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BÖLÜM 1.01
Temel Linux Bilgisi
Vi Editörü
–

İlk olarak 1. kurulum CD'sini kullanarak bir kurtarma disketi oluşturulur.
Disketin içerisinde vi metin editörü olması gerekmektedir.

Not: vi editörünün gelişmiş sürümü vim'dir. vim içerisinde “:nohl” komutunu
kullanarak renklendirme kapatılabilir. Bu Linux sisteminin yönetilmesini etkilemez.
–
–
–
–
–
–

–

vi ile herhangi bir dosyayı açmak için “vi filename” komutu kullanılır.
“/” komutu ile vi içerisinde arama yapılabilir. (Örneğin, “/michael”.)
Yapılan değişiklikleri kaydedip çıkmak için “:wq” komutu kullanılır.
vi'den herhangi bir dosyayı kaydetmeden çıkmak için “:q!” komutu kullanılır.
vi'den çıkmak için “:q” komutu kullanılır.
vi içerisinde bir dosyayı düzenlemek için, şu komutlar kullanılabilir: “x”
komutu, mevcut vurgulanmış karakteri siler, “dw” komutu, mevcut
vurgulanmış kelimeyi siler, “dd” komutu, mevcut vurgulanmış satırı siler,
“p” komutu ise önbellekteki metine konumlanır, “yy” komutu satırı
önbelleğe kopyalar ve “u” komutu önceki değişiklikleri geri yükler.
“i” komutu editörün mevcut konumundaki metni eklemeye başlamak için,
imleci ekleme kipine geçirir ve “o” komutu imlecin mevcut konumundan bir
aşağı ki satırda yeni bir satır açar.

Alıştırma 1-1
vi Kullanarak Yeni Bir Kullanıcı Yaratma

1.)Bir Linux komut satır arayüzü açın. root kullanıcısı olarak giriş yapın ve
“vi /etc/passwd” komutunu çalıştırın.
2.)Dosyadaki en son satıra gidin. Bildiğiniz gibi, komut kipinde bunu
yapmanın değişik yolları vardır; aşağı ok tuşu, Page Down tuşu, “ G”
komutu ya da “K” komutu bile.
3.)Bu satırın bir kopyasını alın. Eğer vi ile aşinaysanız, “ yy” komutu ile ön
belleğe giriş satırını kopyalayabileceğinizi bilmelisiniz. Sonra geri
yükleyebilir ya da “p” komutu ile pek çok kez tanımlandığı gibi o satırı
koyabilirsiniz.
4.)Yeni kullanıcı için ev dizini, kullanıcı yorumu, grup ID'si, kullanıcı ID'si ve
kullanıcı adını değiştirin. Eğer Linux ya da Unix'in temellerini anladıysanız,
/etc/passwd dosyasındaki her satırdaki konumlarını anlayacaksınız.
5.)ESC tuşuna basma yoluyla komut kipine dönün. “wq” komutunu
kullanarak dosyayı kaydedin ve çıkın.
6.)root kullanıcısı olarak, passwd newuser komutunu çalıştırın. Yeni kullanıcı
için seçtiğiniz şifreyi tanımlayın.

BÖLÜM 1.02
Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisi ve Yapısı
Temel Dosya Sistemi Hiyerarşi Standardı ve Standart Dizinler

Dizin

Açıklama

/

root
dizini,
FHS
(FileSystem
Hierarchy
Standart) deki üst-seviye dizin. Tüm diğer
dizinler root'un alt-dizinidir.

/bin

Gerekli komut satırı araçları. Ayrı olarak
bağlanamaz; aksi takdirde, kurtarma diski
kullanıldığı zaman o araçları almak zor
olabilirdi.

/boot

Linux kerneli dahil Linux başlangıç dosyalarını
içerir. Öntanımlı 100 MB'dir; bu değer
genellikle RHCE veya RHCT sınavları boyunca
kurabildiğiniz ilave kerneller ve tipik modüler
için yeterlidir.

/dev

Disketlerden terminallere her şey için donanım
ve yazılım aygıt sürücüleri. Bu dizini ayrı bir
bölüme bağlamayın.

/etc

Pekçok temel yapılandırma dosyası içerir.

/home

Hemen hemen
dizinleri.

/lib

Çeşitli komut satırı araçları ve kernel için
program kütüphaneleri. Bu dizini ayrı bir
bölüme bağlamayın.

/mnt

Disktler, CD-ROM'lar ve Zip diskleri dahil
ayrılabilir ortam için bağlama noktası.

/opt

OpenOffice gibi uygulamalar için yol.

/proc

Aygıt atamaları, IRQ portlar, I/O adresleri ve
DMA kanalları dahil, mevcut çalışan kernelle
ilişkili işlemler.

/root

root kullanıcısının ev dizini.

/sbin

Sistem yönetim komutları. Bu dizini ayrı olarak
bağlamayın.

/tmp

Geçici dosyalar. Öntanımlı olarak, RHEL
periyodik olarak bu dizindeki tüm dosyaları
siler.

/usr

Tüm
kullanıcıların
erişebildiği
küçük
programlar. Pek çok sistem yönetim komutları
ve araçları dahil.

/var

Yazıcı kuyrukları ve günlük dosyaları dahil
değişken veri.

tüm

kullanıcılar

Ortam Aygıtları

Ortam Aygıtı

Aygıt Dosyası

Disket Sürücü

Birinci disket = /dev/fd0
İkinci disket = /dev/fd1

IDE hard sürücü
IDE CD/DVD sürücü

Birinci IDE sürücü = /dev/hda
İkinci IDE sürücü = /dev/hdb
Üçüncü IDE sürücü = /dev/hdc
Dördüncü IDE sürücü = /dev/hdd

SCSI hard sürücü

Birinci SCSI sürücü = /dev/sda

için

ev

SCSI CD/DVD sürücü

İkinci SCSI sürücü = /dev/sdb
...
Yirmibirinci SCSI sürücü = /dev/sdaa

Paralel port sürücüleri

Birinci IDE sürücü = /dev/pd1
Birinci tape sürücüsü = /dev/pt1

USB sürücüler

Geniş bir alanı kapsar

IEEE 1394 sürücüler

IEEE 1394 aslında bir SCSI standardıdır, bu
yüzden onlar SCSI aygıtları olarak Linux içinde
kontrol edilir.

Dosya Sistemi Biçimi ve Kontrolü
Değişik partition'lar üzerindeki dosya sistemini yönetmek için, üç değişik araç
vardır. Bunlar “fdisk”, “mkfs” ve “fsck” dir.
fdisk
Linux fdisk komutları; p bölümleme tablosunu döndürür. Birinci SCSI hard disk
üzerindeki partition'ı yönetmek için şu komut kullanılır.

Önemli fdisk seçenekleri:
a-> Bootable Linux partition'ı belirlemeye yarar. (/boot)
b-> bsd disk etiketi düzenler.
c-> dos uyumlu flag geçişi.
l-> Bilinen partition türlerini sıralar.
m-> bu listeyi yazdırır
n-> Yeni bir partition ekler.
p-> Partition tablosunu yazdırır.
q-> Değişiklikleri kaydetmeden çıkar.
t-> Partition'ın dosya sistemini değiştirir.
d-> Partition siler.
o-> Yeni bir boş DOS partition tablosu oluşturur.
u-> ekran/giriş birimlerini değiştirir.
v-> Partition tablosunu doğrular.
w->diske tabloyu yaz ve çık.

x-> ilave fonksiyonellik (uzmanlar için)
“x” komutuna basıldığı zaman çıkan seçenekler:
b-> Bir Partition içindeki veriyi başlangıca taşı
c-> Disk üzerindeki okuma/yazma başlıklarının numarasını değiştirme
d-> Partition tablosundaki ham veriyi yazdırma
e-> uzatılmış partition'ları listeler
f-> Partition sırasını düzeltir
g-> Bir IRIX (SGI) partition tablosu oluşturur
h-> Başlıkların sayısını değiştirir
m-> Bu listeyi yazdırır
p-> Partition tablosunu yazdırır
q-> Değişiklikleri kaydetmeden çıkar
r-> Ana menüye döner
s-> Sektörlerin/izlerin sayısını değiştirir
v-> Partition tablosunu doğrular
w-> Diske tabloyu yazar ve çıkar
mkfs
Bir Linux partition'ını biçimlendirmek için kulllanılır.
#mkfs -t ext3 /dev/hda1
Not: mkfs komutunu kullanırken dikkatli olun. İlk olarak, bilgisayarınızdaki ve
mevcut partition üzerindeki tüm verilerinizi yedekleyin. Bu komut belirtilen
partition'daki tüm verileri siler.

fsck
Bu komut windows'taki chkdisk komutuna benzer. Komut, belirtilen dosya
sistemini analiz eder ve sorun bulursa tamir eder. Bu komutu kullanmadan önce
dosya sistemini ayırmak gerekir.
Bazı durumlarda tekil kullanıcı kipine geçmeye ihtiyaç duyulabilir (Bir dosya
sistemini ayırmadan önce).
Örneğin, /var dosya sisteminde bu komutu kullanmak için:
#umount /var
#fsck -t ext3 /dev/hda7
#mount /dev/hda7 /var

işlem adımları uygulanır.
Bir Dosya Sisteminde Çoklu Partitionlar
Alıştırma 1-2
Yeni Bir LVM Partition'ı Ekleme

1.) Yeni bir hard disk ekleyin.
2.) Yeni partition'lar oluşturun. Bu partition'ların bir ya da daha fazlasına
Linux LVM dosya sistemi atayın. Bu işlem “fdisk” kullanılarak kolayca
yapılabilir.

3.) /home dizininin yedeğini alın. O partition üzerinde LVM dosya sistemi
atayın.
4.) Diğer LVM komutları için, bir veritabanı oluşturmak için “vgscan” aracını
ile Linux LVM dosya sistemleri için tarayın.
5.) “pvcreate /dev/partiton“ komutu ile ayarlama için alanlar oluşturun.
6.) “vgcreate groupname /dev/partition1 /dev/partition2 ...” komutu ile alan
grubu belirtmek için alanlar ekleyin.
7.) Şimdi bir logical volume yaratılabilir. “lvcreate -L -xyM -n volname
groupname” komutunu kullanın. “xy”, volume'in boyutunu ayarlar ve
groupname önceki adımdaki volume grubu adıdır.
8.) Son olarak, “lvcreate” komutu yoluyla döndürülen aygıt ismini kullanarak
tanımlanan dosya sistemi için (genellikle ext2 veya ext3) “mkfs” komutu
ile logical volume'i biçimlendirebilirsiniz.
Partition'ları Bağlama
mount komutu belirtilen dizinlere yerel ve ağ partition'larını bağlamak için
kullanılabilir. FHS'de standart bağlama noktaları vardır. Aşağıdaki komutlar VFAT
dosya sistemi ile birlikte bir disketi, ISO 9660 dosya sisteminde bir CD'yi ve bir
Zip sürücüsünü bağlar.
#mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
#mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom
#mount /dev/sdc

BÖLÜM 1.03
Temel Komutlar
Temel Linux Komutları
Tilda (~) -> Bu komut, hangi dizin içinde olunursa olunsun komut satırından
“cd ~” komutu girildiğinde kullanıcı ev dizinine gider.
pwd -> Bu komut, o anda çalışılan dizin hakkında bilgi verir.
cd -> Bu komut, dizin değiştirmek için kullanılır.
ls -> Dosya sıralama komutudur. Gizli dosyaları göstermek için “ls -a”, uzun
listelemeler için “ls -l” ve düğüm numarasını görmek için “ls -i” komutu
kullanılır.
find komutu; Bu komut bir dosyanın hangi dizinde olduğunu bulmak için
kullanılır.
#find / -name xorg.conf

Komutu ile xorg dosyasının yerini soruyoruz. Arama işlemi donanımınızın
gücüne bağlı olarak biraz zaman alabilir.
locate komutu; RHEL, tüm dosyaların ve dizinlerin ön tanımlı bir veritabanını
sağlar. locate, dosya isminin tümüne gerek duymadan arama yapar. Her bir gün
veritabanını normal olarak günceller ve bunu da “/etc/cron.daily/slocate.cron”
betiği içinde belgeler.
cat komutu; Dosyaları okumak için en temel komuttur. Konsoldan;
#cat dosya_ismi

şeklinde kullanılır.
less ve more komutları;
#more dosya_ismi

komutu ile ekranda başlangıçtan bitişe kadar bir dosyanın görünümünü
kaydırabilirsiniz.
#less dosya_ismi
komutu ile de PAGE UP ve PAGE DOWN tuşları ile aynı metni iki yönde de
kaydırabilirsiniz.
head ve tail komutları; Ön tanımlı olarak
#head filename

komutu ile bir dosyanın ilk 10 satırı görüntülenir.
#tail filename

komutu ile de bir dosyanın son 10 satırı görüntülenir.
-nxy parametresi ile gösterilen satırların numaraları belirlenebilir. Örneğin;
#tail -n15 /etc/passwd

komutu dosyanın son 15 satırını gösterir.
Dosyaları Oluşturma
#cp file1 file2

komutu file1 dosyasının içeriğini alır ve file 2 içeriğine kaydeder.
#mv file1 file2

komutu ise file1'in ismini file2'ye değiştirir. Dosyayı farklı bir dizine
taşımadığınız sürece, dosya hakkındaki her şey, kip numarası dahil, aynı kalır.
#ln smb.conf /etc/samba/smb.conf

komutu, bir hard bir bağlantı oluşturur. Bu komutta özgün dosya silinse bile,
yaratılan dosya oradadır.
#ln -s smb.conf /etc/samba/smb.conf

komutu ile de sembolik bir bağlantı oluşturulur. Burada özgün dosya
silindiğinde sembolik bağlantı da kaybolur.
Dosya Filtreleme
sort komutu; Bu komut her satırı ilkine bağlı olarak alfabetik olarak sıralar.
#sort /etc/passwd

grep ve egrep komutları;
#grep 'michael jang' /etc/passwd

komutu passwd dosyası içinde yazarın ismini arar. egrep komutu ise, aramada
bazı sıra dışı karakterler kullanmamıza izin verir. (+,?,|, (ve ,) dahil)
wc komutu; Bu komut, bir dosyadaki satırların, kelimelerin ve karakterlerin
sayısını döndürür. wc seçenekleri basittir. Örneğin;
#wc -w filename

komutu dosyadaki satırların sayısını döndürür.
sed komutu;
#sed 's/windows/linux' opsys > newopsys

komutu, opsys dosyasının her satırındaki “windows” kelimesini “linux” kelimesi
ile ilk örneğinde değiştirir. Fakat dosya içerisinde birden fazla “windows”
kelimesi varsa, o zaman
#sed 's/windows/linux/g' opsys > newopsys

komutu kullanılır.
Yönetim Komutları
ps komutu; ps komutu, kritik ayarlardan birine sahiptir. Örneğin; mozilla

programı aniden çöktüğünde, işlemi sonlandırmak istersiniz.
#ps aux | grep mozilla

komutu mozilla için işlemi sonlandırır.
who ve w komutları; Eğer sistemdeki mevcut kullanıcıları bilmek isterseniz,
bunun için “who” ya da “w” komutu kullanılır. Bu size, kullanıcıların giriş

zamanlarını, konsol bağlantılarını ve çalıştırdıkları işlemleri sergiler.
Wildcardlar
Bazen dosyanın tam adını ya da arama terimini bilemeyebilirsiniz. Bunun için
wildcard'lar kullanılır. Temel wildcard'lar:
* Alfanumerik karakterlerin herhangi sayısıdır (ya da tümünde karakterler yok).
Örneğin;
#ls ab*

komutu mevcut dizinde aşağıdaki dosya isimlerini döndürür: ab, abc, abcd...
? Tekil alfanumerik karakter. Örneğin;
#ls ab?

komutu mevcut dizinde aşağıdaki dosya isimlerini döndürür:abc,abd,abe...

[] Seçenek aralığıdır. Örneğin;
#ls ab[123]

komutu mevcut dizinde dosya isimlerini döndürür.ab1, ab2, ab3. Alternatif
olarak
#ls ab[x-z]

komutu mevcut dizinde abx, aby, abz gibi dosya isimlerini döndürür.

BÖLÜM 1.04
Yazdırma
Yazıcılar her zaman RHEL kurulum boyunca bağlanmaz ya da yapılandırılmaz.
Yazıcıları kendi kendinize kurmak zorunda kalabilirsiniz. Öntanımlı RHEL yazıcı
programcığı CUPS (Common Unix Printing System) dir.
Bir yazıcıyı yapılandırmanın iki yolu vardır: bir metin düzenleyici ile /etc/cups
dizini içindeki yapılandırma dosyalarını düzenleme; ki bu zor bir işlem olabilir.
CUPS aynı zamanda TCP/IP 631 portunu kullanarak tarayıcı üzerinden
erişmenizi sağlayan bir arayüz sunar. İkincisi ise redhat yazıcı yapılandırma
aracıdır.

Yazıcı eklemenin en kolay yolu GUI aracını kullanmaktır. Terminalden bu aracı
çalıştırmak için redhat-config-printer komutunu ya da system-config-printer
(redhat 5.0 için) komutunu verebilirsiniz.

Yazdırma Komutları
lpr komutu; temel yazdırma komutudur.
#lpr filename

şeklinde kullanılır ve o dosyayı yazdırır.
lpq komutu; yazdırma kuyruğunun durumunu gösterir.
#lpq -l

ile yazdırma iş numaraları listelenir.
lprm komutu; belirli bir işi kaldırır. Yazdırma kuyruğundan, genellikle iş
numarası yoluyla belirtilen işi kaldırır.

BÖLÜM 1.05
Kabuklar
Kabuk bir kullanıcı arayüzüdür. Linux komut kabuğu değişik sistem komutları ile
birlikte bilgisayarınız ile etkileşime girmenize izin verir. Doğru dosya izinleri ile,
gecenin ortasında bile istediğiniz zaman çalıştırmak için komutlar ayarlamanıza
izin verir.
Linux'taki öntanımlı kabuk bash'dir, aynı zamanda Bourne Again Shell olarak ta
bilinir.
Değişkenler ve Parametreler
Bir kritik değişken, “echo $PATH” komutu ile komut satırında kontrol
edebildiğimiz “PATH” değeridir. PATH içinde listelenen dizinler, bir komut
çalıştırmayı denediğiniz zaman otomatik olarak aranır. Örneğin, /sbin dizininden
fdisk komutunu çalıştırmak isterseniz, aşağıdaki komutu kullanırdınız.
$ /sbin/fdisk
PATH değişkeni kolayca değiştirilebilir. Eğer kendi PATH'inize /sbin dizinini
eklemek isterseniz;
#PATH=$PATH:/sbin
#export PATH

komutunu kullanırdınız.
/sbin dizini root kullanıcısı için öntanımlı PATH'dir.
Alıştırma 1-3
PATH Kontrolü
Bu çalışmada root kullanıcısı ve normal kullanıcı için PATH çalışması yapacağız.
1. Normal kullanıcı olarak Linux komut satırı arayüzüne giriş yapın. Eğer GUI

içindeyseniz, CTRL+ALT+F2 komutu ile komut satırı arayüzü alabilirsiniz.
Komut satırından aşağıdaki komutu çalıştırın ve sonra not edin.
#echo $PATH

2. Normal kullanıcı komut satırı arayüzünden, superuser olarak giriş yapın.
bunun için root şifresine ihtiyaç duyacaksınız.
$ su
Password:
#

3. Aşağıdaki komutu yeniden çalıştırın ve sonucu not edin. Normal
kullanıcıdaki sonuç ile karşılaştırın. Fark var mı? Öntanımlı olarak normal
Red Hat Linux üzerinde fark yoktur. RHEL üzerinde bu işlemi
tekrarladığınız zaman açıkça fark vardır.
# echo $PATH

4. Eğer ilk üç adımı yaptıysanız iki kez exit komutun vererek çıkış yapın.
5. Şimdi root kullanıcısı olarak giriş yapın. Komut satırında, aşağıdaki
komutu tekrar çalıştırın ve sonucu not edin:
# echo $PATH

6. Farkı gözlemleyin. Root kullanıcısı için PATH alanında daha fazla dizin
göreceksiniz. RHCE sınavları boyunca root kullanıcısı olarak giriş
yapmanız sizin yararınızadır.
Borulama, Giriş/Çıkış, Hata ve Yeniden Yönlendirme
Linux üç temel veri akışı kullanır. Veri içeri girer, veri dışarı çıkar ve hatalar
farklı bir konuma gönderilir. Bu akışlar standart giriş (stdin), standart çıkış
(stdout) ve standart hata (stderr) olarak bilinir. Normalde hatalar bir tampona
gönderiliyorken , giriş klavyeden gelir ve ekrana çıkar. Hata mesajları aynı
zamanda (metin akışı 2 olarak) ekrana gönderilir. Aşağıdaki örnekte, filename
cat komutunda stdin'dir.
#cat filename

cat filename komutunu çalıştırdığınız zaman, o dosyanın içerikleri standart
çıkış olarak ekrana gönderilir.
O akışların herbirini bir dosyaya ya da bir dosyadan yeniden
yönlendirebilirsiniz. Örneğin, eğer pek çok veri ile birlikte bir datafile ve
database isminde bir programa sahipseniz o datafile dosyasının içerikleri (<)
küçük işareti ile database programına gönderilebilir. Burada görüldüğü gibi,
datafile standart input olarak alınır.
#database < datafile

Standart giriş bir komutun sol tarafından gelebilir. Örneğin, eğer boot mesajları
üzerinden kaydırma yapmaya ihtiyaç duyarsanız, borulama ile dmesg ve less
komutlarını birleştirebilirsiniz.

#dmesg | less

dmesg'den çıkış less'e standart giriş olarak yeniden yönlendirilir.
Aşağıdaki komut filelist adındaki dosyaya ls komutunun standart çıkışını
göndermek için (>) büyük işareti kullanır.
#ls > filelist

ls >> filelist gibi bir komutla çift büyük işareti ile mevcut bir dosyanın sonuna
standart çıkış ekleyebilirsiniz.
Eğer hatalar üreten belirli bir programa inanıyorsanız, aşağıdaki gibi bir
komutla ondan hata akışını yeniden yönlendirebilirsiniz.
#program 2 > err-list

BÖLÜM 1.06
Temel Güvenlik
Öntanımlı dosya izinleri “umask” shell değişkeninden ayarlanır. SUID ve SGUD
izinleri belli dosyalara erişimi tüm kullanıcılara verebilir.
“chmod”, “chown “ ve “chgrp”

gibi komutlar sahiplik gerektirir ve izinleri

yönetir.
Dosya İzinleri
#ls -l /sbin/fdisk
-rwxr-xr-x 1 root root 95700 Mar

3 20 : 43

/sbin/fdisk

İzinler yukarıdaki çıktının, sol tarafında 10 karakter olarak gösterilir. İlk
karakter, özel bir dosya ya da bir dizini tanımlar. Eğer “d” karakteri varsa, bu
onun bir dizin olduğunu gösterir. Kalan 9 karakter, 3'lü olarak gruplanır. Bunlar
dosyanın sahipliği, grubun sahipliği ve sistem üzerindeki diğerlerinin izinleridir.
Bir dosyanın sahipliği ve izinlerini yönetmenize yardım edecek anahtar
komutlar, “chmod”, “chown” ve “chgrp” tur.
“chmod” komutu sahibi, grubu ve diğerleriyle birlikte bağdaştırılan izinlerin
sayısal değerini kullanır. Linux'ta izinler aşağıdaki sayısal değerlerle gösterilir:
r=4, w=2 ve x=1. Örneğin, aşağıdaki komut fdisk komutuna, sahibi, grubu ve
diğerlerine tam yetki verir.
#chmod 777 /sbin/fdisk

Kullanıcılar, Gruplar ve umask
Linux, unix gibi kullanıcılar ve gruplarla birlikte yapılandırılır. Linux kullananların
her biri sadece “guest” bile, kullanıcı adı ile ayarlanır.
Dosya İzinlerinin Açıklaması

Konum
1

Açıklama
Dosya türü; - = düzenli dosya, d =
dizin, b = aygıt, l = bağlanmış dosya

234

Dosyanın sahipliğine verilmiş izinler

567

Dosyanın
izinler

890

Linux sistemi üzerindeki tüm diğer
kullanıcılar verilmiş izinler

grup

sahipliğine

verilmiş

umask
Her zaman yeni bir dosya oluşturursunuz, öntanımlı izinler umask ın değeri
üzerine temellidir. Geçmişte, umask'ın değeri bir dosya üzerindeki numeric
izinlerin değeri iptal edilirdi. Örneğin, eğer umask değeri 000 ise, kullanıcı
tarafından oluşturulan herhangi dosya için öntanımlı izinler 777-000 = 777'dir
(tüm kullanıcılar için okuma, yazma ve çalıştırma izinleri).
umask komutu yazdığınız zaman, 0022 gibi 4 haneli bir sayı alırsınız. Burada
yazıldığı gibi, umask çıkışındaki ilk sayı her zaman sıfırdır ve kullanılmaz.
SUID ve SGID
İzinler her zaman riskli işlerdir. Fakat bazı programlara tüm kullanıcı erişimi
vermeye ihtiyaç duyarsınız. Bir Linux sisteminde tüm kullanıcılar için okuma,
yazma ve çalıştırma izinleri ayarlama tehlikeli olabilir. Bir alternatif bir dosya
için SUID ve SGID izinleri ayarlamaktır. Aktifleştiğinde bu bitler konu dosyası
üzerine uygun izinler vermenize izin verir. Örneğin, bir ortak uygulama
internete bağlantı için kullanılan KPPP Internet Bağlantı Aracı için SUID
ayarlamaktır. Aşağıdaki komutla bu araç üzerinde SUID bit'i ayarlayabilirsiniz:
#chmod u+s /usr/sbin/kppp

SGID izinleri özel bir görev ya da proje üzerindeki dosyaları paylaşmak için
ihtiyaç duyan kullanıcılara özel bir grup ayarlamak istediğiniz zaman faydalı
olabilir.
Shadow Şifreler
Öntanımlı /etc/passwd dosyasına baktığınız zaman, ikinci sütunda bir “x”
görmelisiniz. Linux'un eski sürümlerinde bu sütun içindeki kullanıcı şifrelerinin
şifrelenmiş sürümü vardı. /etc/passwd dosyasına tüm kullanıcılar erişebilir, bir
saldırgan bir Linux bilgisayarı üzerindeki herkesin şifresini çözebilir ve bu
dosyayı kopyalayabilirdi. Bu sorun Shadow Password Suite'in geliştirilmesine
sebep oldu.
Shadow Password Suite
Shadow Password Suite, root ayrıcalıkları ile sadece kullanıcılar tarafından
okunabilen (/etc/shadow ve /etc/gshadow) shadow dosyalarındaki kullanıcı ve
grup şifrelerini şifrelemek için kullanılır. Shadow Password Suite şu anda
öntanımlı olarak RHEL içinde etkindir. Otomatik olarak yeni kullanıcı ve grup
oluşturmada standart komutlar Shadow Password Suite dosyaları içinde
şifrelenmiş şifreler ayarlar.
Fakat eğer bir sistem kurtarıyorsanız, bu özel komutlara erişiminiz olmayabilir.
Yenvni kullanıcı ve grup oluşturmanın eski yolu direk olarak /etc/passwd ve
/etc/group dosyalarını düzenlemektir. Dört komut /etc/shadow ve /etc/gshadow
dosyalarından ve dosyalarına şifreleri dönüştürmenize izin verir:






/etc/passwd'den şifreleri dönüştürür. Bu komut
bazıları /etc/shadow içinde şifrelenmiş olsa da çalışır.
pwunconv; pwconv'un karşıtı.
grpconv; /etc/group'tan şifreleri dönüştürür. Bu komut
bazıları /etc/gshadow içinde şifrelenmiş olsa da çalışır.
grpunconv; grpconv'un karşıtı.
pwconv;

şifrelerin
şifrelerin

BÖLÜM 1.07
Sistem Yönetimi
Pekçok sistem yönetimi görevleri root ya da superuser ayrıcalıkları gerektirir.
Standart kullanıcı dosyaları /etc/skel içinde kayıtlıdır.
Superuser
Linux'ta genel olarak, bir sistem yöneticisi normal bir kullanıcı olarak herşeyi
yapabilir. Bu işi yapmanın iki yolu vardır:




su; superuser komutu, su, root ayrıcalıkları ile giriş yapmadan önce root
şifresini girmenizi gerektirir. Bir varyasyon, su -c, belirli bir komut için root
ayrıcalıkları ayarlar. Bir başka varyasyon, su – root, root kullanıcı PATH'i ile

birlikte root ayrıcalıkları ayarlar.
sudo; sudo komutu yönetimsel komutları çalıştırmak için /etc/sudoers
içinde listelenen kullanıcılara izin verir. Belirli bir kullanıcıya verilen root
ayrıcalıkları
üzerindeki
sınırları
ayarlamak
için
/etc/sudoers'i
yapılandırabilirsiniz.

/etc/skel
Kişisel kullanıcılar için temel yapılandırma dosyaları /etc/skel dizini içindedir. Bu
dizin gizli dosyalar içerir. Tam liste için “ls -a /etc/skel” komutunu çalıştırın. Eğer
kullanıcıların ev dizinlerine belirli dosyaları almak için tüm gelecek kullanıcılara
izin vermek isterseniz, kişinin ev dizinini kontrol edin. Örneğin, eğer mehmet
adında bir kullanıcı oluşturduysanız, “ls -a /home/mehmet” komutunu
çalıştırın. /etc/skel dizini üzerindeki önceki komuttaki sonuçları karşılaştırın.
Daemons (Hayalet Programlar)
Bir daemon arkaplanda çalışan bir süreçtir. Bilgisayarınızın RAM'ine yerleşiktir
ve eyleme geçmeden önce sinyalleri izler. Örneğin, httpd gibi bir ağ daemon'u,
aslında bir web sayfası sunmadan önce, tarayıcıdan bir istek için bekler.
Hayalet programlar sık sık Linux başladığında otomatik olarak başlamak için
yapılandırılır. Bu işlem /etc/rc.d dizini içinde değişik çalışma seviyelerinde
belgelenir.
Ağ Servisi Hayalet Programları
Ağlar her zaman çalışmaz. Bazen bir değişikliği yerine getirmek için bir ağ
hayalet programını yeniden başlatmaya ihtiyaç duyarsınız. RHEL /etc/rc.d/init.d
içindeki betikler üzerinden ağ servis hayalet programlarını kontrol etmek için
kolay bir yol sağlar. Bu dizin Ağ Dosya Sisteminden (NFS) sendmail'e herşey için
(ve daha fazlası) kurulu Linux ağ servislerini kontrol edebilen betikler içerir.
Aslında hayalet programın kendisi genellikle /sbin ya da /usr/sbin dizini içinde

konumludur.
Bu betiklerle, bir ağ hayalet programını, başlatmak, durdurmak, durumunu
öğrenmek, yeniden yüklemek ya da yeniden başlatmak kolaydır. Örneğin,
eğer /etc/httpd/conf/httpd.conf Apache yapılandırma dosyasında değişiklik
yaparsanız, /etc/rc.d/init.d/httpd reload komutu ile bir an önce değişikliği
gerçekleştirebilirsiniz. Bu betiklerdeki diğer parametreler bu servisleri stop,
status ya da start yapmanıza izin verir.
cron
Belki en önemli hayalet program bir zamanda bir betik içindeki komutların bir
serisi ya da bir komutu çalıştırmak için kullanılan cron'dur. RHEL zaten
/etc/cron.hourly, /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly ve /etc/cron.monthly dizinleri
içinde ayarlanmış program üzerinde cron yoluyla çalıştırılan betiklerin bir
serisini içerir.
Sistem crontab
Kendi cron işlerinizi ayarlamanın en kolay yolu crontab komutu üzerinden
yönetilebilen crontab dosyasıdır. Kullanıcılar crontab -e komutu ile kendi crontab
dosyalarını düzenleyebilir; root kullanıcısı crontab -u username -e komutu ile
belirli bir kullanıcı için crontab'ı yapılandırabilir.
Bir crontab dosyası için genel biçimi daha önce bahsedilen programlı-ilişkili
dizinler içindeki betikleri çalıştırmak için kullanılan /etc/crontab betiği içinde
bulunabilir. O dosyadan tipik bir crontab girişi:
42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly

Beş programlanmış alan her crontab girişinin sol tarafında gözükür: dakika,
saat, ayın günü, ay ve haftanın günü. Önceki satır her ayın birinde saat 4:42
A.M.'de çalıştırılır.
Yedekleme ve Geri Yükleme
Hard sürücüler döner diskler ve manyetik ortam içerir. Bunlar mekanik
parçalardır. Yedekleme önemli bir görevdir. Değişik yedekleme ünitelerine
crontan kullanılarak çeşitli zamanlarda yedek alınabilir.
Yedekleri; ftape sistemine bağlı Linux içinde manyetik teyp
kullanma, tekil sıkıştırılmış yedek dosyaları içerisindeki grup dizinlerinde
“tarballs” kullanma. Bir kez bağlandığında, teyp sürücüsünü test etmek
kolaydır. Sadece teyp'i çıkartmak, durumunu öğrenmek ya da geri
sarmak için mt -f /dev/tapedevice komutunu kullanın. Eğer o bir SCSI teyp
sürücüsü ise, yerine st komutunu kullanın. Olağan ortam kullanmadan
farkı, bir teybi bağlamayın. Aslında teyp aygıtından direk olarak geri
yükleme ya da yazma için tar komutu ile birlikte parametreler
kullanabilirsiniz. Sadece komutta uygun /dev/tapedevice belirtin.
CD Yedekleri; CD'lere yedekleme tarballs yerine iso dosyaları kullanarak,
benzer biçimde yapılır. mkisofs -J -r -T -o /tmp/backhome.iso /home komutu
/home'dan tekil bir dosya üzerine normal kullanıcıların ev dizinlerini
birleştirebilir. Şunun gibi bir komutla CD üzerine bu dosyayı kayıt
edebilirsiniz:

➔ Teyp

➔

#cdrecord -v speed=2 dev=0,0,0 /tmp/backhome.iso

➔ Hard

➔

Sürücü (RAID) Yedekleri; Hard sürücü temelli yedekler, ileride

işlenecek olan “Redundant Array of Independent Disks” ya da RAID olarak
bilinen sistem üzerine temellidir. RAID'in değişik sürümleri vardır.
tar; tar komutu asıl olarak teyp sürücülere veriyi arşivlemek için
geliştirilmiştir. Ancak bugün, özellikle bir dizinden, dosyaların bir serisini
toplamak için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki komut home.tar.gz
dosyasına /home dizininden bilgileri yedekler.
# tar czvf home.tar.gz /home

Bu, parametrenin önünde kısa çizgi gerektirmeyen Birkaç komuttan
biridir. Bu özel komut onu takip eden dosya adı (f) ile birlikte, gereksiz
kipi (v), sıkıştırma (z), bir arşiv ( c ) oluşturur. Alternatif olarak,
aşağıdaki komutla o dosyadan çıkartma (x) yapabilirsiniz.
# tar xzvf home.tar.gz /home

gzip ve bzip2 komutları benzerdir. Farklı algoritmalar
kullanarak, dosyaları açabilir ve sıkıştırabilirler. Eğer büyük bir resim
dosyasını sıkıştırmak isteseydiniz, aşağıdaki komutu kullanabilirdiniz:

➔ gzip ve bzip2;

#gzip big.jpg
#bzip2 big.jpg

Bu bir gz ya da bz2 uzantısı ekler. -d parametresi ile birlikte o dosyaları
açabilirsiniz:
#gzip -d big.jpg.gz
#bzip2 -d big.jpg.bz2

Günlük dosyaları /etc/syslog.conf
dosyası içinde düzenlenir ve syslogd hayalet programcığı tarafından
kontrol edilir. Temel günlük dosyaları /var/log dizininde düzenlenir.

