamlam›fl bir LINUX bilgisa-

yar› üçüncü (X Window kullan›lm›yorsa) veya beflinci düzeyde çal›flmas›-

n› sürdürür. 

Sistemi kapatmak istedi¤inizde 

init 0 veya

init 6

komutlar›ndan biriyle sisteminizi s›f›r›nc› düzeye indirerek kapatabilir

(halt-shutdown) veya alt›nc› düzeye geçirerek yeniden bafllatabilirsiniz.

(reboot)

Yapaca¤›n›z bir yaz›l›m veya veri bak›m çal›flmas› nedeniyle bilgisayar›n
baflka kullan›c›lara hizmet vermeksizin sadece konsoldaki kullan›c›ya hiz-
met verecek flekilde çal›flmas›n› isterseniz 

init 1

komutuyla tek kullan›c›l› düzeye dönüp, ifliniz bitti¤inde 

init 3

komutuyla tekrar çok kullan›c› düzeye geçebilirsiniz. Tabi bu arada kulla-

n›c›lar›n›z sizi dövüp sa¤l›k düzeyinizi de¤ifltirmediyse...

Sistemin aç›l›fl› s›ras›nda her çal›flma düzeyinde yap›lacak ifller
/etc/inittab dosyas›na tan›mlan›r. Bu dosyan›n deseni ve içeri¤i konu-
sunda daha fazla ayr›nt›ya girmek istemiyoruz. Merakl› okuyucular “man
inittab” komutuyla oldukça ayr›nt›l› bilgi edinebilirler.



/etc/rc.d dizini alt›nda de¤iflik çal›flma düzeylerine geçerken gerekli ve ilgili
hizmetlerin bafllat›l›p durdurulmas› için kullan›lan kabuk programlar› yer al›r.
Örne¤in, /etc/rc.d/rc5.d dizinindeki dosyalar, sistemin beflinci çal›flma
düzeyine, yani X ortam›na geçerken çal›flt›r›lacak kabuk programlar›d›r.

Sistem, beflinci düzeye geçti¤inde, /etc/rc.d/rc5.d dizinindeki kabuk
programlar›n›, isimlerinin alfabetik s›ras›na göre (ls komutuyla listelendik-
leri s›rada) çal›flt›rmaya bafllar. 

Bunun gibi /etc/rc.d/rc3.d dizinindeki dosyalar sistemi üçüncü düzeye
ç›karmak için bafllat›lacak iflleri düzenleyen komut ve programlar› içerir.

/etc/rc.d/rc.local dosyas›, sistemin aç›l›fl› tamamland›kan sonra varsa,
bafllat›lacak ifllere iliflkin komutlar› içerir. Örne¤in sistemin aç›l›fl› tamamlan-
d›¤›nda birilerine bunun otomatik olarak haber verilmesini istiyorsan›z
/etc/rc.d/rc.local dosyas›n›n içine (sonuna olabilir) 

echo `date` Sistem acildi | mail admin@bilkent.edu.tr 

gibi bir sat›r ekleyerek her aç›l›fltan sonra admin’e aç›l›fl tarihini ve saatini
bildiren bir e-posta gönderilmesini sa¤layabilirsiniz.

Sistemdeki çeflitli servisleri bafllat›p durdurmak için kullan›labilecek kodla-
r› içeren dosyalar /etc/rc.d/init.d dizininde de yer al›r. Bu dizindeki
dosyalar, çeflitli sunucu yaz›l›mlar› bafllat›p durduracak flekilde yaz›lm›fl ka-
buk programlar›d›r. Bu dosyalar› devreye almak ve devreden ç›karmak için 

chkconfig

komutunu kullanmal›s›n›z.
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Örne¤in, aç›l›rken art›k sisteminizde web sunucusu yaz›l›m› olan httpd’nin
bafllat›lmas›n› istemiyorsan›z

chkconfig --del httpd veya chkconfig httpd off

komutunu verebilirsiniz. Apache web sunucusunun sisteminiz aç›l›rken tek-
rar otomatik olarak çal›flt›r›lmas›n› istedi¤inizde

chkconfig --add httpd veya chkconfig httpd on

komutu ifl görecektir. Bu kitab›n düzeyi aç›s›ndan chkconfig yaz›l›m›n›n
daha fazla ayr›nt›s›na girmeyece¤iz, ama merakl› okuyucular›n komutun
man sayfalar›na bir göz atmas›n› öneririz.
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/etc/rc.d/rcn.d dizinlerindeki program dosyalar› asl›nda birer dosya

de¤il; /etc/rc.d/init.d dizinindeki program dosyalar›na ba¤lant›d›r; (link)

/etc/rc.d/init.d dizinindeki dosyalar sistem yöneticilerinin oldukça s›k

olarak kulland›klar› araçlard›r. Örne¤in, bir yaz›l›m konfigürasyon de¤iflikli¤i

nedeniyle sisteminizin web sunucusu yaz›l›m›n› durdurup yeniden bafllat-

man›z gerekirse (sistemi kapat›p açmay› akl›n›za dahi getirmeyin; o yöntem

eski iflletim sisteminizde kulland›¤›n›z bir yöntemdi) vermeniz gereken komut

/etc/rc.d/init.d/httpd restart

olacakt›r. Bu linklerin isimlendirilme sistemi, çal›flma düzeyi de¤iflirken her

bir kabuk program›n›n nas›l bir parametreyle ve hangi s›rada

çal›flt›r›laca¤›n› gösterir.  Ad› “S” ile bafllayanlar “start” parametresiyle;

“K” ile bafllayanlar “stop” parametresiyle (kill) çal›flt›r›l›r.

Asl›nda birçok yaz›l›m, konfigürasyon de¤iflikliklerinden sonra, durdurulup

tekrar bafllat›lmak yerine bu de¤iflikli¤in kendilerine bildirilmesiyle yetinir.

Örne¤in, DNS sunucunuzda yeni bir sembolik isim tan›t›m› yapt›¤›n›zda na-
med isimli sunucu yaz›l›m› durdurup bafllatmak yerine, ps komutuyla named
program›n›n süreç numaras›n› ö¤renip, bu sürece HUP (hang-up) mesaj›n›

gönderebilirsiniz. named yaz›l›m›, HUP mesaj› ald›¤›nda konfigürasyon dos-

yalar›n› yeniden okuyacak flekilde programlanm›flt›r.

ps  ax | grep  named
kill  -HUP  893

Konu da¤›ld› gene ya; neyse...



Sistemin Kapat›lmas›

Tüm UNIX bilgisayarlarda oldu¤u gibi LINUX iflletim sisteminin de adab›na
uygun bir flekilde kapat›lmas› gerekir. Her ne kadar disklerinizi ext3, reiserfs
gibi dosya sistemleriyle düzenleyerek enerji kesintilerine karfl› önlem alm›fl ol-
san›z da, sistemleri düzgün kapatmak her zaman için iyi bir al›flkanl›kt›r.

Bir LINUX bilgisayar› kapatman›n en kolay yolu, root kullan›c›n›n herhan-
gi bir terminalden 

shutdown -h now

komutunu vermesidir. 

init 0

komutu da sistemin çal›flma düzeyini s›f›r yapmak; yani kapatmak için kul-
lan›labilir.

KDE’nin grafik ekran›n› kullanarak sistemi kapatmay› zaten flimdiye kadar
çoktan keflfetmifl olmal›s›n›z.

Acemilik dönemlerinizde bilgisayar› kapat›p açmaya (bir di¤er deyiflle “re-
boot etmeye”) gereksinim duyabilirsiniz. Bu gibi durumlarda

reboot

komutunu da kullanabilirsiniz.
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Deneyimli sistem yöneticileri sistemlerini reboot etmekten pek hofllanmaz-

lar. Bir fleyler aksamaya bafllad›¤› zaman bu aksakl›¤a hangi sürecin neden

oldu¤unu bulup o süreci durdurmaya çal›fl›rlar. Bu yöneticiler için sistemle-

rinin uzun süre kesintisiz çal›flmas› (sistemin ne kadar zamand›r “up” oldu-

¤u) bir övünç kayna¤›d›r. LINUX dünyas›nda “up” süreleri genellikle aylar-

la ölçülür. Windows sistem yöneticilerine biraz garip gelebilir ama iflletim

sistemi sürüm güncellemeleri ve donan›ma müdahale d›fl›nda LINUX sis-

temlerini kapatmaya gerçekten pek fazla gerek olmaz.



Pek kolay kolay olmaz ama, sisteminize komut veremedi¤iniz bir duruma dü-
flerseniz tek çözüm bilgisayar›n›z› anahtar›ndan kapat›p açmak olacakt›r el-
bette. “X” alt›nda bir kilitlenme sorunu yaflarsan›z Ctrl-Alt-F1 tufllar›yla gra-
fik olmayan bir konsola geçip sistemi toparlaman›z genellikle mümkün ola-
bilmektedir. Ctrl-Alt-F1 ile elde edece¤iniz konsolda root olarak sisteme gi-
rip ad›nda X geçen tüm süreçleri öldürmek ifle yarayabilir. E¤er bu da ifle ya-
ramazsa bu konsol ekran›ndan “reboot” komutunu vererek sistemin düz-
günce kapat›lmas›n› sa¤layabilirsiniz. Yeri gelmiflken; LINUX iflletim sistemi
alt›nda bu duruma genellikle donan›m ar›zalar›ndan dolay› düflersiniz. E¤er
s›k s›k bilgisayar›n›z› kapat›p açmak zorunda kal›yorsan›z bellek modüllerini-
zi, CPU so¤utma fan›n› ve güç kayna¤›n› gözden geçirmenizi öneririz.

Disklerin Yönetimi

Tüm bilgisayarlar›n belki de en önemli kayna¤› diskleridir. Daha do¤rusu en
kolay tükenen ve en kolay ar›zalanan; bu nedenle de en çok sorun ç›karan
kaynak genellikle disklerdir.

Disklerinizi ve disk bölümlerinizi baflar›yla yönetebilmeniz için kitab›n ön-
ceki bölümlerinde anlat›lm›fl olan “disk bölümleme” ve “mount” kavramla-
r›n› iyi anlam›fl olman›z gerekir.

‹yi bir sistem yöneticisi her sabah disklerinin dolu/bofl oranlar›n› flöyle bir
gözden geçirip, gerekirse sabah temizli¤i yapmal›d›r. Daha da iyi sistem yö-
neticileri bu iflleri otomatik yapacak kabuk programlar› yaz›p, cron ile her
sabah çal›flmas›n› sa¤larlar.

Disklerin dolu-bofl oranlar›n› ve durumlar›n› gözlemek için en uygun komut

df -h veya 
df -k

komutudur.

329

Sistem Yönetimi



Göreceli olarak h›zl› büyüyen sistem dosyalar› genellikle /var/log alt›nda-
ki log dosyalar›d›r. /tmp dizini de, herkesin yazma hakk› olmas›ndan dolay›
disklerin kolayca dolmas›na neden olan bir dizindir. Bu dizinleri zaman za-
man kontrol edip, eski ve büyük dosyalar› silmelisiniz.

/var/log dizinininde sistemde olup biten herfleyin kaydedildi¤i dosyalar
yer al›r; bu nedenle bu dizinin diskte kaplad›¤› alan sürekli artar. Her ne ka-
dar logrotate süreci bu dosyalar› dönüflümlü olarak de¤ifltirip, eskileri kal-
d›r›p atsa da, bu dizin hiç de¤ilse haftada bir gözden geçirilmelidir.

