
Mandrake LINUX’un, çeflitli sunucu yaz›l›mlar›n› denetlemeyi kolaylaflt›ran
“Server Configuration” isimli bir GUI (Graphical User Interface : Grafik
Kullan›c› Arabirimi) arac› vard›r; ancak bu araç siz özellikle kurmad›kça
“Mandrake Control Center” menüsünde yer almaz. Her ne kadar bu bö-
lümde “Server Configuration” yaz›l›m›n›n kullan›m›n› anlatmayacaksak da,
flimdi bu yaz›l›m› yüklemenizde yarar var. 

“Server Configuration”, Mandrake da¤›t›m CD’lerinizin ilkinde yer almak-
tad›r. Yaz›l›m› yüklemek için birinci CD’yi tak›p

rpm -ivh /mnt/cdrom/RPMS/drakwizard-1.8-1mdk.noarch.rpm

komutunu verin. “Server Configuration” yaz›l›m› kurulacak ve bundan son-
ra Mandrake Control Center yaz›l›m›n› çal›flt›rd›¤›n›zda seçenekler aras›nda
görünecektir:
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• Yararl› LINUX Sunucu Yaz›l›mlar›
• ftp Sunucusu
• apache Web Wunucusu
• postfix e-Posta Sunucusu
• procmail
• samba Sunucusu
• named (DNS) Sunucusu
• ssh Sunucusu (Secure Shell)
• NIS Sunucusu (Network Information Services)
• iptables Atefl Duvar›
• DHCP Sunucusu
• MySQL ve PostgreSQL Veritaban› Sunucular›
• squid Proxy Sunucusu
• ppp Çevirmeli A¤ Sunucusu



Art›k bu yeni araçla oynay›p yeteneklerini keflfetmek size düflüyor. Biz,
önemli sunucu yaz›l›mlar›na ve bunlarla neler yapabilece¤inize dönelim.

Yararl› LINUX Sunucu Yaz›l›mlar›

Mandrake ve di¤er tüm LINUX da¤›t›mlar› içinde son derece güçlü, yete-
nekli bir çok sunucu yaz›l›m› yer almaktad›r. Bunlar›n neredeyse herbiri bi-
rer kitap yaz›lmas›n› gerektirecek kadar kapsaml› yaz›l›mlar oldu¤u için bu-
rada yaln›zca ifllevleri hakk›nda kaba bilgi vermekle yetinece¤iz. LI-
NUX’unuzla yapmak istedi¤iniz ifller için yararl› olacak yaz›l›mlar› ayr›ca ça-
l›flman›z ve ö¤renmeniz gerekecektir. Standart kurulumlarda, burada sözü-
nü etti¤imiz sunucu yaz›l›mlar›n hepsi kurulmaz; baz›lar›n› ayr›ca özel ola-
rak kurman›z gerekecektir. Bu sunucu yaz›l›mlar›n ço¤unun ayarlar› webmin
ile yap›labilmektedir.

ftp Sunucusu 

“File Transfer Protocol”, Internet protokolleri aras›nda en önemlilerinden;
daha do¤rusu en çok  kullan›lanlar›ndan birisidir. TCP/IP a¤larda (bir bafl-
ka deyiflle: ‹nternet’te) bilgisayarlar aras› dosya transferinde kullan›l›r. Uy-
gun FTP istemci programlar›yla (ncftp, gftp gibi) bir FTP sunucusu ile
yetkileriniz do¤rultusunda iki yönlü dosya transferi yapabilirsiniz.

Bilgisayar›n›zda proftpd sunucu yaz›l›m› çal›fl›yorsa FTP istemcileri size
dosya gönderebilir, sizden dosya çekebilir. Sizin bilgisayar›n›zda hesab› olan
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kullan›c›lar bir FTP istemci yaz›l›m›yla sisteminize ba¤land›klar›nda, kendi
kullan›c› yetkileri çerçevesinde dosya çekip gönderebilirler. E¤er bilgisaya-
r›n›zda hesab› olmayan kullan›c›lar›n da bilgisayar›n›zdan dosya çekip gön-
dermelerine izin vermek istiyorsan›z “anonymous” (kimli¤i belirsiz) kullan›-
c›lar›n eriflimine izin vermeniz gerekir.

FTP sunucunuzu bir “anon ftp sunucusu” olarak kurmak istiyorsan›z
/etc/proftpd.conf konfigürasyon dosyas›n› afla¤›daki gibi düzenleyip
“/etc/rc.d/init.d/proftpd restart” komutuyla FTP sunucu yaz›l›m›-
n› durdurup tekrar bafllatmal›s›n›z. 

ServerName “Benim Sunucum”
ServerType standalone
DefaultServer on
Port 21
Umask 022
MaxInstances 30
User nobody
Group nogroup
<Directory /*>
AllowOverwrite on

</Directory>
<Anonymous ~ftp>
User ftp
Group ftp
UserAlias anonymous ftp
MaxClients 10
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
<Limit WRITE>
DenyAll

</Limit>
</Anonymous>

Bu arada bir hat›rlatma yapmadan geçemeyece¤iz: E¤er FTP sunucu yaz›l›-
m›n›z olan proftpd daemon’u sisteminiz aç›ld›¤›nda otomatik olarak çal›fl-
t›r›lm›yorsa 

“chkconfig proftpd on” komutuyla bu sorunu halledebilirsiniz.
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Bundan sonra yapman›z gereken küçük bir ifl daha var: /etc/passwd dos-
yas›na bakarsan›z burada “ftp” diye bir kullan›c›n›n tan›ml› oldu¤unu fakat
bu kullan›c›n›n kabuk program›n›n “/bin/false” oldu¤unu göreceksiniz.
“/bin/false” asl›nda bir kabuk de¤ildir; bafllat›ld›¤›nda hemen duran bir
programd›r. Genellikle kullan›c›lar›n sisteme telnet ve ssh istemcileriyle ba¤-
lanmalar›n› önlemek için kullan›l›r.

“ftp” isimli kullan›c›n›n sisteminize ba¤lanmas›n› istemeyece¤iniz; ama ftp ile
dosya al›p vermesine izin vermek isteyece¤iniz için /etc/passwd dosyas›nda-
ki kabuk tan›m›n› de¤ifltirmeden /etc/shells dosyas›nda /bin/false’un
kabul edilebilir bir kabuk oldu¤unu belirtmelisiniz. Bu ifli vi ile /etc/shells
dosyas›na, içinde “/bin/false” olan bir sat›r ekleyerek yapabilirsiniz. (Ba-
k›n! Sonra uyarmad›lar demeyin... vi ö¤renmeden olmaz!)

apache Web Sunucusu

Dünyan›n en iyi, en geliflmifl, en güvenli ve en yetenekli web sunucusu Apac-
he’dir. Bu yaln›zca bizim fikrimiz de¤il. survey.netcraft.com adresine bir göz
atarsan›z dünyadaki web sunucular›n›n yüzde yetmifle yak›n bir bölümünün
Apache ile servis verdi¤ini göreceksiniz. MS-IIS’de fena de¤il asl›nda ama
bir de güvenlik ve performans sorunlar› olmasa... IIS, yaln›zca web uygula-
malar›n› ASP ile yazmakta ›srar edenler için anlaml›. Ehh.. kendileri bilir.
(Gene sataflmadan duramad›k.)