➔ Sistem

Günlük

Dosyası

Yönetimi;

BÖLÜM 1.08
Temel TCP/IP Ağı
TCP/IP bir protokol takımı olarak bilinen, katmanlarda düzenlenmiş bir protokol
serisidir. IP adresleri ile birlikte, ağınızı düzenlemenize yardım eder.
IP Numaraları ve Sınıfları
Günümüzde kullanılan iki IP standardı vardır; IPv4 (IP version 4) ve IPv6 (IP
version 6). IPv4 ikilik düzende 32 bit'tir ve 4 octet'ten oluşur, her octet sekiz
bit'tir. Ipv4'ün olası aralığı 0.0.0.0 ile 255.255.255.255 arasındadır. Halihazırda
4 milyar IP adresi mevcutken, mevcut internet için yakında yeterli olmayacaktır.
Ipv6 16'lık düzende 128 bit'tir. Bir Ipv6 adresi normal olarak her dört onaltılık
sayısın
sekizli
grubu
içinde
düzenlenir
ve
4abe:03e2:c132:69fa:0000:0000:c0b8:2148 gibi olabilir.
Sınıf
A

Erişilebilir Adres Aralığı
1.1.1.1-126.255.255.254

Not
16 milyon bilgisayara kadar
ağa izin verir

B

128.0.0.1-191.255.255.254

65000
bilgisayarlık
kadar izin verir

C

192.0.0.1-223.255.255.254

254 bilgisayarlık ağa kadar
izin verir

D

224.0.0.1-239.255.255.254

Multicast'ler için ayrılmıştır

E

240.0.0.1-255.255.255.254

Deneysel
ayrılmıştır

kullanım

ağa

için

Ek olarak, bazı ip adresleri sadece dahili ağlarda kullanılır ve internette
kullanılamaz. Bu adresler, 10.0.0.0, 172.168.0.0 ve 192.168.0.0'dan
192.168.255.0'a kadar olan IP adresleridir.
Bir Ağ İçin IP Adres Tanımı
Üç anahtar IP adresi bir ağ tanımlar: ağ adresi, yayın adresi ve alt ağ maskesi.
Ağ adresi her zaman bir aralıkta birinci IP adresidir; yayın adresi her zaman
aynı aralıktaki son adrestir. Alt ağ maskesi iki adres arasındaki farkı
tanımlamada bilgisayarınıza yardım eder.
Örneğin, özel bir ağ için adres aralığı tanımlayalım. Özel ağ adresi
192.168.122.0 ile başlıyor. Bir C sınıfı ağ için 255.255.255.0 olan standart alt ağ
maskesi kullanılır. Bu iki adres üzerine temelli, yayın adresi 192.168.122.255'dir
ve o hususi ağ üzerinde atadığınız IP adres aralığı 192.168.122.1'den
192.168.122.254'e kadardır.
Araçlar ve Komutlar
Linux bilgisayarınız üzerinde TCP/IP protokol kümesini yönetmek için mevcut bir
takım araçlara sahipsiniz. Bu önemli komutların üçü ping, ifconfig ve netstat'tır.
ping komutu yerel olarak ağınızda ve internet üzerinde bağlantıyı
test etmenize izin verir. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

➔ ping;

# ping 192.168.122.43

Bu komut ağ adaptörlerini yapılandırma ve kontrol etmenize izin
verir. Bilgisayarınız üzerindeki tanımlı ağ adaptörlerini görmek için bu
komutu çalıştırın. Donanım port bilgisi ya da IP adresi atamak içinde bu
komutu kullanabilirsiniz. Örneğin, ikinci ethernet adaptörüne IRQ 10
ataması yapmak istiyorunuz. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

➔ ifconfig;

# ifconfig eth1 irq 10

netstat komutu çok yönlüdür. Ağ bağlantıları, arayüz istatistikleri
ve daha fazlası için mevcut kanalları görmenize yardım eder. Bu komutu
bir önemli sürümü netstat -r dir. Eğer bilgisayarınız bir mesaj gönderdiği
yeri biliyorsa, routing tablolarını gösterir.

➔ netstat;

İsim Çözümleme
Internet üzerinde her sunucunun bir static IP'si vardır. Bu sunucularda yüzlerce
websitesi tutulur. Bu web sitelerinin IP adreslerini kimse aklında tutamaz. Bu
yüzden isim çözümlemeden faydalanırız. Örneğin tarayıcıya www.google.com
yazdığımızda, aslında arka planda DNS çözümlemesi dediğimiz IP adresi

çözümlemesi devreye girer.
IP adresleri ve konak isimlerinin birinci veritabanı /etc/hosts
adındaki statik bir metin dosyasında ayarlanmıştır. Burada tipik bir
/etc/hosts içinde bir bilgisayar bağlantısı için tamamen nitelikli bir domain
adı ve ona karşılık gelen IP adresi görülmektedir.

➔ /etc/hosts;

192.168.132.32

linux1.mommabears.com

laptop

Internette milyonlarca site vardır. Bütün domain
isimlerini /etc/hosts dosyası içerisinde toplamak mümkün olsa bile, dosya
her bilgisayarı boğardı. Bu yüzden Berkeley Internet Name Domain
(BIND) üzerine temelli, Domain Name System (DNS) geliştirilmiştir.
/etc/resolv.conf içindeki, her DNS sunucunun IP adresi aşağıdaki basit
satıra benzemekle listelenir:

➔ /etc/resolv.conf;

nameserver 192.168.0.1

Pekçok ağ Internet ve/veya diğer ağlar için bir DNS
sunucu ve yerel ağ için bir /etc/hosts dosyası yapılandırır. Bilgisayarınız
bir IP adresi aradığı zaman, bu dosya ya ilk DNS ya da /etc/hosts
üzerinden üzerinden onu aramayı tanımları. Bu genellikle tek satırlık bir
dosyadır:

➔ /etc/hosts.conf;

order hosts, bind

Bir bilgisayar bu satır ile ilk /etc/hosts üzerinden bakar. Eğer o dosyada
istediğiniz adı bulamazsa, bilgisayar adı için DNS sunucuya (DNS) bakar.
➔

/etc/nsswitch.conf; Bu dosya Network File System (NFS) kullanarak
bağlanmak için yapılandırılan Linux ve Unix türü bir ağ üzerindeki
yapılandırmayla ilişkilidir.

BÖLÜM 1.09
Standart Ağ Servisleri
Linux ağ için inşaa edilmiştir. Pekçok standart ağ servisi ile bağdaşan kod Linux
kernel içinde tümleşiktir. RHEL içinde, ağ servisleri sık sık ayrı olarak kurulur.
Bazıları istemciler ve sunucular için farklı paketler ekler. Bazı ağ servisleri
/etc/xinetd.d dizini içindeki aktivasyon dosyalarını okuyan, /etc/xinetd.conf
üzerinden aktive edilir. Diğerleri /etc/rc.d/init.d dizini içindeki betiklerle birlikte
direk olarak aktive edilir.
Ağ Dosya Sistemi (NFS)
Unix ve Linux bilgisayarlar üzerindeki birinci ağ sistemi Network File System
(NFS) dir. İlk olarak, /proc/filesystems içerisinde belgelendiği gibi kernel'in NFS
desteği olduğuna emin olun. Eğer orda yoksa, kernel içindeki (nfsd, lockd,
sunprc) ilişkili modülleri ve nfs'yi aktive etmeye ihtiyaç duyacaksınız. Aşağıdaki
komutla modüllerin kurulu olduğunu denetleyin:
#lsmod | more

Listeye eklenmemiş modüllerin listesini alın. Herhangi kayıp modüller üzerinde
modprobe komutunu çalıştırın (örneğin, modprobe nfs). Standart bir RHEL

kurulumu ile birlikte, bu
lsmod listesindeki modüller eklenmelidir ve
/proc/filesystems içinde listelendiği gibi, kernel onları ekleyin.
Bir kez bir NFS paylaştırdığınız zaman, service nfs start komutu ile birlikte NFS
hayalet programcığı aktive edebilirsiniz. NFS'yi bir kez yapılandırırsanız,
sunucunun /etc/exports dosyası üzerindeki paylaşımlı dizinleri bulabilirsiniz ve
aşağıdakine benzer bir komutla onları bağlarsınız:
#mount -t nfs nfsserver:/home /mhome

Sendmail
Sendmail yapılandırma dosyaları sendmail.cf ve submit.cf karmaşıktır. Fakat
göz korkutmamalı. Uygun .mc dosyalarının yardımı ile, ihtiyaç duyduğunuz
protokoller ve istediğiniz özellikleri tanımlamak kolaydır ve mesaj yolu ağınız
üzerinde alınır ve gönderilir.
POP ve IMAP
Post Office Protokol (POP) ve Internet Mail Access Protokol (IMAP) sendmail gibi
bir sunucudan Netscape, elm ya da pine gibi bir e-posta istemcisine teslim
etme için bir kuraldır. Bu kurallar ileri de daha detaylı işlenecektir.
File Transfer Protokol (FTP)
Belki de hala en çok kullanılan dosya paylaşım programı FTP'dir. Genel olarak
Linux FTP sunucuları /var/ftp dizininden dosyaları paylaşır. RHEL şimdi sadece
FTP sunucu olarak Very Secure FTP daemon (vsFTP) ile birlikte gelir.
Özgün FTP istemcisi komut satırından çalışır. Pekçok Linux yönlendirme
komutları FTP için çalışır; dosyaları alma ve yükleme komutlarının get ve put
komutları olduğunu hatırlayın.
Domain Name Servis (DNS)
Eğer tek bir dosya içinde Internetteki her Web sunucunu Ip adresleri ve domain
adlarının tümünü listelemenin pratik bir yolu olsaydı, DNS'e ihtiyacımız olmazdı.
DNS sistemi dünya genelindeki farklı sunucular üzerindeki bu veritabanının
farklı bölümlerini ayarlamamıza izin verir.
Dinamik Host Yapılandırma Protokolü (DHCP)
Ipv4 adresleri az bulunur. DHCP IP adreslerini dağıtmaya yardım etmek için
tasarlanmıştır. DHCP sunucular BOOTP protokolünü kullanarak farklı LAN'lar
üzerinde IP adresleri kiralayabilir.
Samba
Ağ sistemi asıl olarak Server Message Block (SMB) biçimi üzerine temelli
Microsoft ve IBM bilgisayarlar ile birlikte ağlar için geliştirilmiştir. SMB aynı
zamanda Samba olarak bilinir. Bir Linux bilgisayara Samba kurduğunuz zaman,
bunları Microsoft stili ağların birinin bir parçası yapabilirsiniz. Workgroup ağının
herhangi diğer üyesi gibi dosyaları paylaşabilirsiniz. Samba'nın mevcut
sürümleri Windows NT stili Primary Domain Controller ya da bir Windows
2000/XP temelli ağ üzerindeki bir üyesi sunucu gibi yapılandırılmış bile olabilir.

Ayrı paketler bir Samba sunucu gibi ve bir Samba istemci gibi Linux
bilgisayarınız
üzerinde
ayarlamak
için
mevcuttur.
Paylaşımlar
/etc/samba/smb.conf içerisinde yapılandırılır, diğer Samba Linux istemcileri
aşağıdakine benzer bir komutla bu dizinlere bağlanabilir:
#mount -t smbfs -o username=user //servername/sharename /mountpoint

Aynı zamanda bu amaç için smbmount komutunu da ayarlayabilirsiniz.
Web Servisleri
Apache Internet'te kullanılan en popüler web sunucularından birisidir. RHEL
sunucu kurulumunun standart bir parçasıdır. Ana yapılandırma dosyası
/etc/httpd/conf/httpd.conf dur. Yapılandırma /etc/httpd
dizini içindeki
modüllerin kapsamlı bir dizisi üzerine temellidir. Temel HTML dosyaları, simgeler
ve CGI uygulamaları /var/www dizini içinde kuruludur. Temel Apache günlük
dosyaları /var/logs/httpd dizininin parçasıdır.
Network Information Servisi (NIS)
Network Informatin Servisi önceden “sarı sayfalar” olarak bilinirdi, yani Linux
ve diğer Unix stili bilgisayarlar ile birlikte bir ağ üzerindeki kullanıcı adı ve
şifrelerin merkezi bir veritabanıdır. NIS /etc dizini içindeki diğer yapılandırma
dosyalarının bir numarası için merkezi bir veritabanı olarak yapılandırılabilir.

BÖLÜM 1.10
Temel Ağ Güvenliği
Linux içinde ağ güvenliği dört temel kategoriye bölünebilir. Bilgisayar taraflı
güvenlik ağınızın dışına ve ağınıza mesajlar gönderebilen bilgisayarları
yönetmenize yardım edebilir. Port taraflı güvenlik ağınızı kırmak için
kullanılabilen diğer servisleri yönetmenize yardım edebilir. Adres iletimi taraflı
güvenlik ağınızın içindeki bilgisayarları gizlemenize yardım edebilir. Ve son
olarak, kural taraflı güvenlik ağınız içinde izin verilen verinin türünü
yönetmenize yardım edebilir. RHEL bilgisayarınız üzerinde bir güvenlik duvarını
yapılandırmanıza yardım etmek için iki farklı araç ekler: lokkit ve redhat-configsecuritylevel (RHEL 5 içinde systm-config-securitylevel).
İzin Verme ve Engelleme
/etc/hosts.allow ve /etc/hosts.deny dosyaları ağınız içerisinde izin verilen
bilgisayarları yönetmenize yardım eder. Her dosya içinde domain adı, ağ, IP
adresi ya da isim yoluyla bilgisayarları belirtebilirsiniz.
Port Güvenliği
TCP/IP 65536 porta sahiptir. Eğer tüm portları açık bırakırsanız, ağınızı kırmak
isteyen bir saldırgan için pekçok seçenek bırakırsınız. Bir güvenlik duvarı ile
sadece ihtiyaç duyduğunuz portları açabilir ve sağlam bir bariyer
oluşturabilirsiniz.
Ağ Adres İletimi (NAT)
Pekçok LAN yöneticisi bir Ipv4 ağı üzerinde Network Address Translation (NAT)
ayarlar. Çünkü Ipv4 adresi seyrektir. Bir LAN içindeki bir bilgisayar bir web

sayfasına erişmek istediğinde, NAT internete ağ geçidinin IP adresini gönderir.
iptables
Bir ağın içeri ve dışarı süzgeçleme bilgisi için iki temel servis vardır; ipchains ve
iptables komutları. Red Hat son zamanlarda RHEL içerisinde güvenlik duvarı
aracı olarak iptables uyguladı. Bir kez bir güvenlik duvarı yapılandırdığınız ve
yüklediğiniz zaman, kurallar /etc/sysconfig/iptables dosyası içine kayıt edilir.
Iptables komutu bir veri paketi aramak için üç temel yola sahiptir: input, output
ya da forward. Bunlar ve diğer parametrelerle birlikte, paketin geçişine izin
verme, paketi düşürme ya da onu başka bir yere yönlendirmenize izin vermek
için yönergelerle birlikte güvenlik duvarınızı ayarlayabilirsiniz.

BÖLÜM 1.11
Temel Donanım Bilgisi
RHCE sınavları 32 bit mimariler üzerinde çalışan
gerçekleştirilir. Bir kişisel bilgisayar mimarisi onlara
tanımlar. Başka bir deyişle, Intel tabanlı mimari sadece
tanımlar. O, hard disk, ağ kartı, klavye, grafik kartı ve
donanımlar için standartlar içerir. Tüm yazılım Intel-32
gibi belirli bir bilgisayar mimarisi için yazılır.

bilgisayarlar üzerinde
bağlanmış bileşenleri
CPU'dan daha fazlasını
daha fazlası gibi diğer
tabanlı 32-bit mimarisi

Üreticiler Intel platformu için bir aygıt üretse bile, Linux ile birlikte
çalışmayabilir. Bu yüzden, Intel tabanlı bir bilgisayarın temel mimarisini bilmek
önemlidir.
Intel Bağlantı Kanalları
Üç temel kanal bir Intel mimari PC'si içinde iletişim yapmak için kullanılır: yarıda
kesme istek portları (IRQ), giriş/çıkış adresleri (I/O) ve direk hafıza adres
kanalları (DMA). Bir IRQ işlemciden servis istemek için klavye ya da yazıcı gibi
bir bileşene izin verir. Bir I/O adresi bir bilgisayarın farklı parçaları ve işlemci
arasındaki iletişim için bir hafıza kaydı konumudur. Bir DMA kanalı, ses kartı gibi
bir aygıt bağımsız bir işlemciye sahip olduğu zaman kullanılır.
IRQ Ayarları
Bir IRQ işlemci zamanını istemek için CPU'ya (seri port, modem, fare, grafik kart
ya da ağ kartı gibi) çevresel bir aygıt tarafından gönderilen bir sinyaldir. Bir
bilgisayara eklemek istediğiniz her aygıt kendi IRQ portuna ihtiyaç duyabilir.
Normalde, her aygıt gömülü bir IRQ'ya ihtiyaç duyar (USB ve bazı PCI aygıtları
hariç). Intel mimarisi; ağ kartları, modemler, hard diskler, ses kartları, yazıcılar
ya da daha fazlası ile birlikte modern PC'ler için sık sık yeterli olmayan 16
IRQ'da (0-15) sınırlandırılmıştır.
Eğer IRQ'nun dışında çalıştırırsanız, bazı PCI aygıtları IRQ'larını paylaşabilir. USB
aygıtları IRQ'larını paylaşabilir. Bu destek daha çok 2000 yılından sonra üretilen
PC'ler için mevcuttur.
IRQ Yerleşimi Planlama: Standart IRQ'lar
IRQ'lar bir PC üzerindeki değerli şeylerdir. IRQ çakışmaları pek çok aygıt
bağladığınız zaman ortaktır. Eğer ikinci ağ kartınızı taktıktan sonra yazıcınız

çalışmazsa, yazıcılar için standart IRQ bilmek yardım edebilir. O zaman o ağ
kartına farklı bir IRQ atayabilirsiniz. Linux içinde, kesmeleri görmek için
/proc/interrupts'u kontrol edebilirsiniz.
Giriş/Çıkış (I/O) Adresleri
Her bilgisayar aygıtı bir giriş/çıkış adresi gerektirir. O, işlemciden servis için satır
içinde bekleyebilen verinin olduğu yerdedir. I/O adresleri onaltılık düzende
listelenir. Bazı tip I/O adresleri COM1, COM2, COM3 ve COM4 olarak Microsoft
kelimesi gibi bilinen temel seri portlar için onları ekler. Bu portlar normalde
aşağıdaki I/O adreslerini kullanır: 03f8, 02f8, 03e8 ve 02e8. Sizin /proc/ioports
dosyası içinde atanmış I/O adreslerinin bir listesini bulabilirsiniz.
Direk Hafıza Adresleri (DMA)
Bir DMA normalde CPU'yu es geçme yoluyla, aygıtlar arasında bilgi transferi
yapmak için kullanılır. Pekçok bileşen bir CPU'ya ihtiyaç duymaz. Örneğin,
pekçok ses kartı kendi işlemcilerini içerir. Bu, kaydettiğiniz herhangi müzik
dosyasını oynatmak ve işlemek için bir ses kartı ve bir hard disk arasında bir
DMA kanalı ayarlamak için PC'nize yardım eder.
DMA kanalları işlemciyi es geçiyorken, DMA kullanan aygıtlar hala IRQ portları
ile yapılandırılır. Sekiz standart DMA kanalı vardır (0-7); DMA 4 ayrılmıştır ve
herhangi aygıt tarafından kullanılamaz. /proc/dma dosyanız içerisinde atanmış
DMA adreslerinin bir listesini bulabilirsiniz.
RAM Gereksinimleri
Red Hat nominal olarak RHEL kurmak için bir bilgisayar üzerinde en az 256 MB
RAM gerektirir. RHEL gelişmiş sunucusu üzerinde 64 GB'a kadar RAM
kullanabilirsiniz. Eğer, 16 GB ve 64 GB RAM arasındaki bir bilgisayara RHEL
kuruyorsanız, “hugemem” kernel kullanmaya ihtiyaç duyacaksınız.
Hard Disk Seçenekleri
Bilgisayarınıza Linux yüklemeden önce, BIOS hard disk üzerinde aktif birincil
partition'ı tanımak zorundadır. Bu partition Linux boot dosyalarını içermelidir.
BIOS sonra hard diski başlatabilir ve ayarlayabilir ve o zaman o aktif birincil
partition'dan Linux boot dosyalarını yükler. Linux ve hard diskler hakkında
aşağıdakileri bilmelisiniz:






Standart Intel PC mimarisi dört IDE hard sürücüye kadar yönetmek için
yapılandırılır.
Sahip olduğunuz SCSI donanıma bağlı olarak, 31 farklı SCSI hard
sürücüye kadar ekleyebilirsiniz.
Erişilebilen donanımlarınız gibi pek çok IDE ya da SCSI sürücü
kullanabiliyorken, ilk iki hard sürücünün biri üzerinde /boot dizininden
Linux boot dosyalarını kurmaya ihtiyaç duyacaksınız. Eğer Linux sonraki
bir sürücüye kurulursa, bir boot floppy'e ihtiyaç duyacaksınız.
USB ya da IEEE1394 hard sürücüler (aynı zamanda FireWire ya da iLink
olarak bilinen Institute of Electrical and Electronics Engineers standart
1394) üzerine Linux kurabilmenize rağmen, bu sürücülerden direk olarak
Linux boot dosyaları yükleyemezsiniz. Ancak, bu sürücülerden Linux'u
başlatmak için bir boot disketi ayarlamak mümkündür.

BÖLÜM 1.12
Donanım Uyumluluğu
Bazı üreticiler kendi Linux donanım sürücülerini şimdi ekliyorken, pekçok Linux
donanım desteği üçüncü parti olarak geliyor. “winmodems” ve “winprinters”
gibi Microsoft Windows sürücü kütüphanesini kullanmak üzere tasarlanmış
donanımlar Linux üzerinde çalışmaz. Dahili donanım (system RAM'ini paylaşan
video chip'leri gibi) ve paralel port aygıtları aynı zamanda sorunlu olabilir. Linux
çok düşük kapasiteli bilgisayarlarda bile güzel çalışır. Bu Linux'un Windows XP
gibi diğer işletim sistemlerine göre güçlü bir özelliğidir. Linux 64 MB RAM'de bile
çalışabilir (grafik uygulamalara çok fazla ihtiyaç duymuyorsanız).
Linux Donanım Belgelendirmesi
Linux için en iyi donanımı seçmenize yardım edecek pekçok mevcut kaynak
vardır. Binlerce Linux gurusu haber grupları ve e-posta listeleri gibi yerlerde
size yardım etmek için hazırdır. Belki de bakılacak en iyi yer Linux
Belgelendirme Projesi (LDP) ya da Red Hat Donanım Uyumluluk Listesidir.
Linux Donanım HOWTO'su
Linux donanım HOWTO'su Linux tarafından desteklenen donanım bileşenlerinin
pek çoğunu listeleyen bir belgedir. Resmi güncelleme listesi LDP
http://www.tldp.org 'de bulunabilir.
Red Hat Donanım Uyumluluk Listesi
Red Hat Donanım Uyumluluk Listesi LDP'de bulabileceğinizden farklıdır.
RHEL'nin eski sürümleri ile birlikte denenmiş donanım marka ismini belirtir. Red
Hat tarafından denenen bazı donanımlar RHEL ile çalışmadığı bulunursa
desteklenmez.
Red Hat Donanım Uyumluluk Kategorileri
Durum

Açıklama

Sertifikalandırılmış

Red Hat Donanım Sertifikasyon Programı
üzerinden Red Hat tarafından onaylanmış

Uyumlu

Red Hat tarafından gözden geçirilmiş ve
desteklendiği biliniyor

Desteklenmiyor

Red Hat tarafından gözden geçirilmiş ve
RHEL ile birlikte çalışmadığı biliniyor

Topluluk Bilgisi

Red Hat tarafından denenmemiş; diğerleri
RHEL ile uyumluluk derecesini rapor etmiş.

CPU ve SMP Desteği
Intel için RHEL Intel ve uygun işlemciler ile birlikte bilgisayarları destekler. Linux
genellikle bir sunucu işletim sistemi olarak kullanılır. Pek çok sunucu
uygulaması çoklu işlemciler tarafından sağlanmış esnekliğinin avantajını
alabilir. Bu, simetrik çoklu işlemci desteği (SMP) olarak bilinir. Linux 2001'de 2.4
kernelinde çoklu işlemciyi desteklemeye başladı.
Plug and Play

Plug and Play (PnP) hard sürücüler, ses kartları veya modemler gibi aygıtları
tanımlamak için otomatik olarak donanım portlarını tahsis etmek için bir işletim
sisteminin yeteneğine başvurur. Plug and play aygıtlarını çalıştırmak için
Linux'un yeteneği mükemmelden biraz daha azdır.
Bir plug and play sistemi üç parçadan oluşur: BIOS, aygıt ve işletim sistemi. Bu
üçü düzgün olarak çalışmadıkça, sorunlar plug and play den meydana gelebilir.
BIOS bilgisayarınızdaki aygıtları bulmak için işletim sistemine izin vermek
zorundadır. Plug and play aygıtları işletim sisteminden kanal ve port atamalarını
kabul etmek zorundadır. Ve bir plug and play işletim sistemi yeni donanım için
her bağlantıyı sürekli olarak arar. Red Hat Linux başladığı zaman herhangi
donanım değişikliğini arayacak ve yapılandıracak kudzu aracını geliştirmiştir.
Linux'ta Plug and Play Desteği
Talihsiz gerçek istediğimiz kadar iyi bir şekilde Linux plug and play erişimi
yapamaz. Ana sorun bir ISA bus üzerinde çalışan aygıtlar için plug and play
desteğine uzanır. ISA plug and play desteği olmayan eski IBM PC'lerden miras
bir teknolojidir.
Plug and Play Çakışmaları
Linux plug and play alt sistemi bazı eski bilgisayarlar ya da en yeni bilgisayar
aygıtları ile sorunlara sahip olabilir. Eğer en yeni bilgisayar ekipmanı ile birlikte
sorunlarınız varsa, çeşitli web siteleri, yardım sunabilir. Örneğin,
www.linmodems.org “winmodems” olarak bilinen modemleri yapılandırmanıza
yardım edebilir ya da www.linux-usb.org Linux üzerinde en son USB
ekipmanınızı yapılandırmanıza yardım edebilir.
İlişkisel olarak eski donanım ile birlikte pek çok donanım çakışması düzeltmek
açıkça basittir. Çakışmanın üç olası bölgesi vardır:




Bir fiziksel donanım jumper'ı başka kartla çakışıyordur.
ISA plug and play kartınız doğru yapılandırılmamıştır.
Yeni aygıtınıza eklenecek diğer kaynaklar ya da IRQ'nın dışındasınız.

Mevcut kullanılan IRQ portları, I/O adresleri ve DMA kanallarını kontrol etmek
için /proc dosyalarını kullanabilirsiniz. Örneğin, meşgul IRQ'yu kontrol etmek
için, aşağıdaki komut kernel tarafından yüklenen aygıtları listeler.
#cat /proc/interrupts

Eğer bir çakışma varsa, aygıt yüklenmez. Kullanılan I/O adresleri ve DMA
kanallarının listesini almak için, sonuç aşağıdaki komutlardır.
#cat /proc/ioports
#cat /proc/dma

Sorunlar baş gösterdiği zaman, iki ya da daha fazla aygıt aynı IRQ, I/O ya da
DMA'yı kullanmaya çalışıyordur. Bu durumda, bir ya da her iki aygıt
yüklenemeyebilir. Sıkıntılı donanımı tanımak için biraz dedektiflik yapılabilir.
Çakışmalar uygun /proc dizin dosyalarının birinde listelenmiş olarak onu
engelleyebilir. Aygıtların birini seçin ve serbest konumda onun IRQ, I/O ya da
DMA'sını değiştirin.
Bu genellikle iki adımlı bir işlemdir: ilk olarak, sonraki bölümde tanımlandığı

gibi, bir tanısal disk ya da fiziksel jumper üzerinden kendi kartı üzerindeki
ayarları değiştirin. Eğer Linux değişikliklerinizi tanımazsa, aygıtınızın ayarlarını
değiştirmek için redhat-config-network, modprobe, ifconfig ya da redhat-configmouse gibi uygun yapılandırma aracını kullanın.
Genel olarak Linux USB aygıtları ya da PCI plug and play kartları ile sorunlara
sahip olmamalı. Linux uygun IRQ portları, I/O adresleri ve DMA kanalları ile
birlikte onları ayarlamalı ve onları tanımalıdır. Eğer ayarlanmış PCI kartlarınızı
göremiyorsanız, cat /proc/pci komutunu kullanabilirsiniz.
ACPI ve APM
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) ve Advanced Power
Management (APM) olarak bilinen standartlar en son bilgisayar güç yönetimidir.
Her ikisi de PC güç tüketimini yönetmek için çaba gösterir. Onlar, dizüstü
bilgisayarlar gibi batarya işletilen aygıtların yaşam sürelerini artırmak için
önemli araçlardır.
Eğer bir ACPI bilgisayar ile sorunlarınız varsa, kurulum işlemi ya da RHEL boot
işlemi boyunca kernelde acpi=off komutu ile birlikte ACPI desteğini
kapatabilirsiniz.