Bir dizinin diskte ne kadar yer harcad›¤›n› merak etti¤inizde

du -s /home/cayfer

gibi bir komutla yan›t alabilirsiniz.
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du komutu dizinde yer alan dosyalar›n toplam büyüklü¤ünü 1024 byte
uzunlu¤unda“blok” cinsinden verir. Dikkat ederseniz du komutu, -s
(summary) parametresiyle ilgilendi¤iniz dizinin diskte iflgal etti¤i toplam
kapasiteyi; -s parametresi olmadan kullan›rsan›z da alt dizinlerin toplam
disk alanlar›n› rapor ediyor. 

fdisk

Disklerin bölümleme tablolar›yla ilgili ifllemler için kullan›l›r.

fdisk /dev/hda

gibi bir komutla birinci IDE kanal›ndaki ilk diskin bölümleme tablosu üze-
rinde çal›flmaya bafllayabilirsiniz. Bölümleme tablolar›yla oynamak tehlikeli-
dir. Ne yapt›¤›n›z› bilmeden dolu diskler üzerinde bu komutu denememe-
nizi öneririz.

fdisk program›na verilebilecek komutlar› görmek için program› bafllat-
t›ktan sonra “m” seçimini kullanabilirsiniz.
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mkfs

fdisk ile bölümlemesi yap›lm›fl disklerde disk bölümleri üzerine dosya siste-
mi yaratmak için kullan›l›r. Örne¤in:

mkfs -t reiserfs /dev/hda3

komutuyla ilk diskin üçüncü bölümü üzerine bofl bir reiserfs dosya sistemi
yarat›labilir. 

Ayn› ifl: 

mkfs.reiserfs  /dev/hda3

komutuyla da yap›labilirdi. mkfs komutunun -t ile belirtilen parametrele-
ri aras›nda ext2, msdos gibi seçenekler de bulunmaktad›r. -t ile yarat›lacak
dosya sisteminin tipini belirtmezseniz ext2 kabul edilir.

mount

mount komutuyla sisteminizde disk bölümlerindeki dosya sistemlerinin
ba¤lanm›fl oldu¤u dizinleri görebilir; bunlar› çözebilir, ba¤l› olmayanlar›
ba¤layabilirsiniz. Daha önce ayr›nt›l› olarak aç›klad›¤›m›z mount komutunu
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burada yaln›zca disk yönetimi ile yak›ndan ilgili olmas› dolay›s›yla tekrar an-
d›k.

showmount  -a

Bu komutla, bilgisayar›n›zda NFS üzerinden paylafl›ma aç›k disklerin kim-
ler taraf›ndan kullan›lmakta oldu¤unu görebilirsiniz. 

Yukardaki örnek listeye göre lists makinesi üzerinde paylafl›ma aç›lm›fl olan
“/bcc, /home/htpd, home/cayfer dizinleri cayfer makinesi taraf›ndan;
/disk2/mdk9.0 dizini de loj08031 makinesi taraf›ndan kullan›lmaktad›r.

NFS paylafl›m› bir UNIX bilgisayar üzerindeki dizinlerin baflka UNIX bilgi-
sayarlar taraf›ndan “mount edilebilmesini” sa¤layan servistir. Bu servisin de-
netimi, yani hangi dizinlerin hangi makineler için, bunlardaki hangi kullan›c›-
lar için paylafl›ma aç›laca¤›n›n denetimi /etc/exports dosyas› ile yap›l›r.

Yukardaki örnek exports dosyas›nda, 

• /projeler dizinine cayfer isimli makineden gelen ba¤lant› isteklerine
(mount isteklerine) okuma yazma ve tam yetkiyle eriflim hakk› verilmifl.
cayfer isimli makinenin IP adresi öncelikle /etc/hosts dosyas›ndaki lis-
teden; orada yoksa DNS servisi üzerinden araflt›r›l›r.
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/projeler dizinine, cayfer makinesinden baflka bir de 192.168.0.3 IP ad-
resli makineden oku-yaz olarak eriflilmesine izin verilmifl ve bu eriflimin ro-
ot yetkisi ile yapabilece¤ini belirtilmifl. (no_root_squash parametresi.)

• /bcc dizinine bcc.bilkent.edu.tr a¤›ndaki tüm makinelerden oku-yaz
olarak eriflilmesine izin verilmifl.

• /usr dizinine bilkent.edu.tr a¤›ndaki tüm makinelerden yaln›zca oku-
mak için eriflilmesine izin verilmifl. (ro)

• /pub dizinine heryerden yaln›zca okumak için izin verilmifl, ancak eriflen
herkesin kullan›c› kodunun “nobody” kabul edilmesi ve paylafl›lan /pub
dizinindeki dosya eriflim yetkilerinin bu kullan›c› koduna göre düzenlen-
mesi için gereken ayar yap›lm›fl.

• /pub dizinine herkese eriflim hakk› verilmifl olmas›na ra¤men bu dizinin
alt›ndaki /pub/ozel dizinine hiçbir flekilde d›flardan eriflilememesi sa¤lan-
m›fl. 

/etc/exports dosyas›nda bir de¤ifliklik yap›ld›¤›nda; örne¤in 
/home/cayfer/public_html gibi bir dizini paylafl›ma açmak için gereken
sat›r eklendi¤inde 

exportfs /home/cayfer/public_html

komutuyla paylafl›m› bafllatabilirsiniz.

Paylafl›lmakta olan bir dizini d›flar›dan eriflime kapatmak istedi¤inizde 

exportfs –u /pub

gibi bir komut kullanabilirsiniz.

exportfs –ua

tüm paylafl›mlar› kapat›r.

exportfs –a

/etc/exports dosyas›nda ad› geçen tüm paylafl›mlar› açar.

/etc/rc.d/init.d/nfs kabuk program› NFS servislerini bafllat›p durdur-
mak için kullan›labilir. 
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/etc/rc.d/init.d/nfs start
/etc/rc.d/init.d/nfs stop

gibi...

lsof

Bilgisayar›n›zda bir flekilde kullan›lmakta olan aç›k dosyalar› ve soketleri lis-
telemek için kullan›l›r. (Soket, TCP/IP programlamayla ilgili bir kavramd›r.
Ne anlama geldi¤ini bilmiyorsan›z üzerinde durmay›n›z.) Çeflitli internet
hizmetleri veren tipik bir LINUX bilgisayar›nda bu listede 10.000’den fazla
dosya yer alabilir; dolay›s›yla listeyi gözle taramak pek anlaml› de¤ildir. lsof
genellikle ç›kt›s› grep ve more ile filtrelenerek kullan›larak belirli bir kulla-
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E¤er LINUX makinenizdeki bir dizini bir Windows makinenin eriflimine aç-

mak istiyorsan›z NFS servisi iflinizi göremeyece¤i için; daha do¤rusu Win-

dows iflletim sistemi NFS servislerinden nas›l yararlan›laca¤›n› bilmedi¤i

için; samba servisini kullanmal›s›n›z. samba servisi bir LINUX bilgisayar›n

NT s›n›f› bir sunucu gibi çal›flmas›n› sa¤lar. Bir baflka deyiflle, Windows

makineler yak›nlar›nda gördükleri bir samba servisini NT sunucu zanneder-

ler. Çok ilginçtir ki, üzerinde samba çal›flan bir LINUX makine, ayn› donan›m

üzerinde çal›flan bir NT sunucudan performans aç›s›ndan daha baflar›l›d›r.

Gene politikaya girdik... Burada keselim, yoksa kalp k›raca¤›z.

samba’n›n kurulumu ve daha da önemlisi ayarlar›n›n yap›lmas› bu kitab›n

amaçlar› d›fl›nda kald›¤› için ayr›nt›ya girmeyece¤iz. Asl›nda, Mandrake LI-

NUX’unuzu kurarken siz aksini seçmediyseniz sambamakinenizde kurulmufl

va çal›fl›yor olacakt›r. samba kullanacaksan›z, yapman›z gereken

/etc/samba/smb.conf dosyas›ndaki parametreleri gereksinimlerinize gö-

re de¤ifltirip samba’y› 

/etc/rc.d/init.d/smb restart

komutuyla yeni konfigürasyonla tekrar bafllatmak olacakt›r. 

samba konfigürasyonu ile ilgili ayr›nt›lar› 

http://www.belgeler.org

adresindeki “Samba – Nas›l” doküman›nda bulabilirsiniz.



n›c›n›n açm›fl oldu¤u dosyalar› ya da belirli bir program›n kulland›¤› dosya-
lar› gözlemek için kullan›l›r.

lsof   grep cayfer   more

gibi.

Bellek Yönetimi

LINUX iflletim sisteminde bellek yönetimiyle ilgili pek fazla ifliniz olmaya-
cakt›r. Eksik bellekle çal›fl›yorsan›z, elbette ki performans sorunlar›n›z ola-
cakt›r. LINUX genellikle bellek eksikli¤i hakk›nda do¤rudan flikayet etmez.
E¤er takas alan› (swap partition) olarak ay›rd›¤›n›z disk bölümü yetmiyorsa
bellek yetersizli¤i ile ilgili mesaj alabilirsiniz. Takas alan›, gerçek belle¤in yet-
meme durumunda iflletim sisteminin diskten yararlanmas› için kullan›l›r.
Çal›flan bir sürece bellek tahsis etmek gerekti¤inde, ana bellekte yer kalma-
d›ysa, beklemede olan süreçler kald›klar› yeri ve durumu iflaretleyen bilgiler-
le birlikte diske at›l›r, böylece kazan›lan bellek gereksinim duyan sürece tah-
sis edilebilir. Bu yöntem do¤al olarak programlar›n çal›flmas›n› çok ciddi fle-
kilde yavafllat›r. Takas alan› kullanman›n mant›¤›, bellek yetersizli¤i yüzün-
den programlar›n kesilmesini önlemektir; yoksa kesin bir çözüm de¤ildir.
Takas alan›n›z›n kullan›m›n› s›k s›k gözleyip, afl›r› kullan›lmaya bafllan›rsa
sisteminizin belle¤ini artt›rmal›s›n›z. Takas alan› kullan›m›yla ve süreçlerin
bellek kullan›m›yla ilgili bilgileri top komutuyla alabilirsiniz.
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E¤er takas alan› hiç kullan›lm›yorsa bilgisayar›n›zda gereksiniminizden da-
ha fazla bellek var demektir. Ziyan etmemek için biraz›n› o makineden sö-
küp bir baflkas›na takabilirsiniz.

Takas alan› az geliyorsa ilk akla gelen diskin takas alan›n› büyütmektir an-
cak bu disk bölümlemesinin de¤ifltirilmesini gerektirir; bu da do¤al olarak
önce yedekleme, sonra diski yeniden düzenleyip (formatlay›p), dosya sis-
temlerini yeniden oluflturma ve yedekleri geri yükleme demektir ki, bu ifl-
lemler çal›flan bir sistem için uzun süreli bir kesinti demektir. 

Takas alan›n›z yetersiz kald›¤›nda, takas alan› olarak ayr›lan disk bölümünü
yeniden oluflturmak yerine takas alan›na ek yapmay› düflünmelisiniz. Bu
yöntem, tek bir takas alan› kullanmak kadar yüksek performans sa¤lamasa
da sisteminizi yeniden kurmay› göze alaca¤›n›z zamana kadar idare edecek-
tir.

Bunun için önce disklerinizden birinde uygun boyda bir takas dosyas› yara-
t›n:

dd if=/dev/zero of=/tmp/ek_takas bs=1024 count=100000

komutu, /tmp alt›nda yaklafl›k 100 Mbyte uzunlu¤unda ek_takas isimli
bofl (daha do¤rusu içi s›f›rlarla dolu) bir dosya yaratacakt›r. (Dosyan›n
blok uzunlu¤u 1024 byte oldu¤u için 100.000 blok afla¤› yukar› 100 Mbyte
eder.)
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Sonra bu dosyan›n sahibini root kullan›c› yap›n ve eriflim yetkilerini, bu dos-
yaya root d›fl›nda kimsenin eriflemeyece¤i flekilde de¤ifltirin:

chown root:root /tmp/ek_takas
chmod 600 /tmp/ek_takas

Daha sonra /etc/fstab dosyas› içine

/tmp/ek_takas swap swap defaults 0 0

sat›r›n› ekleyin.