Apache web sunucusu, kendinden önceki web sunucu yaz›l›mlar›na sayg›-
dan olsa gerek “httpd” (hyper text transfer protocol daemon) ad›yla kayde-
dilmifl bir program dosyas›yla çal›fl›r. Bu nedenle sisteminizde çal›flmakta
olan süreçlerin listesini ald›¤›n›zda, içinde “apache” geçen bir süreç göre-
mezsiniz. Apache sunucunuz çal›fl›rken

ps ax    grep httpd

komutunu verirseniz birden fazla httpd süreci çal›flt›¤›n› göreceksiniz. Bu
normaldir. Apache sunucusu, bafllat›ld›¤›nda, gelebilecek web isteklerini ay-
r› ayr› süreçlerle karfl›layabilmek için kendisinin bir kaç kopyas›n› birden
bafllat›r. Web istekleri artarsa, gerekti¤i kadar kendi kopyas›n› bafllat›r
(UNIX dünyas›nda bu kavrama “spawning” denir). Süreç numaras› en kü-
çük olan httpd sürecini öldürürseniz, tüm httpd süreçleri ölür ve bilgisaya-
r›n›z art›k web servisi vermez.
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Bilgisayar›n›zdan web servisini bafllatmak için sab›rs›zlan›yorsan›z
/var/www/html dizinine uygun bir index.html dosyas› yerlefltirerek hemen
yay›na bafllayabilirsiniz. Web sitenizle ilgili tüm html dosyalar› bu dizinde
yer almal›d›r. CGI (Common Gateway Interface), yani web uygulama yaz›-
l›mlar›n›z varsa onlar› da /var/www/cgi-bin dizinine yerlefltirebilirsiniz.

Apache, hakk›nda bunun gibi bir kitap daha yaz›lmas› gereken bir yaz›l›m-
d›r. Ayarlar› oldukça karmafl›k olabilmektedir. Ancak, basit bir web servisi
için hiçbir ayar de¤ifltirmenize gerek olmayacakt›r. Merak ediyorsan›z,
Apache’nin ayar dosyalar›n› /etc/httpd/conf alt›nda bulabilirsiniz.

Apache web sunucusunu durdurma, yeniden bafllatma gibi ifllemleri
/usr/sbin/apachectl komutuyla yapmak daha do¤rudur. Örne¤in web
sunucunuzun ayarlar›nda bir de¤ifliklik yapt›¤›n›zda 

/usr/sbin/apachectl restart

komutuyla program›n yeni ayarlarla tekrar bafllat›lmas›n› sa¤layabilirsiniz.
Durdurmak için

/usr/sbin/apachectl stop

Güvenli iletiflim yetenekleriyle (Secure Socket Layer) bafllatmak istedi¤iniz-
de ise

/usr/sbin/apachectl startssl

komutlar›n› kullanabilirsiniz.

Kullan›c›lar›n›z, kendi kiflisel web sitelerini yay›nlamak isterlerse, kendi ki-
flisel dizinlerinde “public_html” dizini yarat›p, alt›na kendi web sitelerine
iliflkin dosyalar› yerlefltirirlerse, Apache sunucunuz bu sayfalar›
“http://www.abc.com.tr/~kullanici” adresinden yay›nlayacakt›r.

Apache’nin yetenekleri aras›nda “sanal web sunucusu” hizmeti de vard›r.
Bir bilgisayarla birçok web sitesinin yay›n›n› yapabilirsiniz.
/etc/httpd/conf/vhosts/Vhosts.conf ayar dosyas›nda yapaca¤›n›z de-
¤iflikliklerle bilgisayar›n›za http://www.abc.com.tr adresiyle ile gelen is-
teklere ayr›; http://www.xyz.org.tr adresiyle gelenlere ayr› web siteleri
sunabilirsiniz.
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Web sitelerinin baflar›s› ziyaretçi say›s›yla ölçülür. Apache web sunucusu,
sundu¤u sayfalar› kime ve ne zaman sundu¤unu kaydeder. Apache log dos-
yalar›n› /var/log/httpd/access.log isimli dosyada bulabilirsiniz. Gözle
izlenmesi olanaks›z olan bu log dosyas›n›n analizi ve görsel raporlar elde et-
mek için webalizer yaz›l›m›n› kullanman›z› öneririz. 

Web tabanl› uygulama programlar›nda çok yayg›n olarak kullan›lan PHP
programlama dili deste¤i Apache ile birlikte kurulmaktad›r. Gelifltirece¤iniz
web uygulamalar›n›n her türlü bilgisayar donan›m ve iflletim sistemi platfor-
munda çal›flabilmesini istiyorsan›z; hele yüksek performans istiyorsan›z; he-
le hele web ziyaretçilerinizin her gelifllerinde sitenizden yararlanabilmelerini
istiyorsan›z PHP ö¤renmenizi ve kullanman›z› öneririz. Tamam, tamam bi-
liyoruz... Web uygulamalar› ASP ile de gelifltirilmekte, hem de çok yayg›n
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olarak; ama biz profesyonel ifl yapacak olan yaz›l›mc›lara sesleniyoruz.
Bu arada web uygulamalar›nda tart›flmas›z üstünlü¤ü olan bir betik dili olan
Perl programlama dilinin de LINUX da¤›t›m›n›zla birlikte standart olarak
kuruludu¤unu belirtmeliyiz. Uygulamalar›n›zda ister PHP, ister Perl, ister
C, ister Python, ister bir baflka dil/araç ya da kar›fl›m›n› kullan›n; art›k o si-
zin bilece¤iniz ifl.

postfix e-Posta Sunucusu

e-Posta servisi olmayan ‹nternet sunucusu olur mu? Olmaz tabii. Asl›nda
olur! Windows tabanl› ‹nternet servislerinde genellikle web servisi için ayr›;
e-posta sunum hizmetleri için ayr› bilgisayar kullan›lmak zorunda kal›nd›¤›
için e-posta servisi olmayan ‹nternet sunucusu olur diye kabul etmek zorun-
day›z. LINUX dünyas›ndaysa, birkaç yüz Mega Hertz’lik alçakgönüllü bir
bilgisayar hem web servisinizi, hem ftp servisinizi, hem de e-posta servisini-
zi verebilir. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) günümüz e-posta sunucular› ara-
s›nda e-posta mesaj› iletiminde kullan›lan standart protokoldür. UNIX dün-
yas›nda SMTP servisi için yayg›n olarak kullan›lan üç yaz›l›m bulunmakta-
d›r: sendmail, postfix ve qmail. Bunlar aras›nda kurulmas› en kolay ola-
n›; üstelik virüs ve spam kontrolunun en kolay yap›lan› postfix yaz›l›m›d›r.

postfix sunucusunun temel ayarlar› /etc/postfix dizinindeki main.cf
dosyas›nda yap›l›r. Bu ayar dosyas› içindeki aç›klay›c› notlar, ayarlar› kolayca
yapman›z› sa¤layacakt›r. postfix ile virüs ve spam filtreleri kurulmas›na ilifl-
kin Türkçe “Nas›l” belgelerini www.belgeler.org adresinde bulabilirsiniz.