BÖLÜM 1.13
Harici Aygıtları Yapılandırma
Bilgisayarınıza pek çok harici aygıt yükleyebilirsiniz. Bu aygıtlar bazen çevresel
olarak bilinir. Genel olarak, çevresel aygıtlar beş kategoride belirtilir: seri,
paralel, USB, IEEE 1394 ve PC kartlar. Fare ya da modem gibi seri bir porta
takılmış bir aygıt, o porta uygun aygıtı kullanır. Paralel, USB ya da IEEE 1394
portlarına takılmış aygıtlar normal olarak kendi aygıt dosyalarını kullanır. PC
kartlar normal olarak dizüstü bilgisayarlara uygun özel bir durumdur.
Seri Portlar
Pek çok durumda bir seri port için bir aygıtı yapılandırma birleşik portun
sürücüsüne bağlanma gibi basittir. Örneğin, eğer bilgisayarınız üzerinde sadece
seri porta bağlanmış harici bir modem varsa, Linux plug and play alt sistemi
modeminiz için aygıt ile birlikte o port için aygıtı zaten bağlamış olabilir. “ls -l
/dev/modem” komutunu çalıştırın. Eğer aşağıdaki çıktı gibi birşeyler gösterirse,
ikinci seri port ile modem sürücünüzü Linux zaten bağlamıştır.
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11:28 /dev/modem-> /dev/ttyS1

Aksi takdirde, uygun porta bir bağlantı
oluşturmak için ln komutunu
kullanabilirsiniz. Eğer seri bir fareye sahipseniz, /dev/mouse dan bağlantının
aynı türünü bulmalısınız.
Paralel Portlar
Bir paralel porta bağlanmış aygıtları yapılandırma daha karmaşık olabilir.
Örneğin, Linux her zaman /dev/lp0 gibi bir paralel porta bağlanmış plug and
play yazıcıları tanımaz. Bundan başka Red Hat Yazıcı Yapılandırma aracı ya da
CUPS Web tabanlı aracı gibi araçlarla birlikte yapılandırma gerekebilir.
/etc/cups/printers.conf dosyası içinde CUPS yazıcınıza uygun aygıtı
bulabilirsiniz.

Eğer paralel bir porta bir harici sürücü bağlıyorsanız, aygıtınıza uygun modülü
yüklemek isteyeceksiniz. Benzer adımlar diğer paralel port aygıtları içinde
gereklidir. Paralel port aygıtlarını yapılandırma üzerine detaylı bilgi
www.torque.net/linux-pp.html üzerindeki Linux Paralel Port Web sitesinde
mevcuttur.
USB
USB için Linux desteği en son kernellerin gelişimi ile birlikte gelişiyor. RHEL 'nin
en son sürümleri daha hızlı USB 2.0 standardını halihazırda desteklemektedir.
En son bilgi için www.linux-usb.org sitesine bakabilirsiniz.
IEEE 1394
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) sayısal filmler gibi çok
yüksek veri iletim uygulamaları için IEEE 1394 standardını geliştirdi. Bu
standartlarda tasarlanan ekipman sık sık kendi ticaret adı ile bilinir: FireWire ve
iLink. Mevcut durum USB'ye benzerdir; bir başka deyişle, bazı IEEE 1394
ekipmanı Linux ile çalışır ve geliştirme devam ediyor. En son bilgi için,
http://linux1394.sourceforge.net/hcl.php deki Linux IEEE 1394 web sitesine
bakabilirsiniz.
PC Kart (PCMCIA)
Linux yalnızca PC kartlardan bahseden Kart Servisleri adında bir pakete sahiptir.
Bu paket belirli kartlar için sürücülerin bir ayarı ve PCMCIA kartları yönetmek
için ihtiyaç duyacağınız tüm kernel modüllerini içerir. Paket aynı zamanda pek
çok PC kart için hot-swapping erişilen bir hayalet programcığı içerir.
Kart Servisleri paketinin geliştirilmesi devam ediyorken, dizüstü bilgisayarlar
üzerinde özellikle ortak tescilli yapılandırmalar için desteğin olmadı yerde bir
periyot vardır. En son dizüstü bilgisayar sık sık bir Linux kurulumu için en iyi
çözüm değildir. Aslında çeşitli şirketler Linux kurulu dizüstü bilgisayarlar satıyor.
Desteklenen PCMCIA Kontrolleyicileri
pcmcia-cs.sourceforge.net'teki Linux PCMCIA Bilgi sayfasına göre Linux şu anda
tüm ortak PCMCIA kontrolleyicilerini destekliyor. Eğer belirli bir PCMCIA kartla
bir sorununuz varsa, kendi kartı için bir sürücü aramaya odaklanın. Desteklenen
PCMCIA kontrolleyicilerinin mevcut listesi Donanım HOWTO üzerinde
bulunabilir.
Desteklenen Kartlar
Kart servis paketi SUPPORTED.CARDS isimli bir dosya ile birlikte sarılmış gelir.
locate SUPPORTED.CARDS komutu ile birlikte Linux bilgisayarınız üzerinde onu
bulmanız olasıdır. Aynı zamanda PCMCIA HOWTO'yu ya da desteklenen kartlar
için Red Hat Donanım Uyumluluk Listesini kontrol edebilirsiniz. Alternatif olarak,
Linux PCMCIA Bilgi Sayfası yardımcı olabilir.

BÖLÜM 1.14
Linux Kurulumuna Hazırlanma
Pek çok Linux tabanlı bilgisayar üzerine Linux kurma açıkça basittir. Pek çok
durumda çoğu linux sorunsuz kurulur. Ancak, eğer sorunlar olursa sahip

olduğunuz donanımı tam olarak bilerek çoğu zaman ve hayal kırıklığını
kurtaracaksınız. RHEL kurulumuna başlamadan önce, sisteminizin aşağıdaki
bileşenlerini iyi bilmek faydalıdır:
















Sürücüler; Eğer SCSI ya da IDE sürücüler kullanıyorsanız kontrol edin.
Sürücünün model numarasını, kapasitesini ve üreticisini bilmelisiniz. Ek
olarak, Eğer o bir SCSI sürücüyse, onun SCSI ID numarasını bildiğinize
emin olun.
Hard Sürücü Kontrolleyicisi; Sürücü kontrolleyicisinin model
numarasını ve üreticisini bilin. Eğer bu veriyi bulmak zorsa,
kontrolleyicinin chipsetini bulmayı deneyin. Eğer o bir IDE kontrolleyicisi
ise, belgeleme bilgisayar anakartıyla bağdaşır. Eğer o bir SCSI
kontrolleyicisi ise, o kontrolleyiciye uygun belgelemeye bakın.
CD-ROM; Pek çok standart SCSI ya da IDE CD-ROM için, standart
sürücüler sorunsuz çalışmalı. Ancak, eğer patentli bir arayüz ile bir CDROM kullanıyorsanız, mümkün olduğu kadar sürücünün modeli ve
kontrolleyici kartın üreticisini bilmelisiniz.
Fare; PS/2, seri ya da USB gibi sahip olduğunuz farenin türünü
bilmelisiniz. Eğer fareniz bir seri port kullanıyorsa , eğer portu biliyorsanız
yardım eder. Örneğin, eğer Microsot Windows çalışan bir bilgisayar
dönüştürüyorsanız, seri porta uygun bir seri fare, tipik olarak COM1,
COM2, COM3 ya da COM4'tür. Uyuşan Linux aygıt dosyaları /dev/ttyS0,
/dev/ttyS1, /dev/ttyS2 ya da /dev/ttyS3 tür.
Ekran Kartı; Eğer aynı zamanda X ya da X11 olarak bilinen Linux
grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) çalıştıracaksanız, video hafızasının
niktarı, chipset'i ve model numarasını bilmeye ihtiyaç duyacaksınız. Eğer
o ortak bir grafik kartsa ve hafıza ya da chipset'i bulamıyorsanız, X
kurulum veritabanından kartın eski sürümünü ya da generic olarak
seçebilmelisiniz.
Ses, video ve oyun adaptörleri; Eğer sisteminizde ses ayarlamak
istiyorsanız, ses kartının model numarasını ve üreticisini bilmelisiniz. Eğer
plug and play ses kartınız için çalışmıyorsa, aynı zamanda DMA
kanallarını, I/O adreslerini ve öntanımlı IRQ portunu bilmeye ihtiyaç
duyacaksınız.
Ağ adaptörleri; Eğer Linux sisteminizi ağa bağlayacaksınız, ağ
adaptörünün model numarasını ve üreticisini bilmelisiniz. Eğer ağ
adaptörünüz için plug and play çalışmazsa, onun öntanımlı I/O adresini ve
IRQ portunu bulmalısınız.
Ekran; Eğer X Window Sisteminin Linux uygulaması üzerine temelli Linux
GUI
çalıştıracaksanız,
ekranın
tazeleme
frekansları,
mevcut
çözünürlükleri, model numarası ve üreticisini bilmeye ihtiyaç
duyacaksınız.

-2Kurulum
Kurulum her iki RHCE ve RHCT sınavlarının iki parçasının birisidir. Her sınavın bu
bölümünü geçmek için, tek bir bilgisayar için sadece temel GUI kurulum
işleminden çok daha fazlasını bilmeye ihtiyaç duyacaksınız. Bir kez kurulum
bölümlerini çalıştığınız takdirde, değişik yollarda RHEL kurabileceksiniz: bir ağ
üzerinde, direk olarak CD'den, boot disketi kullanarak ve otomatikleştirilmiş
Kickstart temelli araçları ile.

BÖLÜM 2.01
Disk Bölümleri ve Blok Aygıtları
Bir disk sürücü bir bölümleme tablosu gerektirir. Bölümleme disk üzerindeki
silindirlerin mantıksal dizisidir. Bir silindir tüm sektörleri temsil ediyorken, o tüm
bu başları içeren kolun bir hareketi ile tüm başlar tarafından okunabilir. Daha
fazlasını oluşturmak mümkünken, RHEL herhangi yalnız SCSI ya da bir IDE hard
sürücü üzerindeki sadece 16 bölümlemeye kadar tanıyacaktır.
Normalde, Linux kurmak için hard sürücünüzü hazırladığınız zaman çeşitli ayrı
bölümlemeler oluşturmalısınız. Bu değişik seçenekler için iyi bir fikirdir. İlk
olarak, RHEL normal olarak en az iki dosya sistemi ile birlikte yapılandırılır.
İkincisi, eğer aynı bilgisayar üzerinde başka işletim sistemi ve RHEL kurmak
istiyorsanız, her işletim sistemi için ayrı bölümlemeler yapılandırmak zorunda
kalacaksınız. RHEL kurulum işlemi boyunca farklı hard sürücüler üzerinde
yazılım RAID bölümlemeleri yapılandırabilirsiniz. Ancak, eğer donanımsal bir
RAID sistemine sahipseniz, RHEL'yi kurduktan sonra onu yapılandırmaya ihtiyaç
duyacaksınız.
İsimleme Kuralları
Linux disk bölümlemeleri için basit bir isimleme standardına sahiptir: bir sayı
yoluyla takip edilen üç harf. Birinci harf sürücünün türünü tanımlar (h IDE/EIDE
için, s SCSI için). İkinci harf disk için d, ve üçüncü harf “a” ile başlayan o harfin
ilişkili konumunu simgeler. Bir başka deyişle, birinci IDE sürücü hda'dır.
Takip eden sayı bölümlemenin ilişkili konumu üzerine temellidir. Birincil,
uzatılmış ve mantıksal bölümlemeler vardır. Birincil bölümlemeler bir işletim
sistemi için boot dosyalarını içerebilir. Hard sürücüler aynı zamanda 12
mantıksal bölümlemeye kadar içerebilen, bir uzatılmış bölümleme ile birlikte
yapılandırabilir.
Her hard sürücü üzerinde dört birincil bölümleme ile sınırlısınız. Fakat dört
bölümleme sık sık yeterli değildir. Eğer bir IDE sürücü üzerinde daha fazla
bölümlemeye ihtiyaç duyarsanız, bir birincil bölümleme için uzatılmış bir
bölümleme yedektir. Daha sonra uzatılmış bölümleme ile birlikte ihtiyaç
duyduğunuz mantıksal bölümlemeleri yapılandırabilirsiniz.
Bir uzatılmış bölümlemeye direk olarak dosyaları kuramazsınız. En azından bir
mantıksal bölümlemede birkaç uzatılmış bölümleme tahsis etmelisiniz. Sonra o
uzatılmış bölümleme ile birlikte 11 mantıksal bölümlemeye kadar
yapılandırabilirsiniz. Tüm durumlarda, birinci IDE disk üzerindeki birinci
mantıksal bölümleme hda5'tir.
Alıştırma 2-1
Bölümleme

Temel bir Windows masaüstü bilgisayarı üzerinde partition asla planı yapmak
zorunda kalmayabilirsiniz. Gerçek bir sunucuda, ya Windows ya da Linux
kullandığınız, çok dikkatlice partitionlar ve disk kullanımınızı yeniden
planlamalısınız. Bu bir hazırlık çalışmasıdır.
1. Bir parça sayfaya, bilgisayarınızı üzerindeki her hard diski simgelemek
için bir dikdörtgen çizin.

2. Sırasıya Linux gibi onları etiketlendirin (Hard Disk 1:/dev/hda, Hard Disk
2:/dev/sda, Hard Disk 3:/dev/sdb)
3. Her sürücüyü nasıl partitionyacağınızın planını yapmak için bu diyagramı
kullanın. Gelecek konuların ön izlemesinde bunu kullanıyorken, Linux'un
çoklu dizinleri ayarladığını bilmelisiniz. Bu dizinlerin her biri kendi
partition'ı içinde ayarlanabilir. /home, /var, /usr, /boot gibi çeşitli büyük
dizinlere ne kadar boşluk ayırdığınız hakkında düşünün. Bir swap partition
için biraz alan ayırmanız gerektiğini unutmayın.
Ölçeklenebilirlik ve Güvenlik
Linux Bölüm 1'de tanımlanan dizinlerin sayısını içeren Dosya Hiyerarşi
Standardını (FHS) içinde organize edilir. Birkaç ya da pek çok hard sürücü
bölümlemeleri içerisindeki bu dizinleri organize edebilirsiniz. Kurulum işlemi
boyunca, RHEL üç bölümleme içerisinde organize edilir: root dizini (/), boot
dizini (/boot) ve bir swap bölümlemesi. Bir Linux sunucu için önerilen bir
yapılandırma aşağıdaki dizinlerin her biri için ayrı bölümlemeler içerir: /, /bot,
/usr, /tmp, /var, ve /home.
Güvenlik aynı zamanda ilerletilir. Çoklu bölümlemeler read-only dosya
sistemleri olarak kesin dizinleri ayarlamak için size yetenek verir. Örneğin,
eğer /usr dizinine yazılacak (root dahil) herhangi kullanıcı için sebep yoksa,
read-only olarak bölümü bağlama sıkıştırarak tan o dosyaları korumaya yardım
edecektir.
Çoklu disk bölümlemeleri oluşturmanın pek çok avantajı oluyorken, her zaman
en iyi çözüm değildir. Hard sürücü alanı sınırlı olduğu zaman, bölümlerin sayısı
en azda tutulmalıdır. Örneğin, eğer 2 GB'lik bir sürücünüz varsa, /var dizinine
ekstra alan atamak istemeyebilirsiniz. Diğer dizinler üzerinde kendi kişisel
dosyalarınız, ilave programlarınız ve swap alanı için boş yere ihtiyaç duyarsınız.
Temel Alan Gereksinimleri
Linux çok esnek bir işletim sistemidir. RHEL'nin tam kurulumu alanın çeşitli
gigabyte'larını gerektiriyorken, kurulum boyunca oluşturabildiğiniz Red Hat 1.44
kurtarma disketi aynı zamanda bütün bir işletim sistemidir. İhtiyaçlarınıza bağlı
olarak, 1 GB'dan daha büyük herhangi bir hard sürücü üzerinde GUI olmaksızın
RHEL'yi rahatça kurabilirsiniz .
Bilgisayarın
fonksiyonu
ve
ihtiyaçlarınıza
göre
Linux
bölümlerinizi
boyutlandırmalısınız. Örneğin, bir posta sunucusu /var içinde daha fazla alan
gerektirecektir, çünkü posta dosyaları /var/spool/mail içerisinde kayıt edilir. /var
için ya da /var/spool/mail için bile ayrı bölüm oluşturabilirsiniz. Hemen hemen
her durumda ayrı bir bölüm üzerinde en azından /boot dizinini yapılandırmak iyi
bir fikirdir.
Örnek: Dosya Sunucusu
Eğer Linux sisteminizi bir dosya sunucusu olarak kuruyorsanız, o zaman
aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yapılandırabilirsiniz.
/usr dosya sistemi Linux grafiksel kullanıcı arayüzü ve Samba gibi anahtar
servisleri eklemek için yeterinde geniştir. Disk boşluğunun çoğu FTP ve Web
servisleri ve günlük dosyaları için /var'a, kişisel kullanıcı dosyaları için /home'a
ve ortak dosyalar için /home/shared'a ayrılmıştır. Tabi ki, bu sadece bir örnektir.

Dosya Sistemi

Boyut (MB)

Bağlanan Dizin

/dev/sda1

100

/boot

/dev/sda2

400

/

/dev/sda5

2000

/var

/dev/sda6

300

/usr

/dev/sda7

60

Swap alanı

/dev/sda8

1000

/home

/dev/sda9

3000

/home/shared

Linux Swap Alanı
Linux seyrek olarak kullanılan programları ve verileri kaydetmek için bir ya da
daha fazla hard sürücü bölümler üzerinde yapılandırılan swap alanını kullanır.
Swap alanı sisteminiz üzerindeki etkin RAM'in miktarını uzatabilir. Ancak, eğer
yeteri kadar gerçek RAM'iniz yoksa, Linux mevcut çalışan programlar için sanal
hafıza olarak hard sürücünüz üzerindeki swap alanını kullanabilir. Çünkü hard
sürücü erişimi RAM'in yüzbinde biri hızında olabilir. Bu, dikkate değer
performans sorunlarına neden olabilir.
Normalde, Linux (bir 32 bit Intel stili bilgisayar üzerinde) azami 4 GB swap alanı
kullanabilir. Red Hat en az 256 MB RAM gerektirir. Eğer hard sürücülerinizde
yeterli boş yeriniz varsa, Anaconda en azından 512 MB bir swap bölümü
yapılandırır. Imtel 32 bit sistemleri için, Red Hat sisteminizdeki RAM'in miktarına
en azından eşit bir swap alanı gerektirir.
BIOS Sınırları
1998'den önce yapılmış bazı bilgisayarlar 1024'üncü silindirin ötesindeki hard
sürücülere erişimi sınırlayan bir BIOS'a sahiptir. Bazı eski BIOS'lar bir hard disk
üzerinde sadece 1024 silindir raporlar. Bu sınıra konu olan bilgisayarlar bu
silindirin ötesindeki bölümleri göremeyebilir. Bu durumda, onun kendi bölümü
üzerinde /Linux boot dizinini yapılandırmalısınız. O bölümün hard sürücünün ilk
1024 silindirde konumlu olduğuna emin olun. Aksi takdirde, BIOS Linux kerneli
ile birlikte bölümü bulamayabilecektir.
Mantıksal Blok Adresleme (LBA)
1998'den sonra üretilmiş pek çok PC LBA ya da mantıksal blok adresleme
adındaki yerleşik bir düzeltmeye sahiptir. LBA rapor edebilen bir sistem silindir,
kafa ve sektör numaralarını ayarlayacaktır. Öyle ki giriş diski bu mantıksal
adresleri kullanmada mevcuttur.
Çoklu Kontrolleyiciler
Aynı PC üzerinde aynı zamanda bir disk kontrolleyici arayüzünden daha
fazlasını kullanmak mümkün ve arzu edilendir. Bu, sadece diskteki darboğazları
okuma/yazmanızı azaltma yoluyla sisteminiz üzerinde üretilen işi artırmak için
ortak bir yöntemdir.
Aynı makinede her iki SCSI ve EIDE kontrolleyicilerini kullanabilirsiniz, fakat
birkaç engelden kaçınmalısınız. BIOS sadece ilk iki EIDE hard sürücülere erişime
sahip olabilir. Aynı zamanda, SCSI diskler eğer EIDE sürücüler kuruluysa
erişilebilir olmayabilir. BIOS SCSI hard sürücülerden önyüklemenize izin veren

bir ayarlamaya sahip olabilir. Erişilebilecek BIOS sürücülerini anladığınıza emin
olun. Eğer erişilemez bir sürücü üzerinde /boot kurarsanız, BIOS Linux
önyükleme dosyalarınızı bulamayabilecektir.
Not: Pek çok sunucu SCSI ve IDE hard diskleri ile ayarlanır. Eğer bir adet SCSI ve 2
adet IDE hard diskiniz varsa ve bilgisayarınız bir SCSI diskten boot etmeye ayarlıysa,
BIOS /dev/sda'ya 0x80 numarası tahsis eder ve /dev/hda'ya 0x81'i ayırır. Ancak
Linux, /dev/hda'ya 0x80, /dev/hdb'ye 0x81 ve SCSI diske 0x82'yi ayırır. Boot Loader
ve BIOS arasında bir anlaşmazlık olur. Boot yükleyiciniz(GRUB ya da LILO) /dev/sda
üzerinde boot sektör bulamayacaktır ve bu yüzden Linux başlamayacaktır.

Bölümleme Araçları
Pek çok disk bölümleme araçları Linux için mevcuttur. Temel Linux bölümleme
aracı fdisk'tir. Kurulum boyunca, Red Hat Disk Druid'e erişmenizi sağlar.
fdisk'den daha güvenlidir ve kolay bir grafiksel arayüze sahiptir. Fakat Disk
Druid RHEL kurulduktan sonra mevcut değildir.

BÖLÜM 2.02
Red Hat Kurulum CD-ROM'undan Yükleme
RHCE ve RHCT sınavlarına çalışmak için, bir Red Hat Linux dağıtımının kopyası
ile pratik yapabilirsiniz. İdeal olarak, RHEL'nin aslı ile çalışmalısınız. Fakat
pahalıdır.
RHEL, Red Hat 9 tabanlıdır. Eğer bu işletim sistemini kurarsanız, sınavlara
çalışmak için Red Hat Linux 9'u kullanabilirsiniz. Alternatif olarak Kasım 2003'te
çıkan Fedora Linux'un yeni sürümünü de kullanabilirsiniz.
Genellikle yüklenebilir CD'ler ISO biçimindedir.
Red Hat Enterprise Linux
Bu kitabın içinde tanımlandığı gibi, RHEL'nin bir kopyasını alabilirsiniz. Intel stili
32 bit bir işlemciye sahip bir bilgisayarınız olduğunu varsayarsak, bu
sunucunun pek çok pahalı olmayan sürümünü satın alabilirsiniz (Red Hat
Enterprise Linux ES).
Red Hat Enterprise Kaynak RPM'leri
Red Hat RHEL için kaynak RPM'lere serbest erişim sağlar. ftp.redhat.com
sitesinden bu kaynak RPM'leri indirebilirsiniz ( ya da bir yansı siteden). Red Hat
Enterprise Linux Rebuild mini-HOWTO içinde tanımlandığı gibi RHEL'nin kendi
kopyanızı inşa edebilirsiniz (www2.uibk.ac.at/zid/software/unix/linux/rhelrebuild.htm üzerinden çevrimiçi mevcut).
Üçüncü Parti Red Hat Enterprise Linux
RHEL'nin üçüncü parti sürümleri mevcuttur. Genel Halk Lisansı (GPL) altında
serbestçe sahip olunabilen Red Hat kaynak kodlarından inşa edilirler. Bu üçüncü
partiler aşağıdaki açıklamalarla uyum sağlar:




GPL altında lisanslanmayan RHEL içindeki yazılım eklenmemelidir. Bu,
Red Hat sınavında kapsanmaz ve IBM tarafından sağlanmış bazı paketleri
ekler.
RHEL'nin üçüncü parti sürümü içindeki tüm yazılım kaynak kodundan inşa




edilmiş olmalıdır.
Red Hat'taki kaynaklar yazılımdan kaldırılmalıdır.
Red Hat Network ya da up2date üzerindeki gibi binary güncellemelere
izin verilmez. Ancak, bu gözden geçirilmiş GPL kaynak kodundan
güncellemeleri dışlamaz.

Red Hat Linux 9 ya da Fedora
Red Hat Linux 9 ya da Fedora gibi işletim sistemlerinin birini kullanarak RHCE
ya da RHCT sınavlarına hazırlanabilirsiniz. Ancak bu işletim sistemleri özdeş
değildir. Örneğin, Red Hat Linux 9 samba-2.2.7.RPM paketini kullanıyorken,
RHEL 3 samba-3.0.0.RPM paketini kullanır. Bugün bu üç dağıtım arasındaki
farklar açıkça küçüktür. Ancak, RHEL 4 ve Fedora arasındaki farklar önemlidir.
Kurulum Dosyalarını Yükleme
Eğer 2 GB mevcut disk alanına sahipseniz, Red Hat işletim sistemi kurulum
dosyalarını yükleyebilirsiniz. Hard diskiniz üzerinde bir Red Hat dizini ya da alt
dizini oluşturun ve FTP sunucu üzerindeki /RedHat dizininden dosyaları
kopyalayın.
ISO Dosyaları Üzerindeki Red Hat Linux'u Yükleme
Bir kez bir ISO yüklerseniz, bir CD-ROM'a dosyaları açmak için bazı araçlar
kullanabilirsiniz. RHEL 'ye uygun dört binary kurulum ISO'su vardır.
Red Hat kurulum dosyalarını yüklediğinizde, yazılabilir bir CD üzerine aşağıdaki
komutla /tmp/RedHat/rhcd1.iso dosyasını 2x hızında kaydeder.
#cdrecord -v speed=2 dev=0,0,0 /tmp/RedHat/rhcd1.iso

Ve yine aşağıdaki komutla sözü edilen ISO dosyasını bağlayabilirsiniz:
#mount -t iso9660 -ro loop /tmp/RedHat/rhcd1.iso /mnt/cdrom

ISO'dan dosyaları açmaya ihtiyacınız yoktur. Sadece eğer o gerçek bir CD
olsaydı, /mnt/cdrom dizinini kullanırdınız.
Her kurulum CD'sinin bütünlüğünü kontrol etmek kolaydır. İlk RHEL kurulum
CD'si ile birlikte bilgisayarınızı yeniden başlatın ve komut satırında aşağıdaki
komutu verin:
#linux mediacheck

Bir Kurulum CD'sinin bütünlük kontrolüne hazırlık

BÖLÜM 2.03
Bir Ağ Kurulum Yapılandırma
Pek çok Linux kullanıcısı bir CD-ROM'dan RHEL kurabilir. Red Hat sınavının
kurulum bölümü boyunca, bir NFS, http ya da FTP sunucu üzerindeki bir ağ
üzerinden RHEL'yi kurma yoluyla zamanı kurtarmak isteyeceksiniz. Çünkü ağ
kurulumlarını pratik yapmak isteyeceksiniz. Bir ağ sunucusu ayarlamak
isteyeceksiniz. Bütünlük için, aynı zamanda yerel bir hard disk üzerindeki ISO
image'lerinden RHEL'yi kurabilirsiniz.
Bir Ağ Kurulum Sunucusunu Yapılandırma
Bir ağ kurulumu yapmadan önce, 2 GB ya da daha fazla bir alana sahip olmanız
gerekir.
Bir NFS Kurulumu Sunucusu Oluşturma
Bunun için ilk olarak elimizde en son iso dosyaları ya da kurulum CD'leri olmalı.
i. Kurulum dosyaları için bir dizin oluşturun. Aşağıdaki komutla bu dizin
oluşturulur.
#mkdir /mnt/inst

ii. Birinci kurulum CD'si sürücüye takılır. Aşağıdaki komutla bağlanır.
#mount /mnt/cdrom

iii. Gerekli dosyalar birinci kurulum CD'sinden kopyalanır.

#cp -ar /mnt/cdrom/RedHat /mnt/inst

iv. Birinci kurulum CD'sinden “.discinfo” dosyasını kopyalayın. Bu dosya,
Linux kurulumundan sonra bu kurulum sunucusunu kullanarak yazılım
eklemek için, “redhat-config-packages” config komutunu kullanmak
isterseniz gereklidir.
#cp /mnt/cdrom/.discinfo /mnt/inst

v. Birinci kurulum CD'sini ayırın.
vi. 2, 3 ve 5'nci adımları kalan kurulum CD'leri içinde tekrarlayın.
vii. Bir NFS paylaşımı ayarlayın. “/etc/exports” dosyasına aşağıdaki satırları
ekleyin.
#/mnt/inst *(ro,no_root_squash,no_subtree_check,insecure,sync)

viii. Paylaşılan dizini export edin.
#exportfs -a

ix. NFS'e erişimin hiçbir şekilde engellenmediğine emin olun. Ön tanımlı
RedHat güvenlik duvarı NFS sunucuya erişimi engeller. Bunun için
aşağıdaki komutunu kullanın.
#iptables -F
x. Şimdi NFS sunucusunu aktif etmek gereklidir. Bunun için aşağıdaki
komutu kullanın.
#service nfs stop
#service nfs start

xi. Sonuçta, paylaşımınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer çalışıyorsa, aşağıdaki
komutu çalıştırdığınızda /etc/exports dizininin içeriklerini görebilirsiniz.
#showmount -e

Bir NFS sunucusundan RedHat kurulumu yaptığınızda, kurulum dizininin
adına ihtiyaç duyacaksınız, bu durumda /mnt/inst'dir.
HTTP KURULUM SUNUCUSU OLUŞTURMAK
Temel adımlar NFS sunucusu gibidir. Detaylar biraz farklıdır. Bu bölümün amacı
için, /var/www/html/test dizini oluşturuldu. Detaylar aşağıdadır:
(1) Kurulum dosyalarınız için bir dizin oluşturun. Aşağıdaki komutla bu
yapılabilir (eğer bir hata alıyorsanız, Apache düzgün kurulmamıştır)
#mkdir /var/www/html/test

(2) Birinci RedHat kurulum CD'sini takın ve bağlayın
#mount /mnt/cdrom

(3) Birinci RedHat kurulum CD'sinden gerekli dosyaları kopyalayın.

#cp -ar /mnt/cdrom/RedHat /var/www/html/test

(4)Yine aynı yerden .discinfo dosyasını kopyalayın.
#cp /mnt/cdrom/.discinfo /var/www/html/test

(5) Birinci kurulum CD'sini ayırın
#umount /mnt/cdrom

(6) 2,3 ve 5 adımlarını diğer RedHat CD'leri içinde yapın.
(7) Apache Web Sunucusunun hiçbir şeyi engellenmediğine emin olun.
Bunun için aşağıdaki komutu kullanın.
#iptables -F
(8) Şimdi Apache sunucusunu aktifleştirebiliriz.
#service httpd stop
#service httpd start

Bir Apache sunucusundan RedHat kurduğunuz zaman, RedHat kurulum
dosyaları dizinin hatırlamaya ihtiyaç duyacaksınız. Http sunucu için, doğru dizin
DocumentRoot değişkeniyle ilişkilidir, /var/www/html.
Bu adımlarla birlikte, kurulum dosyaları /var/www/html/test içindedir. Bu yüzden
doğru dizin /test'dir.
FTP Kurulum Sunucusu Oluşturma
Temel adımlar NFS sunucusu gibidir. Detaylandırılmış adımlar aşağıdadır:
(1) Kurulum dosyaları için dizin oluşturulur. Bunun için /var/ftp/pub/test dizini
oluşturulur.
#mkdir /var/ftp/pub/test

(2) Birinci RedHat kurulum CD'sini takın ve bağlayın.
#mount /mnt/cdrom

(3) Gerekli dosyaları kurulum CD'sinden kopyalayın.
#cp -ar /mnt/cdrom/RedHat /var/ftp/pub/test

(4) .discinfo dosyasında kopyalanır.
#cp /mnt/cdrom/.discinfo /var/ftp/pub/test

(5) Kurulum CD'sini ayırın
#umount /mnt/cdrom

(6) 2,3 ve 5'nci adımları diğer CD'ler içinde tekrarlayın.