Son olarak da yeni takas alan›n› devreye sokun:

swapon /tmp/ek_takas

Takas alan› de¤iflikliklerinde bile sistemi “reboot” etmenize gerek olmad›¤›
dikkatinizi çekti mi?

/etc/fstab’a ekledi¤iniz sat›r sayesinde sistemi her aç›fl›n›zda bu takas ala-
n› devreye girecektir. 

Ek takas alan› olarak ay›rd›¤›n›z disk alan›na ihtiyac›n›z olursa

swapoff /tmp/ek_takas
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dd (device-to-device copy) komutu zaman zaman çok ifle yarar. “if=”

parametresi (input file) kopyalaman›n nereden yap›laca¤›n›; “of=” para-

metresi de (output file) kopyalaman›n nereye yap›laca¤›n› belirtir.

/dev/zero, ayn› /dev/null gibi LINUX’un özel bir “çevre birimi” veya

dosyas›d›r. Yaln›zca okunabilir. Boyu sonsuzdur; yani bu dosyadan sonsu-

za kadar veri okuyabilirsiniz. Ancak, okudu¤unuz tüm veriler 0x00, yani ikil

(binary) s›f›rlardan oluflur.

Yukar›daki takas dosyas› yaratma komutu, /dev/zero dosyas›ndan herbi-

ri 1024 byte uzunlu¤unda 100000 blok okuyup bunlar› /tmp/ek_takas dos-

yas›na kopyal›yor. Asl›nda, içi tamamen ikil s›f›rlarla dolu 100 MByte’l›k bir

dosya yarat›yor.



gibi bir komutla, bu dosyan›n takas olan› olarak kullan›m›na son verebilir ve
dosyay› silip /tmp alt›nda yer açabilirsiniz. /etc/fstab dosyas›ndan ilgili sa-
t›r› ç›karmay› da unutmay›n ki bir dahaki sistem aç›l›fl›nda sorun ç›kmas›n.

Kullan›c› Yönetimi

Kullan›c› Hesaplar›

Kullan›c› hesaplar›n›n aç›l›p kapat›lmas›n›n yan›s›ra, kullan›c›lar›n kullana-
bilecekleri sistem kaynaklar›n› belirleme ve gerekirse s›n›rlama iflleri de sis-
tem yöneticisinin önemli görevlerindendir.

LINUX’ta kullan›c› hesab› açman›n pek çok yolu vard›r; çünkü “hesap aç-
ma” temelde /etc/passwd ve /etc/shadow dosyalar›na birer sat›r ekle-
mekten oluflur.

/etc/passwd dosyas›, ad›n›n›n aksine flifrelerle ilgili hiçbir bilgi içermez. Es-
kiden, tüm UNIX’lerde /etc/passwd dosyas› kullan›c›lar›n flifre dahil her
türlü bilgisinin tutuldu¤u dosya idi. Ancak, internet yayg›nlaflt›kça güvenlik
sorunlar› da artmaya bafllad›. Kullan›m mant›¤› gere¤i /etc/passwd dosya-
s›n›n herkesin okuyabilece¤i bir dosya olmas›, kötü niyetli kiflilerin kripto-
lanm›fl da olsa kullan›c› flifrelerini al›p baflka bilgisayarlarda deneme yan›lma
yoluyla k›rma çabalar›na yol açt›. Bunun üzerine /etc/passwd dosyas›n›n
flifre hariç tüm özellikleri aynen korunacak flekilde flifrelerin baflka dosyaya,
yani /etc/shadow isimli bir dosyaya tafl›nmas› kararlaflt›r›ld› ve root kulla-
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n›c› d›fl›nda herkesin bu dosya üzerindeki tüm yetkileri kald›r›ld›. Art›k mo-
dern UNIX uyarlamalar›n›n hemen hemen hepsi kullan›c› flifrelerini
/etc/shadow dosyas›nda saklamaktad›r. Yeri gelmiflken; UNIX dünyas›nda
kullan›c› hesaplar›n› ve flifrelerini saklaman›n tek yolu /etc/passwd ve
/etc/shadow dosyalar› de¤ildir. Bu iki dosya, en yayg›n olarak kullan›lan
yöntemlerdir.

Bir hesap açmak ya da kapatmak için bu dosyalar› vi ile düzenleyebilece¤i-
niz gibi bu ifli sizin yerinize yapacak özel araçlar da kullanabilirsiniz. KDE
ortam›nda kullan›c› hesaplar›n›n yönetimi için userdrake kullanabilirsiniz.
Yeni kullan›c› tan›mlarken terminal penceresinden komut vermeyi ye¤ler-
seniz

adduser -c “Can Ugur Ayfer” -d /home/cayfer cayfer

komutundan yararlanabilirsiniz. Bu komutun asl›nda daha birçok paramet-
resi vard›r; ancak günlük kullan›mda daha fazlas› pek gerekmiyor. Komutun
ayr›nt›lar›n› ö¤renmek isterseniz komutu parametresiz olarak verin. Kendi
kullan›m k›lavuzunu kendisi görüntüleyecektir.

Hat›rlarsan›z kitab›n bafllar›nda UNIX’te kullan›c› kodlar›n›n çok da anlam-
l› olmad›¤›n›, esas kimlik belirleyicisinin say›sal kullan›c› numaras› oldu¤u-
nu belirtmifltik. ‹flte bu konu flimdi gene gündeme geldi. adduser komutu,
yeni tan›t›lan kullan›c›lara numara verme iflini kendisi halleder; bunu yapar-
ken de en son verilmifl numaran›n bir fazlas›n› seçer. Bir nedenle kullan›c›-
lar›n›za kendiniz numara vererek hesap açmak isterseniz, adduser komutu-
nun  -u parametresinden yararlanabilirsiniz.

Bazen kodunu bildi¤iniz ama aç›k ad›n› hat›rlayamad›¤›n›z; ya da tam tersi-
ne, aç›k ad›n›n bir k›sm›n› da olsa bildi¤iniz ama kodunu hat›rlayamad›¤›n›z
kullan›c›lar olacakt›r. Bu gibi durumlarda

finger 

komutu çok iflinize yarayacakt›r.

Komutu “finger ayfer” fleklinde verirseniz, kullan›c› aç›k ad›nda 
“ayfer” geçen kullan›c›lar›n; “finger -m ayfer” fleklinde verirseniz de,
kullan›c› kodu “ayfer” olan kullan›c›n›n ayr›nt›l› bilgilerine eriflirsiniz.
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Kurulum s›ras›nda finger program›n›n kurulmas›n› özellikle istemediyse-
niz yukar›daki finger komutu örneklerini denemek istedi¤inizde “fin-
ger: command not found” mesaj›n› alacaks›n›z.

‹sterseniz, yeri gelmiflken finger program›n› sisteminize birlikte kural›m:

Bir LINUX program›n› kurman›n en kolay yolu o program›n rpm paketini
(RedHat Packet Manager sözcüklerinin bafl harfleri) bulup, paketi rpm ko-
mutuyla kurmakt›r. Kurulum s›ras›nda kurulmam›fl rpm paketlerini Mand-
rake da¤›t›m CD’lerinden birinde bulabilirsiniz; ama üç tane CD oldu¤unu
düflünürseniz bunlar aras›nda aramaktansa ‹nternet’te aramak daha kolay
olacakt›r. 

LINUX paketlerinin güncel sürümlerini indirmek için en uygun servisler-
den biri www.rpmfind.net sitesidir. 
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Anahtar sözcük kutusuna “finger” sözcü¤ünü yaz›p aramay› bafllat›n.
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Bulunan rpm paketleri aras›nda Mandrake da¤›t›m› için haz›rlanm›fl olanlar-
dan güncel bir sürüme iliflkin paketi seçin. E¤er varsa, ad›nda i586, i686 ge-
çen paketlerden birini seçin. 

Ad›nda “src” geçen paketler, programlar›n kaynak kodlar›n› içeren paket-
lerdir. Kurulum için bu paketi kurduktan sonra modülleri derlemek gereke-
cektir. Boflyere derlemekle u¤raflmamak için ad›nda “noarch” (mimariden
ba¤›ms›z) geçen haz›r derlenmifl paketleri kurmak çok daha kolay olabilir. 

Öte yandan, kendi sisteminize uyarlanmas› yerinde olan programlar
(örne¤in ekran kart›n›za ve cpu cinsine göre daha iyi çal›flacak flekilde der-
lenebilecek mplayer video oynat›c›s›) kaynak kodlar›ndan derlendi¤inde
daha baflar›l› olabilir.

finger komutunun rpm paketini, örne¤in /tmp dizinine, indirdikten sonra 

rpm -i /tmp/finger-0.17-4mdk.i586.rpm

komutuyla kurabilirsiniz.

Neyse, konumuza dönelim...

Bir kullan›c›n›n hesab›n› kapatmak istedi¤inizde 

userdel [-r] kullanici

komutunu kullanabilirsiniz. “userdel kullanici” komutu /etc/passwd ve
/etc/shadow dosyalar›ndan kullanici ile ilgili sat›rlar› siler. Kullan›c›n›n (var-
sa) kiflisel dizinini de silmek isterseniz -r parametresini kullanmal›s›n›z.

Aç›lm›fl bir kullan›c› hesab›yla ilgili bilgileri de¤ifltirmek istedi¤inizde 

usermod parametre[ler] kullanici_adi

komutunu 
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[-c açık_adı] 
[-d kişisel_dizin] 
[-s kabuk] 
[-p şifre]
[-u kullanıcı_sayısal_kodu]
[-G grup1[,grup2[, ...]]]

gibi parametrelerle kullanabilirsiniz. Örne¤in aç›k ad› yanl›fll›kla “Can Ugur
Afyer” olarak girilmifl olan cayfer kullan›c›s›n›n aç›k ad›n› düzeltmek için 

usermod –c “Can Ugur Ayfer” cayfer

komutunu verebilirsiniz. Bu arada tekrar hat›rlatmadan geçemeyece¤iz: Ay-
n› ifli /etc/passwd dosyas›n› vi ya da bir baflka editör ile düzenleyerek de
yapabilirdiniz.

usermod komutunun oldukça kullan›fll› üç parametresi daha vard›r. Örne-
¤in,

usermod -e 2002-12-31 cayfer

komutu, cayfer isimli kullan›c›n›n flifresini 31 Aral›k 2002 tarihinde geçer-
siz k›larak bu kullan›c›n›n sisteme eriflim hakk›na son verecektir. Hesap ka-
panmayacak; ancak flifre bilinmeyen bir de¤ere de¤ifltirildi¤i için sistem yö-
neticisi yeni bir flifre verene kadar bu kullan›c› sisteme ba¤lanamayacakt›r.
Kullan›c›lar flifrelerinin geçersiz k›l›naca¤› tarih yaklafl›nca sistem bu kulla-
n›c›lar› uyarmaya bafllar; ancak kullan›c›lar›n bu uyar›y› görebilmeleri için
sisteme “login” olmalar› gerekir. Kabuk kullanmayan kullan›c›lar (e-posta-
lar›n› POP servisiyle uzaktan okuyanlar, yani sistemi do¤rudan kullanma-
yanlar) do¤al olarak bu uyar› mesaj›n› göremeyecektir. 