postfix ile e-posta al›flverifli yan›nda yap›labilecek yararl› ifllere birkaç ör-
nek vermek gerekirse:

• Virüs ve spam filtreleme yapabilirsiniz (amavis, spamassassin gibi ek ve
tabii ki özgür yaz›l›mlar›n deste¤i ile),

• e-posta da¤›t›m listeleri; yani jenerik e-posta adresleri yaratabilirsiniz. Ör-
ne¤in web sayfan›zda “bilgi@abc.com.tr” olarak ilan etti¤iniz bir e-
posta adresine gelen mesajlar› 5 de¤iflik gerçek e-posta adresine da¤›tabi-
lirsiniz (/etc/aliases dosyas›),
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• kullan›c›lar›n›z kendilerine gelen tüm e-posta mesajlar›n› baflka bir adre-
se yönlendirebilirler (~/.forward dosyalar›).

e-Posta iletim mekanizmas›n› k›saca anlatmak için çok uygun bir noktaya
geldik galiba: 

‹flyerinizin alan ad›n›n abc.com.tr; e-posta sunucusu olarak seçti¤iniz bilgisa-
yar›n ad›n›n da sunucu.abc.com.tr oldu¤unu varsayal›m. Böylece kullan›c›la-
r›n›z›n e-posta adresleri ali@abc.com.tr veya ali@sunucu.abc.com.tr ola-
cakt›r. Dünyan›n herhangi bir yerinden gönderilecek bir e-posta mesaj›n›n e-
posta sunucunuzu bulabilmesi için abc.com.tr alan› için e-posta sunucusunu
belirten bir “MX kayd›n›n” dünyaya ilan edilmesi gerekir.

MX kay›tlar› (Mail Exchange), ait olduklar› alanlar›n DNS kay›tlar›n› tutan
sunucular taraf›ndan tutulur ve yay›nlan›r. Örne¤in abc.com.tr flirketi DNS
kay›tlar›n› kendisi tutuyorsa, flirketin DNS sunucusuna sunucu.abc.com.tr
için bir MX kayd› girmelidir. E¤er flirket DNS kay›tlar›n› kendi tutmuyorsa
büyük olas›l›kla ‹nternet servis sa¤lay›c›s› tutuyordur; bu durumda MX kayd›
‹SS’na yapt›r›lmal›d›r.

fiimdi art›k Patagonya’dan ugur@abc.com.tr adresine bir e-posta gönder-
mek isteyen bir bilgisayar kendi DNS sunucusuna “abc.com.tr’nin e-Posta
sunucusu kim?” diye sordu¤unda yan›t olarak sunucu.abc.com.tr ala-
cakt›r. Ard›ndan, “sunucu.abc.com.tr kim?” diye sorgulay›p IP adresini
(örne¤in 195.194.12.32) ö¤renecektir. e-Posta sunucunuzun IP adresini ö¤-
renen Patagonya’daki bilgisayar, 195.194.12.32 IP adresli bilgisayar›n›zla
SMTP protokolünde bir görüflme bafllatacakt›r. E¤er 195.194.12.32, SMTP
konuflabilen bir bilgisayar ise (örne¤in postfix, qmail veya sendmail gibi
bir e-posta sunum program› çal›fl›yorsa) aralar›nda afla¤›dakine benzer bir
iletiflim gerçekleflecektir:

- ben Patagonya’dan falanca, sizin kullan›c›lardan birine e-posta 
iletilmesini isteyecektim...

- Kullan›c›n›n ad› ne?

- cayfer

- ‹yi... Gönder...
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- Mesaj›n ayr›nt›lar› flöyle:
From: ... 

To: ... 

BCC: ... 

Subject: ...

Body: ...

Ekleri: ...

bitti.

- Tamam.. Ald›m.. Ben iletirim...

- Kapat›yorum... Görüflürüz...

Sizin sunucunuz mesaj›n tamam›n› ald›ktan sonra, al›c›n›n posta kutusuna
yerlefltirilmek üzere mesaj› oldu¤u gibi procmail yaz›l›m›na iletecektir.
procmail de varsa kullan›c›n›n filtrelerini (spam filtresi, virus filtresi gibi)
uygulayacak; e¤er mesaj kabul edilecekse, /var/spool/mail dizininde kul-
lan›c›n ad›yla an›lan posta kutusu dosyas›n›n sonuna ekleyecektir.

Kullan›c›n›z, posta kutusunda kendisini bekleyen e-postalar› görmek istedi-
¤inde birkaç fley yapabilir:

1. LINUX sisteminize login olur, pine veya mail konsol komutuyla posta
kutusunda kendisini bekleyen mesajlar› görebilir, yan›tlayabilir, silebilir;

2. Bir POP3 (Post Office Protocol 3) istemcisi kullanarak (KMail, Eudora,
Mozilla Thunderbird, Evolution, hatta tehlikeyi seven birisi ise Outlook)
mesajlar›n› görebilir, yan›tlayabilir, silebilir;

3. Bir IMAP (Internet Message Access Protocol) istemcisi kullanarak
(KMail, Eudora, Mozilla Thunderbird, Evolution, hatta tehlikeyi seven
birisi ise Outlook) mesajlar›n› görebilir, yan›tlayabilir, silebilir.

e-posta mesaj›n›n sizin bilgisayar›n›zdan gönderilmesi durumunda da ayn›
senaryo tekrarlanacakt›r. Mesaj›n›z› gönderen yaz›l›m (örne¤in KMail), siz
gönder butonunu t›klad›¤›n›zda mesaj›, kendi ayarlar›nda SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol) sunucusu olarak gösterilmifl olan bilgisayara iletir.
O bilgisayardaki postfix, sendmail veya qmail gibi bir servis sizin mesaj›-
n›zdaki al›c›n›n adresinde görünen alan›n (domain) MX kayd›n› DNS kana-
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l›yla sorgular. MX kayd› bulunursa, kay›tta belirtilen sunucu ile bir SMTP
görüflmesi açar ve mesaj› gönderir. Mesaj›n al›c›n›n posta kutusuna yerleflti-
rilmesi art›k karfl›daki e-posta sunucusunun görevidir. 

procmail

procmail sunuculukla pek ilgisi olmayan bir yaz›l›md›r. Tüm kullan›c›lar›-
n›z›n fark›nda olmadan çok s›k kullanacaklar›; bu nedenle hem varl›¤›ndan,
hem de neler yapt›¤›ndan haberiniz olmas› gereken bir program oldu¤u için
söz etmeden geçemedik.

procmail, kullan›c›lar›n›za iletilmek üzere bilgisayar›n›za ulaflan e-posta me-
sajlar›n› karfl›layan ve kullan›c›lar›n posta kutular›na yerlefltiren yaz›l›md›r.
E¤er kullan›c›lar›n kiflisel dizinlerinde kendileri için haz›rlad›klar› .procma-
ilrc diye bir dosya varsa, bu dosyada yer alan sat›rlar procmail’e komut
(makrosu) olarak yorumlan›p gelen e-posta mesaj› bu komutlar do¤rultusun-
da de¤erlendirilir. Gelen mesaj bu kontrol sonunda özel bir posta kutusuna
yerlefltirilebilir, çöpe at›labilir, bir baflkas›na yönlendirilebilir ya da normal
posta kutusuna yerlefltirilebilir. Afla¤›daki örnek .procmailrc dosyas›, 

a. cyberspam.com adresinden gelen mesajlar›n do¤rudan çöpe at›lmas›n›
(/dev/null dipsiz kuyusuna yönlendirilmesini), 

b. omer@ayfer.net’den gelen mesajlar›n da “omer” isimli bir dosyaya aktar›l-
mas›n› sa¤lamaktad›r.