(7) FTP sunucusunu hiçbir şeyin engellenmediğine emin olun. Bunun için:
#iptables -F
komutunu kullanın.
(8) Şimdi FTP sunucusu aktifleştirilebilir.
#service vsftpd stop
#service vsftpd start

Bir FTP sunucudan RHEL kurduğunuz zaman, Red Hat kurulum dosyaları ile
birlikte dizini hatırlamaya ihtiyaç duyacaksınız. Bir FTP sunucu için, doğru dizin
temel /var/ftp dizinine ilişkilidir. Bu adımlar ile, kurulum dosyaları
/var/ftp/pub/test içindedir; bu yüzden doğru dizin /pub/test'tir.
Ağ Kurulumları İçin Gereksinimler
Şimdi bir ağ sunucu için RHEL kurulum dosyalarını ayarladınız, bilgisayarınızda
Linux kurabileceğiniz yere bakalım. Bir kez Linux ağ kartınızı tanırsa, ağınızın bir
parçası olan o kartı yapılandırmaya ihtiyaç duyacaksınız. Bir DHCP sunucu ya
da sabit IP adresleme yoluyla bu işlem yapılabilir.
Eğer ağınız için bir DHCP sunucu varsa, bu işlem basittir. Bunu yapmak için
ihtiyaç duyduğunuz tümü o DHCP sunucudan IP adres bilginizi Linux kurulum
programı ayarlar.
Aksi takdirde, bir sabit IP adresi ile bilgisayarınızı yapılandırmaya ihtiyaç
duyacaksınız. Bu durumda, öntanımlı ağ geçidi IP adresi (eğer kurulum
dosyaları farklı bir ağ üzerindeyse) , yerel ağ maskesine ve kullanılmayan
geçerli bir IP adresine ihtiyaç duyacaksınız ve seçenekli olarak birincil bir DNS
IP adresi, example.com gibi bir alan adı ve yerel bilgisayar için kullanılacak bir
konak adı.
Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi, Anaconda bir DHCP sunucudan IP adres
bilginizi girmenize izin verir ya da IP adres bilginizi sabit olarak girin.

Kurulum boyunca ağ kartınız üzerindeki TCP/IP yapılandırması

Aynı zamanda RHEL kurulum sunucusunun IP adresi ya da konak adına ihtiyaç
duyacaksınız. Eğer konak adına sahipseniz, aynı zamanda sınav için kullanılan
ağ için DNS sunucunun IP adresine ihtiyaç duyacaksınız. Eğer DNS sunucu ağ
üzerinde değilse, aynı zamanda öntanımlı ağ geçidi IP adresine ihtiyaç
duyacaksınız.

BÖLÜM 2.04
Kurulumunuzu Özelleştirme
RHEL sınavlarında zaman esastır. Sınavı geçmek için gerekli kritik servisleri
yapılandırmada ihtiyaç duyduğunuz zaman önemlidir. RHEL Anaconda olarak
bilinen kendi kurulum programını içerir. RHEL Workstation ve RHEL sunucusu
öntanımlı farklı RPM paket ayarları içerir. Doğal olarak RHEL Workstation RHCT
sınavına uygundur; RHEL sunucu ise RHCE sınavlarına uygundur.
Çünkü RHCE sınavı RHCT bileşenlerini içerir, aynı zamanda bir workstation
olarak bilgisayarınızı yapılandırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza bağlı
olarak, yaklaşık 600 MB'den 4 GB'e kadar dosyaları sisteminize
ayarlayabilirsiniz. Gerçek dünyada gelecekte kurulabilecek ek uygulamalar,
günlük dosyaları ve kullanıcı dosyaları için ilave boş yere ihtiyaç duyacaksınız.
Temel Paketler
RHEL'nin her kurulumu Temel ve Çekirdek paket gruplarında düzenlenmiş
paketlerin bir serisini alır. Birinci RHEL kurulum CD'si üzerindeki
/RedHat/base/comps.xml içinde (RHEL 5 CD'sinde /Server/repodata/compsrhel5-server-core.xml) bunların bir listesini bulabilirsiniz. Aşağıda bu dosyada
tanımlanmış ilk birkaç temel paket listesi vardır.

RHEL temel paketleri

Öntanımlı Paketler
RHEL sunucu kurulum işlemi öntanımlı yaklaşık 1.4 GB yazılım kurar. Bu bazı
kullanıcılar için uygun olan çeşitli paket gruplarını içerir. Eğer sizin özel
sınavınızdaki gereksinimler için bu yeterliyse, Mevcut Paket Listesini Kabul Et
seçeneğini işaretleyin ve devam etmek için ilerleyin.
Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, yine aşağıdaki tabloda tanımlanan paket
gruplarını ekler. Aslında üç diğer paket grubu eklenir; Grafiksel Internet, Metin
Internet ve Yazdırma Desteği.

RHEL öntanımlı kurulumuna eklenebilecek paketler ve paket özelleştirme menüsüne geçiş

Paket Grubu

Açıklama

Masaüstü ortamı (GNOME)

Öntanımlı RHEL GUI masaüstü. Pek çok
sunucu işi için gerekmiyorken, Red Hat
sınavları boyunca GNOME kurmaya ihtiyaç
duyacaksınız.

Yönetimsel Araçlar

Red Hat'ın GUI yönetim araçlarını içerir. Eğer
GUI'den
Red
Hat
yapılandıracaksanız
faydalıdır.

Sunucu Yapılandırma Araçları

Pek çok büyük sunucu için Red Hat'ın temel
GUI yapılandırma araçlarını ekler.

Web Sunucu

Apache Web
paketleri kurar.

Windows Dosya Sunucusu (SMB)

Samba istemci ve sunucu paketlerini içerir.

Grafiksel Internet

TCP/IP
ağları
üzerindeki
iletişim
bağlantılar için grafiksel araçlar

Metin Internet

TCP/IP ağlar için iletişim ve bağlantılar için
metin tabanlı araçlar

Yazdırma Desteği

Bir yazıcıya bir bilgisayarı bağlamak için
gerekli temel yazılım ve bir yazıcı sunucu
olarak onu ayarlama.

Öntanımlı Paket Grupları

Sunucuya

uygun

temel

ve

Paket Kurulumunu Özelleştirme
Pek çok durumda Red Hat sınavları boyunca kuracağınız paketleri özelleştirmek
en iyi olacaktır. Alternatif olarak, redhat-config-packages (ya da system-configpackages)
kullanabilirsiniz. Eğer sınavınızda bir posya sunucu için
gereksinimlere bakıyorsanız, Posta Sunucu, Grafikler ve Kernel Geliştirme Paket
gruplarını seçmek isteyeceksiniz.
Paket Grupları
Kurduğunuz bir paketin diğer paketlere bağımlı olduğunu unutmayın. Örneğin,
eğer GNOME masaüstü ortamı paket grubunu kurmak isterseniz, Red Hat
kurulum programı X Windows Sistemi paket grubunu da kurmanızı isteyecektir.

RHEL Posta Sunucusu paket grup detayları

X Pencere Sistemi
Bu paket grubu redhat-config-xfree86 (ya da system-config-xfree86) ile
başlatabildiğiniz Red Hat GUI Ekran Ayarları aracı gibi kritik araçlar,
kütüphaneler ve temel Linux GUI fontlarını içerir. Eğer KDE ya da GNOME
masaüstü ortamlarını kuruyorsanız gereklidir.
Bir Linux yöneticisi olarak, komut satırından Linux yapılandırmak için
yeteneğinize güvenebilirsiniz. Pratikte GUI olmaksızın bilgisayarlarınıza Linux
kurabilirsiniz.

GNOME Masaüstü Ortamı
GNOME grubu GNOME Ağ Nesne Model Ortamını kurmak için gerekli temel
paketleri içerir. GNOME RHEL için öntanımlı GUI iken, sınavınızdaki içerikleri
dikkatli okuyun.
KDE Masaüstü Ortamı
KDE grubu RHEL için ana alternatif GUI olan K Masaüstü Ortamını kurmak için
gerekli temel paketleri içerir. Diğer Linux dağıtımlarının bazıları için öntanımlı
masaüstüdür.
Düzenleyiciler
Bunlar Linux'a uygun temel metin düzenleyicileri içerir: vi ve emacs. Aynı
zamanda bir Macintosh stili metin düzenleyici olan nedit içerir. Linux kurtarma
kipinde kullanmak için vi'yi bilmeniz önemliyken, emacs metin düzenleyici
Linux ve Unix dünyasının pek çok popüler metin düzenleyicisi olabilir. 1.44 MB
ile sınırlı bir kurtarma disketine emacs eklemek imkansızdır.
Mühendislik ve Bilim
RHEL gnuplot, pvm ve units gibi matematiksel ve bilimsel amaçlar için paket
grupları içerir.
Grafiksel Internet
Linux Firefox Web tarayıcı, xchat ve gaim anlık mesajlaşma araçları ve Evolution
kişisel bilgi yöneticisi dahil Internet erişimi içim farklı GUI istemcileri içerir.
Metin Tabanlı Internet
Linux fetchmail ve mutt e-posta okuyucuları ve elinks Web tarayıcı dahil
Internet erişimi için metin tabanlı farklı istemciler içerir.
Ofis/Verimlilik
Bu grup PDF okuyucuları gibi ilişkili paketler kadar iyi OpenOffice.org ve benzeri
Linux Ofis programlarını içerir. Bunlar yaklaşık 300 MB yer tutar.
Not: Red Hat sınavlarında zaman önemlidir. Sınavınızda özellikle gerekmedikçe,
Ofis/Verimlilik paket grubunu kurmayın.

Ses ve Video

Ses ve Video grubu ses ve video sisteminizin temel bileşenlerini birbirine
bağlamak ve ses kartlarını kullanmanıza izin vermek için gerekli paketleri kurar.
Bu paket grubunu dışarda bırakmayın. Bazı insanlar RHCE sınavı boyunca bir
ses kartını yapılandırmayı sorar. Bu yüzden Linux masaüstü ortamını
yapılandırdığınız zaman bu paket grubunu kurmak istemeniz mümkündür.
Yetkilendirme ve Yayınlama
Bu grup DocBook ve TeX gibi çeşitli belgeleme sistemleri için destek içerir.

Grafikler
Bu paket grubu grafiksel uygulamaların bir sayısı ve X Window paketini
otomatik olarak kapsar. Paket grubu GIMP gibi pek çok grafiksel uygulamayı
kapsar.
Oyunlar ve Eğlence
Bu paket grubu ile dikkatli olun. Bir sunucu sistemine oyun kurmak ister
misiniz? RHCE ve RHCT sınavları boyunca bu paket grubunu kuracağınızdan
şüpheliyim.
Sunucu Yapılandırma Araçları
Red Hat GUI sunucu yapılandırma araçları geliştirmiştir. Uzman kullanıcılar için
komut satırı arayüzünden pek çok servisi yapılandırmak daha hızlıdır. RHCE
sınavı sunucuları yapılandırmanızı gerektirir. Bu yüzden bu paket grubunu
kurmanızı öneririm. Sınavınız boyunca bu paket grubu hayat kurtarıcı olabilir:


redhat-config-bing

(system-config-bing)

Domain

Adı

Servisi

(DNS)

yapılandırma aracı


redhat-config-httpd ( system-config-httpd) http (Apache) yapılandırma

aracı





redhat-config-network ( system-config-network) Ağ Yapılandırma Aracı
redhat-config-nfs (system-config-nfs) NFS Sunucu Yapılandırma Aracı
redhat-config-printer (system-config-printer) Yazıcı Yapılandırma Aracı
redhat-config-samba
(system-config-samba)
Samba
Sunucusu

Yapılandırma Aracı


redhat-config-securitylevel

(system-config-securitylevel)

Güvenlik

Seviyesi Yapılandırma Aracı


redhat-config-services (system-config-services) Servis Yapılandırma Aracı

Web Sunucu
Web Sunucu grubu Apache ve squid gibi destekleme modülleri ve yapılandırma
dosyalarını kurar. RHEL için öntanımlı kurulur.
Mail Sunucu
Bu grup bir postfix mail sunucu ya da sendmail tabanlı IMAP yapılandırmak için
gerekli paketleri içerir. Öntanımlı olarak kurulmuyorken, RHCE sınavı boyunca
sendmail ya da postfix gibi bir mail sunucu yapılandırma zorunda kalacaksınız.
Windows Dosya Sunucusu
Bu grup bir Microsoft Windows temelli ağ üzerindeki bir sunucu ve bir istemci
olarak Linux ayarlamak için gerekli Samba paketlerini içerir. Öntanımlı olarak
kurulur ve RHCE ve RHCE sınavlarının her ikisi boyunca Samba yapılandırmak
zorunda kalmanız mümkündür.
DNS İsim Sunucusu
DNS İsim Sunucu grubu yerel Linux bilgisayarınız üzerinde bir DNS sunucusu
sürdürmek ve yapılandırmak için ihtiyaç duyduğunuz araçları içerir. Linux
dünyasında, bir DNS sunucusu aynı zamanda bir nameserver olarak bilinir.

FTP Sunucusu
Bu, öntanımlı Red Hat FTP sunucu olan Very Secure FTP Daemon (vsftpd) yi
içerir. Öntanımlı olarak kurulmuyorken, RHCE sınavı boyunca, bir FTP sunucus
yapılandırmak zorunda kalacaksınız.
SQL Veritabanı
SQL temel veritabanı dillerinden biridir. Bu grup PostgreSQL veritabanı sistemi
için destek içerir. Öntanımlı olarak kurulmaz.
MySQL Veritabanı
Bu grup MySQL veritabanı sistemi için destek içerir. Öntanımlı olarak kurulmaz.
Haber Sunucusu
Bu haber sunucusu haber gruptur.
Ağ Sunucusu
Bu paket grubu bir ağ çalıştırma faydalı küçük sunucular içerir. RHEL kurulum
işlemi boyunca bu paket grubunu seçerseniz, Red Hat DHCP ve NIS sunucularını
kurar.
Kalıt Ağ Servisleri
Çeşitli kalıt ağ servisleri vardır. TFTP ve RSH (Remote Shell) gibi sunucuları
kurmanıza izin veren paketler içerir.

Kalıt Ağ Sunucuları Paket Grubu

Geliştirme Araçları
Bu grup geniş bir geliştirme aracı paket grubu içerir. İlave geliştirme araçları
GNOME geliştirme, Grafikler, Web Sunucusu, Haber Sunucusu ve daha fazlasını
kurduğunuz zaman eklenir.
Kernel Geliştirme
Bu grup 500 MB'in üstünde disk alanı gerektiren çok geniş Kernel kaynak
paketlerini içerir.
X Yazılım Geliştirme
X Yazılım Geliştirme ilave GUI uygulamaları geliştirmek için gerekli Xfree86devel gibi temel paketleri içerir. Sınav boyunca bu paketleri kurmanız
gerekmeyecektir büyük olasılıkla.
GNOME Yazılım Geliştirme
GNOME grubu ilave GTK+ ve GNOME GUI uygulamaları geliştirmek için gerekli
temel paketleri içerir.
KDE Yazılım Geliştirme
KDE grubu ilave QT ve KDE GUI uygulamaları geliştirmek için gerekli temel
paketleri içerir.
Kalıt Yazılım Geliştirme
Bu grup eski C ve C++ dil derleyicileri için destek içerir.
Yönetim Araçları
Red Hat GUI yönetim araçları serisi geliştirmiştir. Uzman kullanıcılar için komut
satırı arayüzünden pek çok servisi yapılandırmak daha kolaydır. Bu GUI araçları:












Aynı
zamanda yetkilendirme aracı olarak bilinen, NIS ve SAMBA istemcileri ve
daha fazlasının yapılandırmasını destekler.
redhat-config-date (system-config-date) aynı zamanda Tarih/Zaman
Özellikleri aracı olarak bilinen, sisteminizin tarih ve zamanını
yapılandırmanıza izin verir.
redhat-config-keyboard
(system-config-keyboard)
farklı bir klavye
seçmenize izin verir; aynı zamanda, klavye yapılandırma aracı olarak
bilinir.
redhat-config-kickstart (system-config-kickstart) bir kickstart dosyasını
özelleştirme için bir GUI açar; aynı zamanda Kickstart Yapılandırıcı olarak
bilinir.
redhat-config-language (system-config-language) farklı dillerdeki GUI'nin
yapılandırmasını destekler; aynı zamanda Dil Seçme aracı olarak bilinir.
redhat-config-nfs (system-config-nfs) bir NFS sunucunun yapılandırmasına
izin verir; aynı zamanda NFS Sunucusu Yapılandırma aracı olarak bilinir.
redhat-config-packages (system-config-packages) RHEL'yi kurduktan
sonra paketler kurmanıza izin verir; aynı zamanda Paket Yönetim aracı
olarak bilinir.
redhat-config-authentication

(system-config-authentication)









redhat-config-proc (system-config-proc) Kerneli özelleştirme için bir GUI

açar. Fonksiyonel olarak Windows'un Registry Editor'üne benzerdir. Aynı
zamanda Kernel Düzenleme aracı olarak bilinir.
redhat-config-rootpassword (system-config-rootpassword) root şifresini
değiştirmenize izin verir
redhat-config-soundcard (system-config-soundcard) otomatik olarak pek
çok ses kartını yapılandırır
redhat-config-users
(system-config-users)
kullanıcılar
ve
grupları
oluşturmayı ve düzenlemeyi sağlar; aynı zamanda Red Hat Kullanıcı
Yöneticisi olarak bilinir.
redhat-logviewer
(system-logviewer)
standart
günlük
dosyalarını
görüntüleme için bir GUI sağlar; aynı zamanda System Günlükleri
yapılandırma aracı olarak bilinir.

System Araçları
Bu paket grubu ethereal ağ trafik okuyucusundan zsh kabuğuna, çeşitli araçlar
içerir. Bu paket grubu öntanımlı olarak kurulmaz.
Yazdırma Desteği
RHEL Common Unix Printing System (CUPS) için destek içerir. IPP olarak bilinen
sonraki nesil yazdırma protokolünü destekler. Bir kez kurulduğunda, redhatconfig-printer (system-config-printer) aracının yardımı ile birlikte ağ yazıcılarını
tanımaya yardım edebilir.

BÖLÜM 2.05
Gerekli Disk Alanı
Pek çok bilgisayar çok geniş disklerle gelir. Eğer yeterli alanınız yoksa,
kurulumun türüne uygun alan gereksinimlerini dikkatlice izlemelisiniz.
Dosya Sistemleri
Öntanımlı olarak, RHEL kurulum programı farklı dizinlere uygun çoklu bölümlerayrık bölümler yapılandırır. Ayrı bölümlerin avantajı sisteminizdeki riskleri
sınırlandırmaktır. Örneğin, pek çok webmaster sitelerini ziyaret eden tüm
kullanıcılardaki ilişkili verileri günlük olarak yazılacak günlük dosyalarını kendi
web sitelerinde yapılandırır. Bu dosyalar çok geniş olabilir.
Dosya Sistemi Hiyerarşi Standardı
FHS Linux ve Unix tabanlı sistemler için dizinleri organize eden bir standarttır.
Her FHS işletim sistemi ters bölü tarafından sembolize edilen, üst dizin (/) root
ile birlikte başlar. Tüm diğer dizinler root'un alt dizinidir.
Neden Ayrı Dosya Sistemleri?
Unix bugünün standartlarına göre disk alanının küçüçük olduğu zamanda
geliştirilmiştir. Çünkü Unix çok büyük şirketler ve üniversiteler için bir işletim
sistemi olmuştur. Yöneticiler her Unix bilgisayar için ayı fiziksel diskler çoklu
erişime sahiptiler. Onlar daha küçük daha yönetilebilir bölümler içerisinde
dosya sistemleri ayırma yoluyla alan avantajı yakaladılar. Farklı dizinler farklı
fiziksel sürücüler üzerinde bağlanabilmişti.

Bu avantajlara sahipti. Daha küçük bölümleri yönetmek daha kolaydır. Daha
küçük bölümler yedeklemek ve geri yüklemek daha kolaydır. Bölümün sınırı
herhangi belirli dizin tarafından alınabilen boşluğu sınırlayabilir. İlave güvenlik
için “read-only” olarak belirli bölümleri ayarlayabilirsiniz.
Farklı Dizinler Üzerinde Linux Dosya Sistemlerini Yapılandırma
Bir RHEL Sunucu dosya sistemi ayarladığınız zaman, Red Hat sizin için
bölümleri yapılandırabilir. Öntanımlı olarak, Red Hat bir /boot dizin bölümü ve
bir (/) root dizini yapılandırır. İlave dosya sistemleri ayrı bölümler üzerine
bağlanmış olabilir. Bazı örnekler: /home, /usr, /var/, /development, /dbms,
/financials, /inventory. /tmp dizini sık sık ayrı bir dizin üzerine bağlanır.
Diğer Mümkün Ayrı Dosya Sistemleri
Gömülü servisler aynı zamanda ayrı dosya sistemleri için iyi adaylardır.
Örneğin, Web ve FTP servisleri gibi belirli uygulamalar gigabyte'larca veri
alabilir. Dosyaları /var/www/html ve /var/ftp/pub dizinleri içinde kaydeder.
Eğer sorunlar belirli servislerle meydana gelirse, bilgisayarınızın huzurunu
korumak istersiniz. NFS ve Samba gibi dosya paylaşım servisleri güvenlik riski
sunar. Çünkü onlar diğer kullanıcılara paylaşımlı dizinler açar. Eğer ayrı dizinler
üzerine o servisleri bağlamazsanız, büyük bir dosya gönderen herhangi biri
hard diskinizi doldurmayı düşünebilirdi.
Eğer kullanıcılar ve dosyalar çoksa, farklı fiziksel dizinler üzerindeki ayrı
bölümler üzerinde paylaşılan dosyaları yaymak isteyebilirsiniz. Bu durumda,
her kullanıcı zamanın tümünde aynı sürücüden veri çekemeyekti.

Kurulum İşlemi

BÖLÜM 2.06

RHCE ya da RHCT sınavları boyunca, kurulum dosyalarına erişebileceksiniz.
RHEL workstation ya da sunucusunu kurabileceğiniz 4 yöntem vardır:
➔
➔
➔
➔

RHEL kurulum CD'sinden bir kopyadan
Birinci RHEL kurulum CD'sinden önyükleme ile
Özel RHEL boot CD'sinden önyükleme ile
RHEL kurulum işlemine başlamak için tasarlanmış bir disketten
önyükleme ile.

Son üç seçenek genellikle bir ağ üzerinde RHEL kurabileceğinizi varsayar.
Eğer Bir Kurulum Disketi ya da CD'ye İhtiyacınız Varsa
Eğer birinci kurulum CD'niz yoksa, özelleştirilmiş bir boot disketi ya da CD'den
ağ kurulumunu başlatabilirsiniz. RHCE ya da RHCT sınavlarında sizin için biri
sağlanıyorsa, sınav için pratik yaparak nasıl oluşturacağınızı bilmelisiniz. Birinci
kurulum CD'si üzerindeki images dizinindeki dosyaların birinden yapabilirsiniz.
•
•

Bootdisk.img -> boot disketi için
boot.iso -> boot CD için

Eğer bir boot disketi oluşturursanız, aşağıdaki sürücü image'lerinin bir ya da
daha fazlasına ihtiyaç duyacaksınız.

•
•
•

Pcmciadd.img -> PCMCIA adaptörleri için ilave destek
drublock.img -> özel donanım için ilave sürücüler
drunet.img -> ilave ağ kartı sürücüleri

Boot Disketi Oluşturma
Bir 1.44 MB floppy disketi üzerine, birinci RedHat kurulum CD'sinden boot
image'leri projelendirmenin iki kolay yolu vardır. Microsoft tabanlı
sistemlerinizde aşağıdaki komutu verin:
E:\>dosutils\rawrite.exe (E burada CD-ROM sürücüsü)

Rawrite.exe programı diskete yazmak için dosya ismine komut verir. Sonraki
adımda, hedef sürücünüz komutlanır ve normalde A sürücüsüdür.
İlk komutta, aşağıdaki gibi dosya isminin tam yolunu girin.
E:\images\filename.img

Herhangi Unix/Linux Sisteminde Disket İmage'i Oluşturma
CD-ROM'a takılı olan CD ile aşağıdaki komutları kullanarak disket image'i
oluşturulabilir.
#mount /mnt/cdrom
#dd if=/mnt/cdrom/images/bootdisk.img of=/dev/fd0

Alternatif olarak bir disket sürücüsünde direk olarak, sadece seçtiğiniz “cat” ile
disk image'i alınabilir.
#cat /mnt/cdrom/images/pcmciadd.img > /dev/fd0
#dd if=/dev/fd0 of=diskboot.img (Bir disketin kopyasını kaydeder)

Aynı zamanda /images dizini içinde boot.iso dosyasından bir boot CD'si
oluşturabilirsiniz.
#cdrecord -v speed=1 dev=0,0,0 /mnt/cdrom/images/boot.iso
“cdrecord –scanbus” komutu ile “dev” parametresi için farklı ayar bulabilirsiniz.

CD-ROM ya da BOOT Disketi Kurulumu Başlatır
CD-ROM'dan ya da bir kurulum boot disketinden bilgisayarınızı boot etmelisiniz.
Birkaç dosyadan sonra aşağıdaki gibi RHEL kurulum ekranı görünmelidir:
[F1-Main]
boot:

[F2-Options]

[F3-General]

[F4-Kernel]

[F5-Rescue]

F2 tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi işlem başladığı zaman
mevcut seçenekler göreceksiniz.

Eğer internetten yüklediğiniz kurulum CD'lerinden çalışıyorsanız, ilk adım CD'yi
kontrol etmek olmalı. Red Hat bu işlem için kullanabileceğiniz checksum'lar
sağlıyorken, CD'nizi kontrol etmek için en iyi yol linux mediacheck seçeneğidir.
Not: Eğer grafik donanımınız ile ilgili bir sorun varsa, ilk ekrandan F3'e basın.
Genel Boot Yardım ekranı altında tanımlandığı gibi, linux resolution=800x600
gibi bir komutla belirli bir çözünürlük ile kuruluma zorlayabilirsiniz.

boot: yazan yerden kurulum işlemine başlamak için üç temel seçenek vardır:





Grafiksel Kip; Öntanımlı olarak, Red Hat grafik kipte CD'den kurulur. Eğer

CD'den kuruyorsanız, sadece boot: kısmında ENTER tuşuna basın. Eğer
bir ağ üzerinden kuruyorsanız, grafiksel kurulumlar bir NFS bağlantısı
üzerinden desteklenir.
Metin Kipi; linux text seçeneği metin kipi olarak bilinen daha düşük
yoğunluklu grafiksel bir kurulum başlatır.
Ağ Kurulumu; Bir ağ üzerinden RHEL kurmak için kurulum CD'si ya da
boot disketi kullanabilirsiniz. Eğer kurulum CD'sinden boot ediyorsanız,
boot: kısmında linux askmethod yazın. Bu, size RHEL kurulumunu bir ağ
sunucusu ya da CD'den kurmak isteyip istemediğinizi sorar.

Temel Kurulum Öngörünümü
Büyük bir olasılıkla, RHCE ve RHCT sınavları boyunca uzak bir NFS
sunucusundan grafiksel bir kurulum yapacaksınız. Bu yüzden işlem adımları bu
senaryoya göre temellendi. Sonraki bölümde labaratuvar ya da çalışmalarda
uzak FTP ya da http sunucusundan ve bir CD'den RHEL kurulumu fırsatına sahip
olacaksınız.

(1) Bilgisayarınızı birinci RHEL CD'sinden ya da bir boot disketinden başlatın.
(2) Boot gördüğünüz zaman “linux askmethod” komutunu girin. Bu geçici
olarak metin kipinde kurulum işlemini başlatır. Seçenekler arasında “TAB”
tuşu ile dolaşın.
Kurulum işlemine başlama

(3) Kurulum işlemi boyunca kullanacağınız dili seçin.
(4) Seçtiğiniz dile bağlı olarak ön tanımlı klavye ürünü seçin.
(5) Kurulum yöntemini seçin. Önceki bölümde, bir NFS kurulum sunucusu
yapılandırması anlatıldı. Bu yüzden NFS image seçeneğini seçin. Daha
önce oluşturduğunuz disketi takın ve “A sürücüsü diskini kullan” seçeneği
ile bağdaşan komutları takip edin.
(6) IP adresi bilgisini yapılandırın. Eğer ağınızda bir DHCP sunucusu varsa,
ön tanımlı yeterli olmalıdır. Aksi takdirde “Use Dynamic IP Configuration”
seçeneğini işaretleyin ve en son ki IP adresi ve ağ maskesini girin (bir ağ
maskesi aynı zamanda IPV4 Subnet Mask olarak ta bilinir).
(7) Sonraki adımda, uzak NFS sunucusundaki bilgisayara yönleneceksiniz.
Paylaşılmış dizin olarak ayarlanmış, NFS sunucusunun IP adresini ya da
konak adını yazın (eğer bir konak adı girerseniz, ağınızda çalışan bir DNS
sunucusuna ihtiyacınız olacak). Eğer önceki bölümde açıklamalarla
ayarladığınız NFS kurulum sunucusu ayarlıysa, RedHat dizini metin
kutusuna adını girin.

Kurulum için TCP/IP yapılandırması

(8) Şimdi ilk RedHat grafiksel kurulum ekranını göreceksiniz. Devam etmek
için Next'e tıklayın. Klavye ve dili zaten ayarladığınız için, RHEL bu
grafiksel adımları atlar.

Bir NFS sunucuya bağlanma

Bir HTTP sunucuya bağlanma

Bir FTP sunucuya bağlanma

(9)

Şimdi otomatik ve el ile disk bölümlendirme arasında seçim
yapabilirsiniz. Eğer otomatik bölümlendirmeyi seçerseniz diskiniz “boot>100MB, swap ve / kök dizini” olarak ayrılır. El ile bölümlendirmeyi seçin
ve Next düğmesine tıklayın.
Bölümlemeniz otomatik olarak yapıldığı zaman sonuç

Konum
/boot

Boyut
100 MB

Swap

İki kez mevcut RAM

/

Sürücü üzerindeki geri kalan alan
(10) Şimdi ayrılmış olarak partition'ları ayarlayabilirsiniz. Grafiksel Disk Druid
ekranı gösterilir.

Not: Disk Druid'in tüm özelliklerinin nasıl kullanılacağını öğrenin. Sınavınız
boyunca
partition'ların tüm sıralamalarını oluşturmak zorunda kalacağınız
oldukça mümkündür.
Aşağıdaki 3 çalışma bu disk yapılandırma aracının
önemli özelliklerini öğretmek ve pratiğinize
yardım
etmek
için
tasarlanmıştır.

Disk Druid

Alıştırma 2-2
Temel Bölümlendirme

Bu, Disk Druid ile birlikte ne yapabileceğinizle ilgili bir RAID dizisini nasıl
oluşturabildiğinizi görmek için harika bir fırsattır. Bu çalışmada bir hard disk ile
birlikte bir bilgisayara partition ekleme pratiği yapacaksınız (Eğer iki hard
diskiniz yoksa ya da 9 GB boş alanı olan tekbir hard diskiniz varsa, en iyisini
yapın. Her partitionda farklı boyutlar ayırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. O zaman
tamam).
Eğer swap partition'a 512 MB, /home partition'a 500 MB ve /boot partition'a
100 MB ayırdıysanız, bu yapabildiklerinizi gözler önüne serer. Kalan alanı (/)
root dizininine tahsis edin. /boot partition birincil partition olmalıdır.

Bu çalışmada adım 1'e geçmeden önce, bu bölüm içinde daha önce tanımlanan
kurulum işleminin ilk 10 adımını işletmek zorundasınız. Bunu yapmak için
Ctrl+Alt+Delete ile bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz ya da alternatif
olarak kurulum işleminin ortasında bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.
(1) Disk Druid menüsü içinde “Yeni” düğmesine tıklayın. Bu yeni bir partition
ekleme penceresi açar.
(2) “Bağlama Noktası” metin kutusunda /boot'u seçin. Boyut kutusunda 100
MB değerini girin. “Birincil Partition Olmaya Zorla” seçeneğini seçin ve
tamam'a basın.

Yeni bir bölüm ekleme

(3) Diğer partition'lar için 1. adımdaki /tmp, /var ve /home için tekrarlayın.
Bunlar birincil partition olmayacak.
(4) Şimdi swap partition'ı oluşturun. 1. adımdaki gibi bağlama noktasını
/swap yapın ve değer olarak 512 MB girin.
(5) Geriye kalan boş alan için yine “Yeni Partition Ekle” düğmesine
tıklayarak, bağlama noktasını (/) root yapın ve “İzin Verilen Tüm Alanı
Kullan” seçeneğini işaretleyip Tamam'a basın.
(6) Disk Druid ekranını gözlemleyin.
(7) Bu aşamada, 3 seçeneğimiz var. Diğer iki çalışma ile devam edebilir,
adım 12 ile kurulum işlemine devam edebilir ya da bilgisayarı kapatma
yoluyla tamamen kurulumu durdurabilirsiniz.