Bazen sistem yöneticileri bir kullan›c›n›n hesab›n› geçici olarak eriflilmez ha-
le getirmek isterler. Örne¤in bir hesab›n bir baflkas› taraf›ndan kullan›ld›¤›n-
dan flüphelendi¤inizde ya da sisteminizin kullan›m kurallar›na uymayan kul-
lan›c›lar›n sisteme eriflim yetkilerini geçici olarak kald›rmak istedi¤inizde 

usermod -L cayfer

gibi bir komutla, cayfer isimli kullan›c›n›n hesab›n› kilitleyebilirsiniz. He-
sab› kilitlenmifl bir kullan›c›n›n hesab›n› geri açmak için 
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usermod -U cayfer

komutu kullan›labilir.

Kullan›c› Gruplar›

Dosya eriflim yetkilerini flöyle bir gözünüzün önüne getirirseniz ortadaki üç-
lünün “dosyan›n sahibiyle ayn› gruptaki kullan›c›lar›n” yetkileri oldu¤unu
hat›rlayacaks›n›z.

Kullan›c›lar› gruplayarak dosya ve dizinlere eriflim yetkilerini düzenlemek
oldukça kullan›fll› bir yöntemdir. Örne¤in, ayn› yaz›l›m projesi üzerinde ça-
l›flan tüm programc›lar› ayn› gruba yerlefltirip, bu projeyle ilgili dizin ve dos-
yalar›n grup eriflim haklar›n› istedi¤iniz gibi verebilirsiniz.

Bu arada herhangi bir kullan›c›n›n birden fazla grupta yer alabilece¤ini de
belirtmekte yarar var. 
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d rwx rwx rwx
- rw- rw- ---
- rwx --x --x

Dosya/dizin ayr›m› yapan iflaret

Sahibinin bu dosya/dizin üzerindeki yetkileri

Sahibi ile ayn› grupta olanlar›n yetkileri

Di¤er kullan›c›lar›n yetkileri

Herkese tam yetkiye örnek
Sahibi ve gruba okuma/yazma yetkisi

Herkesin çal›flt›rabilece¤i bir program



Sistemde tan›ml› kullan›c› gruplar›na iliflkin kay›tlar /etc/group dosyas›n-
da saklan›r.

Bu dosyadaki grup tan›m kay›tlar›n›n genel formunda önce grubun ad›, son-
ra varsa grubun flifresi, sonra grubun say›sal numaras› (kullan›c› hesaplar›n-
da oldu¤u gibi asl›nda önemli olan gruplar›n isimleri de¤il, say›sal kodlar›-
d›r), sonra gere¤i kadar virgülle ayr›lm›fl olarak bu grubun üyelerinin isimle-
ri yer al›r.

Sisteminize yeni bir grup eklemeniz gerekti¤inde, uygun bir grup tan›t›m
kayd›n› /etc/group dosyas›na herhangi bir editörle ekleyebilece¤iniz gibi 

groupadd [-g grup_no] yeni_grup  

komutunu da kullanabilirsiniz.

Benzeri flekilde grup iptal etmek istedi¤inizde 

groupdel grup_adi

komutunu kullanabilir veya /etc/group dosyas›n› edit edebilirsiniz.

Bir kullan›c›n›z›n hangi gruplara dahil oldu¤unu görmek isterseniz

groups kullanici

komutunu kullanabilirsiniz.
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Gruplar›n›zdan birine yeni bir kullan›c› eklemek istedi¤inizde en kolay›
/etc/group dosyas›n› düzenleyerek ilgili grubun tan›t›m kayd›n›n sonuna
bu kullan›c›n›n ad›n› eklemektir. 

Örne¤in cayfer isimli kullan›c›y› apache grubuna eklemek için /etc/gro-
up dosyas›ndaki apache grubuna iliflkin sat›r›

apache:x:48:webmaster,cayfer

olacak flekilde de¤ifltirmeniz yeterlidir.

Kullan›c› gruplar›yla ilgili olarak sözünü etmek istedi¤imiz önemli bir ko-
mut daha var:

chgrp grup dosya
chgrp grup dizin
chgrp -R grup dizin

chgrp komutu bir dosyan›n, bir dizinin veya alt›ndaki herfleyle birlikte bir
dizinin ait oldu¤u grubu de¤ifltirmek için kullan›l›r. Çok büyük ölçüde
chown komutuna benzer.

Bir kullan›c› sisteme ba¤land›¤›nda kendisi için /etc/passwd dosyas›nda
belirtilmifl olan grup kimli¤ine sahip olur. Oysa bir kullan›c›n›n birden faz-
la grubun üyesi olabilece¤ini söylemifltik. Bir nedenle (ki bu genellikle eri-
flim yetkileriyle ilgili bir neden olur) kullan›c› kimli¤inizi de¤ifltirmeden grup
kimli¤inizi de¤ifltirmek isteyebilirsiniz. O zaman

newgrp grup_adı

komutunu kullanmal›s›n›z. E¤er bu yeni grup flifre gerektiren bir grupsa,
sizden grup flifresini girmeniz istenecektir.

Kullan›c›lar›n bir grup kimli¤ine bürünmek için newgrp komutu kulland›k-
lar›nda flifre sorulmas›n› istedi¤inizde 

gpasswd grup

komutuyla o gruba bir flifre vermeniz gerekir. 
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Kullan›c› Disk Kotalar›

Ne kadar h›zla ucuzlasa da bilgisayar sisteminizin en de¤erli kayna¤› disk ka-
pasitesidir. Disk kapasiteleri 5 MegaByte iken de böyleydi, 100 TeraByte ol-
du¤unda da böyle olacak. Tipik kullan›c› davran›fllar›ndan birisi de hiçbir
dosyay› silmemektir. Sahipleri “Sakla saman› gelir zaman›” diye düflünüyor
olsalar gerek, MP3 ve DIVX dosyalar kiflisel dizinlerinde döner dururlar. 

Bu gibi durumlarda sistem yöneticilerinin en önemli silahlar›ndan biri disk
kota sistemidir.

Kullan›c›lar›n kullanabilecekleri disk alanlar›n› k›s›tlama ifllemi her dosya
sistemi için ayr› ayr› yap›l›r, ancak pratikte kullan›c› kiflisel dizinlerinin yer
ald›¤› /home dizininin yer ald›¤› dosya sisteminde kota uygulamas› yapmak
yeterlidir.

Kota uygulamaya bafllamadan önce sisteminizin çekirde¤inde (kernel) “ko-
ta deste¤i” oldu¤una emin olmal›s›n›z. Bunun için

grep –i quota /var/log/dmesg

komutunu verdi¤inizde 

VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized

gibi bir yan›t al›rsan›z, sisteminizin çekirde¤inde kota deste¤i var demektir.
E¤er kota deste¤i olmayan bir LINUX çekirde¤i kullan›yorsan›z, kendinize
disk kotas› deste¤i olan bir çekirdek haz›rlay›p, bu çekirde¤i derleyip sistemin
bu çekirdekle aç›lmas›n› sa¤lamal›s›n›z. Çekirdek seçeneklerinde de¤ifliklik
yap›p yeniden derleme, bu kitab›n kapsam› d›fl›nda kalan ileri düzey bir ifltir.
Çekirdek derlemeniz gerekirse baflka kaynaklara baflvurman›z gerekecektir.

Kota uygulamaya bafllamak için /etc/fstab dosyas›nda, kota uygulanacak
dosya sistemlerine iliflkin 

/dev/hda3 /home  ext2 defaults,usrquota 1 1

benzeri sat›rlar olacak flekilde bir düzenleme yapmal›s›n›z. (usrquota para-
metresini eklemelisiniz.)
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Bu de¤iflikli¤in ard›ndan ilgili dosya sistemini yeniden mount etmeniz gere-
kir. Bunun en kolay yolu

mount -a

komutunu kullanmakt›r. (Sisteme ba¤l› kullan›c›lar›n›z varsa, büyük olas›-
l›kla /home dizini alt›ndaki kiflisel dizinlerini kullan›yor olacaklar›ndan bu
komut /home dosya sistemini çözüp tekrar ba¤lamayacakt›r. Bu nedenle 
mount -a komutundan önce sistemde sizden baflka çal›flan kimse olmamas›-
na dikkat etmelisiniz.)

Daha sonra bu dosya sistemi için kota sistemini çal›fl›r duruma getirmelisiniz:

quotaon /dev/hda3

Kota sistemini ilk kez çal›fl›r duruma getirdi¤inizde 

quotacheck /dev/hda3

gibi bir komutla diskte kimin ne kadar yer harcad›¤›n›n ve harcama hakk›
oldu¤unun hesab›n›n tutuldu¤u aquota.user dosyas›n›n yarat›lmas›n› sa¤-
lamal›s›n›z. E¤er birden fazla disk bölümünde kota uygulayacaksan›z, qu-
otacheck komutunu herbir bölüm için ayr› ayr› vermelisiniz.

fiimdi s›ra kotas›n› s›n›rlamak istedi¤iniz kullan›c›lar için /home dizininde
oluflturabilecekleri dosyalar›n toplam büyüklü¤ünü belirtmeye geldi. Bunun
için edquota komutunu kullanmak gerekiyor:

edquota cayfer

‹flte vi kullanman›z› gerektiren bir noktaya geldiniz. Zaman›nda uyarm›flt›k!
vi bilmeden olmaz diye...
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edquota cayfer komutunu verdi¤inizde, kota editörü afla¤›daki gibi bir
pencere açarak cayfer kullan›c›s› için “soft” ve “hard” diye belirlenen iki
kota limiti girmenizi bekleyecektir.

“soft” limit, geçici bir süre için kullan›c›ya ait dosyalar›n toplam uzunlu¤unun
eriflebilece¤i de¤erdir. Bu geçici süreye LINUX terminolojisinde “grace pe-
riod” ad› verilir. “hard” limit ise kullan›c›n›n uzun dönemde aflamayaca¤›
toplam dosya uzunlu¤udur. Kotan›n afl›labilece¤i geçici süre, “edquota -t”
komutuyla de¤ifltirilmedi¤i sürece yedi gündür.

Bir kullan›c›n›n kota verileri afla¤›daki gibi oldu¤unda
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/dev/hda6 diskinde o kullan›c›ya ait dosyalar›n›n kotas› 200 MB olur; an-
cak geçici bir süre için (7 gün) toplam›n 220 Mbyte’a kadar ç›kmas›na izin
verilir. Bu sürenin dolmas›ndan sonra, kullan›c›n›n yeni dosya kaydetmesi-
ne izin verilmez.

Sistemde disk kotas› verilmifl olan tüm kullan›c›lar›, kotalar›n› ve bu kotala-
r›n›n ne kadar›n›n kullan›lm›fl oldu¤unu görmek için repquota komutunu
kullanabilirsiniz.

repquota -a

Log Dosyalar›n›n Yönetimi

Log dosyalar›n›n bir sistem yöneticisinin en önemli araçlar›ndan oldu¤unu
daha önce de belirtmifltik. Sisteme ne zaman kimin telnet ile ba¤land›¤›n›,
kimin FTP ile dosya çekti¤ini, kime kimden e-posta gitti¤ini, belirli bir saat-
te bafllamak üzere programlanan ifllerin bafl›na neler geldi¤ini, sistemin aç›l-
mas› s›ras›nda olup bitenleri, disk ar›zalar›n›, kimin hangi web sayfan›za
bakt›¤›n› ve bunun gibi birçok kayda de¤er olay› /var/log alt›ndaki çeflitli
dosyalar› inceleyerek görebilirsiniz.