# Örnek .procmailrc dosyası
SHELL=/usr/bin/sh        
MAILDIR=${HOME}/Mail      
LOGFILE=${MAILDIR}/procmail.log

:0
* ^From: *@cyberspam\.com
/dev/null
# Omerden gelen mesajları ayrı posta kutusunda sakla
:0:
* $ ^From:.*omer@ayfer\.net
/home/cayfer/Mail/omer
# Diger mesajlari kabul et
:0:
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${DEFAULT}

samba Sunucusu

samba, “Server Message Block (SMB)” ad›yla an›lan protokolun LINUX ifl-
letim sistemine bir uyarlamas›d›r. “NETBIOS”, “LanManager” ve “Com-
mon Internet File System (CIFS)” isimleriyle de an›lan bu protokol, Win-
dows tabanl› bilgisayarlar›n dosya ve yaz›c› kaynaklar›n›n a¤ üzerinden pay-
laflmas›n› sa¤layan protokoldur. 

Üzerinde samba sunucusu çal›flan bir LINUX bilgisayar, buludu¤u a¤ üze-
rinde bir NT sunucusu gibi davran›r. Gerek yaz›c› ve dosya paylafl›m›, ge-
rekse “Domain Controller” ifllevlerinde son derece baflar›l›d›r. Samba ile LI-
NUX bilgisayar›n›z› bir ifl grubuna (Workgroup) yerlefltirip seçece¤iniz di-
zin ve yaz›c›lar› Windows tabanl› bilgisayarlar kullans›n diye paylafl›ma aça-
bilirsiniz.

Samba sunucunun ayarlar› /etc/samba/smb.conf dosyas›ndan yap›l›r. Ol-
dukça uzun olan bu ayar dosyas›n›n ayr›nt›lar›n› gerek dosyan›n aç›klama
sat›rlar›nda, gerekse internette “Samba Nas›l” sözcükleriyle yapaca¤›n›z ara-
ma sonucunda karfl›n›za gelecek dokümanlarda bulabilirsiniz. 

Bir Windows bilgisayar›n paylafl›ma açt›¤› kaynaklara LINUX bilgisayar›-
n›zdan eriflmeniz gerekti¤inde ise, samba paketinin smbclient veya smb-
mount isimli yaz›l›m›n yararlanabilirsiniz. LINUX/UNIX ve Windows ta-
banl› iflletim sistemleriyle kullan›lan bilgisayarlar›n birlikte kullan›ld›¤› a¤-
larda iki iflletim sistemi aras›ndaki paylafl›mlar› hep LINUX/UNIX iflletim
sistemi üzerinden yapman›z› öneririz. 

named (DNS) Sunucusu

TCP/IP protokoluyla çal›flan her bilgisayar›n bir DNS (Domain Name
System) sunucusuna gereksinimi vard›r. DNS sunucular›, sembolik ‹nternet
adreslerinin say›sal IP adreslerine çevrilmesini sa¤layan; bir bak›ma ‹nter-
net’in “bilinmeyen numaralar” servisleridir. Bu servisin yaz›l›m›, ilk olarak
Berkeley Üniversitesi’nde gelifltirilmifl olan BIND (Berkeley Internet Name
Domain) paketidir. Paketin ad›n›n BIND olmas›na ra¤men, çal›flan progra-
m›n ad› “named”dir.
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‹nternet üzerinde bir bilgisayara eriflebilmeniz için a¤a basaca¤›n›z paketle-
rin al›c› adresi bölümünde karfl›daki bilgisayar›n IP adresi bulunmal›d›r. Sa-
y›sal IP adreslerini ezberlemek zor oldu¤u için ‹nternet bilgisayarlar›na sis-
tematik bir flekilde düzenlenmifl, alan adlar› içeren sembolik isimler verilir. 

Örne¤in 

www.bilkent.edu.tr 

sembolik adresi, “tr” alan›n›n, “edu” alt alan›nda yer alan “bilkent” a¤›-
n›n “www” isimli bilgisayar› demektir. TCP/IP bir a¤ üzerinde yer alan bu
bilgisayar›n bir de IP adresi olmal› ve birileri bu IP adresinin hangi sembo-
lik isme karfl›l›k geldi¤ini bilmeli ve soran oldu¤unda da bunu bildirmelidir.

DNS mekanizmas› ana hatlar›yla flöyle çal›fl›r:

Patagonya’da web taray›c›s›n›n bafl›nda oturan bir kullan›c›, URL olarak
“http://www.bilkent.edu.tr” girdi¤inde, o taray›c› yaz›l›m›n, www.bil-
kent.edu.tr isimli bilgisayar›n IP adresini ö¤renmesi ve http protokulunun
web sayfas› isteme kurallar›na uygun bir paket haz›rlay›p, paketin al›c› adre-
si bölümüne bu IP adresini yerlefltirmesi gerekir.

Bunun için, Patagonya’daki kullan›c›n›n kulland›¤› iflletim sistemi, kendi
TCP/IP ayarlar›nda belirtilmifl olan DNS sunucusuna “www.bilkent.edu.tr
de kim ola ki?” sorusunu; yani DNS sorgusunu gönderir. 

Diyelim ki, Patagonya’daki bilgisayar a¤›ndan Bilkent’e yönelik daha önce
hiç bir sorgu yap›lmam›fl olsun... Bu durumda Patagonya’daki DNS sunucu-
su bu sorguya ne yan›t verece¤ini bilemeyecektir. Bu kez, Patagonya’daki
DNS sunucusu, sorguyu kendi TCP/IP ayarlar›nda belirtilmifl olan bir üst
düzey DNS sunucusuna aktaracakt›r. 

Sorgu bu flekilde yukar› do¤ru ç›karken, yol üzerinde biryerlerde bir DNS
sunucusu “www.bilkent.edu.tr’yi bilemem ama ‘edu.tr’ adreslerini kimin bil-
di¤ini biliyorum!” yan›t›n› verecektir. Bu örne¤imiz için edu.tr adreslerini
bilen DNS sunucusu, ODTÜ’deki bir DNS sunucusu olacakt›r. 

Bu yan›t, Patagonya’daki bilgisayara geri iletilince, bu bilgisayar sorgusunu
biraz de¤ifltirerek ODTÜ’deki sunucuya “bilkent.edu.tr adreslerini kim bi-
lir?” olarak yöneltir. ODTÜ bu soruya “139.179.10.13 IP adresli bilgisayara
tüm bilkent.edu.tr adreslerini sorabilirsin!” yan›t›n› verir.
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Son ad›mda da Patagonya’daki bilgisayar Bilkent Üniversitesi’nin
139.179.10.13 IP adresli DNS sunucusuna “www.bilkent.edu.tr’nin IP adre-
si nedir?” diye sorar, yan›t›n› al›r ve http istek paketini bu adrese gönderir.
Adresi çözülen kay›tlar, DNS sunucular› taraf›ndan “belki birazdan birileri
gene sorar” mant›¤›yla “DNS kaflesi” ad› verilen tampon bellekte bir süre
saklan›r. 