Bölümleme sonrası Disk Druid

Alıştırma 2-3
RAID Bölümlendirmesi

Bölüm-4'te tanımlandığı gibi bu, RAID 1 yazılım düzenlemesi içinde aynı verinin
her iki partition'a kopyalandığı bir aynalamadır. Efektif bir RAID sistemi için,
düzenleme içindeki her partition farklı fiziksel hard disk üzerinde konumlanmış
olmalıdır. Eğer bir hard disk başarısız olursa, düzenleme içindeki verinin
tümünü kaybetmezsiniz.
Pratikte önerilmiyorken, eğer farklı iki hard diskiniz yoksa, şimdilik tamam.
Sınav boyunca bir fiziksel hard disk ile bir bilgisayar üzerinde RAID düzenlemesi
ayarlamanız mümkündür. Bu sınavın amacı, Disk Druid ile nasıl bir RAID
düzenlemesi yapılacağını öğrenmektir.
Bu çalışmada, /home/mj dizini için 100 MB'lik bir RAID 1 yazılımı ayarlayacağız.
Temel kurulumda gösterilen durumda, ilk olarak /dev/hda tarafından sunulan
birinci hard disk üzerindeki bazı bölümleri yapmaya ihtiyacımız var. Bu
bilgisayar üzerinde, iki hard diskteki boş alanlara sahibiz . Adım 1'e geçmeden
önce, önceki kısımda tanımlanan kurulum işleminin ilk 11 adımını çalıştırmak
zorundasınız (eğer baştan başlamak isterseniz).
(1) Birinci hard disk üzerindeki (/dev/hda) root dizini partition'ı renklendirin
ve “Düzenle” ye tıklayın. Bu, Partition Düzenleme penceresi açar.
(2) Size (MB) metin kutusuna, mevcut yapılandırmadan daha küçük (/) root
dizini için bir boyut girin. Bu amaç için, root partition'a ayrılan 2500
MB'den 500 MB tahsis ettik. “Fixed Size” seçeneğinin seçili olduğuna

emin olun ve TAMAM'a basın.
(3) RAID'e tıklayın. Bu RAID Seçenekleri menüsünü açar.

“Bir RAID Partition'ı Oluştur” seçin ve TAMAM'a basın. Bu, bir RAID Dosya
Sistemi Türü ile birlikte “Partition Ekle” penceresi açar. İzin verilen sürücüler
listesinden birinci Fiziksel Hard Diski seçin. Bu partition'ın boyutunun 100MB'a
sabitlendiğine emin olun. TAMAM' basın.
(4) Diğer Fiziksel Hard Disk üzerinde konumlu olan, ikinci RAID partition
içinde 2 ve 3 nolu adımları tekrarlayın.
(5) RAID'e tıklayın. Şimdi(öntanımlı /dev/md0) seçeneğini bir aygıtı
oluşturmak için seçmiş olacaksınız. Sonra TAMAM'a basın. Bu, RAID Aygıtı
Yap penceresi açar. Gördüğünüz gibi, RAID üyelerinin boyutu tıpatıp aynı
olmaya ihtiyaç duymayacak.

(6) Bağlama noktası metin kutusuna /home/mj girin. RAID Level açılır
kutusuna tıklayın ve RAID1 seçin. Eğer üç RAID dizininden daha fazlasına
sahip olsaydınız, ayrık olarak birine tahsis edebilirsiniz. TAMAM'a basın.
Tebrikler! Bir RAID düzenlemesi oluşturdunuz.

Alıştırma 2-4
LVM Bölümlendirmesi

Bu çalışmada, /home/angels dizini için 100 MB bir LVM sistemi ayarlayacağız.
(1) Birinci Hard Disk üzerindeki (/dev/hda) root dizini partition'ı üzerine gelin
ve Düzenle'ye tıklayın. Bu, Partition Düzenleme penceresi açar.
(2) Size(MB) metin kutusunda, mevcut yapılandırılandan daha küçük root (/)
dizini için bir boyut girin. Bu amaç için, root partition'a ayrılan 2500 MB'in
500 MB'nı tahsis ettik. “Fixed Size” seçeneğinin seçili olduğuna emin olun
ve TAMAM'a basın.
(3) “Yeni” ye tıklayın. Açılan “Partition Ekle” penceresinde, Dosya Sistem
Türü açılır kutusuna tıklayın. LVM'yi seçin. İzin verilen sürücü listesindeki
birincil fiziksel hard diski seçin. Bu partition'a 100 MB ayrıldığına emin
olun. TAMAM'a basın.

(4) 2. adımı tekrarlayın. 4 LVM partition'a sahip olana kadar tekrarlayın.
(5) LVM'ye tıklayın. Bu LVM Volume Group Yap penceresini açar. Mevcut LVM
partition'larının tümü metin kutusunu kullanmak için Fiziksel Volume
içinde seçilir. Seçtiğiniz LVM partition'larını seçmede ya da seçmemede
serbestsiniz.

(6) “Ekle” ye tıklayın. Bu Logical Volume Yap penceresini açar. Bağlama
Noktası metin kutusuna /home/angels girin. İstediğiniz gibi Logical Volume
ismini ve boyutunu değiştirebilirsiniz. TAMAM'a basın.

Not-1: Bir LVM volume üzerinde /boot dizinini ayarlamayın. Düzenli bir
partition üzerine /boot dizinine
sahip
olmadıkça,
diğer
LVM
volume'lerini
başlatamayacaksınız.

(7) “LVM Grubu Yap” penceresindeki sonucu inceleyin. TAMAM 'a basın.
(8) Disk Druid penceresindeki sonucu inceleyin. Tebrikler! Şimdi bir LVM
sistemi oluşturdunuz.
(9) Bu noktada, 3 seçeneğiniz var. 11. adımla birlikte kurulum işlemine
devam edin. Exercises 2-2 ve 2-3 ile devam edin ya da bilgisayarınızı
kapatma yoluyla kurulumu tamamen durdurun. Şimdi RedHat kurulum
adımlarıyla devam ediyoruz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(10) Şimdi Disk Druid işlemi ile birlikte daha fazla rahatlamış olmalısınız ve
RedHat sınavlarında gerekli partition türlerini oluşturabilirsiniz. Devam
etmek için Next'e basın.
(11)
Sonraki
adımda,
boot
yükleyiciyi
yapılandırabileceksiniz.
Bilgisayarınızdaki BIOS'un Linux'u nasıl bulduğunu anlamanıza yardım
edebilir. GRUB öntanımlıdır.
a)

Sınavınız boyunca GRUB yerine LILO yapılandırmaya karar
verdiyseniz, Change Boot Loader'a tıklayın.
b) Aynı zamanda boot loader şifresini ayarlayabilirsiniz.
c) Eğer “Gelişmiş Boot Loader Seçeneklerini Yapılandır” seçtiyseniz, bazı
eski hard disklerin ihtiyaç duyduğu LBA32 adreslemeyi zorlayan boot
partition'ın ilk sektörü üzerindeki boot loader'ı yerleştirebildiğiniz
yerde, sonraki adımdan önce farklı bir menü alırsınız.

d)

Gelişmiş boot loader'ı yapılandırma menüsü ile birlikte seçtiğiniz
kernel parametrelerini ekleyebilirsiniz.

Not-2: RHCE ve RHCT kurulum ve yapılandırma sınavı için, IP adresi
talimatlarını
dikkatlice
takip edin. Eğer sınav odanızın ağında bir DHCP
sunucusu varsa, bir
DHCP sunucusundaki Ağ Yapılandırma noktalarına emin
olun. Bilgisayarınız için belirli bir konak adı
ayarlamak
için
talimatları
alabilirsiniz.

(12) Şimdi ağınız üzerinde bu bilgisayarı yapılandırabileceksiniz. Ağ
üzerinde uzak bir bilgisayardan kurulum yaptığınızı varsayın, ekranda ağ
kartınız için aşağıdaki TCP/IP yapılandırma penceresini göreceksiniz. El ile

Ip adres bilgisisini girebilir ya da bir DHCP sunucuya bu görevi
bırakabilirsiniz. Bazı DHCP sunucuları konak isimlerini atayabilir.
Seçimlerinizi yapın ve ilerleyin.

(13) Zaman Bölgesi Seçimi ekranında, bulunduğunuz konuma ait bölgeyi
seçin. Bu, sadece bu bilgisayardaki işletim sistemini varsayar. Sistem
Saati UTC kullanır seçeneğini aktif yapın (Bu seçenek aynı zamanda
Windows'a sahip bir bilgisayar üzerinde sorunlara neden olabilir). Sonra
ilerleyin.
(14) Sonraki ekranda root yönetici şifresi için şifre gireceksiniz. Yönetici
şifresini girdikten sonra devam edin.
(15) Şimdi öntanımlı Paket Kurulum ekranını göreceksiniz. Bu grup size
özel sınavın tüm gereksinimlerini karşılamadıkça, “Kurulacak Paket
Ayarlarını Özelleştir” seçeneğini seçin ve ilerleyin.
(16) Aşağıdaki ekranda gösterilen Paket Grup Seçimi, sınavdaki
gereksinimleriniz için ihtiyaç duyacağınız paket gruplarını içerir. Buradan
seçimlerinizi yapın ve ilerleyin.

(17) Son olarak, bir özet ekranı alırsınız. Önceki adıma geri dönmek için
bu ekranda geriye dönebilirsiniz. Aksi takdirde, kurulum işlemine
başlamak için ilerleyin.
Not-3: Kurulum işlemi boyunca biraz ölü zamana sahip olacaksınız. Bu zamanı
sisteminizi yapılandırmak için kullanabilirsiniz. Sadece Ctrl+Alt+F2'ye basın
ve bir
kabuk ekranı
göreceksiniz.
Kurulum
işlemi
boyunca
/mnt/sysimage alt dizini üzerine
bağlanmış standart bir root dizini
bulacaksınız. Seçtiğiniz dosyaları
düzenleyebilirsiniz.

(18) Kurulum işlemi bittiğinde RHEL artık sisteminize kurulmuş olur. CD'yi
çıkarttıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir.
(19) Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra ekrana, bazı temel
yapılandırmalar üzerinden bilgisayarınızı ayarlayacağınız bir ekran gelir.
Bu ekranda; güvenlik duvarı, SELinux yapılandırması, kullanıcı oluşturma
ve yazılım güncellemelerini ayarlama gibi bölümler vardır.

(20) Lisans anlaşmasını kabul ettikten sonra ekrana güvenlik duvarı
yapılandırma penceresi gelir. Genel olarak, bir yerel ağ içerisinde bir iş
istasyonu için bir güvenlik duvarı yapılandırmaya ihtiyaç duymazsınız.
Güvenlik duvarları genel olarak, Internet ve bir LAN gibi ağlar arasında
yönlendirici ya da bağlantı noktası olarak hizmet veren bir bilgisayar
üzerinde kurulur. Bu ekranda güvenli servisleri işaretleyebilir ya da
istediğiniz portları kısıtlayabilirsiniz.
(21) Sonraki ekranda SELinux için ayarlama yapacaksınız. SELinux,
geleneksel bir Linux sisteminde ince taneli güvenlik kontrolleri sağlar. Pek
çok kişi bunu öntanımlı olarak tutar.
(22) Bir sonraki ekranda Red Hat'ın yeni bir özelliği olan Kdump bölümü
gelir. Bu bölüm kernel çökme mekanizmasıdır. Sistem çökmesi olayında,
çökmenin sebebini belirlemede kdump sisteminizin bilgisini
yakalayacaktır.
(23) Tarih ve zaman ekranında, sisteminiz için tarih ve saati
ayarlayabilirsiniz. Eğer Ağ Zaman Protokolünü etkinleştiri seçerseniz, Ağ
Zaman Protokolü sunucusu ile birlikte bilgisayarınızı senkronize
edebilirsiniz. Etkinleştirdiğinizde RedHat'ın size sunduğu sunucuları
görebilirsiniz.
(24) Sonraki bölümde Red Hat sisteminizi isterseniz kayıt ettirebilirsiniz
ya da bu işi sonraya bırakabilirsiniz. Yazılım Güncelleme asistanı ile
birlikte güncellemeler için Red Hat Network'e (RHN) bağlanabilirsiniz.
Eğer RHN üzerinde bir hesabınız yoksa bir hesap oluşturarak,
güncellemelerden ve sorun gidermelerden haberdar olarak sisteminizi

güncel tutabilirsiniz.
(25) Kullanıcı Hesabı ekranı ile, normal bir kullanıcı oluşturabilirsiniz.
Sınavınız boyunca kendine özgü bir şifre ile normal kullanıcılar
oluşturmanız gerekebilir. Bunu redhat-config-users (system-config-users)
komutunu kullanarak Red Hat içerisinden de yapabilirsiniz. Eğer
gerekliyse bir kullanıcı oluşturun ve ilerleyin.
Not-4: Eğer bir ağ üzerinde kullanıcıları ayarlamanız gerekliyse, sınavınızdaki
gereklilikleri dikkatlice okuyun. Ağ Girişini Kullan düğmesine tıklayın ve
Yetkilendirmeyi Yapılandır penceresini çalışın. Bu kullanıcılar merkezi bir NIS
sunucusu ya da bir Samba Birincil Domain Kontrolleyici üyesi mi (PDC)? Daha
fazla bilgi için ilerki bölümlere bakın.

(26) Normalde, Red Hat otomatik olarak ses kartlarını tanır. Eğer başarılı
olursa, onaylamak için Deneme Sesi Çal ile deneyebilirsiniz. Sonra devam
edin.
(27) Son olarak, eğer bir Red Hat belgeleme CD'sinden kurulum yapmak
için daha fazla yazılıma sahipseniz, İlave CD'ler penceresi içinde bunu
yapabilirsiniz. Sınavınızda gerekmedikçe yapmayın.
(28) Bitir düğmesine tıklayarak işlemi bitirin. Tebrikler! Kurulum
tamamlandı.
Not-5: Kurulum işleminin sonunda grafik yapılandırma ekranını göreceksiniz.
Sınavda başka
türlü
gerekmedikçe, “Text Login” türünü seçin. Aksi
takdirde zaman kaybedeceksiniz.
Not-6: Eğer kurulum işlemi boyunca GUI kurmadıysanız, GUI'den boot etmek
için sisteminizi yapılandırmadığınıza emin olun. Eğer bunu yaparsanız, ileri ki
bölümde anlatılan sisteminizi boot etmek için linux rescue kipini kullanmaya
ihtiyaç duyacaksınız. Sonra gelecekte metin kipinde başlattığınıza emin olmak
için /etc/inittab dosyasını düzenleyebilirsiniz.

Alıştırma 2-5
Gelişmiş İş İstasyonu Kurulumu

Bu çalışmada, bir partition'dan daha fazlasını dosya sisteminiz üzerine
dağıtacaksınız. Çok geniş bir IDE hard disk ya da 20 GB üzerinde partition'lar
oluşturmaya ihtiyaç duyacaksınız.
1. bootdisk.img image dosyasından bir Linux kurulum disketi oluşturun,
sonra sistemi yeniden başlatın.
2. Sıralı adımda el ile bölümleme seçeneğini seçin.
3. Partition tablosunu yeniden yapılandırmak için Disk Druid'i kullanın.
4. Tüm partition'ları silin.
5. Ext3 olarak disk boşluğunun 100 MB'ını ilk partition olarak oluşturun ve
/boot'a atayın.
6. Linux swap olarak, hda2, sonraki birincil partition'u oluşturun ve ID 83
(swap) olarak disk türünü belirtin.
7. Yaklaşık 5500 MB disk alanını üçüncü partition olarak ve ext3 olarak
oluşturun ve root (/) dizinine atayın.
8. Geriye kalan disk boşluğunun tümünü uzatılmış partition olarak
oluşturun. Onu genişletilebilir yapın.
9. Yaklaşık 4 GB olarak ilk mantıksal partition'ı oluşturun ve onu /var'a
atayın.

10.
11. Hda6 ve hda7 olarak iki mantıksal partition oluşturun. Bu iki partition
arasında kalan alanı ayırın (yaklaşık 5 GB). Bir RAID dosya sistemi yazılım
ile onu ayarlayın.
12. İki yeni yazılım RAID partition'dan bir RAID 1 aygıtı yapın, ext3'e
biçimlendirin ve onu /home'a atayın.
Not: Gerçek dünyada, asla aynı hard disk üzerine bir RAID dizisinin farklı
bölümlerini yapılandırmamalısınız. Eğer yaparsanız, herhangi tek hard diskin
bozulması durumunda, o dizi üzerindeki verilerinizin tümünü kaybetmesine yol
açabilirsiniz.

13. En iyi kararınızı kullanarak, kurulum işlemi işe devam edin.
14. Paketleri seçme aşamasında, Oyunlar, Grafiksel Internet, Grafikler ve
Open Office gibi paketleri seçtiğinize emin olun.
15. İş İstasyonu kurulumunuzu normal olarak bitirin.
16. Bilgisayarı yeniden başlatın ve root kullanıcısı olarak giriş yapın.
Bir iş istasyonu için özel kurulum
Partition

Boyut

Kullanan

Yorum

hda1

100 MB

/boot

boot
koruması

hda2

512 MB

Swap

Swap alanı

hda3

5.5 GB

/

root dizini

hda4

14 GB

Uzatılmış partition

Yalnızca
mantıksal
partitionlar için bir
sağlayıcı

hda5

4 GB

/var

Yazdırma
kuyruk
dosyaları için

hda6

5 GB

/home

Kullanıcı dosyaları -RAID 1

hda7

5 GB

/home

Kullanıcı dosyaları -RAID 1

dosyaları

Alıştırma 2-6
Bir Sunucu Kurulumu İçin Disk Bölümlemesi

Bu çalışmada, temel bir sunucu oluşturmak için RHEL kuracaksınız. Red Hat
Linux'un özel kurulum seçeneğini kullanarak çok benzer bir kurulum
oluşturabilirsiniz. 10 GB ya da daha geniş bir diske ihtiyaç duyacaksınız.
1.
2.
3.
4.
5.

Bootdisk.img image dosyasından, bir Linux kurulum disketi oluşturun.
Sıralı adımda el ile bölümlemeyi seçin.
Hazır olduğunda, partition'ları düzenlemek için Disk Druid'i seçin.
Tüm partition'ları silin.
ext3 olarak biçimlendirmek üzere, 100 MB disk alanı ile ilk partition'ı
oluşturun ve /boot'a atayın.
6. Linux swap olarak biçimlendirmek üzere, yaklaşık 500 MB disk alanı ile
sonraki birincil partition'ı hda2 şeklinde oluşturun.
7. Yaklaşık 5 GB disk alanı ile üçünçü partition'ı (/) root dizinine tahsis etmek
için oluşturun.
8. Disk alanının geri kalan tümünü (4500 MB), uzatılmış partition olarak
oluşturun.

9. ext3 olarak biçimlendirmek üzere, yaklaşık 500 MB alanı ilk mantıksal
dizin olan hda5'i oluşturun ve /var'a atayın.
10. ext3 olarak biçimlendirmek üzere, yaklaşık 1000 MB alanı sonraki
mantıksal partition olan hda6'yı oluşturun ve /var/www'ye atayın.
11. ext3 olarak biçimlendirmek üzere, yaklaşık 2000 MB alanı sonraki
mantıksal partition olan hda7'yi oluşturun ve /home'a atayın.
12. ext3 olarak biçimlendirmek üzere yaklaşık 1000 MB alanı sonraki
mantıksal partition olan hda8'i oluşturun ve /usr'e atayın.
13. En iyi kararınızı kullanarak, kurulum işlemine devam edin.
14. Kurulacak paket gruplarını özelleştirmeyi kapatın. Bir sınavda, DNS ve
DHCP sunucuları kadar, bir FTP sunucusu ve Windows bilgisayarlar ile
ilgili Samba sunucusu gibi farklı servisleri kurmanız gerektiğini
görebilirsiniz.
15. Normal olarak kurulumu tamamlayın.
16. Yeniden başlatın ve root olarak giriş yapın.
Partition

Boyut

Kullanan

Yorum

hda1

100 MB

/boot

Boot
koruma

hda2

500 MB

swap

Swap alanı

hda3

5 GB

/

Root dizini

hda4

4500 MB

Uzatılmış partition

Yalnızca
mantıksal
partition'lar
için
sağlayıcı

hda5

500 MB

/var

Yazdırma
kuyruk
dosyaları için

hda6

1000 MB

/var/www

Web sunucuları

hda7

2000 MB

/home

Etkileşimli kullanıcılar
yok

hda8

1000 MB

/usr

İlave ağ servisleri

dosyalarını

Alıştırma 2-7
Veritabanı Sunucu Kurulumu İçin Disk Bölümleme Stratejisi

Bu çalışmada, hayali bir veritabanı sunucusu için partition'ları yapılandırmak
için RHEL kuracaksınız. Red Hat Linux'un özel kurulum seçeneğini kullanarak
çok benzer bir kurulum oluşturabilirsiniz. Kurulum için 25 GB ya da daha fazla
bir disk alanına ihtiyaç duyacaksınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

bootdisk.img image dosyasından bir Linux kurulum disketi oluşturun.
Sıralı adımda el ile bölümlemeyi seçin.
Partition'ları düzenlemek için Disk Druid'i seçin.
Tüm partition'ları silin.
ext3 olarak biçimlendirmek üzere, 100 MB lık disk alanı ile ilk partition'ı
oluşturun ve /boot'a atayın.
Linux swap alanı için disk alanın 1000 MB lık kısmını hda2 olarak
oluşturun.
Yaklaşık 10 GB lık alanı (/) root dizinine tahsis etmek üzere üçüncü
partition'ı oluşturun.
Yaklaşık 14 GB'lık uzatılmış partition oluşturmak için disk alanının tümünü
uzatılmış partition olarak oluşturun.
ext3 olarak biçimlendirmek üzere, yaklaşık 3 GB alanı ilk mantıksal

partition olarak hda5 şeklinde oluşturun ve /var'a atayın.
10. Her biri yaklaşık 3.5 GB olmak üzere sonraki iki mantıksal partition'ı
hda6 ve hda7 olarak oluşturun. Yazılım RAID dosya sisteminde her birini
biçimlendirin.
Not: Gerçek dünyada, asla aynı hard disk üzerine bir RAID dizisinin farklı
bölümlerini yapılandırmamalısınız. Eğer yaparsanız, herhangi tek hard diskin
bozulması durumunda, o dizi üzerindeki verilerinizin tümünü kaybetmesine yol
açabilirsiniz. Ancak, eğer sınavdaki bilgisayarınızda yalnızca bir fiziksel hard
disk olursa, o zaman gerekebilir.

11. Bu iki partition'dan bir RAID 1 dizisi ayarlamak için RAID Yap seçeneğini
kullanın. Onu ext3 olarak biçimlendirin ve /opt'ye atayın.
12. Her biri yaklaşık 2 GB olmak üzere sonraki iki mantıksal partition'ı hda8
ve hda9 olarak oluşturun. Yazılım RAID dosya sisteminde her birini
biçimlendirin.
13. Bu iki partition'dan bir RAID 0 dizisi ayarlamak için RAID Yap seçeneğini
kullanın ve onu /usr'e atayın.
14. En iyi kararınızı kullanarak, kurulum işlemi ile devam edin.
15. Paket seçimlerinde, MySQL veritabanı paketini eklemeyi unutmayın.
16. Normal olarak kurulumu tamamlayın.
17. Yeniden başlatın ve root olarak giriş yapın.
Partition

Boyut

Kullanan

Yorum

hda1

100 MB

/boot

Boot
koruma

hda2

1000 MB

swap

Swap alanı

hda3

10 GB

/

Root dizini

hda4

14 GB

Uzatılmış partition

Yalnızca
partition
sağlayıcı

hda5

3 GB

/var

Yazdırma
kuyruk
dosyaları için

hda6

3.5 GB

/opt

RAID
1
kullanan
veritabanı sistemi

hda7

3.5 GB

/opt

RAID
1
kullanan
veritabanı sistemi

hda8

2 GB

/usr

RAID
0
kullanan
dosya servisleri

hda9

2 GB

/usr

RAID
0
kullanan
dosya servisleri

dosyalarını

mantıksal
için
bir

-3Kurulumdan Sonra
Bu bölümde, gelişmiş kurulum ve yapılandırma senaryolarında Linux'u nasıl
yöneteceğinizi öğreneceksiniz.

Kurulum Sorun Giderme

BÖLÜM 3.01

Aslında kurulumda pek çok bölüm ve pek çok çalışan işlem vardır. Sistem
kurulum boyunca desteklenen beş sanal konsol ekranının dördü arasındaki
ilişkili bilgiyi ayırır ve bir kurulum günlük dosyasına herşeyi günlükler.

Konsol Kurulum Çıkış Ekranları
Kurulum işlemi boyunca altı konsola kadar mevcuttur. Her konsol farklı bir
hikaye anlatır. Bir ağ grafiksel kurulumu hibrid kurulumdur. Ağ kaynağına
geçmeden önce metin kipinde başlar ve grafiksel kuruluma geçer.
Metin kipi ilk sanal konsolda başlar. Grafiksel kip altıncı sanal konsolda çalışır
(konsol numarası 6 kullanılmaz). Aşağıdaki tablodaki komutları kullanarak sanal
konsollar arasında ayarlayabilirsiniz. Eğer metin kipindeyseniz, Ctrl tuşunu
kullanmanıza gerek yok.
Bash Kurulumu
İkinci konsolda bir bash kabuğu bulabilirsiniz. Ctrl+Alt+F2 komutu ile kendiniz
onu kontrol edin. Kurulum işlemi boyunca aşağıdaki kurulum boot satırını
göreceksiniz.
-/bin/sh-2.05b#

Bu satır şimdiye kadar yapılandırıldığı gibi sistem üzerindeki standart bash
komutlarını çalıştırmanıza izin verir. Anaconda paketleri kurmaya başlamadan
önce, bu komutta bir şeyler deneyebilirsiniz. Ağ kaynağı ya da CD'den kurulum
dosyaları /mnt/source üzerine bağlanmış olacak.
Kurulum Sanal Konsolları
Komut

Konsol ve Fonksiyon

Ctrl-Alt-F1

Metin kurulum ekranı.

Ctrl-Alt-F2

Bir bash kabuk prompt'u. İlk birkaç kurulum ardından sonra mevcuttur.

Ctrl-Alt-F3

Kurulum mesajlarının günlüğü listeler.

Ctrl-Alt-F4

Tüm kernel mesajlarını gösterir.

Ctrl-Alt-F5

Partition biçimlendirmeyi gösterir.
biçimlendirene kadar mevcut değildir.

Ctrl-Alt-F7

Grafik kurulum ekranı sadece eğer pratik kipte kurulum programı
çalıştırıyorsanız aktiftir.

Anaconda

gerçek

partition'u

Not-1: Eğer bir Kickstart yapılandırma dosyasından kuruyorsanız, ks.cfg, kurulum
işlemi boyunca ikinci sanal konsol içinde /tmp dizini içinde bulabilirsiniz.
Troubleshooting sınavı boyunca, bu dosyayı okumak yardımcı olabilir.
Not-2: Kurulum yapıyorken, ölü zamana sahip olacaksınız. RHEL sisteminizde
yapılandırmaya başlamak için bu zamanı kullanabilirsiniz. Sadece Ctrl+Alt+F2'ye
basın ve bir kabuk göreceksiniz. Kurulum işlemi boyunca /mnt/sysimage alt dizini
üzerine bağlanmış standart root (/) dizinini bulacaksınız.

Diğer Konsollar
Başlıca üçüncü konsol, tanımlı donanımı listeler. Eğer bilgisayarınızda CD
sürücüsü ya da ağ kartı gibi bazı kritik sorunlarınız varsa, onu burada
göreceksiniz.
Dördüncü konsol, tanımlı donanım hakkında daha fazla bilgi anlatır. Ancak bu
mesajları anlamak için tanımlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Örneğin şu mesajı
görüyorsanız “<6>pcnet32: 1 cards_found”, bilgisayarda 2 ağ kartı olduğunu

hatırlamadıkça sorunu bilemezsiniz.
Beşinci konsolda, partitionlarınıza ne olduğunu görebilirsiniz, bunun için
“mke2fs” komutunun çıktısı gerekir.
Kurulum işlemi boyunca /tmp dizini yapılandırma dosyalarını içerir:
/tmp kurulumundaki dosya

açıklama

anaconda.cfg

Kurulum mesajlarının günlüğünü içerir.

ks.cfg

Eğer bir Kickstart yapılandırma dosyasından
kurulum yapıyorsanız /tmp dizininde kayıtlıdır.

modules.conf

Bir sürücü modülünün gerektirdiği tanımlı
donanımı dahil eder.

netinfo

Yapılandırılan ağ kartları için IP adres bilgisini
içerir.

syslog

Kernel mesajlarının günlüğünü listeler.

XF86Config.test

Geçici X Window yapılandırma dosyasını içerir.

Yazılım Kuruluyorken
Anaconda bir kez yazılımı kurmaya başlarsa, Kurulum Paketleri ekranını
göreceksiniz. Bu işlem başladığında, bash konsoluna dönmek için
Ctrl+Alt+F2'ye basın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
-/bin/sh-2.05b# cd /mnt/sysimage

Şimdi dizin ağacına göz atabilirsiniz.

BÖLÜM 3.02
ÖnKurulumu Doğrulama
RHEL kurulum bittiği zaman dosyalar oluşturur. Bu dosyalar gerçekte bir şey
olduğunda belgelenir. Temel kurulum günlük dosyası, /root/install.log
sisteminizde Anacondanın kurduğu paketleri listeler. boot bilgisi /var/log/dmesg
dosyası içinde kayıtlıdır. Linux kurmak için Anaconda tarafından kullanılan
komutlar /root/anaconda-ks.cfg dosyasında kayıtlıdır. Bu farklı bilgisayarlar
üzerinde otomatik olarak RHEL kurmak için kullanacağınız Kickstart işlemi bir
şablon vazifesini görür.
Kurulum Günlük Dosyası
Kurulum günlük dosyası, /root/install.log, bir temel sağlar. Bazı zaman Linux'u
çalıştırdıktan sonra, ilave paketleri kurma ve güncellemeniz mümkündür.
dmesg Boot Mesajları
/var/log/dmesg dosyası, her zaman Linux yeniden başladığında görüldüğü gibi,
konsol çıktısından çoğaltılan boot mesajların içerir. Bu mesajlar aşağıdaki
şekilde gösterildiği gibi, donanım bilgisi, işlem başlangıç durumuna getirme ve
daha fazlasını içerir.
Grafiksel ya da Metin Giriş Ekranı
Kurulum işlemi bittikten sonra, kurulum betiği kapanır ve bilgisayar yeniden

başlar. Eğer bir grafiksel giriş ayarladıysanız, Linux runlevel 5'te başlar.
Alternatif olarak, eğer Linux'u bir metin girişinde yapılandırdıysanız, Linux
runlevel 3'te başlar.
Çalışma seviyelerini değiştirmek basittir. init x komutu, x çalışma seviyesini
belirtir, ona göre Linux sistemini düzenler. Örneğin, eğer bir metin girişiniz
varsa, init 5 komutu, kurulu X Pencere Sistemi ve GNOME gibi uygun paketlere
sahip olduğunuzu varsayarsak, grafiksel bir giriş ekranına Linux'u taşır.
Alternatif olarak, init 3 komutu bir metin giriş ekranına Linux'u taşır.

dmesg boot mesajları

BÖLÜM 3.03
BOOT LOADERS: GRUB VE LILO
RHEL içerisinde iki adet boot yükleyici vardır: GRUB ve LILO. GRUB; GRand
Unified Bootloader olarak adlandırılır.
➔
➔
➔

Eğer GRUB şifre korumalı ise, “p” komutu ile başlamaya ihtiyaç
duyacaksınız.
Dosyayı geçici olarak düzenlemek için “e” komutunu kullanın.
GRUB açılış penceresinde bazı komutlar göreceksiniz. Bu komutlar size
sisteminizi başlatma, düzenleme ve yeniden başlatmaksızın sorunları

➔

çözmenize yardımcı olur. Fakat çözümü bulduğunuzda, /etc/grub.conf
yapılandırma dosyası içine kaydetmeyi unutmayın.
Eğer önceden LILO kurduysanız ve şimdi GRUB kurmak istiyorsanız,
/etc/grub.conf dosyasını düzenleyin ve sonra “ grub-install /dev/xdy”
komutunu çalıştırın. xdy /boot dizininiz ile birlikte hard diskinizin yerini
gösterir.
/etc/grub.conf'u
değiştirdiğinizde
otomatik
olarak
/boot/grub/grub.conf dosyası değişir.

GRUB Ekranı
Not: Eğer GRUB sorun giderme yapıyorsanız, GRUB menüsü değişiklikleri
çabucak denemenize yardım edebilir. Ancak, eğer bu yolla bir çözüm bulursanız,
hala GRUB yapılandırma dosyasını değiştirmeye ihtiyaç duyacaksınız (ve
denemeye), /etc/grub.conf . Eğer Sistem Bakımı ve Sorun Giderme boyunca
GRUB'la ilgili bir sorun bulursanız, çözüm hakkında emin olmayın. Ancak GRUb
yapılandırma dosyasındaki değişikliği kaydedene kadar, yaptığınız iş için puan
alamayacaksınız.
GRUB DÜZENLEME KOMUTLARI
Komut

Açıklama

b

Mevcut listelenen işletim sistemini yükler.

d

Mevcut satırı siler.

e

Mevcut satırı düzenler.

o

Mevcut satır altında başka bir satır oluşturur.