Log dosyalar› genellikle ilgili olduklar› iflin ad›n› içeren ya da an›msatan dos-
yalard›r. Örne¤in /var/log/httpd/access.log dosyas›, web sitenizi ziya-
ret edenlerle ilgili bilgileri; /var/log/messages, sisteminizde oluflabilecek
sorunlara; daha do¤rusu çeflitli sistem yaz›l›mlar›n›n kayda de¤er buldu¤u
olaylara iliflkin kay›tlar› içerir.

Baz› log dosyalar›n› okuyabilmek için özel komutlar kullanman›z gerekebi-
lir; örne¤in sisteme telnet ile ya da konsoldan ba¤lanan (login eden) kullan›-
c›lar› görmek için last komutunu kullanmal›s›n›z. Bu kay›tlar›n tutuldu¤u
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/var/log/lastlog dosyas› basit bir metin dosyas› olmad›¤› için more ya da
less komutuyla bu log dosyas›na göz atamazs›n›z.

Bir sorunun kayna¤›n› bulmak için hangi log dosyas›na bakman›z gerekti¤i-
ne karar vermek ve bu dosyalar›n içindeki kay›tlar› yorumlamak biraz dene-
yim gerektirmektedir. Merak etmeyin, k›sa zamanda bu dosyalar› yorumla-
may› ö¤reneceksiniz.
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/var/log dizinindeki dosyalar bir UNIX sistem yöneticisinin en önemli
araçlar›ndan biridir. Neredeyse sistemde olup biten herfleyin bu dosyalar-
da bir kayd›n› bulabilrsiniz. /var/log/dmesg dosyas›nda da sisteminizin en
son aç›l›fl› s›ras›nda olup bitenlerin kayd› tutulur. Her aç›l›flta bu dosya ye-
niden oluflturulur. 

Aç›l›fl s›ras›nda, modüller ve donan›m sürücüleri yüklendikçe bu dosyaya
kay›t düflülür. Bu log dosyalar›nda hep olumsuz mesajlar yer almaz; bafla-
r›yla tamamlanan ifller de buraya kaydedilir.

/var/log/dmesg dosyas›n›n içeri¤ini görmek için 

dmesg | less

komutunu kullanabilece¤iniz gibi 

less /var/log/dmesg

komutundan da yararlanabilirsiniz.



Log dosyalar›n›n esas sorunu içeriklerinin yorumlanmas›ndan çok devaml›
büyüyen dosyalar olmalar›d›r. Diskiniz ne kadar büyük olursa olsun, log
dosyalar› günün birinde bu diski de dolduracakt›r. Log dosyalar›n›n afl›r›
büyümesini önlemek için LINUX sistemlerde logrotate isimli bir program
çal›fl›r.

logrotate program›n›n görevi arada s›rada log dosyalar›n› arflivlemek, eski-
yen arflivleri de silip atarak /var/log dizininin afl›r› büyüyüp diski doldur-
mas›n› önlemektir. Örne¤in, logrotate program› messages isimli log dos-
yas›n› haftada bir kez messages.1.gz isimli bir dosyaya dönüfltürür ve yeni
log kay›tlar›n› yeni bir messages dosyas›nda biriktirmeye bafllar. Bu arada
varsa eski messages.1.gz dosyas› messages.2.gz’ye, varsa eski messa-
ges.2.gz messages.3.gz’ye dönüfltürülür. Tipik olarak messages.4.gz,
messages.5.gz’ye dönüfltürülmeden önce, varsa messages.5.gz silinir.
Böylece log dosyalar› her hafta “döndürülmüfl” olur. Log dosyalar›n döndü-
rülmesinde kullan›lacak mant›k /etc/logrotate.conf dosyas›nda belirti-
lir. logrotate.conf dosyas›na kurulum s›ras›nda yerlefltirilen de¤erler tipik
bir LINUX sunucu için son derece uygun de¤erler oldu¤u için bunlar› de-
¤ifltirmeye gerek duymayaca¤›n›z› varsayarak bu konuda daha fazla ayr›nt›ya
girmek istemiyoruz. 
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A¤ Yönetimi

Tüm UNIX sistemlerde oldu¤u gibi LINUX için de do¤al a¤ yaz›l›m›
TCP/IP üzerine kurulmufltur. Bu nedenle LINUX a¤ yönetimi asl›nda
TCP/IP a¤ yönetimidir. TCP/IP a¤ yönetimi bafll›bafl›na bir kitap konusu
oldu¤u için bu kitapta tüm ayr›nt›lara girmemize olanak yok. Bir LINUX
makinenin bir TCP/IP a¤a nas›l ba¤lanaca¤›n› ve bu ba¤lant›n›n nas›l denet-
lenece¤ini k›saca anlatmakla yetinece¤iz.

TCP/IP Ayarlar›

Bir bilgisayar›n TCP/IP a¤a ba¤lanabilmesi için o a¤a ba¤l› en az bir a¤ ara-
birimi olmal› ve bu arabirim için bir IP adresi, bir a¤ geçidi (gateway), bir
DNS sunucusu ve a¤ maskesi (netmask) tan›mlanm›fl olmal›d›r.

E¤er bilgisayar›n›z› a¤a Ethernet arabirimi kullanarak ba¤layacaksan›z bu
ayarlar /dev/eth0 ad›yla eriflilen a¤ arabirimi için yap›lmal›d›r. Yok ba¤lan-
t›n›z› bir modem arac›l›¤›yla yapacaksan›z bu ayarlar› /dev/ttyS0 gibi bir
isimle an›lan seri arabirim veya /dev/modem ad›yla an›lan modem arabirimi-
niz için yapmal›s›n›z. Kablo-Net veya DSL servisi üzerinden yapaca¤›n›z a¤
ba¤lant›lar› için servis sa¤lay›c›n›za dan›flman›z› öneririz. 

Özellikle DSL ba¤lant›lar için özel PPPoE (Point to Point Protocol over Et-
hernet) yaz›l›m›n› kurman›z gerekebilir.

LINUX’ta TCP/IP ayarlar› için en kolay kullan›lan araçlardan biri 
“drakconf” komutuyla da bafllat›labilen “mandriva Control Venter”
yaz›l›m›d›r. Bunun için:

seçimlerini yapabilece¤iniz gibi root kullan›c› yetkisiyle çal›flmakta oldu¤u-
nuz bir terminal penceresinden 

/usr/sbin/drakconf

komutunu verebilirsiniz. Her iki yöntem de bilgisayar›n›z›n TCP/IP ayarla-
r›n› yapmak için kullan›fll›d›r. 
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A¤ arabiriminiz ne olursa olsun, TCP/IP ayarlar›n›z› kontrol etmek için en
kullan›fll› komut ping komutudur:

ping 192.168.12.1

gibi bir komutla sizinle ayn› a¤da yer alan bir baflka bilgisayara eriflip erifleme-
di¤inizi kontrol edebilirsiniz. ping komutunun ad›, masa tenisinden esinlenil-
mifltir. Temel olarak “orda m›s›n?” sorusu gönderip “evet” yan›t›n› bekleyen bir
programd›r. “Orda m›s›n?” sorusuna hiçbir zaman “Hay›r” yan›t› gelmez.

Hatt›n›z›n kalitesini; yani paket kayb› olup olmad›¤›n› kontrol etmek için
1500 byte uzunlu¤unda paketleri sürekli gönderebilirsiniz:

ping -s 15000 -c 200 192.168.12.1

Yerel a¤da bir bilgisayara sorunsuz ulaflt›¤›n›za emin olduktan sonra 

ping 128.12.3.66 

gibi bir komutla sizin a¤›n d›fl›nda yer alan ve çal›fl›r durumda oldu¤una
emin oldu¤unuz bir bilgisayar› ping’lemeyi deneyin. Baflar›s›z olursan›z
kontrol edilmesi gereken ilk ayar a¤ geçidi ayar›n›zd›r. 

Bir sonraki aflama DNS sunucu ayarlar›n›z› kontrol etmek amac›yla ping’le-
necek bilgisayar›n IP adresi yerine ad›n› kullanmak olacakt›r:

/bin/ping  www.sunucu.com.tr 

gibi bir komutla www.sunucu.com.tr makinesini de ping’leyebiliyorsan›z
bilgisayar›n›z sembolik internet adreslerinden say›sal IP adreslerini çözüm-
leyebiliyor demektir. Üstelik a¤ geçidiniz olan yönlendiricinin ayarlar›n› da
do¤rulam›fl olursunuz.
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drakconf için “TCP/IP ayarlar›n› yapmak için kullan›lan en kolay araçlardan
biri” demifltik. TCP/IP ayarlar›yla ustalar›n yapt›¤› gibi konsoldan oynamak
istedi¤inizde kullanman›z gereken komutlardan biri  ifconfig komutudur.

/sbin/ifconfig eth0 192.168.10.3 netmask 255.255.255.0 
broadcast 192.168.10.255

(Asl›nda bu komut tek sat›r olmal› ama sayfaya s›¤mad›, ne yapal›m.)

/dev/eth0 a¤ arabiriminizin ne durumda oldu¤unu, hangi IP adresine ayar-
l› oldu¤unu, çal›flmaya bafllad›¤›ndan bu yana kaç paket gönderdi¤ini ve al-
d›¤›n›, bu transferler s›ras›nda ne kadar iletiflim hatas› oldu¤unu

/sbin/ifconfig -a eth0

komutuyla görebilirsiniz.

traceroute komutuyla bir baflka a¤daki bilgisayara gönderdi¤iniz paketle-
rin izledi¤i yolu gözleyebilirsiniz. Bu komut, yerel a¤›n›z›n internet’e birden
fazla ç›k›fl› oldu¤u durumlarda çok ifle yarayacakt›r.
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A¤ ba¤lant›n›z›n genel durumu ile ilgili ayr›nt›l› bilgi almak istedi¤inizde
netstat komutu çok iflinize yarayacakt›r. Özellikle sizin bilgisayar›n›zla her-
hangi bir TCP/IP ba¤lant›s› olan bilgisayarlar› görmek için çok kullan›fll› bir
komuttur.

“/bin/netstat -s” bilgisayar›n›z›n TCP, UDP, ICMP trafik istatistikleri-
ni listeler. Bunlar›n ne anlama geldi¤ini bilmiyorsan›z hiç dert etmeyin. O
kadar da önemli de¤il.

“/bin/netstat -r” bilgisayar›n›z taraf›ndan kullan›lmakta olan yönlendir-
me tablosunu gösterir. Bilgisayar›n›z› bir yönlendirici (router) olarak kulla-
n›yorsan›z çok iflinize yarayacakt›r.
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Yönlendiriciler, TCP/IP a¤lar›n belkemi¤ini oluflturur. Yönlendiriciler bir-

den fazla bilgisayar a¤›n› birbirine ba¤lamak için kullan›l›r. Örne¤in, iflyeri-

nizdeki 50 bilgisayar› internet’e ba¤lamak istedi¤inizde flirketinizin a¤›n› in-

ternet servis sa¤lay›c› kuruluflun bilgisayar a¤›na ba¤layabilmek için bir

yönlendirici kullanman›z gerekir. Bir modemle basit bir PPP ba¤lant›s› bile

kursan›z asl›nda bu PPP ba¤lant›y› sa¤layan bilgisayar bir yönlendirici ola-

rak görev yapacakt›r. Kullan›lacak yönlendiricinin a¤ arabirim say›s› ve

çeflitleri ba¤lant› ortam›na ve a¤ gereksinimlerine göre büyük çeflitlilik

gösterse de ilke olarak hepsi ayn›d›r: Birden fazla a¤ üzerinde oturan ve

gelip giden paketleri var›fl adreslerine göre uygun arabirime yönelten bil-

gisayarlara “yönlendirici” (router) denir.