Bu senaryo, sorgular›n aktar›ld›¤› hiyerarflideki DNS sunucular›n›n ayarlar›-
na ba¤l› olarak de¤iflebilirse de, ana hatlar›yla mekanizma bu flekilde ifller.
E¤er hiç kimsenin tan›mad›¤› bir adres sorguland›ysa, sorgu internetin en
üst düzey DNS sunucular›na kadar ç›kabilir. En üst düzeydeki bu DNS su-
nucular (root level servers, top level servers) fazla ayr›nt›ya girmeden “.com”,
“.edu.tr” gibi a¤ alanlar›na DNS servisi veren bilgisayarlar›n listesini tutar-
lar. Yani, bu en üst düzey DNS sunucular, örne¤in “bilkent.edu.tr” a¤›-
n›n kay›tlar›n› tutan bilgisayar ya da bilgisayarlar› bilmeyebilir, ama
“edu.tr” alan›n›n kay›tlar›n› tutan bilgisayar ya da bilgisayarlar› bilirler.
“edu.tr” kay›tlar›n› tutan DNS sunucusu, “bilkent.edu.tr” için kay›tla-
r› kimin tuttu¤unu bilir. Bilkent Üniversitesi’nin DNS sunucusu da üniver-
sitedeki tüm kay›tl› bilgisayarlar› bilir. 

Çok s›k yanl›fl anlafl›lan bir kavrama burada aç›kl›k getirmek istiyoruz: bir
bilgisayar›n sembolik adresleri çözebilmesi için o bilgisayarda DNS sunucu-
su yaz›l›m› çal›flmas› gerekmez. Asl›nda tek gereksinim olan, söz konusu bil-
gisayara makul bir sürede yan›t verebilecek bir DNS sunucusunun yak›nlar-
da biryerlerde bulunmas›d›r. Küçük a¤larda (yaklafl›k 250 bilgisayara kadar)
ve daha önemlisi genellikle “sorgulayan” istemcilerden oluflan a¤larda, DNS
hizmeti genellikle internet servisini sa¤layan kurulufltan al›n›r. E¤er a¤›n›z-
da çok bilgisayar varsa ve/veya a¤›n›zdaki bilgisayarlar›n IP adresleri çok
sorgulan›yorsa kendi DNS sunucunuzu kurman›z genel a¤ performans›n›
artt›racakt›r. 

“Kendi DNS sunucunuzu kurman›z yararl› olur” dedi¤imize bak›p da bu ifl
için yeni bir bilgisayar sat›n alman›z gerekti¤i sonucunu ç›karmay›n sak›n.
A¤ üzerindeki herhangi bir LINUX bilgisayar bu ifli rahat rahat yapacakt›r.
DNS sunucunuzu Windows tabanl› bir iflletim sistemi üzerinde çal›flt›racak-
san›z; yani bir WINS sunucu kuracaksan›z o zaman baflka... Salt DNS iflleri
için oldukça güçlü bir bilgisayar ve iflletim sistemi lisans› sat›n alman›z ve bu
bilgisayarda baflka ifl çal›flt›rmaman›z gerekecektir.
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named ayarlar› /etc/named.boot dosyas› ve /var/named dizini alt›ndaki
dosyalarda yap›l›r. DNS sunucu kurmak kolay de¤ildir. DNS mant›¤›n› iyi-
ce ö¤renmek ya da kurulmufl bir sistemi inceleyip, ona bakarak çal›flmak ge-
rekir. 

ssh Sunucusu (Secure Shell) 

Yerel a¤ hatlar›n› dinlemek, gelip geçen tüm Ethernet paketlerini seyretmek
hatta kaydetmek mümkündür. Biliflim terminolojisinde “Sniff etmek, yani
koklamak” olarak an›lan bu ifli yapmak için pek çok yaz›l›m bulmak olas›-
d›r. Bu yaz›l›mlar bilgi çalman›n yan›s›ra a¤ yöneticileri taraf›ndan a¤ sorun-
lar›n› bulmak için de yo¤un olarak kullan›lmaktad›r. 

Ethernet a¤larda “Hub” yerine “Switch” kullanarak hatt›n dinlenmesini ön-
leyebilece¤inizi san›yorsan›z yan›l›yorsunuz. Nas›l yap›ld›¤›n› bu kitapta el-
bette anlatmayaca¤›z ama bunun mümkün oldu¤unu bilmenizde yarar var.

Hatt›n dinlenmesini önleyemeyeci¤inize göre bari dinleyenlerin neler olup
bitti¤ini izleyemeyecekleri bir düzen kurmal›s›n›z. H›rs›za kilit dayanmaya-
ca¤› gibi çözülemeyecek bir flifre sistemi kurmak ta olas› de¤il ama hiçbir fley
yapmadan da olmaz. Secure Shell kavram› iflte bu ifl için gelifltirilmifltir. ‹ki
bilgisayar haberleflmeye bafllamadan önce karfl›l›kl› bir flifre/parola sistemi
üzerinde anlafl›rlar ve haberleflme seans› boyunca bu sistemi kullan›rlar. Ye-
ni bir seans bafllad›¤›nda yepyeni bir flifre/parola sistemi kullan›l›r. Bu ha-
berleflmeleri dinleyip de k›rmak isteyenler epeyce u¤raflacakt›r. 

ssh, bilgisayar bilimlerinde “Symmetric Key Encryption” olarak s›n›fland›-
r›lan “RSA”, “3DES” ve “Bluefish” sistemlerini kullanarak hat üzerinde ge-
lip giden tüm paketleri kriptolar. LINUX bilgisayar›n›za klasik “telnet” ye-
rine “ssh” istemcisini kullanarak ba¤lan›rsan›z hatlar›n›z› dinleyenler neler
olup bitti¤ini anlayamayacakt›r. ssh ile terminal ba¤lant›s› kurdu¤unuzda
görsel olarak hiçbir fley de¤iflmeyecek, size herfley telnet ekran› gibi bir ek-
randa görünecektir. Bilgisayarlar aras› dosya kopyalarken “rcp” yerine
“scp” kullanabilirsiniz. ssh kullanan ftp istemcileri de bulabilirsiniz (Mand-
rake LINUX da¤›t›m›nda sftp isimli bir güvenli ftp istemcisi, “secure ftp”
yer almaktad›r.)
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ssh sunucunuzun ayarlar›n› /etc/ssh/ dizinindeki dosyalarda yapabilirsi-
niz. E¤er paranoyak de¤ilseniz, varsay›lan ayarlar iflinizi görecektir. Ancak;
unutmay›n; internete ba¤l› hiçbir bilgisayar yüzde yüz güvenli iletiflim yapa-
maz!