O

Mevcut satır üstünde boş satır oluşturur.

ALTERNATIF OLARAK LILO
LILO -> Linux Loader
LILO yapılandırma dosyası, /etc/lilo.conf'dur. Eğer bu dosyayı düzenlemek
isterseniz, “lilo” komutuyla bunları gerçekleştirebileceksiniz. Aşağıdakiler tipik
bir /etc/lilo.conf dosyasını gösterir.
“promt
timeout=50
default=linux
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.d
message=/boot/message
linear
image=/boot/vmlinuz-2.4.21-3
label=linux
initrd=/boot/initrd-2.4.21-3.img
read-only
append=”hdc-ide-scsi root=LABEL/”
other=/dev/hda1
label=win98
table=/dev/hda

“
Şimdi yukarıdaki komutları tek tek açıklayalım.
prompt -> Konsolda “lilo.boot:” komutunu uygulamaya zorlar.
timeout=50
default=linux -> Linux etiketli, öntanımlı işletim sistemini açmadan önce, 5

saniye (saniyenin 50 de 10 u) boyunca beklemeye zorlar.
boot=/dev/hda
map=/boot/map -> Birinci IDE hard disk üzerindeki harita bilgisini yükleme için

sisteme bakar.
install=/boot/boot.b -> İkinci boot yükleyici.
message = /boot/message -> Boot işlemi boyunca gördüğünüz grafiksel dosyayı

açar.
linear -> /boot dizinini bulmak için standart olmayan hard disk geometrisi ve
lineer adresler kullanır.
image =/boot/vmlinuz-2.4.21-4 -> Belli bir Linux sistemi için kullanılan (Sondaki

4 sayısı, RedHat inşaa numarasını belirtir) asıl sanal hafıza sıkıştırılmış
kernelidir.
label=linux -> Eğer LILO ekranında TAB'a basarsanız, gözüken “boot option”

etiketini tanımlar.
İnitrd=/boot/initrd-2.4.21-4.img -> Bu, ikinci aşama yükleyicinin konumunu

ortaya çıkarır.

read-only -> Kurulum boyunca, RAM disk dosya sistemi read-only kipinde

başlatılır. Birkaç testle birlikte, ikinci aşama bittikten sonra, RAM Disk hafızadan
yüklenmez ve gerçek root dizini, normal olarak read-write kipinde dosya
sisteminden bağlanır.
-> Bu kernele bir komut ekler. “root=LABEL=/”
komutu Bölüm-11'de tanımlı “e2label” komutu ile arayabildiğiniz root dizini ile
bağdaşan etikete konumlar.
append=”root=LABEL=/”

En son kısım ise, /dev/hda1 üzerinde tanımlı windows boot seçeneğidir.
GRUB ve LILO Parametreleri
GRUB'a bir parametre geçmek için, birinci GRUB menüsünde “a” komutunu
girin. Bu kernele gönderilen komutu tuşladıktan sonra, aşağıdakine benzer bir
komut satırı görebilirsiniz.
“grub append > ro root=LABEL=/”

Bu komutun sonuna seçtiğiniz komutu ekleyebilirsiniz. Örneğin, bu komuttan
sonra “single” eklerseniz, Linux tekli kullanıcı kipinde başlar.
Eğer,
bilgisayarınızdaki RAM'in tümünü kabul etmede Linux sorun yaşıyorsa, satırın
sonuna “mem=xyzm” eklemeyi deneyin. LILO'da aynı yolla çalışır.
Örneğin, kurtarıcı kipte sisteminizi başlatmak isteseydeniz, “linux rescue”
girebilirdiniz. Eğer tekli kipte sisteminizi başlatmak isteseydiniz, aşağıdakini
girmeniz gerekirdi:
“lilo boot: linux single”

Boot parametreleri geniş çeşitliliğe sahiptir. Daha fazla bilgi almak için “man
bootparam” komutunu çalıştırın.
Tekil Kullanıcı Kipi
Linux'un normal boot'u hariç, tekil kullanıcı kipi daha çok ortak olarak kullanılan
seçenektir. Bu gelişmiş Linux kullanıcıları için sistem bakım kipidir. İhtiyaç
duyulduğunda herhangi partition'a temiz yedekleme yapmanıza ve geri
yüklemenize izin verir. Aynı zamanda şifreleri ve shadow şifre dosyalarını geri
almanıza ya da onarmanıza, dosya sistemi kontrollerini çalıştırmanıza ve
yönetim komutlarını çalıştırmanıza izin verir.
Bazı durumlarda, tekil kullanıcı kipinden çıkmak için sadece exit yazın ve
sisteminiz çoklu kullanıcı kipine gidecektir. Eğer herhangi partition'da
değişiklikler yaptıysanız ya da onardıysanız, reboot komutu ile bilgisayarı
yeniden başlatmalısınız. Eğer sınavınız boyunca değişiklikler yaptıysanız,
yeniden başlatma ile bu değişiklikleri denemek isteyeceksiniz.
LILO Hataları
LILO ilk aşaması aynı zamanda bazı ortak ve ortak olmayan sorunları
belirtecektir.
(nothing) -> hepsini lilo'da almazdı.
L -> ilk aşama yüklendi ve başlatıldı.
LI -> ikinci aşama /boot'tan yüklendi.

LILO -> lilo'nun tümü doğru olarak yüklendi.
Bazende, kötü sektörler, partition'daki tablo değişiklikleri ve bu gibi şeyler
yüzünden bir hata olabilir. Bu gibi nadir durumlarda, belirli LILO komutları
alacaksınız.
LIL -> ikinci aşama boot yükleyici başlatıldı.
LIL? -> ikinci aşama yanlış adreste yüklendi.
LIL- -> açıklayıcı tablo bozulmuş

Biçimlendirme Araçları

BÖLÜM 3.04

Kurulumdan sonraki biçimlendirme “fdisk” komutu ile yapılır. fdisk'i
kullanmadan önce “df” ve “mount” komutları ile partition'lar hakkında bilgi
edinilir. Aşağıdaki örnek df komutunun mevcut bağlı dosya sistemleri üzerindeki
bilgileri gösterir.

İkinci komut mount ise, dosya sistemi türünü içerir.

fdisk Aracı
fdisk aracı, tanıdığınız en iyi araçlardan biri olmalı. Uzman kipte bile, pek çok
komut vardır, fakat sadece birkaç tanesini bilmeye ihtiyacınız var.
fdisk'i Kullanma: Başlatma, Yardım Alma ve Çıkma
Aşağıdaki ekran fdisk programının nasıl başlatılacağını, nasıl yardım alınacağını
ve nasıl çıkılacağını gösteren komutları listeler. Bilgisayarınız farklı sürücülere
sahip olabilir. İpucu için df ve mount komutlarından çıktıyı kontrol edebilirsiniz.

fdisk ile Partition Silme
Aşağıdaki örnekte, sadece partition kaldıracaksınız. Örnek çıkış ekranı ilk fdisk'i
başlatır. Sonra mevcut partition tablosunda (p)'ye basın, numara yoluyla
partition'ı silin (d), değişiklikleri diske yazın (w) ve programdan çıkın (q). Ancak,
bu eylemi verilerinizin olduğu herhangi bir partiton'da yapmayın.

Şimdi boş bir diskiniz var ve ihyitaç duyduğunuz partition'ları oluşturduğunuz
yerde hard disk alanı ya da boş bir hard diske sahipsiniz.
fdisk ile Partition Oluşturma
Aşağıdaki ekran çıktı örneği partition oluşturmak için (n) kullanılan adımları
gösterir, onu bootable (a) yapın ve sonra son olarak diske partition bilgisini
yazın (w).

İhtiyaç duyduğunuz diğer herhangi partition oluşturmak için önceki yukarıdaki
adımları tekrarlayın.
Partition'suz Yeni Bir PC
Yeni bir PC'ye Linux kurduktan sonra, sisteme eklenmiş ilave fiziksel diskleri
yapılandırmak için fdisk kullanmak isteyeceksiniz. Örneğin, eğer ikinci IDE
kontrolleyiciye eklenmiş birinci disk ise, fdisk /dev/hdc komutunu çalıştırın.
Partition'lar üzerindeki sınırlamayı hatırlayın. Eğer yeni bir fiziksel disk üzerinde
dört partition'dan daha fazlasına ihtiyaç duyarsanız, ilk üç partition için Primary
türü yapılandırın ve sonra partition 4 olarak diskin geri kalanını uzatın.
Uzatılmış partition içinde 5-16 arası mantıksal partition'lar oluşturabilirsiniz.
fdisk ile Bir Swap Partition Oluşturma
Bir swap partition olarak yeniden atamadan önce bir partition oluşturmaya
ihtiyacınız var. fdisk satırında, L komutunu çalıştırın. Onaltılı kodlarda
listelenmiş çok geniş bir dosya listesi türü göreceksiniz. Bir partition
oluşturduğunuz zaman, fdisk öntanımlı olarak Linux Native türü bir partition
oluşturur. L komutundaki çıktıdan gördüğünüz gibi, ilgili kodu (83) tür.
Şimdi p komutunu çalıştırın. Değiştirmek istediğiniz partition'un numarasını
hatırlayın. O partition veri kaydettiğiniz partition olmamasına dikkat edin. Şimdi
t komutunu çalıştırın. Değiştirmek istediğiniz partition'a uygun numarayı girin.
Bu durumda swap partition için (82) dir.

fdisk aracı siz (w) komutunu çalıştırana kadar hard diskiniz üzerinde yaptığınız
değişiklikleri aslında yazmaz. (q) komutu ile değişiklikler iptal etme şansınız
vardır.

BÖLÜM 3.06
RAID Yapılandırması ve Veri Kurtarma
Tanımlamalarınıza bağlı olarak, RAID dokuz ya da on farklı seviyeye sahiptir.
RHEL 3 direk olarak sadece 3 seviyeyi destekler. Bunlar 0,1 ve 5'tir. Donanımsal
RAID çeşitli hard disklerin bir dizisi üzerinde bağlı bir RAID kontrolleyici kullanır.
Pek çok RAID, donanımsal temellidir. RAID1 ya da RAID5 dizisi üzerindeki
sürücünün biri başarısız olduğunda dizi üzerindeki veri bozulmaz. Linux RAID'de
yazılımsal bir çözüm sunar.
Not: RAID md aygıtı bir meta aygıtıdır. Başka bir deyişle, bir RAID dizisinin
bileşenleri olabilen /dev/hda1 ve /dev/hdb1 gibi iki ya da daha çok diğer aygıtın
karşıtıdır.

RAID 0
RAID'in bu seviye hard sürücüler üzerinde okumak ve yazmak için onu hızlı
yapar. Ancak, RAID 0 veri artıklığı sağlamaz. En az iki hard disk gerektirir. Hard
disklerde yazma ve okuma paralel yapılır. Bir başka deyişle, iki ya da daha fazla
hard disk eşzamanlıdır. RAID 0 dizisindeki tüm hard sürücüler eşit olarak
doldurulur. Fakat RAID 0 veri artıklığı sağlamadığı için sürücülerden herhangi

birinin başarısızlığı tüm verinin kaybına neden olacaktır. RAID 0 aynı zamanda
“striping without parity” olarak bilinir.
RAID 1
RAID'in bu seviyesi iki ya da daha fazla diğer diskteyi bilgiyi aynalar. Başka bir
deyişle, bilginin aynı ayarı iki farklı hard disk üzerine yazılır. Eğer diskin biri
zarar görür ya da ayrılırsa, diğer hard disk üzerinde hala verinin tümüne
sahipsinizdir. RAID 1'in bir dezavantajı veri iki kez yazılmak zorundadır. Eğer
ayrık hard disk kontrolleyicileri kullanıyorsanız, performansı aynı temel
seviyesinde kapatabilirsiniz. Ve bu pahalıdır. RAID 1'i desteklemek için verinin
olduğu her hard disk için bir hard disk eklemelisiniz. RAID 1 aynı zamanda “disk
aynalama” olarak bilinir.
RAID 4
RAID 4 üç ya da daha fazla disk gerektirir. RAID 0 ile birlikte veri okuma ve
yazmaları tüm tüm disklere paralel yapılır. Disklerin biri verinin yeniden
inşasında kullanılabilen parity bilgisini temel alır. RAID 4 aynı zamanda “ disk
striping with parity” olarak bilinir.
RAID 5
RAID 4 gibi, RAID 5'te üç ya da daha fazla disk gerektirir. RAID 4'ten farklı, RAID
5 tüm disklerin karşısında parity bilgisini dağıtır ya da ince şerit yapar. Eğer
diskin biri başarısız olursa, veri kalan diskler üzerindeki parity verisinden
yeniden inşa edilebilir. RAID durmaz, tüm veri hala tekli diskin başarısızlığından
sonra da mevcuttur. RAID 5 seviyesi pek çok durumda tercih edilir: Performansı
iyidir, veri iletişimi güvenlidir ve sadece bir diskin boş kısmı parity verisinde
kayıptır. RAID 5 aynı zamanda “disk striping with parity” olarak bilinir.
Not: RedHat kurulum ve yapılandırması sınavı boyunca, kurulum işlemi boyunca
genel olarak mümkün olduğu kadar yapmak kolaydır. Eğer bir RAID dizisi
oluşturmanız istenirse, sadece kurulum boyunca Disk Druid ile yapmak kolaydır.
RHEL'yi kurduğunuzda, RAID dizileri oluşturabilirsiniz, fakat aşağıda gördüğünüz
gibi hatırlamak zor ve daha fazla zaman gerekir. Ancak, sınavınız boyunca bir RAID
dizisi oluşturmanız gerekliyse ve kurulum işlemi boyunca oluşturmayı unuttuysanız,
tüm veriniz kaybolmaz. Sınavınız boyunca, RAID dizisi oluşturmak ve yapılandırmak
için bu bölümde tanımladığım araçları kullanabilirsiniz. Ve burada öğrendiğimiz
alıştırmaları kariyerinizde daha iyi yapabilirsiniz. Sınav RAID 0, 1 ve 5 seviyelerinde
örnekler kullanabilir. Ancak, eğer sınavdaki PC sadece bir hard disk içeriyorsa, çoklu
RAID partition'ları aynı disk üzerinde yapılandırmak zorunda kalabilirsiniz.

RAID Pratiği
4 adet fiziksel diskimiz var ve işletim sistemi birinci hard diske yüklenmiştir;
disk görünümü şu şekilde olur:

1
hda

/

2
swap

3

4

/home

/var

hdb

hdc

hdd
Tüm 4 sürücü yaklaşık olarak aynı boyutta olmalıdır. İlk örnek sürücü 2 ve
sürücü 3 üzerinde (RAID 1) boş olarak sürücü 4 ayrılarak /var ve /home
dizinlerinin her ikisinde nasıl aynalama yapılacağını gösterir.
Sürücü 2 ve sürücü 3 üzerinde boyutlandırılmış partition'ları yakın olarak
oluşturmaya ihtiyaç duyarsınız. Bu örnekte, 4 disk aynı boyutta
yapılandırılmıştır. Eğer Linux fdisk programını kullanıyorsanız, sürücü ID türünü
ayarlamak için “t” komutunu kullanın. Sonra “fd” türünde partition
ayarlayabilirsiniz.
İlk sürücünün partition tablosu içinde, /dev/hda3 (/home) ve /dev/hda4 (/var)
vardır. İkinci sürücü /dev/hdb3 ve /dev/hdb4 içerir. Üçüncü sürücü /dev/hdc3 ve
/dev/hdc4 ile son sürücü /dev/hdd3 ve /dev/hdd4 sürücülerine sahiptir. Bu
partition'ların tümü 0xFD türünün partition ID'leri ile işaretlenmiştir.
Not: Eğer sınav boyunca bir raidtab yapılandırma dosyası dosyası oluşturmaya
ihtiyaç duyarsanız, örnek raidtab yapılandırma dosyalarının biri ile başlamak
daha
hızlı
olabilir.
Aşağıdaki
dizinde
çeşitleri
mevcuttur.
“/usr/share/doc/raidtools-1.00.3”
Daha sonra /etc/raidtab yapılandırma dosyası güncellenir. Aşağıda gösterilen
kodda, iki farklı RAID 1 dizisi göreceksiniz.
raiddev /dev/md0
raid-level 1
nr-raid-disks 2
nr-spare-disks 1
persistent-superblock 1
chunk-size 4
device /dev/hdb3
raid-disk 0
device /dev/hdc3
raid-disk 1
device /dev/hdd3
spare-disk 0
raiddev /dev/md1
raid-level 1
nr-raid-disks 3
nr-spare-disks 1
persistent-superblock 1

chunk-size 4
device /dev/hdb4
raid-disk 0
device /dev/hdc4
raid-disk 1
device /dev/hdd4
spare-disk 0

Aşağıdaki tabloda komutların açıklamaları vardır:
Komut

Açıklama

nr-raid-disks

Kullanılacak RAID Disk'lerin sayısı

nr-spare-disks

Kullanılacak spare disk'lerin sayısı

persistent-superblock

Ototanımlama için gerekli

chunk-size

okunacak/yazılacak verinin umount'u

parity-algorithm

RAID 5 parity nasıl kullanılmalı

Aşağıdaki komutla /dev/hda4 partition'u journal olarak biçimlendirebilirsiniz.
#mkfs -j /dev/hda4

Eğer /etc/raidtab içindeki partition'lar yeniyse, bu komutu diğer partition'lar
içinde tekrarlayın.
Eski Linux bilgisayarlardaki partition'ları journal olmaksızın aynı ext3 gibi
formatlayabilirsiniz. Aşağıdaki komut ile eski bir partition'a journal'leme
ekleyebilirsiniz.
#tune2fs -j /dev/hda4

Bir journal'e ext2 dosya sistemi eklendiğinde, kendini ext3 dosya sistemine
günceller.
Not: ext3 journaling dosya sisteminin avantajları vardır. Eğer sisteminizde ani
bir güç kesilmesi olursa, dosya verisi için her düğümü kontrol etmek zorunda
değildir, bilgi zaten journal içinde mevcuttur.

/etc/raidtab dosyası iki RAID aygıtı içerir: /dev/md0 ve /dev/md1. Bu aygıtlar
üzerinde RAID 1'i başlatmak için:
#mkraid -R /dev/md0
#mkraid -R /dev/md1

Eğer çalışıyorsa, sonucu “/proc/mdstat” dosyası içinde göreceksiniz. Şimdi
aygıtı “mkfs” komutu ile biçimlendirip mount edebilirsiniz.
Not: Evet, bir RAID aygıtı yapılandırdığınız zaman, aynı boşluğu iki kez
biçimlendirirsiniz.

/var partition'u üzerinde bir RAID 5 dizisi için (günlük dosyaları, yazdırma
kuyrukları ve mail sunmak için) /etc/raidtab dosyası aşağıdaki gibi
düzenlenmelidir:
raiddev /dev/md0
raid-level 5
nr-raid-disks 3

nr-spare-disks 1
persistent-superblock 1
chunksize 32
parity-algorithm right-symetric
device /dev/hda4
raid-disk 0
device /dev/hdb4
raid-disk 1
device /dev/hdc4
raid-disk 2
device /dev/hdd4
spare-disk 0
Şimdi, bu RAID 5 aygıtını başlatmak için “mkraid /dev/md0” çalıştırabilirsiniz.
Seçtiğiniz Linux dizini üzerinde bu RAID dizisini biçimlendirip mount
edebilirsiniz.
RAID Dizisi Biçimlendirme
Şimdi, her RAID dizisini biçimlendirmek için mkfs komutunu çalıştırabilirsiniz.
Oldukça basittir; aşağıdaki komutlarla ext3 dosya sistemlerinde bu dizileri
biçimlendirebilirsiniz:
#mkfs -j /dev/md0
#mkfs -j /dev/md1

Örneğin, ilk RAID dizisi üzerinde /home/mj dizinini mount etmek isteseydiniz,
bunu aşağıdaki komutlarla yapabilirdiniz (/hometmp dizinini mevcut olduğu
varsayılırsa):
#cp -r /home/mj /hometmp
#mount /dev/md0 /home/mj
#cp -r /hometmp /home/mj
/boot dizini gibi dosyaların kritik bir ayar üzerinde RAID ayarlaması ufak bir
dikkat gerektirir. Bu verinin öneminden dolayı farklı bir fiziksel sürücüye, el
ile /boot dizininin içeriklerini kopyalayın (/etc/grub.conf ya da /etc/lilo.conf gibi
boot yükleyici dosyası kadar).
RAID Dizisi Uygulama
Fakat bu son adım değildir, Linux bilgisayarınızı yeniden başlattığınız zaman,
RAID üzerinde mount edilen dizini almaksızın sınavda çalışmanız için bol
krediniz olmayabilir. Standart bir RHEL 3 /etc/fstab yapılandırma dosyasına
aşağıdaki satırı ekleyebilirsiniz:
LABEL=/home/mj /home/mj

ext3 defaults 1 2

Bu satırı çalıştırmadan önce, aşağıdaki komut ile bu dizin için etiketi
ayarlamaya ihtiyaç duyacaksınız.
#e2label /dev/md0 /home/mj

Alıştırma 3-1
Yazılım RAID İle /home Partition Yansılaması

Bu çalışmayı değişik fiziksel hard disklere sahip farklı bir bilgisayar üzerinde ya
da VMWare ya da VirtualBox gibi sanallaştırma teknolojilerini kullanarak
yapabilirsiniz. Bu tarz bir program ile değişik IDE ve SCSI hard diskler
ayarlayabilirsiniz.
Sürücü 1:
hda1
hda2
hda3
hda4

256
64
500
256

/
swap
/home
/var

Sürücü 2:
hdb1
hdb2
hdb3
hdb4

1200
64
100
500

/usr
swap
/tmp
(ayrılmamış)

Şimdi aşağıdaki adımlar ile, hdb4 partition'a /home dizinini kaydeden hda3'ün
bir yansımasını oluşturabilirsiniz (Partition boyutu özdeş olmak zorunda değil)
Eğer çalıştığınız bir bilgisayar üzerinde fdisk değişiklikleri yapıyorsanız, ilk
olarak /home partition üzerindeki veriyi yedekleyin. Aksi takdirde, mevcut
/dev/hda3 üzerindeki tüm veriyi kaybedeceksiniz.
1. Linux fdisk aracını kullanarak, type FD olarak iki partition'ı işaretleyin.
# fdisk /dev/hda
Command (m for help) : t
Partition Number (1-4)
3
Partition ID (L to list options): FD
Command (m for help): w
# fdisk /dev/hdb
Command (m for help): t
Partition Number (1-4)
4
Partition ID (L to list options): FD
Command (m for help) : w

2. Bu satırlardaki kod ile /etc/raidtab yapılandırma dosyasını güncelleyin.
# vi /etc/raidtab
raiddev /dev/md0
raid-level 1
nr-raid-disks 2
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
chunk-size 4
device /dev/hda3
raid-disk 0
device /dev/hdb4
raid-disk 1

3. Şimdi md0 RAID aygıt dosyası yapın ve onu bu yolla biçimlendirin.

# mkraid -R /dev/md0
# mkfs -j /dev/md0

4. Onun tümünü aygıttaki dosyalara geri yükleyin ve bağlayın.
5. Ancak, sınav için, RAID aygıtı üzerindeki dizinleri Linux sisteminize
bağlamadıkça yaptığınız için tam not alamayabilirsiniz. /etc/fstab
yapılandırma dosyası içinde yaptığınıza emin olun. Sonraki zaman Linux
yeniden başladığında /etc/fstab'a eklediğinizin düzgün olarak okuduğunu
o LABEL'ın emin olmak için gerektiği gibi e2label komutunu çalıştırın.

BÖLÜM 3.06
Logical Volume Management: Yapılandırma ve Yönetim
LVM size aktif partition'ları yönetmenize izin verir. LVM'den önce, Linux
kurulumundan sonra bir partition'un boyutlandırılmasını artırmak ya da
azaltmanın kolay yolu yoktu.
Örneğin, eğer /home dizin bölümü üzerinde ve günlük dosyaları için /var dizin
bölümünüz üzerinde ilave alana ihtiyaç duyuyorsunuz. LVM alanı yeniden
dağıtmanıza izin verecektir. Alternatif olarak, eğer gelişen bir ağ üzerinde bir
sunucu yönetiyorsanız, yeni kullanıcılar ortak olacaktır. /home dizin bölümünüz
üzerinde daha fazla alana ihtiyaç duyduğunuz yerdeki noktaya gelebilirsiniz.
LVM ile birlikte, yeni bir fiziksel disk ekleyebilir ve mevcut /home dizin
bölümünde onun kayıt kapasitesini ayırabilirsiniz.
LVM Konseptleri
LVM sistemi Logical Volume (LV) grupları içinde hard diskleri organize eder.
Özellikle, fiziksel hard disk partition'ları (ya da mümkün RAID dizileri) fiziksel
uzantılar (PE) olarak eşit boyutlu yığınların bir destesini ayarlar.
-Physical Volume (PV), LVM karışımına eklediğiniz standart bir partition'dur.

Normal olarak, bir fiziksel volume, bir standart primary ya da logical
partition'dur. Bu aynı zamanda bir RAID dizisi olabilir.
-Physical Extent (PE), Disk boşluğunun bir yığınıdır. Her PV eşit boyutlu PE'lerin

bir sayısına bölünür. Bir LV grubu içindeki her PE aynı boyutludur. Farklı LV
grupları farklı boyutlu PE'lere sahip olabilir.
-Logical Exten (LE), Aynı zamanda disk boşluğunun bir yığınıdır. Her LE belirli bir

PE'ye haritalanır.
-Logical Volume (LV), LE'lerin bir grubunun oluşmuşudur. Bir LV üzerinde /home

ve /var gibi bir dosya sistemi mount edebilirsiniz.
-Volume Gruop (VG), LV'lerin bir grubunun oluşmuşudur. LVM için organize

edilen gruptur. Belirli bir VG'de uygulamayı kullanacağınız komutların çoğudur.
İlk adım bir PV oluşturmaktır.
Fiziksel Bir Volume Oluşturma (PV)
Bir LVM oluşturmak için ilk adım fiziksel bir disk ile başlamaktır. Eğer taze
kurulmuş bir hard diskiniz varsa, disk üzerinde bir PE ayarlayabilirsiniz.
Örneğin, üçüncü IDE hard disk olarak eklenmiş (/dev/hdc) hard diskiniz varsa ve

sürücü üzerinde partition'ları yapılandırmaysanız, aşağıdaki komutu çalıştırın:
#pvcreate /dev/hdc

Alternatif olarak, düzgünce biçimlendirilmiş bir partition üzerinde, yeni bir PV
ayarlayabilirsiniz. Örneğin, yeni bir partition eklediğinizi varsayın, /dev/hdb1.
Linux LVM partition türüne onu ayarlamak için fdisk ya da benzer bir araç
kullanabilirdiniz. fdisk içerisinde, bu partition type 8e karşılık gelir:

Partition'unuz hazır, (/dev/hdb1) üzerinde yeni bir PV oluşturmak için aşağıdaki
komutu çalıştırın:
#pvcreate /dev/hdb1

Bir Volume Grup Oluşturma
İki ya da daha fazla PV'ye sahipseniz, bir volume group (VM) oluşturabilirsiniz.
“volumegroup” için seçeceğiniz ismi belirtebilirsiniz:
#vgcreate volumegroup /dev/hdc2 /dev/hdd2

Herhangi VG'ye daha fazla yer ekleyebilirsiniz. VG'ye eklemek istediğiniz yeni
bir partition oluşturduğunuz zaman, sadece aşağıdaki komutla uzatın.
#vgextend volumegroup /dev/sda1

Bir Logical Volume Oluşturma
Ancak, yeni bir VG bir dosya sistemi mount edebilmeksizin size yardımı olmaz.
Bu yüzden yeni bir logical volume (LV) oluşturmaya ihtiyaç duyarsınız.
Aşağıdaki komut bir LV oluşturur. İhtiyaç duyduğunuz kadar disk boşluğunun
pek çok yığınları gibi ekleyebilirsiniz (Pes ya da Physical Extends olarak bilinir)
#lvcreate -l number_of_PEs volumegroup -n logvol

Bu /dev/volumegorup/logvol adında bir aygıt oluşturur. Eğer regular bir disk
partition'u olsaydı bu aygıtı biçimlendirebilirsiniz ve o zaman yeni logical
volume üzerinde seçtiğiniz dizine mount ederdiniz.

Fakat bu her PE ile birlikte ne kadar boşluk ayırdığınızı bilmiyorsanız faydalı
değildir. Onun üzerinde bir dizini mount ettikten sonra volume'ün boyutunu
kontrol etmek için “df” komutunu kullanarak hata ve denemeyi kullanabilirdiniz.
Alternatif olarak MB'da bir boyut ayarlamak için “-L” kullanabilirsiniz. Örneğin,
aşağıdaki komut 200 MB boyutunda flex isimli bir LV oluşturur.
#lvcreate -L 200M volumegroup -n flex

Bir Logical Volume Kullanma
Fakat bu son adım değil. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınız zaman, LVM grubu
üzerinde mount edilen dizini almaksızın sınavda tüm kredinizi alamayabilirsiniz.
Standart bir RHEL 3 /etc/fstab yapılandırma dosyası üzerine, aşağıdaki satırı
ekleyebilirsiniz.
LABEL=/home/mj /home/mj

Bu satırı çalıştırmadan
duyacaksınız.

ext3 defaults

önce,

12

aşağıdaki

komutu

çalıştırmaya

ihtiyaç

#e2label /dev/volumegroup/logvol /home/mj
Not: RHEL 5 içerisinde bu komut 'e2label /dev/mapper/logvol /home/mj' şeklinde
kullanılır.

BÖLÜM 3.07

Kickstart İle Otomatik Kurulum

Gerekli Kickstart yapılandırma dosyası için iki yol vardır.
➔
➔

/root dizinindeki “anaconda-ks.cfg” dosyasını kullanın.
“ksconfig” komutundan erişilebilen grafiksel Kickstart Configurator'ü
kullanın ya da GUI içinde Main Menu->System Tools->Kickstart'a tıklayın.

İlk seçenek, Anaconda tarafından bilgisayarınız için oluşturulan Kickstart şablon
dosyasını kullanmanıza izin verir.
Bir Kickstart Disketi Yapılandırması
Bunun için aşağıdaki adımları takip edin.
1) “anaconda-ks.cfg” dosyasını düzenleyin ve yapılandırın.
2) Bir kurulum disketi takın. Sonra onu mount edin.
Not: mount /mnt/floopy komutu tamamlanmış komut değildir; ancak
/etc/fstab içindeki ayarlardan dolayı RHEL içinde çalışır.