Piyasada sat›lmakta olan yönlendiricilerin neredeyse tamam›n›n salt yön-

lendirme ifli yapacak flekilde, disksiz olarak UNIX iflletim sistemiyle çal›fla-

bilen birer bilgisayar oldu¤unu düflünürseniz LINUX iflletim sistemi ile ku-

sursuz bir yönlendiriciyi çok ucuza kurabilirsiniz. 

Çok say›da meslektafl›m›z bu uygulamaya “arkas›nda ciddi bir firma olma-

d›¤›” gerekçesiyle karfl› ç›ksa da, deneyimlerimiz 30.000 ABD dolar› tuta-

r›nda yüksek performansl› bir yönlendirici yerine 2.000 ABD Dolar› karfl›l›-

¤›nda iki adet PC (bir tanesi yedek olarak haz›r tutulmak üzere) ve LINUX

iflletim sistemiyle 3 internet ba¤lant›s› olan, yaklafl›k 5.000 bilgisayardan

oluflan bir a¤a mükemmel yönlendirme ve atefl duvar› (firewall) korumas›

sa¤lanabilece¤ini göstermifltir. 



“/bin/netstat –a” bilgisayar›n›z üzerinde kurulu bulunan TCP/IP ba¤-
lant›lar›n›, bu ba¤lant›lar›n kulland›¤› port numaralar›n› ve ba¤l› bilgisaya-
r›n IP adreslerini veya aç›k adlar›n› listeler.

DNS çözümlemesi yapmak için kullan›lan host komutunu

host www.mandriva.com

fleklinde kullan›rsan›z, bilgisayar›n›z›n TCP/IP ayarlar› aras›nda belirtilmifl
olan DNS sunucusundan www.mandriva.com bilgisayar›n›n IP adresi sor-
gulanacakt›r. E¤er birden fazla DNS sunucusu tan›t›lm›flsa ve birinciden ya-
n›t gelmezse sorgu ikinci DNS sunucusuna yönlendirilecektir. 

Komutu

host www.cnn.com 128.12.34.1

fleklinde verirseniz www.cnn.com sembolik adresinin say›sal IP adresine ilifl-
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kin sorgu TCP/IP ayarlar›ndaki DNS sunucusuna de¤il, 128.12.34.1 IP ad-
resli bilgisayara yönlendirilir.

Komutu 

host 64.236.16.52 

fleklinde bir IP adresiyle verirseniz, verdi¤iniz IP adresinin hangi sembolik
adrese karfl›l›k geldi¤i sorgulan›r.

A¤ yöneticileri zaman zaman “falanca a¤ / makine kime ait acaba?” sorusuy-
la karfl›lafl›rlar. Örne¤in abc.com diye bir a¤dan bilgisayar›n›za yönelik bir
sald›r› oldu¤unda bu a¤›n hangi kifli ya da kurulufla kay›tl› oldu¤unu bulma
gere¤ini hissedersiniz. E¤er a¤›n bir web sunucusu var ve burada da iletiflim
için e-posta adresi, telefon numaras› varsa sorun olmaz. Ancak her zaman bu
bilgileri bulamayabilirsiniz. Tüm internet “domain” isimlerinin kaydettiril-
mesi gere¤inden yola ç›karak sözkonusu a¤›n ad›n›n kimin üzerine kay›tl› ol-
du¤unu bulabilirsiniz. (Kötü niyetli kifliler gerçek isim ve telefonlar›n› ver-
mezler ama olsun, bir ipucudur genede...)

Bu ifl için whois program›ndan yararlanabilirsiniz. (E¤er yaz›l›m yönetimi
bölümünde verdi¤imiz örne¤i uygulamad›ysan›z whois program› bilgisaya-
r›n›zda yüklü olmayacakt›r.)

360

Kim Korkar LINUX’tan?



Yaz›c› Yönetimi

Genel olarak UNIX sisteminde yaz›c› yönetimi sistem yöneticilerinin pek
sevmedi¤i bir konu olagelmifltir. Ancak, LINUX’un yayg›nlaflmas›yla birlik-
te son derece baflar›l› ve kolay kullan›lan yaz›c› denetim sistemleri gelifltiril-
mifltir. Bunlar›n günümüzde en yayg›n olarak kullan›lan› CUPS’d›r. (Com-
mon UNIX Printing System)

Do¤rudan bilgisayar›n›za da ba¤l› olsa, bir a¤ yaz›c›s› da olsa, yaz›c›n›z›
CUPS ile yönetmenizi öneririz. 

Do¤al olarak ilk ifl yaz›c›n›z›n sisteme tan›t›lmas›d›r. Bunun için
Mandriva Control Center içinde “Hardware” ve “Printers” se-
çimlerini yaparak ifle bafllayabilirsiniz.

CUPS ile hem do¤rudan bilgisayar›n›za ba¤l› (local) yaz›c›lar›; hem de a¤
üzerinden eriflebilen yaz›c›lar› (network printer) kullanabilirsiniz.
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CUPS sunucunuzu bir web taray›c›s›yla yönetebilirsiniz. Bunun için cupsd
isimli daemon yaz›l›m›n›n arka planda çal›fl›yor olmas› gerekir. Bu son cüm-
leyi eski konular› gözden geçirmek için bir f›rsat olarak de¤erlendirmek isti-
yoruz

Evet, art›k cupsd servisi çal›flt›¤›na göre CUPS denetimini web taray›c›yla
yapmak üzere be¤endi¤iniz web taray›c›s›n› çal›flt›r›p URL olarak
http://localhost:631 girebilirsiniz. Web tabanl› CUPS yöneticisi, stan-
dard http portu olan 80 numaral› port üzerinden de¤il, kendisine özel 631
numaral› port üzerinden servis verir. 
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• cupsd yaz›l›m›n›n arka planda çal›fl›p çal›flmad›¤› nas›l kontrol edilir?

“ps -ax grep cupsd” komutuyla sisteminizde çal›flmakta olan tüm sü-

reçlerin listesinden, içinde “cups” sözcü¤ü geçen sat›rlar› listeleyebilir-

siniz.

• cupsd yaz›l›m› arka planda çal›flm›yorsa nas›l çal›flt›r›l›r?

“/usr/sbin/cupsd &” komutuyla cupsd program›n› arka planda çal›fl-

t›rabilirsiniz. (“&” karakterinin ifllevini hat›rlad›n›z, de¤il mi?)

• cupsd yaz›l›m› yüklü de¤ilse ne yapmal›?

Yüklemeli... “Mandriva Control Center” sonra “Install Software”...

• cupsd yaz›l›m›n›n sistemin her aç›l›fl›nda otomatik olarak bafllamas› için

ne yapmal›? (Her aç›l›fltan sonra konsoldan root olarak

“/usr/sbin/cupsd &” komutunu vermek zorunda kalmak hiç de hofl

de¤ildir do¤rusu.)

“chkconfig --add cups” komutuyla /etc/rc.d dizinindeki düzenleme-

rin yap›lmas›n› sa¤layabilirsiniz.

--



Yedekleme

Sistem yöneticisinin en önemli görevi ya da önemli iki-üç görevinden biri
“yedekleme”dir. Bilgisayar›n›z› hiç bozulmayacakm›fl gibi kullanmal› ama
her dakika çökecekmifl gibi yedeklemelisiniz. Ar›zalanan bir diski de¤ifltir-
mek kolay ve ucuzdur; ancak uygulama yaz›l›mlar›n› tekrar bafltan kurmak,
sistem ayarlar›n› yeniden yapmak, özellikle de kay›tl› verileri yerine koymak
çok zordur. Hatta bazen olanaks›z olabilmektedir.

Sisteminizde yap›lan ifllerin önemine ve eriflebildi¤iniz donan›m kaynaklar›-
n›n özelliklerine göre kendinize özgü bir yedekleme stratejisi gelifltirmeli ve
bu stratejiye harfi harfine uymal›s›n›z. Örne¤in de¤erli dosyalar›n›z› ve di-
zinlerinizi periyodik olarak bir ikinci disk üzerine ya da daha iyisi, bir baflka
bilgisayara kopyalamal›s›n›z.

Tipik bir LINUX sisteminde en de¤erli sistem dosyalar› /etc, /var ve
/usr/local dizinlerinde yer al›r. /home da özenle yedeklenmesi gereken bir
dizindir.
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Daha önceki bölümlerde yedekleme için tar komutunu önermifltik. Asl›n-
da iki önemli yedekleme arac› daha vard›r:

• dump

• rsync

dump büyük sistemlerde özellikle teyp kasetlerine yedekleme için kullan›l›r.
Kullanmas› biraz deneyim gerektirir. Bu yüzden bu kitapta  dump komutu-
nun ayr›nt›lar›na girmeyece¤iz. dump ile yedek al›rken ayda bir “tam yedek”
al›p, sonra da her gün “art›ml› yedekleme” yapabildi¤inizi belirtmek isteriz.
(incremental backup, Türkiye Biliflim Derne¤i, Biliflim Terimleri Sözlü¤ü,
http://www.tbd.org.tr/sozluk.html) “Art›ml› yedekleme”de, en son tam ye-
deklemeden bu yana de¤iflen dosyalar yedeklenir. Böylece yedekleme çabuk
biter. Günümüzün tipik sunucu disk kapasitelerinin yüzlerce gigabyte oldu-
¤unu ve bu kapasiteleri yedeklemenin teyp veri transfer h›zlar›yla saatlerce
sürece¤ini düflünürseniz art›ml› yedeklemenin ne denli önemli oldu¤unu ka-
bul edersiniz herhalde.

rsync diskten diske ya da yerel bir a¤ üzerinde makineden makineye yedek-
leme için kullan›labilen çok kullan›fll› bir araçt›r. Temel mant›¤› iki dizini
senkronize etmektir. 

Diyelim ki alçakgönüllü bir a¤›n yönetiminden sorumlusunuz ve ortal›kta
baz› önemli dizinlerini yedeklemek istedi¤iniz on tane makine var. Her ge-
ce yar›s› bu makinelerden rcp komutuyla yedeklemek istedi¤iniz dizin ve
dosyalar› yedekleme makinesine kopyalayabilirsiniz. 

web sunucusunda 

rcp  -r /home depo:/web 
rcp  -r /etc  depo:/web

e-posta sunucusunda 

rcp  -r /var/spool/mail  depo:/mail 

ya da

depo makinesinde

rcp  -r web:/home  /web

364

Kim Korkar LINUX’tan?



rcp  -r web:/etc  /web
rcp  -r mail:/var/spool/mail /mail
rcp  -r muhasebe:/var/data /mhsb

gibi komutlar vererek bu flekilde bir yedekleme yap›labilir.

Ancak on makine için bu ifller oldukça uzun sürecektir. Onun için rcp ile
kopyalamak yerine  rsync ile yaln›zca de¤iflen dosyalar› kopyalamay› düflü-
nebilirsiniz.

depo makinesinde verece¤iniz

/usr/bin/rsync -az muhasebe:/var/data/ /mhsb/var/data

komutuyla muhasebe makinesindeki /var/data dizinindeki dosya ve alt di-
zinlerle komutun verildi¤i makinedeki /mhsb/var/data dizinindeki dosya-
lar ve alt dizinlerin son de¤ifliklik tarihleri karfl›laflt›r›l›r. E¤er muhasebe ma-
kinesindeki dosya ve dizinlerin tarihi daha yeniyse, o dosyalar komutun ve-
rildi¤i makineye (depo makinesine) kopyalan›r.