NIS Sunucusu (Network Information Services) 

NIS’in ne ifle yarayaca¤›n› en kolay bir örnekle aç›klayabiliriz. Diyelim ki,
iflyerinizde 10 tane UNIX/LINUX bilgisayar ve 30 da kullan›c›n›z var. Bu
durumda bilgisayarlar paylafl›l›yor demektir; yani, kimin ne zaman hangi
bilgisayar›n önüne oturaca¤› ya da uzaktan login edece¤i belli olmayacakt›r.
Bir kullan›c›n›n rastgele seçti¤i bir bilgisayara login olabilmesi için, seçti¤i
bilgisayarda tan›ml› bir kullan›c› hesab›na sahip olmas› gerekir. Bir baflka
deyiflle sistem yöneticisinin, örne¤in, cayfer kullan›c›s› için 10 bilgisayarda
da birer hesap açmas› gerekecektir. Daha da kötüsü, bu kullan›c› flifresini
de¤ifltirmek istedi¤inde 10 bilgisayarda da bu de¤iflikli¤i yapmas› gereke-
cektir. Olacak ifl de¤il! ‹flte buna benzer durumlarda NIS kullanman›z ge-
rekecektir. Bir a¤da yer alan bilgisayarlar aras›nda paylafl›lacak /etc/pass-
wd, /etc/shadow, /etc/hosts gibi dosyalar› NIS ile bilgisayarlar aras›nda
paylaflt›rabilirsiniz. Makinelerinizden birini ya da bir kaç›n› NIS sunucu
olarak belirleyip, örne¤in /etc/passwd ve /etc/shadow dosyalar›n›z› bu
bilgisayara yerlefltirip, kullan›c› hesaplar›n› tek noktadan yönetebilirsiniz. 

NIS servisinin ad› eskiden “Yellow Pages” idi. Ancak, “Yellow Pages” söz-
cüklerinin isim hakk› AT&T telefon flirketine ait oldu¤u için bu isim terke-
dildi ve yerine NIS kullan›lmaya baflland›. Daha önce de belirtti¤imiz gibi,
UNIX dünyas› “tutucu” denebilecek kadar geleneklere ba¤l› oldu¤u için
NIS ayar dosyalar› ve ilgili süreç/program isimleri “yp” ile bafllar flekilde kal-
d›. NIS ayarlar› da bu nedenle /etc/ypserv.conf isimli dosyadan yap›l-
maktad›r.

iptables Atefl Duvar›

Bilgisayar›n›za gelen ve bilgisayar›n›zdan ç›kan TCP/IP paketleri üzerinde
tam bir denetim kurmak istiyorsan›z, bir “firewall” yaz›l›m›, yani bir “atefl
duvar›” yaz›l›m› kullanman›z gerekir. Asl›nda iptables, sunucu kategori-
sine giren bir yaz›l›m de¤ildir. Sisteme, a¤ ara birimleri üzerinden gelen ve
giden paketleri filtrelemek, de¤ifltirmek ve gerekti¤inde yönlendirmek için
kullan›l›r.
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LINUX alt›nda bu arac›n›z da haz›r: son derece güçlü, yetenekli ve h›zl› bir
atefl duvar› yaz›l›m› olan iptables ile /etc/hosts.deny ve
/etc/hosts.allow dosyalar›yla denetleyemeyece¤iniz trafi¤i de kontrol al-
t›na alabilirsiniz. Örne¤in, 140.1.13.23 adresinden a¤›n›zdaki 134.43.23.1
adresli makineye gelen SMTP paketlerini kesebilirsiniz. A¤›n›zdaki
134.43.23.1 adresli bilgisayara gelen http paketlerini yük da¤›t›m› yapmak
üzere 134.32.23.250 adresli bilgisayara yönlendirebilirsiniz.

iptables ile port düzeyinde filtreler kurabilirsiniz. Örne¤in, günün birinde
MS-SQL sunuculara musallat olan SQL Slammer gibi bir virüsün 1434 nu-
maral› porttan sald›rd›¤›n› ö¤rendi¤inizde 

/sbin/iptables -I FORWARD -p udp --dport 1434 -j DROP

komutunu vererek 1434 numaral› porttan gelen tüm UDP paketleri durdu-
rabilirsiniz.

iptables ayarlar› yeni bafllayanlara biraz kar›fl›k görünecektir; bu nedenle
shorewall paketi, iptables ayarlar›n› yapman›z› kolaylaflt›racak bir paket
olarak gelifltirilmifl ve tabii ki özgür bir yaz›l›m olarak hizmetinize sunulmufl-
tur.

DHCP Sunucusu

Bir TCP/IP a¤da yer alacak her bilgisayar için, IP numaras›, a¤ maskesi (net-
mask), a¤ geçidi (gateway), DNS sunucusu ya da sunucular›n›n belirtildi¤i
ayarlar›n bir flekilde yap›lmas› gerekir. Bu ayarlar, statik olarak elle yap›labi-
lece¤i gibi, otomatik olarak da yap›labilir. TCP/IP ayarlar›n otomatik yap›l-
mas›n› sa¤layan servis DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ser-
visidir. Bu servisi kullanan a¤larda, bilgisayarlar›n TCP/IP modüllerine,
ayarlar›n DHCP ile yap›lmas› gerekti¤i belirtilirse, TCP/IP modülleri yük-
lendi¤inde a¤ arabirimine 

“MAC adresim 03:04:de:3a:29:1f; bana IP ayarlar›m› verecek bir DHCP 

servisi var m›?”

anlam›na gelen bir paket gönderirler. E¤er a¤da DHCP sunucusu varsa, bu
sunucu yaz›l›m›, gelen iste¤i, de¤iflik politikalara göre de¤erlendirip istekte
bulunan bilgisayara 
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“IP adresin 192.168.23.45, 
a¤ geçidin 192.168.2.1, 
a¤ masken 255.255.255.0, 
DNS sunucun da 192.168.2.240” 

gibi bir yan›t gönderir.

DHCP politikalar› aras›nda, verilen bir IP adresinin ne kadar süreyle bir
baflkas›na verilmeyece¤i, belirli MAC adresine sahip istemcilere önceden ka-
rarlaflt›r›lm›fl IP adreslerinin verilmesi gibi kavramlar kullan›labilir. 

DHCP kullan›p kullanmamak bir a¤ yönetim stratejisidir. Kimi a¤ yönetici-
leri, kullan›c›lar›n›n trafiklerini izlemek ve denetlemek istedikleri için statik
IP adresleri tahsis etmeyi tercih ederler. Örne¤in, iptables veya benzeri bir
atefl duvar› yaz›l›m›yla a¤›n›zdaki bilgisayarlar›n üzerinden geçen trafik üze-
rinde s›n›rlamalar›n›z varsa, DHCP aya¤›n›za ba¤ olacakt›r. Düflünsenize;
siz 192.168.3.2 IP adresli bilgisayara ftp trafi¤i gelmesini istemedi¤iniz için
iptables ayar dosyas›na bir sat›r eklemiflsiniz ama bir sonraki gün, söz konu-
su bilgisayar DHCP servisinden bir baflka IP adresi alarak aç›lm›fl. Linux’ta
çare tükenmez... Siz de uygun IP adresleriyle durduram›yorsan›z, bir ipta-
bles filtresi kullanarak MAC adresiyle durdurursunuz.