3) Aşağıdaki komut ile diskete kopyalayın.
#cp /root/anaconda-ks.cfg /mnt/floopy/ks.cfg

4) Vi /mnt/floopy/ks.cfg komutu ile disketteki ks.cfg dosyasını kontrol edin.
Eğer ks.cfg dosyasını göremiyorsanız, diskette yeriniz yok demektir.
Disketteki “snake.msg” dosyasını silerek yer açabilirsiniz. Kurulum işlemi
boyunca, seçeneklerin açıklamasına ihtiyaç duymuyorsanız, aynı
zamanda general.msg, options.msg, param.msg ve rescue.msg

dosyalarını kurulum disketinin fonksiyonelliğine etki etmeksizin
silebilirsiniz.
5) Şimdi farklı bir bilgisayar üzerinde kurulum disketini deneyebilirsiniz.
Kickstart dosyasını başlatmak için, LILO'nun boot seçeneklerini kullanın.
“boot:linux ks=floopy”

Ağınızda bir DHCP sunucusu varsa, aynı RHEL kurulum disketini
kullanabilirsiniz. Sadece disketten her bilgisayarı boot edin, “linux ks=floopy”
komutunu verin bilgisayara ks.cfg dosyasını okuması için biraz zaman verin ve
sonra diğer yeni bilgisayar için aynı disteki takın.
Bir Kickstart Sunucusu Yapılandırma
Alternatif olarak, ağınız için DHCP/BOOTP sunucusu üzerinde bir Kickstart
yapılandırma dosyasını yapılandırabilirsiniz. Bir DHCP/BOOTP üzerine dosyayı
koymak isterseniz, o sunucu üzerindeki /etc/dhcp.conf dosyasını açın. Kickstart
dosyasını belirtin. Örneğin, DHCP sunucusu üzerinde, /usr/install dizini içinde
Kickstart dosyası kayıtlı ise, “dhcpd.conf” dosyasına “filename /usr/install”
komutunu ekleyin. Bir client_ip-kickstart dosyası için sunucu üzerindeki
/usr/install dizinine bakmak için Anacondayı komutlar.
Alternatif olarak, eğer Kickstart dosyası farklı bir sunucu üzerinde kayıtlıysa,
dhcpd.conf yapılandırma dosyasına “next-server servername” seçeneğini
ekleyin. Bu durumda, servername Kickstart dosyası ile birlikte bilgisayarın
adıdır.
Bir Kickstart Dosyası İle Birlikte Kurulumu Başlatma
Kickstart dosyasını koymak için seçeceğiniz başka yer yoktur. Özelleştirilmiş bir
CD ya da bir diskete koyabilirsiniz. Eğer bir RedHat kurulum disketinden boot
ediyorsanız aşağıdaki komutu “boot:” a girin:
“linux ks=floppy”

Eğer RedHat kurulum CD'sinden boot ediyorsanız, aşağıdaki komutla disket
üzerindeki Kickstart yapılandırma dosyasına yönlendirebilirsiniz:
“linux ks=hd:fd0:/ks.cfg”

Alternatif olarak, aşağıdaki komutla birlikte bir hard disk üzerindeki Kickstart
yapılandırma dosyasına yönlendirebilirsiniz:
“linux ks=hd:hda2:/home/mj/ks.cfg”

Bir DHCP sunucudan bir Kickstart dosyası almaya ihtiyaç duymazsanız. Ağ
üzerindeki belirli bir NFS ya da HTTP sunucudan boot etmek için, aşağıdaki
komutların biri ile, /kicks/ks.cfg dosyasından 192.168.17.18 IP adresini
söyleyebilirsiniz:
“linux ks=nfs:192.168.17.18:/kicks/ks.cfg”
“linux ks=http:192.168.17.18:/kicks/ks.cfg”

Ancak, ks.cfg içinde static bir IP adresi belirseniz bile, bu kurulum bir DHCP
sunucudan IP adresi bilgisi bakar. Eğer bulamazsa, Anaconda Kickstart
dosyasını kullanmadan standart bir kuruluma devam eder.

Örnek Kickstart Dosyası
Buradaki örnek, donanım ve ağ özelliklerine göre değişebilir. Bir Kickstart
dosyası ayarlandığı zaman, aşağıdaki kuralları ve rehberi takip edin.
➔
➔
➔

Seçeneklein sırasını değiştirmeyin.
Tüm seçenekleri kullanmaya ihtiyaç duyacaksınız.
Eğer gerekli bir seçeneği bırakırsanız, kullanıcı kurulum işlemi boyunca
cevap için yönlendirilmiş olacaktır.

Yükseltmeler için aşağıda tanımlı en son seçeneklere sahip olmalısınız.
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Dil
Kurulum yöntemi
Aygıt spesifikasyonu
Klavye ayarı
Anahtar kelime yükseltmesi
Boot loader yapılandırması (GRUB ya da LILO)

Birinci satır, kurulum işlemi boyunca oluşturulan bu dosyayı anlatan yorumdur.
#Kickstart file automatically generated by anaconda.

Birinci komut basittir; kurulum işlemini başlatır. Mevcut ilk yerel ortamda
öntanımlıdır, bu durumda birinci RHEL kurulum CD'si ya da disketidir.
“install”

Ancak, özel bir kurulum istiyorsanız, sonraki satırda seçtiğiniz kaynağı koda
eklemelisiniz. Bu cdrom ya da bir NFS sunucudan kurulum olabilirdi. Eğer bir
sunucunun ismi varsa, IP adresi için onu belirtebilirsiniz.
“nfs –server=192.168.30.4 - -dir=/mnt/inst”

Aynı zamanda burada gösterilen komutların birini tanımlama yoluyla bir FTP ya
da HTTP
sunucuya bir bağlantı yapılandırabilirsini.
“url - -url http://192.168.30.4/inst”

ya da
“url - -url ftp://192.168.30.4/inst”

lang komutu kurulum işlemi boyunca kullanılacak dili belirtir. Eğer kurulum bu
dosyadaki kayıp bir komut yüzünden durursa, bu önemlidir. langsupport
komutu işletim sistemi ile birlikte kurulacak dili belirtir.
“lang en_US.UTF-8”
“langsupport - - default en_US.UTF-8 en_US.UTF-8”
“keyboard us”

mouse komutu bu bilgisayarla bağdaştırılan aygıtı belirtir. Bu düzenli komut,
orta butonu aktif edilmiş, /dev/psaux'a bağlı, bir generic PS/2 mouse belirtir.
“mouse genericps/2 - - device psaux - - emulthree”

xconfig komutu, bu sistem için grafiksel yapılandırmayı belirtir. Buradaki
seçeneklerdeki tüm kodlar tek bir satırda olmalıdır.
“xconfig - -card “VESA driver (generic)” - -videoram 16384 - -hsync 31.5-37.9 -vsync 40-70 - -resolution 800x600 - -depth 24 - -defaultdesktop gnome”

network komutu, eğer ağınızda bir DHCP sunucusu varsa daha çok kolaydır.
Yine buradaki seçenekler tek bir satıda olmalıdır.
“network - -device eth0 - -bootproto static - -ip 192.168.30.149 - -netmask
255.255.255.0
-gateway
192.168.30.113
-nameserver
207.217.120.83,207.217.126.81 - -hostname enterprise3”

Kurulum işlemi boyunca root şifresi belirtmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu satır
şifrelenmiş biçimde şifre tanımlar. Bu satırda root şifresini şifrelemek zorunda
değilsiniz.
Eğer
ihtiyaç
duyarsanız,
“/etc/shadow”
dosyasından
kopyalayabilirsiniz.
“rootpw - -iscrypted $1$5UrlfxT$....”

RHEL'te güvenlik için, firewall ya açık ya da kapalıdır. Ön tanımlı olarak,
authconfig komutu shadow password suite (- - enableshadow) ya da md5
şifrelemeyi (- -enablemd5) ayarlar.
“firewall - -enabled”
“authconfig - -enableshadow - -enablemd5”

timezone komutu zaman dilimlerinin çoğuna sahiptir. Eğer squirremail RPM'yi
kurduysanız, /usr/share/squirremail/locale/timezones.cfg içinde tam listesini
bulabilirsiniz. Eğer UTC zamanı ayarlamak isterseniz, - -utc satırını ekleyin.
“timezone America/New_York”

Ön tanımlı boot looader, - -useLilo eklemeksizin kurduğunuz GRUB'dur. Kernel
için komutları belirtmede - -append parametresini ekleyebilirsiniz.
“bootloader - -location=mbr”

Ön tanımlı olarak, hard disklerinizin partition komutları, anaconda-ks.cfg
dosyası dışında yorumlanır. Bu seçenekler biraz karışıktır, bu yüzden sonraki
kısımda detaylıca bunları tartışacağız. Eğer komuttan çalıştırmak isterseniz,
önlerindeki işareti kaldırmayı unutmayın.
#The following is the partition information you requested
#Note that any partitions you deleted are not expressed
#here so unless you clear all partitions first, this is not
#quarented to work.
#clearpart - -all -drives=hda
#part/boot - -fstype ext3 - -size=100 - -ondisk=hda
#part / - -fstype ext3 - -size=1024 - -grow - -ondisk=hda
#part swap - -size=256 - -grow - -maxsize=512 - -ondisk=hda

Aşağıdakiler, bu Kickstart yapılandırma dosyasının kurulduğu paket gruplarının
listesidir.
%packages

@system-tools
@base-x
@web-server
@smb-server
@printing
@text-internet
@mail-server
@legacy network server
@dns-server
@server-cfg
@dialup
@sound-and-video
@admin-tools
@news-server
@gnome-desktop
@ftp-server
@network-server
@kernel-development
@graphical-internet
@compat-arc-support

Paket grupları yüklendikten sonra, Kickstart kurulum dosyasındaki (%post) ön
kurulum komutlarını belirtebilirsiniz.
Kickstart Bölümlendirmesi
Kickstart dosyasındaki bölümleme seçenekleri biraz karışıktır. Bunlar
bölümleme seçeneklerinin tam kontrolünü size verebilir. “clearpart - -all” ile
tüm partition'ları silebilir ya da “cleanpart
- -linux” ile sadece Linux
partition'ları silebilirsiniz ya da mevcut partition'un sonuna ekleyebilirsiniz. Bir
sürücüden daha fazlası üzerinde partition'lar oluşturabilirsiniz, fakat özellikli
olarak her aygıtı betimlemeye ihtiyaç duyarsınız. Linux partition'lar eklemek
için, aşağıdaki söz dizimi ile part komutunu kullanın.
“part mount dir - -size size [- -grow] [- -maxsize size]”

size burada MB'dır. Kalan tüm disk boşluğunu doldurarak genişletilmiş
partition'a izin vermek için “- -grow” seçeneğini kullanabilirsiniz.
Eğer - -grow seçeneği ile birlikte çoklu partition'lar belirtirseniz, onların boşluğu
bölünmüş olacaktır. Aynı zamanda MB olarak belirtilen boyutta sadece
büyütmek için partition'a izin verecek bir - -maxsize belirtebilirsiniz.
Bu yüzden aşağıdaki komutlar herhangi bir Kickstart yapılandırma dosyasındaki
görevlerdir:
Bu clearpart komutu birinci IDE hard disk üzerindeki partition'ların tümünü
kaldırır.
“clearpart - -all - -drives=hda”

Bu birinci komut birinci IDE hard disk üzerindeki boşluğun 100 MB ext3 dosya
sisteminde
/boot dizinini yapılandırır.
“part /boot - -fstype ext3 - -size=100 - -ondisk=hda”

İkinci part komutu, birinci IDE hard disk üzerindeki son 1024 MB alanı ext3
dosya sisteminde (/) root dizinine yapılandırır.

“part / - -fstype ext3 - -size=1024 - -grow - -ondisk=hda”

Bu üçüncü part komutu bu bilgisayarda 256 MB swap alanı yapılandırır. Eğer
hard disk üzerinde boşluk varsa, 512 MB'ye yükseltilmesine izin verilir.
“part swap - -size=256 - -grow - -maxsize=512 - -ondisk=hda”

Alıştırma 3-2
İkinci Benzer Bir Sistem Kurulumu İçin Çalışan Bir Sistemden Örnek Bir
Kickstart Dosyası Oluşturma

Bu çalışmada, özdeş donanım ile bir bilgisayardan başkasına kurulumu
çoğaltmak için anaconda-ks.cfg dosyasını kullanacaksınız. Bu çalışma basitçe
ikinci bilgisayar üzerine aynı partition yapılandırması ile kesin paketlerin
tümünü kurar. Her iki bilgisayarın kendi IP adreslerini ayarlamak için DHCP
kullandığını varsayın. Bir 512 MB swap partition ile birlikte 2000 MB bir /home
partition ekleyin (Bu, mevcut boş alanın en az 2500 MB sahip olduğunuz
anlamındadır). Mevcut kurulumunuz kurulumunuz olarak aynı paketlerin
tümünü kurmak isteyeceksiniz, bu yüzden /root dizini içindeki öntanımlı
Anaconda Kickstart dosyasındaki herhangi paket değişikliklerini yapmaya
ihtiyacınız yok.
Eğer bu çalışma için birden fazla bilgisayara sahip değilseniz, bir alternatif
olarak VMWare ya da VirtualBox gibi sanallaştırma teknolojilerini
kullanabilirsiniz.
1. /root/anaconda-ks.cfg dosyasını gözden geçirin. Onu ks.cfg'e kopyalayın.
2. Bir boot disketi oluşturun ve ona bu ks.cfg dosyasını ekleyin.
dd if=/mnt/cdrom/images/bootdisk.img of=/dev/fd0
mount /dev/fd0 /mnt/floppy
cp ks.cfg /mnt/floppy

3. ikinci bilgisayarı hazırlayın, öyle ki eğer mevcut olsaydı aynı C: sürücü
boyutlu, aynı disk yapılandırmasına sahip ve birinci bilgisayar olarak
bölümlenmemiş alan ve kullanılmayan miktarın aynısı. Disketteki ve CDROM içindeki birinci CD Kickstart dosyası ile Linux boot dosyasını
kullanarak ikinci bilgisayarı yeniden başlatın.
4. Red Hat Kurulum menüsü komut satırında, aşağıdaki başlatma komutunu
girin:
boot: linux ks=floppy

Şimdi birinci sistem gibi aynı setup'ı oluşturan sistem kurulumunu görmelisiniz.
Özgün bilgisayarda Linux'u nasıl kurduğunuza bağlı olarak, aynı kurulum
kaynağındaki bir ağ bağlantısına ya da diğer kurulum CD'lerine ihtiyaç
duyabilirsiniz.
Alıştırma 3-3
Kurulmuş Paketleri Düzenleme (Seçimlik Çalışma)

disket üzerindeki ks.cfg dosyasını düzenleyin ve bulabildiğiniz tüm oyun
paketlerini kaldırın. Alternatif olarak, etkileşimli bir kurulum kurun, öyle ki başka
bilgisayar üzerindeki sonucu gözlemleyebilir ve test edebilirsiniz.

Kickstart Yapılandırıcı
Kickstart yapılandırıcıya başlamak için, konsoldan redhat-config-kickstart (ya da
system-config-kickstart) yazın. Alternatif olarak, Ana menüden, Uygulamalar |
System Tools | Kickstart'ı seçebilirsiniz. Ekrana gelen pencere temel kurulum
adımlarının olduğu bir penceredir.

Gördüğünüz gibi, sol panelde diğer seçenekler vardır. Kickstart hakkında daha
fazlasını öğrenmek için, bu ayarların bazıları ile deneme yapın. Seçtiğiniz bir
dosya içerisine bu ayarları kaydetmek için File | Save menüsünü kullanın.
Alternatif olarak, Kickstart dosyası üzerindeki farklı ayarların etkisini görmek
için File | Preview komutunu çalıştırabilirsiniz.
 Basic Configuration;
Bu ekranda, aşağıdaki bileşenler için ayarlar
atayabilirsiniz.
➔ Kurulum için öntanımlı dil, aynı zamanda işletim sistemi için öntanımlı
dil olarak ayarlar.
➔ Klavye
➔ Zaman Bölgesi
➔ Root şifresi
➔ Kurulum anahtarı
➔ Hedef mimari
➔ Yeniden başlatma; Kickstart dosyasının sonuna yeniden başlatma
komutu ekler
➔ Metin kipinde otomatikleştirilmiş kurulum destekleme
Method; Bu seçenek açıkça basittir. Önceki kuruluma
yükseltme ya da ilk kurulum için. Kurulum yöntemi ve girişleriniz kurulum
dosyalarının konumu üzerine tesis edilir. Örneğin, eğer bir NFS kurulum
yöntemi seçerseniz, Kickstart yapılandırıcı NFS sunucunun IP adresi ya da
ismine sizi konumlar.



Installation



Boot Loader Options; Sonraki kısım Boot Loader seçeneklerini listeler. İki

boot loader GRUB ve LILO mevcuttur. GRUB ile birlikte, boot işlemi
boyunca ilave güvenlik seviyesi sağlayan bir şifre ayarlayabilirsiniz.


Partition Information; Bu seçenek



Network Configuration; Bu kısım hedef bir bilgisayar üzerindeki ağ





belirlenen bilgisayar üzerinde hard
disklerin nasıl yapılandırılacağını tanımlar. RAID partition'ları ve standart
yapılandırmayı destekliyorken, henüz LVM grup yapılandırmasını
desteklemiyor. Clear Master Boot Record seçeneği bir sorun olabilecek
olan eski hard diskleri silmenize izin verir; Kickstart dosyası içinde
zerombr yes komutunu ayarlar (Eğer NT Boot Loader gibi MBR üzerine bir
alternatif tutmak istiyorsanız, zerombr yes seçeneğini kullanmayın).

kartında IP adresi ayarlamanızı etkin kılar. Belirli bir bilgisayar için sabit IP
atayabilirsiniz ya da bir DHCP sunucunun kullanımını yapılandırabilirsiniz.
Authentication; Bu kısım, kullanıcı şifreleri için iki güvenlik formunu
ayarlamanıza izin verir: Shadow passwords ve MD5 şifrelemesi. Aynı
zamanda değişik protokoller için yetkilendirme bilgisi ayarlamanıza izin
verir:
➔ NIS: Bir ağ üzerindeki Unix ve Linux bilgisayarlar ile birlikte bir ağ
üzerindeki bir giriş veritabanı için Ağ Bilgi Servisi.
➔ LDAP: Dizinler gibi veritabanlarının bazı türleri için Hafif Dizin Asistanı
Protokolü.
➔ Kerberos 5: Bir ağ üzerindeki kullanıcıları yetkilendirmek için güçlü
şifreleme sağlayan MIT sistemi.
➔ Hesiod: Kerberos 5 ile ilgili.
➔ SMB: Bir Microsoft Windows tabanlı ağ üzerindeki Linux bilgisayarınızın
yapılandırmasına izin verir.
➔ Name Switch Cache: Şifreler ve grupları aramak için NIS ile ilgili.
Firewall Configuration; Bu kısım, olası bilgisayar için öntanımlı

bir
güvenlik yapılandırmanıza izin verir. Genel olarak, Internet gibi dış ağlara
bağlanan bilgisayarlar için sadece bir güvenlik duvarı isteyeceksiniz.



Display Configuration; Ekran yapılandırması Linux GUI yapılandırmanıza

izin verir.



Paket Seçimi; Paket seçimi kısmı Kickstart dosyası üzerinden kurulacak

paket gruplarını seçmenize izin verir.
Installation Scripts; Kickstart dosyasına ön kurulum ve ikinci kurulum
betikleri ekleyebilirsiniz. İkinci kurulum betikleri daha fazla ortaktır ve
ortak bir yol içinde bir Linux işletim sisteminin diğer kısımlarını
yapılandırmanıza yardım ederler. Örneğin, eğer işçi faydaları bilgisi ile bir
dizin kurmak isterseniz, bir ağ üzerinden dosyaları kopyalamak için uygun
cp komutlarını ekleyen bir ikinci kurulum betiği ekleyebilirdiniz.

-4TEMEL YAPILANDIRMA VE YÖNETİM
Kurulumdan bittikten sonra, hala yapılacak işleriniz var. Bu bölüm her RHCE
yöneticisinin bilmesi gereken temelleri anlatır.

BÖLÜM 4.01

Kullanıcı Hesaplarını Ekleme, Silme ve Düzenleme
Öntanımlı Red Hat kurulumu size basit bir giriş hesabı verir: root. Bazı normal
kullanıcıları ayarlamalısınız. Hesaplar, useradd komutu (komut satırı yöntemi),
Red Hat Kullanıcı Yöneticisi aracı ve vi düzenleyici dahil değişik araçlar
kullanarak RHEL sisteminize eklenebilir.
Kullanıcı Hesap Kategorileri
Temelde, Linux kullanıcı hesaplarının 3 türü vardır: yönetici (root), normal ve
servis kullanıcıları. Linux bilgisayarınızdaki tüm servisler için öncelikli yönetime
sahip olan, yönetici root hesabı, Linux'u kurduğunuzda otomatik olarak
oluşturulur.
Ancak RedHat sınavlarının çoğundaki gibi pek çok kez bir yönetici olarak giriş
yaparsınız. root olarak giriş yapın ve sonra “alias” komutunu çalıştırın. rm
komutu bir dosyayı silmeden önce onaylama için
“alias rm='rm-i'”

gibi hazır bir giriş göreceksiniz. Ne yazık ki, rm -rf directoryname gibi bir komut
bu güvenlik ayarının yerine geçerdi.
Not: En son girişleri görmek için, “utmpdump /var/log/wtmp | less” komutunu
çalıştırın. Eğer uzak bir konumdan giriş yapılmışsa, ağınız dışındaki belirli bir IP
adresi ile bağdaşmış olacaktır.

Direk Olarak Kullanıcı Ekleme
Seçtiğiniz metin editöründe /etc/passwd dosyasını açın. Eğer sisteminize
normal kullanıcılar eklediyseniz, bu satırın altında normal olarak listelenmiş
olarak göreceksiniz.
mj:x:500:500:Michael Jang:/home/mj:/bin/bash

Yeni bir kullanıcıyı dosyadaki bir satırı kopyalayarak oluşturabilirsiniz. Kullanıcı
ID'si ve yeni kullanıcı adından emin olmalısınız.

/etc/passwd'nin Anatomisi
Alan

Örnek

Amaç

Username

mj

Kullanıcı bu isimle giriş
yapar. Kullanıcı isimleri çizgi
ya da alt çizgi içerebilir.
Ancak, bir sayı ile ya da
altçizgi
karakteri
ile
başlamamalıdır.
RHEL
kullanıcı
isimlerini
32
karakterle sınırlar.

Password

x

Şifre. Ya bir “x”, bir “*” ya da
rastgele sayı ve numaralar
grubu görmelisiniz. “x” asıl
şifre için /etc/shadow'a işaret
eder. Bir yıldız hesabın
etkisizleştirildiği
anlamındadır. Rastgele sayı
ve karakter grubu şifrelenmiş
şifreyi tanımlar.

User ID

500

O kullanıcı için eşsiz sayısal
kullanıcı
kimliği
(UID).
Öntanımlı olarak, Red Hat
500'de başlar.

Group ID

500

O kullanıcı ile ilgili sayısal
grup kimliği (GID). Öntanımlı
olarak,
RHEL
her
yeni
kullanıcı için yeni bir grup
oluşturur. Bazı diğer Linux ya
da Unix sistemleri öntanımlı
Kullanıcı
Gruplarına
(GID=100) tüm kullanıcıları
atar.

User Info

Michael Jang

Bu alana seçtiğiniz herhangi
bilgi girebilirsiniz. Standart
seçenekler fiziksel konum, eposta
adresleri,
telefon
numarası ya da tam isim
içerir.
Bu
alanı
boş
bırakabilirsiniz.

Home Directory

/home/mj

Öntanımlı
olarak,
RHEL
/home/username
içindeki
yeni ev dizinlerini yerleştirir.

Login Shell

/bin/bash

Öntanımlı
olarak,
RHEL
kullanıcıları bash kabuğuna
atar.Kurduğunuz
herhangi
yasal
kabukla
bunu
değiştirebilirsiniz.

Bir Gruba Kullanıcı Ekleme
Her Linux kullanıcısı bir gruba bağlıdır. RHEL içinde ön tanımlı olarak, her
kullanıcı kendi birincil grubunu alır. Ön tanımlı /etc/group yapılandırma
dosyasında tanımlı, sadece o grubun üyesidir. Dosyayı metin editörü ile açın,
aşağıdakine benzer bir satır göreceksiniz.

mj:x:500:
vp:x:501:

Grup ismi

managers:x:1000:mj,vp

Grup üyeleri

/etc/group'un Anatomisi
Alan

Örnek

Amaç

Groupname

mj

Her kullanıcı aynı isimli kendi
grubunu alır. Aynı zamanda
eşsiz
grup
isimleri
oluşturabilirsiniz.

Password

x

Şifre. Ya bir “x”, bir “*” ya da
rastgele sayı ve numaralar
grubu görmelisiniz. “x” asıl
şifre
için
/etc/gshadow'a
işaret eder. Bir yıldız hesabın
etkisizleştirildiği
anlamındadır. Rastgele sayı
ve karakter grubu şifrelenmiş
şifreyi tanımlar.

Group ID

500

O kullanıcıyla ilgili sayısal
grup ID'si (GID). Öntanımlı
olarak, RHEL her kullanıcı
için yeni bir grup oluşturur.

Group Members

mj,vp

Grubun üyelerinin kullanıcı
adlarını listeler. Eğer boşsa,
grup
ismiyle
özdeş
bir
kullanıcı vardır ve o kullanıcı
sadece o grubun üyesidir.

Komut Satırında Kullanıcı Ekleme
Alternatif olarak, useradd komutu ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Eğer “pm”
isimli yeni bir kullanıcı eklemek isterseniz, sadece “useradd pm” komutunu
çalıştırın. Ön tanımlı olarak /home/pm dizinini oluşturur ve /etc/skel dizininden
standart dosyaları ekler ve ön tanımlı kabuğu /bin/bash'dir.
useradd komut seçenekleri
Seçenek

İşlev

-u UID

Ön tanımlı UID'dir. RHEL içinde 500'de başlar
ve 65536 ya kadar devam edebilir.

-g GID

Ön tanımlı GID'dir. RHEL içinde aynı GID ve
UID her kullanıcıya verilebilir.

-c INFO

İsim gibi kullanıcı hakkında girdiğiniz yorumu
kabul eder.

-d DIR

Kullanıcı için ön tanımlı ev dizinidir.

-s SHELL

Ön tanımlı kullanıcı kabuğudur, /bin/bash.

Bir Şifre Oluşturma
“passwd username” komutu ile kullanıcı için şifre oluşturulabilir. Örneğin,
passwd pm komutu pm kullanıcısına yeni bir şifre atamanıza izin verir. Şifreyi iki

kez gireceksiniz.

Red Hat Kullanıcı Yöneticisi
Eğer halihazırda bir Linux GUI içindeyseniz, iki yolla Red Hat Kullanıcı
Yöneticisini çalıştırabilirsiniz. Komut satırından redhat-config-users (systemconfig-users) girin ya da Menüden Kullanıcı ve Grupları çalıştırın.
Not: Eğer root kullanıcısı olarak giriş yapmadıysanız, Red Hat Kullanıcı Yöneticisi
gibi yönetimsel araçları açmadan önce bir root şifresi ile bunu açacaksınız.

Red Hat Kullanıcı Yöneticisi

Alıştırma 4-1
Red Hat Kullanıcı Yöneticisi İle Bir Kullanıcı Ekleme

Red Hat kullanıcı yöneticisi ile bir kullanıcı eklemek için:
1. Red Hat Kullanıcı Yöneticisini başlatın.
2. Add User düğmesine tıklayın, bu aşağıdaki gibi Yeni Kullanıcı Ekleme
penceresini açacaktır:

3. Formu tamamlayın. Tüm girişle gereklidir, Full Name hariç. Şifre en az 6
karakter olmalı ve sayılar, büyük-küçük karakterler ve semboller şeklinde
standart şifre kırıcı programlar tarafından korumak için daha güvenli
tutmalısınız.
4. Confirm Password alanına özdeş şifreyi girin.
5. Bittiğinde TAMAM'a basın.
6. Herhangi eklenecek yeni kullanıcılar için işlemi tekrarlayın.
Kullanıcı Hesabı Yönetimi İpuçları
–

–

–

–

Ön tanımlı olarak, RHEL 3 her kullanıcı için GID yapılandırır. Bu aynı zamanda
RedHat kullanıcı Private Group şeması olarak bilinir. Ön tanımlı RedHat
senaryosunda herkes eşsiz bir GID'e sahiptir ve normal kullanıcılar diğer
kullanıcıların ev dizinine erişemezler.
Eğer yapılandırmanız her kullanıcıda kendi GID'lerini gerektirmiyorsa ya da
kullanıcı Private Group şeması ile birlikte bağdaşan güvenlik için ihtiyaç
duymuyorsanız, GID'i 100 olan sayı ile kullanıcı gruplarındaki
kullanıcılarınızın tümüne erişebilirsiniz. Pek çok durumda bu, sistem
yöneticilerinin işini kolaylaştırır.
Tekil bir hesabı kullanan çoklu kişilerin paylaşımlı hesapları kullanmasının
önüne geçmektir. Paylaşımlı hesaplar hemen hemen her zaman gerekli
değildir ve kolayca oluşturulurlar.
Eğer NFS kullanıyorsanız, tüm kullanıcıların ağdaki her sistem üzerindeki
aynı UID'e sahip olduğuna emin olun. Bu sorunlu olabilir. Bir alternatif,
NIS'dir. NIS tüm ortak bilgisayarlar üzerindeki kullanıcılar için şifreler ve
kullanıcıların veritabanını merkezlemeyi destekler.

Bir Kullanıcıyı Silme
Bir kullanıcıyı silmek çok basittir. “userdel -r username” komutu, kullanıcıyı ev

dizini ile birlikte siler. Aynı işlemi GUI üzerinden Red Hat Kullanıcı Yöneticisi ile
de yapabilirsiniz.
Bir Kullanıcı Hesabını Düzenleme
Bir Linux yöneticisi olarak, kullanıcı hesaplarınıza bazı sınırlar getirmek
isteyebilirsiniz. Bunu yapabilmenin en kolay yolu Red Hat Kullanıcı Yöneticisidir.
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi hesap sona erme tarih bilgisi için Account Info
sekmesine tıklayın. Bu kısımda bir hesabın yaşam süresini sınırlandırabilirsiniz
ya da kilitleme yolu ile bir hesabı etkisizleştirebilirsiniz.

Kullanıcı hesabı süresini yönetme

Yine aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, kişisel kullanıcı şifreleriyle ilişkili çeşitli
karakteristikler ayarlayabilirsiniz. İyi şifreler ayarladığınız zaman bile, sık şifre
değişiklikleri ilave güvenlik sağlamanıza yardım edebilir. Resimde görülen
kategoriler kendinden açıklamalıdır, bu kutulardaki herhangi 0, sınır
uygulanmıyor anlamındadır.

Şifre bilgisini yapılandırma

Grup sekmesine tıklayın. Kullanıcılar Linux içerisinde bir gruptan daha fazlasına
ait olabilir. Aşağıda gösterilen Grup özellikleri sekmesi altında, diğer gruplarda
özne kullanıcı atayabilirsiniz. Örneğin, eğer bir dizin içerisinde, şirketiniz
içindeki yöneticileri destekleyen dosyalar toplamak isterseniz, yöneticiler isimli
gruba o dosyalara erişimi verebilirsiniz. Alternatif olarak, Gruops sekmesi
üzerinden proje grubuna o proje takımının üyelerini atayabilirsiniz.

Grupları atama

Normal Kullanıcı Yönetim Komutları
useradd ve userdel komutlarını bir önceki konuda anlattık. Diğer iki temel

kullanıcı yönetim komutları “usermod” ve “chage” dir.
usermod; Bu komut /etc/passwd içindeki çeşitli ayarları düzenler. Aynı zamanda

ilave bir grup ya da kullanıcı için bir geçerlik tarihi ayarlamanıza izin verir.
Örneğin, aşağıdaki komut 8 Haziran 2004'e kadar geçerli olmak üzere test1
kullanıcısı ile bağdaşan hesabı ayarlar.
#usermod -e 2004-06-08 test1

Aşağıdaki komut ise, test1 kullanıcısını special grubunun bir üyesi yapar.
#usermod -G special test1
chage; Bir şifrenin geçerlik tarihini yönetmek için chage komutu kullanılır. Şifre

bilgisi /etc/shadow içinde kayıt edilir. /etc/shadow içindeki sütunlar aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir. “chage komutu her açıklama girişi ile birlikte gösterilir.
Örneğin, en son iki gün için test1 kullanıcısının bir şifre tutması gerektiğini
isterseniz, “chage test1 -m 2” komutunu kullanabilirsiniz.
/etc/shadow dosyasının Anatomisi
Sütun

Alan

Açıklama

1

username

Kullanıcı Adı

2

password

Şifrelenmiş şifre

3

password history

En son şifre
tarihi

4

mindays

Bir şifre tutmanız zorunlu olan
günlerin minumum sayısı (-m)

5

maxdays

Değiştirilmesi zorunlu olan bir
şifreden
sonraki
günlerin
maksimum sayısı (-M)

6

warndays

Bir uyarı verildiği zaman, şifre
geçerlilik tarihinden önceki
günlerin sayısı (-w)

7

inactive

Bir hesap kapatıldığı zaman
şifre
geçerlilik
tarihinden
sonraki günlerin sayısı (-I)

8

disabled

Bir
hesap
etkisizleştirildiği
zaman
şifre
geçerlilik
tarihinden sonraki günlerin
sayısı (-E)

değişikliğinin

SU'ya Sınırlı Erişim
Önceki açıklamalarda, RedHat sınavları boyunca root hesabı kullanmanızı
öneririm. Ancak, gerçek hayatta Linux bilgisayarları yapılandırmak için hala
ihtiyaç duyarsınız. Bir güvenlik olarak su komutu yoluyla root hesabına
erişilebilen normal kullanıcılar sınırlanabilir. Bu iki adımda olur.
Birincisi, su komutuna erişmesini istediğiniz kullanıcıları ekleyeceksiniz. Onları
wheel grubunun bir parçası yapın. Ön tanımlı olarak bu satır /etc/group için
şöyle gözükür:
“wheel:x:10:root”

RedHat kullanıcı yöneticisi ile ya da “usermod -G wheel username” komutu ile

bu satırın sonuna direk olarak seçtiğiniz kullanıcıları ekleyebilirsiniz. Sonra, bu
gruba bakan, Pluggable Authentication Modules yapmaya ihtiyaç duyacaksınız.
/etc/pam.d/su dosyası içindeki aşağıdaki komutu aktive etme yoluyla bunu
yapabilirsiniz.
#auth required /lib/security/$ISA/pam_wheel.so use_uid

BÖLÜM 4.02
Temel Kullanıcı Ortamı
RHEL sistemi üzerindeki her kullanıcı sisteme giriş yaptığında bir ortama
sahiptir. Ortam, terminal türü, çalıştırılacak programlar ve daha fazlası için
bakılan Linux dizinlerini tanımlar.
Home Dizinleri
Home dizini, kullanıclar bir RHEL sisteme ilk giriş yaptıklarında başladıkları
dizindir. Pek çok kullanıcı için home dizini /home/username'dir.
/etc/skel
/etc/skel dizini yeni hesaplar için ön tanımlı ortam dosyaları içerir. Yeni bir
hesap açıldığı zaman useradd komutu ve RedHat kullanıcı yöneticisi bu
dosyaları home dizinine ekler. /etc/skel'in içerikleri kurulumunuza bağlı olarak
değişebilir.
Eğer RHEL üzerinde ön tanımlı yazılımdan daha fazlasını kurduysanız, /etc/skel
dizini içinde ek yapılandırma dosyalarını görebilirsiniz. Örneğin, uygun RPM'leri
kurduysanız, bu dizindeki z shell (zsh) ve emacs ile bağdaşan yapılandırma
dosyası görebilirsiniz.
/etc/skel'den ön tanımlı home dizin dosyaları
Dosyalar

İşlevler

.bashrc

Temel bash yapılandırma dosyası. Genel
/etc/bashrc yapılandırma dosyasında bir
referans
ekleyebilir.
bash
kabuğunu
başlattığınız zaman çalıştırmak istediğiniz
komutları ekleyebilir.