Önemli bir nokta da flu: Daha önce yedeklenmifl olan mhsb:/var/data di-
zinindeki 2002_bilanco isimli bir dosya muhasebe makinesinden silinirse,
depo’daki kopyas› kalacakt›r, çünkü son de¤ifliklik tarih-saat karfl›laflt›rmas›
yaln›zca gönderen makinedeki dosya ve dizinler için yap›l›r. Asl›nda bu
özellik arada s›rada ifle de yarar. Yanl›fll›kla silinmifl birçok dosyay› bu özel-
lik sayesinde kurtarmak mümkün olabiliyor. Ancak bu “kal›nt›” dosyalar
büyük dosyalarsa, o zaman da disk kapasitesi sorununa yol açabiliyor. E¤er
bu gibi durumlarda gönderici makinede yok olmufl dosyalar›n al›c› makine-
den de silinmesini isterseniz rsync komutunu --delete parametresiyle kul-
lanabilirsiniz.

/usr/bin/rsync -az --delete muhasebe:/var/data/ /mhsb/var/data

rsync program›n› kullanarak makineler aras› yedekleme yapabilmeniz için
hem gönderen hem alan makinelerde rsync ve rsh modülleri kurulu olma-
l›d›r. Yedekleme iflini genellikle root yetkisiyle yapmak isteyece¤iniz için gü-
venlik duvarlar›n› aflmak için yapman›z gereken iki ifl daha olacakt›r:

1. Gönderici makine üzerinde /root dizininde yani root kullan›c›n›n kiflisel
dizininde ad› .rhosts olan bir dosya yaratmal› ve bu dosyan›n içine 
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192.168.0.12 root cayfer

gibi bir sat›r eklemelisiniz. Burada 192.168.0.12 yaln›zca bir örnek olup,
“di¤er makine”nin IP numaras› olarak de¤erlendirilmelidir. Bu sat›r,
192.168.0.12 IP adresli bilgisayardan gelen “root” ve “cayfer” kimlikli
kullan›c›lar›n her iki makinede de tan›ml› olmak kayd›yla ayn› kimlikler-
le kabul edilmelerini sa¤lamak içindir. .rhosts dosyas›n› düzenlerken li-
beral olmaman›z› öneririz; önemli bir güvenlik gedi¤i açabilirsiniz. 

2. ‹kinci olarak da /etc/pam.d/rsh dosyas›nda pam_nologin.so ve
pam_securetty.so sat›rlar›n›n bafl›na birer “#” yerlefltirerek bu seçimle-
ri geçersiz k›lmal›s›n›z. (Bunun neden yap›ld›¤›n› ve pam’in ne oldu¤unu
aç›klamak biraz zor. Yeni bafllayanlar için “pam” sözcü¤ünün “Password
Authentication Module” isminin k›saltmas› oldu¤unu ve kullan›c›lar›n
özellikle a¤ üzerinden yapabilecekleri ifllerde yetki ve flifre de¤erlendi-
rmelerinin nas›l yap›laca¤›n› belirleyen bir servis oldu¤unu aç›klamak ye-
terli olacakt›r. Güvenlik konusunda deneyim kazand›kça pam konusunda
da bilginiz ve hakimiyetiniz artacakt›r.)

Periyodik ‹fllerin Yönetimi

Sisteminiz gelifltikçe, daha do¤rusu sisteminize ba¤›ml›l›¤›n›z artt›kça sistem
yöneticisi olarak üstlendi¤iniz sorumluluklar da artacakt›r. Kullan›c›lar›n›za
“disk dolmufl da ondan falanca servis çal›flm›yormufl” dememelisiniz.

Bu sorumlulu¤un gere¤i olarak baz› ifllerin periyodik olarak yap›lmas› gere-
kecektir. Örne¤in belirli dizinlerin her akflam yede¤inin al›nmas›, her Pazar-
tesi belirli geçici dizinlerin temizlenmesi, her gün 6 saate bir baz› raporlar›n
haz›rlan›p müflteriye ya da patrona e-posta ile gönderilmesi gibi...
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Bu flekilde belirli bir plana-programa ba¤lanm›fl ifller LINUX alt›nda cron
servisinin deste¤iyle yap›l›r. 

cron servisi asl›nda üç unsurdan oluflur: 

1. crond: cron daemon, geri planda pusuda yatan, yap›lacak ifllerin zaman›-
n›n gelmesini bekleyen yaz›l›m.

2. cron dosyalar›: Her kullan›c› için hangi saatlerde, günlerde hangi ifllerin
yap›laca¤›n›n sakland›¤› dosyalar. (/var/spool/cron alt›nda, her kulla-
n›c› için, kullan›c›n›n ad›yla an›lan bir dosya yer al›r.)

3. crontab komutu: Kullan›c›n›n cron dosyalar›n› düzenlemek için kullana-
ca¤› komut.

/var/spool/cron alt›ndaki dosyalar› elle düzenlememelisiniz. Bu dosyalar-
da bir de¤ifliklik yapman›z gerekti¤inde 

crontab -e

komutunu kullanmal›s›n›z. -e parametresi dosyay› düzenlemek istedi¤inizi
(edit) belirtmektedir.

crontab komutu, komutu veren kullan›c›ya ait cron dosyas›n› vi editörüy-
le açar ve gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›n› bekler. vi editöründen ç›k›ld›-
¤›nda yeni cron dosyas› devreye girmifl olur.

Yan sayfadaki  örnekte /usr/local/bin/yedekle program› –ki asl›nda bir
bash kabu¤u için bir betik program›d›r– (betik: script; Türkiye Biliflim Der-
ne¤i, Biliflim Terimleri Sözlü¤ü – www.tbd.org.tr) hergün sabaha karfl› saat

367

Sistem Yönetimi



dörtte çal›flt›r›lmaktad›r. Bu cron dosyas› “root” kullan›c›s›na ait oldu¤u için
de bu yedekle beti¤i root yetkileriyle çal›flacakt›r.

Gene ayn› örne¤e göre /home/cayfer/ping.pl beti¤i 15 dakikada bir ça-
l›flt›r›lan bir Perl programd›r. Görevi baz› önemli bilgisayarlara eriflilebildi-
¤ini kontrol etmektedir. Söz konusu Perl program› ping’lenemeyen bilgisa-
yarlar› bir e-postayla sistem yöneticisine bildirmektedir. (Bu arada Perl dili-
ni ö¤renmeyi düflünürseniz Pusula Yay›nc›l›¤›n “Perl ve MySQL ile CGI
Programlama” kitab›n› önerebiliriz.)

Son crontab sat›r› ise her geceyar›s› 00:30’da /var/www/html/traffic dizi-
nine geçilmesini ve ard›ndan “perl gen_log.pl” komutunun çal›flt›r›lma-
s›n› sa¤lar.

fiimdi gelelim cron dosyas›n›n ayr›nt›lar›na:

cron dosyalar›nda 6 bilgi alan› vard›r. Bunlardan ilk befl tanesi ifllerin baflla-
t›laca¤› gün, saat ve dakikalar› belirtmek için kullan›l›r, alt›nc›s› da iflleri bafl-
latmak için kullan›lacak komutlar› belirler.
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1 ‹flin seçilen saat bafl›ndan 0 - 59 “30”, “saat bafl›n› otuz dakika 
kaç dakika sonra geçe” demektir.
bafllat›laca¤›n› belirler.

2 ‹flin hangi saatte 0 - 23 Say› yerine “*” girilirse
bafllat›laca¤›n› belirler. “her saat” anlam›na gelir.

3 ‹flin hangi günler 1 – 31 Say› yerine “*” girilirse
bafllat›laca¤›n› belirler. “hergün” anlam›na gelir. 

7, 14, 21, 28 yaz›l›rsa “her 
ay›n 7’si, 14’ü, 21’i ve 28’i” 
anlam›na gelir.

4 ‹flin hangi aylarda 1 – 12 Say› yerine “*” girilirse
yap›laca¤›n› belirler. “her ay” anlam›na gelir. “1, 6”

yaz›l›rsa ifl sadece Ocak ve 
Haziran aylar›nda çal›flt›r›l›r.

“1-3” yaz›l›rsa ifl yaln›zca 
Ocak, fiubat ve Mart 

aylar›nda çal›flt›r›l›r. 

5 ‹flin haftan›n hangi 0 - 7 Say› yerine “*” girilirse
günlerinde  “ne gün olursa olsun”
çal›flt›r›laca¤›n› belirler. anlam›na gelir.  0. ve 7. günler 

Pazar kabul edilir.

“1, 2” yaz›l›rsa “Pazartesi ve 
Sal›” anlam›na gelir. 

“1-3” yaz›l›rsa Pazartesi, Sal› 
ve Çarflamba günleri anlam›na
gelir.

Alan Anlam› De¤er Aç›klama
Aral›¤›



‹flte birkaç örnek:

LILO Yönetimi

LILO, yani LInux LOader sisteminizin önemli bir yaz›l›m›d›r. Görevi, sis-
temin aç›l›fl› s›ras›nda hangi disk bölümünden (partition) hangi iflletim siste-
minin hangi parametrelerle belle¤e yüklenece¤ini belirlemek ve yönetmek-
tir. Ayn› amaca yönelik GRUB isimli bir yaz›l›m da LINUX dünyas›nda ol-
dukça yayg›n olarak kullan›lmaktad›r, ama bu kitapta biz yaln›zca LI-
LO’dan söz edece¤iz.
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Sisteminizde crond cal›flm›yorsa, cron dosyalar›n› düzenlemeniz bir ifle

yaramayacakt›r. Sisteminizin her aç›l›fl›nda crond’nin de bafllat›lmas› için 

chkconfig  --add  crond
chkconfig  crond on

komutlar›n› vererek /etc/rc.d dosyalar›nda gerekli düzenlemelerin yap›l-

mas›n› sa¤layabilirsiniz.

15 * * * * prog1 prog1 15 dakikada bir çal›fl›r.

0 17 * * * prog1 prog1 hergün saat 17’de çal›fl›r.

0 10,12,14,16,18 * * * prog1 prog1 hergün saat 10 ile 18 
aras›nda iki saatte bir çal›fl›r.

59 23 * * 1-5 prog1 prog1 her ifl günü geceyar›s›na 
bir kala çal›fl›r.

* * * * * prog1 Sistemi mahvedebilecek bir 
cron sat›r›. Hergün, her saat ve 
her dakika yeni bir prog1
bafllat›lacak demektir. Art›k 
neler olaca¤› prog1 program›na 
ba¤l›d›r.



LILO sayesinde istedi¤iniz iflletim sistemini istedi¤iniz diskin istedi¤iniz bö-
lümünden yükleyebilirsiniz; üstelik bu yüklenen iflletim sistemi LINUX ol-
mak zorunda da de¤ildir. 

LILO’yu bilmek ve yönetebilmek, özellikle sistemini bazen Windows bazen
de LINUX iflletim sistemiyle açmak isteyen kullan›c›lar için önemlidir. LI-
NUX dünyas›na yeni girenlerde gözledi¤imiz ortak yaklafl›m genellikle eski
iflletim sisteminin elinin alt›nda olmas›n› istemeleridir. LINUX’u be¤enip,
ifllerini bu platforma tafl›yanlar bir süre sonra eski iflletim sistemini içeren
disk bölümüne bir “mkfs at›p”, o bölümü de LINUX disk alan› olarak kul-
lanmaya bafll›yorlar. Neyse... 

Tekrarlama olaca¤›n› bile bile, burada PC türü bilgisayarlar›n “boot” süre-
cini hat›rlatmak istiyoruz.

Bilgisayar›n BIOS yaz›l›m› bellek, görüntü kart› gibi önemli baz› donan›m
unsurlar›n› kontrol ettikten sonra BIOS ayarlar› çerçevesinde disket sürücü,
CD gibi birimleri kontrol eder ve genellikle bu sürücülerde bir ortam tak›l›
olmad›¤› için diskten “boot etmeye” karar verir.