Öte yandan, yeni yeni yayg›nlaflan telsiz Ethernet teknolojisi (Wireless Et-
hernet, 802.11b, 802.11a, 802.11g standartlar›, Wi-Fi) sizi DHCP kullanma-
ya zorlayacakt›r. Wi-Fi hizmeti verdi¤iniz bir bölgeye kuca¤›nda bilgisaya-
r›yla gelen bir kullan›c›n›n önce a¤ yöneticisini bulup, uygun bir IP numa-
ras› istemek zorunda olmas› hiç de mant›kl› olmaz.

DHCP kulan›p kullanmamak sizin karar›n›za kalm›flt›r. Bu karar› al›rken, kul-
lan›c›lar›n›z› DHCP kullanmaya zorlayamayaca¤›n›z› bilmelisiniz. Siz DHCP
servisi verseniz de vermeseniz de, a¤›n›zdaki bir kullan›c› bilgisayar›na istedi-
¤i IP adresini girebilecektir. Tahmin edebilece¤iniz gibi DHCP sunucu yaz›-
l›m› dhcpd’nin ayarlar› /etc/dhcpd.conf dosyas›ndan yap›labilir.
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Dikkat ettiyseniz neredeyse tüm sunucu yaz›l›mlar›n ayar dosyalar› /etc
dizininin alt›nda yer al›yor. Hat›rlarsan›z, daha önce yedeklemeden söz

ederken /etc dizininin önemini vurgulam›flt›k. Hakl›ym›fl›z; de¤il mi?



MySQL ve PostgreSQL Veritaban› Sunucular›

Her ikisi de özgür yaz›l›m dünyas›n›n çok be¤enilen, güvenilen birer “iliflki-
sel veritaban› yönetim” (RDBMS: Relational Database Management
System) sistemleridir. ‹simlerinden de anlafl›laca¤› üzere; her ikisi de SQL
veritaban› sorgulama dilini desteklemektedir. Hangisinin daha iyi oldu¤u
konusunda birfley söylemek oldukça güçtür. 

PostgreSQL’in, iflleyebildi¤i SQL komut say›s› ve komut varyasyonlar› daha
zengindir. E¤er bir veritaban› uzman›ysan›z, MySQL, PostgreSQL, Oracle,
Sybase, MS-SQL, IBM DB2, Informix gibi veritaban› yönetim sistemlerinin
çok ayr›nt›l› bir karfl›laflt›rmas›n› 

http://www.mysql.com/information/features.html

adresinde incelemeden hangi veritaban› sistemini kullanaca¤›n›za karar ver-
meyin. 

S›radan bir veritaban› yönetim sistemine gereksinim duyuyorsan›z, ya da bu
ifllere yeni bafllayacaksan›z, MySQL kullanman›z› öneririz. Asl›nda MySQL
ya da PostgreSQL sunucular›ndan birini seçmek zorunda de¤ilsiniz; ikisini
birden kurup çal›flt›rabilirsiniz. Unutmay›n, LINUX dünyas›ndas›n›z; al›fl-
man›z belki biraz zaman alacak ama özgürsünüz.

E¤er MySQL seçerseniz, gerek veritaban› sunucusunu, gerekse veritabanla-
r›n›z› yönetmek için web tabanl› bir uygulama olan phpMyAdmin yaz›l›m›-
n› kurman›z› öneririz (www.phpmyadmin.net).

‹liflkisel veritabanlar›n› pek tan›mayan okuyucular›m›z için k›saca özetlemek
gerekirse; veritaban› sunucu yaz›l›mlar›, desen olarak birbirine benzeyen ve
çok say›da veri kayd› aras›ndan belirli bir koflulu sa¤layan kay›tlar› çok h›zl›
bir flekilde bulup ç›karmak için gelifltirilmifl yaz›l›mlard›r. Do¤al olarak bu su-
nucu yaz›l›mlar›, veritabanlar›na kay›t ekleme, güncelleme, kay›t ç›karma ifl-
levlerini; ve en önemlisi çok kullan›c›l› ortamda eriflimi de desteklemektedir.
Uygulama programlar›, iliflkisel veritaban› yönetim sistemi denetimindeki
dosyalara do¤rudan eriflemezler. Veritaban›na bir kay›t eklemek gerekti¤in-
de, uygulama program› veritaban› sunucusuna
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INSERT musteriler values (“ABC Ltd”, “Falanca Mah”, 
“602.Sokak”, “Bayi”);

benzeri SQL komutlar› gönderir ve komutun yerine getirilmesini bekler.
Kay›tl› veriler aras›ndan seçim yapmak içinse

SELECT firma_adi, adresi FROM musteriler 
WHERE tip = “Bayi”;

benzeri bir SQL komutu gönderip, tipi “Bayi” olan müflterilerin kay›tlar› is-
tenebilir. Verilen kriterleri sa¤layan kay›tlar bir küme olarak uygulama
program›na geri gönderilir. 

Perl dili ile MySQL kullan›m› hakk›nda ayr›nt›l› bilgiye gereksinim duyarsa-
n›z, PUSULA Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›nlanm›fl olan Perl ve MySQL ile
CGI Programlama (ISBN:975-7092-89-4) kitab›n› önerebiliriz.

squid Proxy Sunucusu

LINUX dünyas›n›n en çok kullan›lan “proxy” sunucusudur. “Proxy server”
teriminin Türkçe karfl›l›¤› olarak “vekil sunucu” kullan›lmaktaysa da “vekil”
sözcü¤ü “proxy” sözcü¤ünün anlam›n› tam olarak vermedi¤i için; biz
“proxy” demeye devam edece¤iz.

Proxy sunucular›, bir bilgisayar a¤›n›n ‹nternet ç›k›fl›nda devreye “seri” olarak
girmifl ve proxy yaz›l›m› çal›flan bilgisayarlard›r. Genellikle, proxy sunucudan
yararlanmak isteyenler TCP/IP istemci yaz›l›mlar›n›n (örne¤in web taray›c›la-
r›n›n) ayarlar›nda bunu belirtirler. Böylece söz konusu uygulama TCP/IP pa-
ketlerini proxy sunucuya yönlendirirler. Örne¤in, “http proxy” görevini ya-
pan bir proxy sunucu, içerden kendisine gelen tüm http isteklerini yakalar; ge-
rekiyorsa istemci olarak kendisini göstererek paketi yeniden düzenler ve al›c›-
s›na öyle gönderir. Gelen yan›tlar› da önce kendi diskine kaydeder, sonra da
dosyay› istemifl olan, içerdeki bilgisayara iletir. Bir süre sonra a¤›n içinden bi-
rileri gene bu dosyay› ‹nternet’ten indirmek isterse, bu iste¤i ‹nternet hatt›na
aktarmak yerine kendi disklerine kaydetti¤i dosyay› geri gönderir. Asl›nda me-
kanizma bu kadar basit de¤ildir; örne¤in, istenen bir dosyay› kendi disklerin-
den sunmadan önce dosyan›n istendi¤i yerden o dosyan›n en son de¤iflikli¤e
u¤rad›¤› saat ve tarihi ö¤renir; e¤er kendi diskindeki kopya daha eski de¤ilse,
dosyay› ‹nternet’ten indirmek yerine kendi diskinden gönderir.
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Proxy sunucular› internet hatlar›ndan tasarruf sa¤lar; ayr›ca s›k s›k ziyaret
edilen web sitelerinin kullan›c›lara çok daha h›zl› sunulmas›n› sa¤lar. 

Proxy sunucular› sadece web iletifliminde kullan›lmaz, FTP proxy sunucu-
lar› da anlaml›d›r.

Proxy sunucusu olarak kullan›lacak bir bilgisayar›n ifle yarar bir disk kapa-
sitesine sahip olmas› gerekir. Arkas›ndaki a¤›n büyüklü¤üne; daha do¤rusu
arkadaki kullan›c› say›s›na ve bunlar›n web davran›fllar›n›n özelliklerine ba¤-
l› olarak birkaç Gigabyte’dan birkaç yüz GigaByte’a kadar disk gerekecek-
tir. Bir üniversite için, 60 GByte civar›nda bir proxy sunucu disk kapasitesi
ifl görecektir; oysa bir servis sa¤lay›c› için daha fazlas› gerekecektir.  

Proxy sunucular› kullan›c› taraf›nda genellikle iste¤e ba¤l› olarak kullan›l›r.
Yani istemeyen kullan›c›lar, web taray›c›lar›n›n proxy ayarlar›n› yapmayarak
proxy sunucunuzdan yararlanmamay› seçebilir. Servis verdi¤iniz a¤›n özel-
liklerine ba¤l› olarak kullan›c›lar›n›z› proxy sunucusunu kullanmaya zorla-
mak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda squid yaz›l›m›n› “saydam proxy su-
nucusu” (transparent proxy server) olarak kurmal›s›n›z.

Kurdu¤unuz bir proxy sunucusunun yarar›n› ölçmek istedi¤inizde, sunucu-
nun raporlar›ndan ve log kay›tlar›ndan yararlanmal›s›n›z. “Kafle isabet ora-
n›” (Cache hit ratio), sunucunuzun baflar› düzeyini en iyi gösterecek olan de-
¤erdir. 

squid, sorumlu oldu¤u a¤daki trafi¤i çok s›k› denetlemek isteyen yönetici-
ler için önemli bir araçt›r. Yerel a¤da kopyas› bulunan bir dosyay› almak için
internet hatt›n›n bofluna iflgal edilmesini engelledi¤i gibi, a¤ içinde kimin
hangi adrese gitti¤inin de ayr›nt›l› bir flekilde izlenmesine olanak sa¤lar. ‹fl-
yerinizdeki kullan›c›lar›n bütün gün chat yapt›klar›ndan, fal ve oyun sayfa-
lar›nda dolaflt›klar›ndan flüpheleniyorsan›z, squid kurup istatistik raporlar›-
n› inceleyebilirsiniz. “tor” ve “privoxy” gibi yaz›l›mlarla squid’in yetenekleri
daha da geniflletilebilir. Örne¤in “privoxy” ile spam filtrelemeye benzer bir
yöntemle web sitelerindeki reklamlar filtrenebilir.
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ppp Çevirmeli A¤ Sunucusu 

‹flyerinizde kurdu¤unuz LINUX bilgisayara evden modemle ba¤lanmak is-
tedi¤inizde iki seçene¤iniz vard›r:

1. Basit telnet ba¤lant›s› kurmak
2. ppp ba¤lant›s› kurup, hem LINUX makinenize, hem de onun üzerinden

internete de ba¤lanmak.

ppp (Point-to-Point protocol), seri arabirimler üzerinden TCP/IP ba¤lant›-
s› kurmak için gelifltirilmifl bir protokoldur. ‹ki bilgisayar aras›nda ppp pro-
tokolu çal›flmaya bafllad›¤›nda her iki tarafta da seri arabirimlere birer IP
numaras› verilir. Böylece aranan bilgisayar›n iki a¤ arabirimi olur: biri Ether-
net arabirimi; di¤eri de modemin ba¤l› oldu¤u seri arabirim.

“Aranan bilgisayar” art›k iki bilgisayar a¤› üzerinde ayn› anda yer alan bir
yönlendiricidir (router). 

Aralar›nda ppp ba¤lant›s› olan bilgisayarlar›n aras›nda istemci-sunucu gibi
bir iliflki yoktur; her ikisi de eflit düzeyde noktadan-noktaya ba¤l› bilgisayar-
lard›r; bir baflka deyiflle “ppp sunucusu” asl›nda pek do¤ru bir deyim de¤il-
dir.

Bir bilgisayar›n, modem üzerinden gelen seri ba¤lant›lar› kabul edebilmesi
için söz konusu seri arabirimin (/dev/ttySn) basit terminal ba¤lant›s› yapa-
bilir flekilde ayarlanm›fl olmas› gerekir. Bu ayar› yapabilmek için, örne¤in ilk
seri arabirim /dev/ttyS0 için getty program› çal›flabilir durumda olmal›-
d›r. 

getty servisiyle normal terminal ba¤lant›s› yapabilen bir kullan›c›, kendi
ba¤lant›s› için bir pppd  süreci bafllat›p kendi bilgisayar›yla arad›¤› bilgisa-
yar aras›nda bir ppp ba¤lant›s› kurabilir.

Evet! Yukar›daki sat›rlarda biraz garip laflar etti¤imizin fark›nday›z ama ne
yapal›m, bu ifller böyle. Bu kitapta, bir bilgisayar›n ppp servisini verecek fle-
kilde kurulmas› için yap›lmas› gereken herfleyi anlatmaya olanak yok; ama-
c›m›z yol göstermek. E¤er bu konuda ayr›nt›l› bilgiye gereksinim duyuyor-
san›z, internette çok say›da kopyas›n› kolayca bulabilece¤iniz “Serial How-
to” ve “ppp Howto” dokümanlar›n› okumal›s›n›z.
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LINUX iflletim sistemi ile birlikte gelen veya sonradan yüklenebilen önemli
a¤ servisleriyle ilgili daha ayr›nt›l› bilgiye gereksinim duydu¤unuzda PUSU-
LA Yay›nc›l›¤›n LINUX A¤ Servisleri isimli kitab›ndan yararlanabilirsiniz
(ISBN: 975-6477-13-x).
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May›s 2006 tarihinde, da¤›t›lan, sat›lan ve desteklenen 357 de¤iflik LI-
NUX da¤›t›m› oldu¤unu biliyor muydunuz?

Evet, tam 357 de¤iflik LINUX da¤›t›m›ndan’dan söz ediyoruz... Bu kita-
b›n birinci bask›s›n›n yay›nland›¤› Temmuz 2003’de da¤›t›m say›s› 135
idi.

LINUX’un arkas›nda profesyonel destek olmad›¤›n›, sorunlar›n çözülme-
sinde kullan›c›lar›n yaln›z oldu¤unu iddia edenlere ithaf olunur.

LINUX da¤›t›mlar›n› sürekli izleyen, inceleyen, irdeleyip elefltiren
www.distrowatch.com sitesinde ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Linux Da¤›t›mlar›

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?