BIOS, diskten “boot etmeye” karar verirse birinci diskin “boot sektörü” di-
ye adland›r›lan bölgesinden bilgisayar›n iflletim sistemini yükleyecek yaz›l›-
m› belle¤e al›r. 

LILO iflte bu boot sektöründen yüklenen yaz›l›md›r. Sistem ilk aç›ld›¤›nda
BIOS, boot sektöründen LILO’yu belle¤e yükler. LILO da kendi ayarlar›
do¤rultusunda kullan›c›ya iflletim sistemi yüklemeyle ilgili seçenekleri sunar.
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LILO yaz›l›m› /etc/lilo.conf dosyas›ndan yönetilir. Bu dosyada gereksi-
nimleriniz do¤rultusunda de¤ifliklik yapt›ktan sonra /sbin/lilo komutuy-
la yeni düzenlenen LILO konfigürasyonuna göre birinci diskin boot sektör-
lerine gerekli kay›tlar yerlefltirilir. 

Her ne kadar Mandriva Linux Control Center menüsündeki LinuxConf
arac›yla LILO konfigürasyon dosyalar›n› düzenlemek mümkünse de bu iflin
temelini ö¤renmenizde yarar vard›r. Bu nedenle örneklerimizi /etc/li-
lo.conf üzerinde editörle de¤ifliklik yap›p /sbin/lilo program›n› çal›flt›r-
ma üzerine kuraca¤›z.

Öncelikle tipik bir lilo.conf dosyas›na göz atal›m:

boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
vga=normal
default=”linux”
keytable=/boot/tr_q-latin5.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
#
image=/boot/vmlinuz

label=”linux”
root=/dev/hda6
initrd=/boot/initrd.img
append=”devfs=mount acpi=off”
read-only

other=/dev/hdd1
label=”windows98”
table=/dev/hdd

other=/dev/fd0
label=”floppy”
unsafe
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Dikkat ederseniz bu konfigürasyon dosyas›n›n bafl›nda “boot=” diye baflla-
y›p “menu-scheme=” diye biten global de¤iflkenler ve ard›ndan “image” ve
“other” parametreleriyle bloklanm›fl gruplar yer al›yor.

Global parametreler aras›nda önemli olanlar:

“image=” diye bafllayan bloklar LINUX iflletim sistemine ait tan›mlar› içerir. 

Örne¤in, 

image=/boot/vmlinuz
label=”linux”
root=/dev/hda6
initrd=/boot/initrd.img
append=”devfs=mount acpi=off”
read-only

sat›rlar› “linux” isimli tan›m için:

• Bu grubun “linux” ismiyle an›laca¤›n›, 

• Bu grubun seçilmesi durumunda iflletim sisteminin çekirde¤inin 
/boot/vmlinuz isimli dosyadan yüklenece¤ini, 

• root dizin olarak ilk diskin alt›nc› bölümünün kullan›laca¤›n› (hda6), 

• Yükleme sürecinde kullan›lacak sanal disk görüntüsünün (image)
/boot/initrd.img dosyas›nda yer ald›¤›n› (bunun ne demek oldu¤u,
yaln›zca çekirdek kodu gelifltirenleri ilgilendirir),
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boot=/dev/hda LILO’nun ilk diskin boot sektörüne yerlefltirilece¤ini
belirtiyor.

timeout=100 Sistem aç›ld›¤›nda kullan›c› LILO menüsünden 
timeout/10 saniye içince bir seçim yapmad›¤› 
takdirde varsay›lan boot konfigürasyonunun 
kullan›laca¤›n› belirtiyor. Dikkat edin! timeout
parametresi saniye cinsinden de¤il, saniyenin onda
biri cinsinden belirtilir.

default=”linux” timeout/10 saniye sonunda hâlâ bir seçim 
yap›lmad›ysa etiketi “linux” olan konfigürasyonun 
kullan›laca¤›n› belirtiyor.



• ‹flletim sisteminin çekirde¤ine “devfs=mount acpi=off” parametreleri-
nin geçirilece¤ini,

• Dizinlerin salt oku mount edilece¤ini (LINUX gerekli kontrolleri yapt›k-
tan sonra herfley yolundaysa, gereken tüm dizinler oku-yaz olarak yeniden
mount edilir) belirtiyor.

“other=” diye bafllayan bloklar LINUX olmayan iflletim sistemine ait tan›m-
lar› içerir. 

Örne¤in, 

other=/dev/hdd1
label=”windows98”
table=/dev/hdd

sat›rlar›:

• Bu grubun “windows98” ismiyle an›laca¤›n›, 

• Bu grubun seçilmesi durumunda yüklenen iflletim sisteminin kullanaca¤›
bölümleme tablosunun (partition table) ikinci IDE kanal›ndaki ikinci disk-
ten (hdd) okunaca¤›n› belirtiyor.

fiimdi diyelim ki sisteminize üzerinde Windows-XP yüklenmifl yeni bir diski
birinci IDE kanal›n›n ikinci diski (hdb, slave) olarak takt›n›z ve sisteminizi bu
diskten de açabilmek istiyorsunuz. Yapman›z gereken /etc/lilo.conf dos-
yas›na

other=/dev/hdb1
label=”windows-XP”
table=/dev/hdb

sat›rlar›n› ekleyip

/sbin/lilo

komutunu çal›flt›rmak olacakt›r. Bir daha reboot etti¤inizde LILO size Win-
dows-XP yüklemeyi de bir seçim olarak sunacakt›r. Bu iflleri yapabilmeniz
için sisteminizi önce LINUX ile açman›z gerekti¤ini belirtmeye gerek yok
herhalde. Asl›nda sisteminizi neden XP ile açma gereksinimi duydu¤unuzu
da anlamad›k ya, neyse...
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Webmin

Bu bölümü okuyunca bize k›zacaks›n›z... “Madem webmin vard›, ne diye bir
sürü komut ve ayar dosyas› anlatt›n›z?” diyeceksiniz.

Gerçekten de “webmin”, LINUX iflletim sistemini tek yaz›l›mla yönetmek
için gelifltirilmifl web tabanl› bir uygulamad›r. 

Webmin’i kullanmak için bilgisayar›n›zda herhangi bir web taray›c›; örne¤in
Konqueror bafllat›p URL olarak

https://localhost:10000

yaz›n›z. Yani, 10000 numaral› porttan web servisi isteyiniz.
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Do¤al olarak root kullan›c› kimli¤iyle servise ba¤lanman›z gerekecektir.

Art›k webmin menüsünden yararlanarak, sisteminizin neredeyse tüm yöne-
tim ifllerini bu arabirim ile yapabilirsiniz. 

Webmin’in ifllevlerini bu kitapta anlatmayaca¤›z. LINUX iflletim sisteminin
yönetim kavramlar›n›n temellerini ö¤renmifl oldu¤unuza göre gerisini siz
kendiniz araflt›rabilir ve keflfedebilirsiniz.
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Apache web sunucusu, MySQL veritaban› yönetim sistemi, Postfix e-posta
sunucusu, FTP sunucusu gibi LINUX’u LINUX yapan birçok sunucu ser-
visinin ayarlar›n› bu menüden yapabilirsiniz.
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“root” fiifresini Unuttu¤unuzda...

Bir LINUX sistemin “root” flifresinin bilinmemesi, san›ld›¤› kadar az karfl›la-
fl›lan bir durum de¤ildir. Sistem yöneticisi flifreyi unutabilir; tatildeyken ya da
iflten ayr›ld›ktan sonra sisteme baflkalar›n›n “root” olarak ba¤lanmas› gereke-
bilir, ya da en kötüsü sisteminizi k›ran birisi “root” flifresini de¤ifltirebilir.

“root” flifresi bilinmeyen bir sistem üzerinde denetimi ele tekrar alman›n tek
yolu, “root” flifresini bilinen bir flifreyle de¤ifltirmektir. Hat›rlarsan›z, daha
önce kullan›c› flifrelerinden bahsederken, UNIX ve LINUX iflletim sistemlerin-
de flifrelemenin tek yönlü oldu¤unu, flifrelenmifl hali bilinen bir flifrenin aç›k hali-
nin ne oldu¤unun bulunmas›n›n olanaks›z oldu¤unu belirtmifltik. “root” flifresini
de¤ifltirmek için sisteminizi kapat›n. Yeniden aç›l›fl s›ras›nda LILO size yüklenebi-
lecek iflletim sistemlerini gösterdi¤i s›rada bir kez Esc tufluna bas›n.
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Karfl›n›za

boot:

haz›r iflareti ç›kacakt›r. Bunun karfl›s›na “linux single” yaz›p Enter tuflu-
na bas›n›z.

boot: linux single

LINUX çekirde¤i belle¤e yüklendi¤inde “single” sözcü¤ü çekirde¤e para-
metre olarak geçirilecektir. LINUX çekirde¤i de bu parametreyi görünce
aç›l›fl› birinci çal›flma düzeyi (run level 1) tamamland›¤›nda kesecektir.

LINUX çal›fl›r durumda olacak ancak yaln›zca konsoldaki kullan›c›ya hiz-
met edecektir. Yani, varsa web servisi, ftp servisi, e-posta servisi gibi hizmet-
leri yürüten yaz›l›mlar bafllat›lmayacakt›r.

Ayr›ca, konsoldaki kullan›c›n›n kendisini sisteme tan›tmas› da istenmeye-
cektir. “root” yetkileriyle bir bash kabu¤u bafllat›l›p kullan›c›dan komut gir-
mesi beklenecektir.

Bu konumda 

passwd

komutunu vererek o anda geçerli olan kullan›c›n›n; yani “root”un flifresini
de¤ifltirebilirsiniz. passwd komutunu veren kullan›c› “root” oldu¤u için de
eski flifre sorulmayacakt›r.

fiifreyi de¤ifltirdi¤inizde 

exit 

komutunu vererek çekirde¤in aç›l›fla devam etmesini sa¤layabilirsiniz.
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Merakl›s›na...

Bir LINUX bilgisayar›n aç›l›fl› s›ras›nda LILO’ya “linux single” yazarak

sistemin tek kullan›c›l› ve flifre sormadan “root” kullan›c› olarak aç›lmas›-

n› önleyebilirsiniz.

/etc/lilo.conf dosyas›nda ilgili ayar sat›rlar› aras›na 

password=eb!TKY-2 
restricted 

gibi sat›rlar ekleyip

lilo

komutunu verirseniz, art›k sistem tek kullan›c›l› düzeyde aç›l›rken bile

“eb!TKY-2” flifresinin girilmesini isteyecektir. Dikkatinizi çekeriz... Bu flifre

sistemin “root” flifresi de¤ildir; tek kullan›c›l› düzeyde açma flifresidir.

Bu flifreyi pek fazla kullanmayaca¤›n›z için unutma olas›l›¤›n›z çok daha

yüksektir. Günün birinde, “root” flifresini unuttu¤unuz için sisteminizi tek

kullan›c›l› düzeyde açman›z gerekirse bu flifreyi hat›rlamayaca¤›n›za bahse

gireriz. Bu nedenle, tek kullan›c›l› çal›flma düzeyi korumas› için lilo.conf
dosyas›na bu sat›rlar› koyman›z› hiç önermiyoruz.

E¤er bir sistemin tek kullan›c›l› düzey flifresi ve root flifresi unutulursa ya-

p›lacak ifl, diski sökmek ve bu diski flifreleri bilinen bir baflka LINUX bilgi-

sayara ikinci disk olarak takmak ve diskin üzerindeki etc/shadow dosya-

s›nda root kullan›c›ya ait sat›rdaki kriptolanm›fl flifreyi bir editörle silmektir. 
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