.bash_logout

Bir bash kabuğundan çıktığınız zaman
çalıştırılan dosya. Ekran temizleme gibi
komutları ekleyebilir.

.bash_profile

Bash başlangıç ortamını yapılandırır. PATH'iniz
içindeki dizinleri düzenlemek ya da ortam
değişkenleri eklemek için yer.

.gnome*

GNOME masaüstü ortamı için
ayarları ekleyen çeşitli dizinler.

.gtkrc

Ön tanımlı RedHat GUI için bluecurve teması
ekler.

.kde

K masaüstü ortamı için başlangıç ayarları
ekleyen bir dizin. Eğer bilgisayara KDE
kurmadıysanız, kullanıcı ev dizinlerine bu
dosyayı kopyalamayın.

başlangıç

Pencere Dosyası Yapılandırma Dosyası Konumları
Çoğu pencere yöneticisi yapılandırma dosyaları /etc/X11/windowmanager dizini
içinde kayıt edilir. (Örneğin, GNOME, xdm vb.) KDE ise /etc/kde/kdm dizini
içinde kayıt edilir.
Not: RedHat 9 ön tanımlı olarak, /etc/skel/.kde dizini içinde KDE pencere
yönetcisi yapılandırma dosyalarını kaydeder.

BÖLÜM 4.03
Red Hat Dosya Sistemi Temelleri

RHEL pek çok dosya biçimi ile çalışabilir. Linux çok zengin dosya türlerini
destekler. Linux için, dosya sistemlerini iki kategoriye bölebiliriz: “standart”
biçimleme ve “journaling”.
Standart Biçimlendirme Dosya Sistemleri
Linux, Unix'in bir kopyasıdır. Linux dosya sistemleri zamanla mevcut Unix dosya
sistemlerinden geliştirilmiştir.
Linux Standart Dosya Sistemi Türü
Dosya Sistemi Türü

Açıklama

ext

İşletim
sisteminin
sadece
önceki
sürümlerinde kullanılan, ilk Linux dosya
sistemi

ext2

Ext3 için temel, öntanımlı RHEL 3 dosya
sistemi. ext3 dosya sistemi aslında ext2'nin
journal halidir.

swap

Linux swap dosya sistemi gömülü swap
partitionlar ile ilgilidir. RHEL kurduğunuz
zaman en son swap partition oluşturulur.

MS-DOS ve VFAT

Bu dosya sistemleri MS-DOS biçimli dosya
sistemlerini okumanıza izin verir. Örneğin
VFAT
FAT16
veya
FAT32
olarak
biçimlendirilmiş
Windows
9x/NT/2000/XP/2003
partiton'larını
okumanıza izin verir.

ISO 9660

CD-ROM'lar için standart dosya sistemi. Aynı
zamanda diğer Unix sistemleri üzerinde
HSFS ya da High Sierra File System olarak
bilinir.

NTFS

NTFS kullanıcı adı/şifre güvenliği için
tasarlanmış
Mictosoft
Windows
NT/2000/XP/2003 dosya sistemidir.

/proc

/proc dosya sistemi bir Linux sanal dosya
sistemidir. Sanal, gerçek disk alanı işgal
ediyor anlamında değildir. Onun yerine,
dosyalar
ihtiyaç
duyulduğu
gibi
oluşturulur. /proc kernel yapılandırması ve
aygıt durumları üzerine bilgi sağlamak için
kullanılır.

/dev/pts

/dev/pts dosya sistemi Open Grup'un Unix98
PTY desteğinin Linux uygulamasıdır.

NFS

Ağ Dosya Sistemi. Bu, Linux ve Unix
bilgisayarlar arasındaki dosyaları paylaşmak

için kullanılan bir dosya sistemidir.
SMB

Samba Microsoft ve IBM ağ protokolleri
üzerine inşa edilmiştir. Linux Windows
işletim sistemleri ile yazıcılar ve dosyaları
paylaşmak
için
SMB'yı
kullanabilir.
Microsoft'un Common Internet File System
(CIFS) ile birlikte çalışır.

Journaling (Günlüğe kaydetme) Dosya Sistemi
Bu dosya sistemlerinin iki temel avantajı vardır. Birincisi boot işlemi boyunca,
onları kontrol etmek için daha hızlıdır. İkincisi, eğer bir çökme olursa, journaling
dosya sistemi dosyaların geri yüklenmesinde kullanılabilen bir günlüğe sahiptir.
RHEL 3 dosya sistemi, ön tanımlı olarak ext3'tür. Aşağıda journaling dosya
sistemlerinin bir listesi vardır.
Dosya Sistemi Türü

Açıklama

ext3

RHEL için ön tanımlı dosya sistemidir.

JFS

JFS, IBM'in dosya sistemidir. IBM enterprise
sunucular üzerinde kullanılan ortak bir türdür.

ReiserFS

Bu dosya türü, yeniden boyutlamayı ve hızlı
günlüklemeyi destekler. “balanced trees”
üzerine temellidir.

xfs

Bir günlükleme dosya sistemi olarak Silicon
Graphics tarafından geliştirilmiştir. Çok geniş
dosyaları destekler.

BÖLÜM 4.04
Dosya Sistemi Yönetimi ve Oto bağlayıcı
Bir dizin içindeki dosyaları kullanmadan önce, birkaç okunabilir dosya
sisteminde biçimlendirilmiş bir partition üzerine o dizini bağlamaya ihtiyacınız
var. Linux normalde bu işlemi /etc/fstab yapılandırma dosyasını kullanarak
otomatik yapar.
/etc/fstab
Linux /etc/fstab içerisinde yerel ve uzak olarak bağlanmış dosya sistemleri
hakkındaki bilgiyi kayıt eder. Bir metin editörü ile bu dosyayı açtığınızda
aşağıdaki gibi bir örnek görürsünüz.

/etc/fstab'ın Soldan Sağa Sütunlarının Açıklaması

Alan Adı

Açıklaması

Label

Bağlanmış aygıtın adı. Eğer başlanmışsa,
/etc/mtab içinde uygun partition'ı bulabilir.
Örneğin,
eğer bu dosya içinde /dev/hda2
görürseniz, e2label /dev/hda2 komutu ile
onun etiketini doğrulayabilirsiniz.

Mount Point

Bağlanacak dosya sistemi yerini dizine yazar.

Filesystem Format

Dosya sistemi türünü tanımlar. Geçerli dosya
sistemi türleri ext, ext2, ext3, msdos, vfat,
devpts, proc, tmpfs, udf, iso9660, nfs, smb ve
swap.

Mount Options

Aşağıdaki kısımda tanımlanmıştır.

Dump Value

Ya 0 ya da 1'dir. 1 değerinin anlamı, o veri
Linux'tan çıktığınız zaman dump(8) komutu
tarafından diske otomatik olarak kaydedilir.

Filesystem Check Order

Boot işlemi boyunca fsck(8) tarafından kontrol
edilen o dosya sistemlerinin sırasını tanımlar.
Root (/) dizini dosya sistemi 1'e ayarlanmış
olmalı ve diğer yerel dosya sistemleri 2'ye
ayarlanmış
olmalı.
/mnt/cdrom
gibi
kaldırılabilir dosya sistemleri 0'a ayarlanmış
olmalı (anlamı Linux boot işlemi boyunca
onları kontrol etmeyecektir)

Bağlama Seçenekleri
Pekçok /etc/fstab dosya sistemi için doğru bağlama seçeneği öntanımlı
olmasına rağmen, aşağıdaki tablodaki gibi diğer seçeneklerde vardır. Eğer çoklu
seçenek kullanmak isterseniz, onları virgüllerle ayırın. Seçenekler arasında
boşluk kullanmayın. “#man mount” komutu ile konsoldan daha fazla bilgi
alabilirsiniz.
/etc/fstab Bağlama Seçenekleri
Bağlama Seçeneği

Açıklama

async

Veri eşzamansız olarak okunur ve yazılır.

atime

Her dosya ile ilişkili düğüm erişilebilen dosyayı
her zaman günceller.

auto

Partition için uygun formatta /etc/filesystems
üzerinden arama yapar; normalde bir disket
ya da ayrılabilir bir sürücü ile bağdaşır.

defaults

Öntanımlı bağlama seçeneklerini kullanır: rw,
suid, dev, exec, auto, nouser ve aysnc.

dev

Terminal veya konsol gibi karakter aygıtlarına
erişime izin verir ve sürücüler gibi aygıtlaru
bloklar.

exec

Bu
dosya
sistemi
üzerinde
çalışacak
binary'lere izin verir (derlenmiş programlar).

noatime

Her dosya ile bağdaşan düğüm
zaman güncellenmez.

noauto

Kesin bağlama gerektirir. CD
sürücüleri için ortak seçenektir.

nodev

Bu dosya sistemi üzerindeki aygıtlar okunmaz
ya da değerlendirilmez.

noexec

Binary'ler (derlenmiş programlar) bu dosya
sistemi üzerinde çalıştırılmaz.

erişildiği
ve

disket

nosuid

Bu dosya sistemi üzerinde setuid ve setgid
izinlerine izin verilmez.

nouser

Sadece root kullanıcıları belirtilen
sistemine bağlanmaya izin verilir.

remount

Mevcut bağlanmış dosya sistemlerini yeniden
bağlar. Aynı zamanda mount komutu için bir
seçenektir.

ro

Read-only olarak dosya sistemini bağlar.

rw

Read/write olarak dosya sistemini bağlar.

suid

Bu dosya sistemi üzerindeki programlar
üzerinde setuid ve setgid izinlerine izin verir.

sync

Okumalar ve yazmalar bu
üzerinde aynı hızda yapılır.

user

Bu dosya sistemini bağlamak için root
olmayan kullanıcılara izin verir. Öntanımlı
olarak, bu aynı zamanda noexec, nosuid ve
nodev seçeneklerini ayarlar.

dosya

dosya

sistemi

Disketler ve Kaldırılabilir Aygıtları Bağlama
Disketler ve diğer kaldırılabilir aygıtları okumak için, aygıtı bağlamaya
ihtiyacınız var. Eğer RHEL donanımınızı tanırsa, /etc/fstab'a uygun ayarları ekler
ve /mnt dizinine öntanımlı bağlar. Eğer bir MS-DOS disketi bağlıyorsanız,
aşağıdaki komutla bunu yapabilirsiniz:
#mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy

-t parametresi dosya sistemi türünü (vfat) belirtir. /etc/fstab yapılandırma
dosyanıza baktığınızda, aşağıdakine benzer bir satır görmelisiniz:
/dev/fd0

/mnt/floppy

auto noauto,owner,kudzu

00

Bu satır birinci disk sürücüsü için öntanımlı yapılandırmayı ayarlar.
Benzer olarak, CD-ROM'unuz için aygıt normalde /mnt/cdrom'dur. Bir ISO 9660
CD-ROM'u bağlamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
#mount -rt iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom

Şimdi sisteminizde normal bir dosya sistemi gibi /mnt/cdrom'un içeriklerini
okuyabilirsiniz. Bu dizinin /mnt/cdrom gibi bir dizin olması gerekmiyor.
Seçtiğiniz herhangi boş bir dizinede bir CD ya da disket bağlayabilirsiniz.
Fakat bir disket gibi, ihtiyaç duyduğunuz asıl komut basitçedir. /etc/fstab'dan
konuyla ilgili öntanımlı satırı alabilirsiniz:
/dev/cdrom

/mnt/cdrom

udf,iso9660

noauto,owner,kudzu,ro 0 0

Gördüğünüz gibi, iso9660 zaten öntanımlı CD dosya sistemi olarak belirtilmiş ve
CD'ler öntanımlı olarak read-only bağlanır. Bu yüzden, aşağıdaki iki komutun
biriyle aslında CD'yi bağlamaya ihtiyacınız var.
#mount /dev/cdrom
#mount /mnt/cdrom

Bir disketi ya da CD'yi ayırmak için, umount komutunu kullanın. Aşağıdaki
komutlar, hem CD-ROM hem de disketimizi ayırır:

#umount /mnt/floppy
#umount /mnt/cdrom

Disketi çıkarmadan önce onları ayırmayı unutmaın. Aksi takdirde diskete
yazmayı düşündüğünüz veri önbellekte olabilir. Bu durumda, verinizi
kaybedebilirsiniz.
Örnek olarak 100 MB'lık bir Zip sürücüsü ile çalıştığınızı varsayın. Aygıt /dev/hdd
olarak ayarlanır ve ext3 dosya sisteminde tekil bir partition olarak
biçimlenir. /mnt/zip dizini oluşturulmuş ve /etc/fstab'a eklenmiş. Şimdi
aşağıdaki komutlar ile zip sürücüsünü bağlayabilir, ayırabilir ve çıkartabilirsiniz.
#mount /dev/hdd1 /mnt/zip
#umount /dev/hdd1
#eject /dev/hdd1

Oto Bağlayıcı
Bir partition üzerinde mount komutu çalıştırdığınız zaman, bilgisayarınızı
yeniden başlatmaya ya da kapatana veya onu ayırana kadar mounted olarak
bekler. Bu bazın sorunlara yol açabilir. Örneğin, bir disketi bağladığınız ve sonra
fiziksel olarak diski ayırdınız, Linux diskleri dosyaya yazmak için bir şans
vermeyebilir. Bu durum aynı zamanda diğer ayrılabilir sürücüler ya da zip'te
uygulanır. Bir başka örnek, NFS dizinlerinin bağlanmasıdır. Eğer uzak bilgisayar
kapanırsa ya da bağlantı kesilirse, sisteminiz yavaşlayabilir. Bu durumda oto
bağlayıcı
yardım
edebilir.
RHEL'de
ilişkili
yapılandırma
dosyaları,
/etc/auto.master ve /etc/auto.misc'dir.
/etc/auto.master; Standart /etc/auto.master dosyası yorum serileri içerir. Bir
örnek aşağıdadır.
#/misc /etc/auto.misc - -timeout=60

Bu komutu aktif etme yoluyla oto bağlayıcı aktif edilebilir. # işareti silindiğinde,
bilindiği gibi aktif edilmiş olur.
Bu komut:
➔
➔
➔

/misc dizini üzerindeki otomatik bağlanan dosya sistemlerini yapılandırır.
Detaylı yapılandırma için /etc/auto.misc'e konumlar.
Zaman aşımını 60 saniyeye ayarlar, eğer otomatik bağlama dizini
kullanılmazsa ya da bu zaman içinde erişilmezse otomatik olarak ayrılır.

Diğer dizinler içinde oto bağlayıcıyı ayarlayabilirsiniz. Popüler bir seçenek
/home dizini üzerinde oto bağlayıcı ayarlamaktır. Kullanıcılar giriş yaptıklarında
kendi /home dizinlerine erişebilirler ve aşağıdaki komut ile /etc/auto.master
içindeki /home dizini, otomatik olarak kullanıcı sistemden çıktıktan sonra 60
saniyede ayrılır.
#/home /etc/auto.home - -timeout=60

/etc/auto.misc;
Dosyadaki
birinci
komut
“cd
-fstype=iso9660,ro,nosuid,nodev:/dev/cdrom”
RHEL'de bu komut ön tanımlı aktifleştirilir. Bir başka deyişle, /dev/cdrom için bir
CD varsa, “ls /misc/cd” komutu ile oto bağlayıcıdan dosyalara erişebilirsiniz.

Oto bağlayıcı iso9660 dosya sistemini kullanarak erişir, read-only olarak
bağlanır, SUID izinlerine izin verilmez (nosuid) ve dosya sistemi üzerindeki
aygıtlar kullanılmaz.
Yorumlarda diğer örnek komutlarda vardır. İlk komut ftp.examle.org
bilgisayarında, /pub/linux/, paylaşımlı bir NFS dizininden, /misc/linux bağlama
noktasına ayarlamanıza izin verir.
#linux -ro,soft,intr ftp.example.org:/pub/linux

Sonraki komut /dev/hda1 partition'u üzerinde kayıtlıdır. Bu komut ile, Linux'u
başlattığınız zaman /boot bağlamaya ihtiyaç duymazsınız. Bu komut mount
/misc/boot komutu ile otomatik bağlama yapmanıza izin verir.
#boot -fstype=ext2 :/dev/hda1

Aşağıdaki üç komut bilgisayarınızdaki bir diskete uygulanır. Birinci komut
disketinizde eşlemeyi denemek için /etc/filesystems den arama yapar. Son iki
komut ikinci uzatılmış dosya sisteminde biçimler.
#floppy -fstype=auto
:/dev/fd0
#floppy -fstype=ext2
:/dev/fd0
#e2floppy -fstype=ext2 :/dev/fd0

Sonraki komut üçüncü SCSI sürücü üzerindeki ilk partitiona konumlanır.
#jaz -fstype=ext2

:/dev/sda1

Son olarak, son komut ikinci kontrolleyici üzerinde slave olarak bağlanmış IDE
sürücüde oto bağlayıcı uygulamanıza izin veren komuttur. Başlangıçtaki
ayrılabilir hard diskler için bunu önerir.
#removable -fstpye=ext2

:/dev/hdd

Oto Bağlayıcıyı Aktifleştirme
/etc/auto.master ve /etc/auto.misc dosyaları yapılandırıldıktan sonra
#service autofs start

komutu ile oto bağlayıcı başlatılır.
/etc/auto.misc dosyasındaki ön tanımlı komut ile, şimdi /misc/cd dizini üzerinde
otomatik olarak yapılandırılmış dizine erişme yoluyla bir CD bağlayabilirsiniz.
Sürücüde bir CD varsa, aşağıdaki komut çalışmalıdır.
#ls /misc/cd

Eğer /misc/cd mevcut dizininizde yaptıysanız, oto bağlayıcı her hangi zaman
aşımını gözardı
ederdi. Aksi takdirde, /misc/cd otomatik olarak
/etc/auto.master içindeki komuta göre 60 saniye zaman aşımına göre ayrılır.
Alıştırma 4-2
Oto Bağlayıcıyı Yapılandırma

Bu çalışmada, oto bağlayıcıyı test edeceksiniz. En az bir CD'ye ihtiyaç
duyacaksınız. İdeal olarak, aynı zamanda bir diskete de sahip olmalısınız. Fakat

bazı hazırlayıcılar vardır. İşlem sırasında autofs programcığına emin olmaya
ihtiyacınız var, uygun yapılandırma dosyalarını düzenleyin ve sonra autofs'yi
yeniden başlatın. Kendiniz için daha sonra oto bağlayıcıyı deneyebilirsiniz.
Bu çalışmanın bölümü yanıltıcı olabilir. Bir yapılandırma dosyası içindeki
komutlardaki tercih ettiği yerde, önündeki bir # işareti onun bir yorum
olduğunu gösterir. Eğer o komut satırı arayüzünde ise, [root]# ile birlikte bu
bölüm içinde gösterdiğim, root kullanıcısı tarafından bir komut çalıştırmaya
başvurur. Diğer çalışmalar gibi, root kullanıcısı olarak giriş yaptığınızı
varsayıyorum.
1. Komut satırı arayüzünden, autofs programcığın çalıştığına emin olmak
için aşağıdaki komutu çalıştırın:
[root]# service autofs start

2. bir metin düzenleyici içinde /etc/auto.master yapılandırma dosyasını açın.
Eğer gerekliyse aşağıdaki satırı eklemek için düzenleyin. Eğer satırın
önünde bir (#) işareti varsa, onu silin. Kaydedin ve /etc/auto.master'dan
çıkın.
/misc

/etc/auto.misc --timeout=60

3. bir metin düzenleyici içinde /etc/auto.misc yapılandırma dosyasını kontrol
edin. Aşağıdaki satırı eklediğine emin olun (öntanımlı olarak zaten orada
olması gereken). Kaydedin ve /etc/auto.misc'den çıkın.
cd

-fstype=iso9660,ro,nosuid,nodev :/dev/cdrom

4. şimdi autofs programcığını yeniden başlatın.
[root]# service autofs restart

5. Oto bağlayıcı servisi şimdi aktif. Bilgisayarınıza bir CD takın ve aşağıdaki
komutu çalıştırdığınız zaman, CD'nizin içeriklerini görmelisiniz.
[root]# ls /misc/cd

6. hemen ls /misc komutunu çalıştırın. Çıktıda cd dizinini görmelisiniz.
7. En az bir dakika
görüyorsunuz?

bekleyin

ve

önceki

komutu

tekrarlayın.

Ne

BÖLÜM 4.05
Red Hat Paket Yöneticisi Komutu ve Aracı
Sistem yöneticisinin esas görevlerinden biri sistem yönetimidir. Uygulamalar
güncellenir. Kerneller yamanır. RPM ile, yazılım ayrı paketlerde yönetilir. Bir RPM
paketi bu dosyaları ekleme, kaldırma ve güncelleme için yönergeler ile birlikte
yazılımı ekler. Düzgün kullanıldığı zaman, RPM sistemi güncellemeler ve
kaldırmalar işlenmeden önce anahtar yapılandırma dosyalarını yedekleyebilir.
Paket Nedir?
Bir RPM paketi dosyaları içerir. O, yapılandırma ve belgelendirme dosyaları

olduğu kadar, normal olarak ikili kurulum betiklerini içeren belirli bir program ya
da uygulama ile ilgili dosya gruplarını içerir.
Bir RPM paket ismi genellikle inşa edilen mimari, yayım ve sürümü içerir.
Örneğin, fictionalpenguin-3.4.5-36.i386.rpm paketi sürüm 3.4.5, inşa 26'dır.
i386 ise Intel mimarisini tanımlar.
Not: Pek çok RPM paketi işlemciye özgüdür. /proc/cpuinfo dosya içinde
bilgisayarınız için işlemci türünü tanımlayabilirsiniz. Bazı RPM paketleri,
işlemcilerin tüm türleri ile bilgisayarlar üzerine kurulabilir.

RPM Nedir?
Bu sistemin kalbi RPM veritabanıdır. Diğer şeyler arasında, bu veritabanı her
RPM içindeki her dosyanın konumunu ve sürümünü izler. RPM veritabanı aynı
zamanda her dosyanın bir MD5 checksum sürdürür. Checksum ile birlikte, eğer
o RPM paketinden herhangi dosya değiştiyse bunu görmek için rpm -V package
komutunu kullanabilirsiniz. RPM veritabanı paketleri kolayca eklemeyi,
kaldırmayı ve güncellemeyi yapar, çünkü RPM onları nereye koyacağını ve
erişeceğini bilir.
RPM aynı zamanda paketler arasındaki çakışmaları yönetir. Örneğin, aynı isimli
yapılandırma dosyalarını kullanan iki farklı paketiniz olduğunu varsayın. Asıl
yapılandırma dosyası /etc/someconfig'i çağırın. Zaten kurulu bir X paketiniz var.
Eğer Y paketini kurmayı denerseniz, RPM Y paketini kurmadan önce özgün
/etc/someconfig dosyasını yedekler.
Uzak Paketlerdeki RPM'yi Kullanma
RPM sistemi ile, URL biçiminde, bir intenet adresindeki konumdan paketleri
kurabilirsiniz. Örneğin, ftp.rpmdownloads.com FTP sunucusunun /pub dizini
üzerindeki foo.rpm paketine rpm komutu uygulamak istiyorsunuz, aşağıdaki
gibi bir komutla bu paketi kurabilirsiniz.
#rpm -i ftp://ftp.rpmdownloads.com/pub/foo.rpm

Eğer ftp sunucu kullanıcı adı ve şifre gerektiriyorsa, şu biçimi kullanabilirsiniz:
“ftp://username:password@hostname:port/path/to/remote/package/file.rpm”

Bir Paket İmzası Doğrulama
RPM bir paketin kontrolü için iki yöntem kullanır. MD5 checksum ve GPG
signature. Örneğin resmi bir RPM paketini onaylamak için, RedHat rpm
dosyaları için bir GPL public anahtarı sağlar. RPM-GPG-KEY dosyası içinde her
kurulum CD'si üzerinde bulabilirsiniz ya da /usr/share/rhn dizini içinde.
GPG sistemi kullanarak RPM'leri onaylamak için, aşağıdaki komutu kullanarak
anahtar dosyasını alın:
#rpm - -import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY

Şimdi, eğer bir CD üzerindeki pkg-1.2.3.4.noarch.rpm gibi bir RPM'yi kontrol
etmek isterseniz, aşağıdaki komutu çalıştırın:
#rpm - -checksig /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/pkg-1.2.3.4.noarch.rpm

Bir Ya da Daha Fazla Paketi Onaylama

Sisteminizdeki RPM veritabanı bilgisi ile paket hakkındaki bilgiyi karşılaştırır. -verify parametresi boyutu kontrol eder, MD5 checksum, izinler, tür, sahiplik ve
paketteki her dosyanın grubunu kontrol eder. Birkaç örnek aşağıdadır:
➔
Tüm dosyaları kontrol eder. Doğal olarak, sisteminizde uzun zaman
alabilir.
#rpm - -verify -a
➔

Bağlı bir CD-ROM üzerindeki bir RPM dosyasına karşı bir paket ile birlikte
tüm dosyaları onaylar.
#rpm - -verify -p /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/inn-2.3.5-5.i386.rpm

➔

Bir paket ile bağdaşan bir dosyayı onaylar.
#rpm - -verify - -file /bin/ls

Eğer dosyalar ya da paket kontrol edilmezse, çıktı göremezsiniz. Bir dosya ya
da paketteki herhangi çıktı anlamı aslından farklıdır. Sekiz test vardır. Eğer bir
değişiklik varsa, çıktı her test boyunca meydana gelen sekiz karakter katarıdır.
Eğer bir nokta (.) görüyorsanız, test başarılıdır. Aşağıdaki örnek, yanlış grup
ID'si ile birlikte /bin/vi'yi gösterir.
#rpm - -verify - -file /bin/vi
......G. /bin/vi
rpm - -verify kodları(Hata Kodları)
Başarısızlık Kodu

Anlamı

5

MD5 kontrolü

S

Dosya boyutu

L

Sembolik bağlantı

T

Dosya düzenleme zamanı

D

Aygıt

U

Kullanıcı

G

Grup

M

Kip

Doğru RPM İçin Arama
Bazen bir dosya ya da komuta ihtiyaç duyarsınız ve kurulacak doğru paketin ne
olduğunu bilmezsiniz. RedHat belirli bir dosya ile birlikte doğru RPM paketine
uygulayabilen bir veritabanı sağlar. Doğal olarak, bu veritabanı rpmdb-redhat-*
dan kurulabilir. RHEL üzerinde öntanımlı kurulu gelir. Örneğin, /etc/passwd ile
ilişkili paket için arama yapıyorsunuz, aşağıdaki komut işinizi görecektir.
#rpm - -redhatprovides /etc/passwd

Eğer RedHat 9 ile çalışıyorsanız, kurulumdan sonra rpmdb-redhat-RPM'yi
kurmak zorundasınız.

rpm –verify kodları
Hata Kodu

Anlamı

5

MD5 checksum

S

Dosya boyutu

L

Sembolik bağlantı

T

Dosya düzenleme zamanı

D

Aygıt

U

Kullanıcı

G

Grup

M

Kip

RPM Paketlerini Ekleme ve Kaldırma
rpm komutu sisteminize yazılım paketlerini ekleme ve kaldırmada kolaylık
sağlar. Örneğin aşağıdaki komut ile hypothetical penguin RPM'yi kurabilirsiniz:
#rpm -i penguin-3.4.5-26.i386.rpm

Eğer paket uzak FTP sunucu üzerinde mevcutsa, sunucudan direk olarak
kurabilirsiniz. Aşağıdaki komut bu işi görecektir:
#rpm -i ftp://ftp.rpmdownloads.com/pub/penguin-3.4.5-26.i386.rpm

Paketi kurmadan önce, RPM değişik kontroller yapar. İlk olarak, kurduğunuz
paketin zaten olup olmadığına bakar; normal olarak, RPM paketi kendi üstüne
kurmanıza izin vermeyecektir. Aynı zamanda paketin eski bir sürümünü
kurmadığınıza emin olmak için bunu kontrol eder. Sonra, RPM bağımlılık
kontrolü yapar. Bazı programlar diğerleri kurulmadıkça çalışmayacaktır.
Aşağıdaki örnekte, penguin paketinin en son sürümünü yükledik ve şimdi onu
kurmak istiyoruz:
#rpm -i penguin-3.4.5-26.i386.rpm
failed dependencies:
iceberg >>= 7.1 is needed by penguin-3.26.i386.rpm

Bu hata, penguin paketini kurmadan önce iceberg paketinin 7.1 veya daha
sonraki sürümlerinin kurulması gerektiğini anlatıyor.
Sonuçta, RPM bir paket kurduğu zaman herhangi yapılandırma dosyasının
üzerine yazıldığını kontrol eder. RPM bu durumda yapılacak şey hakkında zekice
kararlar alır. Eğer RPM mevcut bir yapılandırma dosyasını yer değiştirmeyi
seçerse, aşağıdaki uyarıyı verir:
#rpm -i penguin-3.26.i386.rpm
warning: /etc/someconfig saved as /etc/someconfig.rpmsave

Yükseltme Kipi
-U parametresi mevcut paketleri yükseltmek için kullanılır. Örneğin, sürümü
3.25 olan penguin paketini yükseltmek için aşağıdaki komutu kullanırdınız:
#rpm -U penguin-3.26.i386.rpm

Eğer daha önce bu paketi kurmadıysanız, -U parametresi, -i parametresi gibi
çalışır.
Kaldırma Kipi
rpm -e komutu bir paketi sisteminizden kaldırır. Fakat kaldırmadan önce, RPM
Birkaç şeyi kontrol eder. Kaldırılacak paketin diğer paketlerle bağımlı olup
olmadığına bakar. Eğer bağımlılık varsa hata mesajı döndürür. Eğer herhangi
yapılandırma dosyalarını düzenlemişseniz, RPM dosyanın bir kopyasını alır,
dosya isminin sonuna .rpmsave uzantısı ekler ve sonra aslını siler. Sonuçta,
sisteminizden ve RPM veritabanından tüm dosyaları kaldırdıktan sonra,
veritabanından paket ismini kaldırır.
Güvenlik Yamaları ve Güncellemeleri Ekleme
RHEL sürekli olarak güncellenir. Çünkü hatalar ya da güvenlik sorunları bulunur,
onlar
RedHat'ın
yanlış-doğru
dizini
Web
sayfasında
toplanır
ve
http://www.redhat.com/apps/support/errata sayfasında bulunur. RHEL ile ilişkili
ek doğru-yanlış dizini, RedHat ağı üzerinde mevcuttur.
Alıştırma 4-3
Red Hat Errata'dan Güncelleme

Bu aşamadan Red Hat Enterprise Linux 3 kullandığınızı varsayıyoruz. Eğer Red
Hat 9 ya da öncekileri kullanıyorsanız, bu çalışmayı yapamayabilirsiniz.
1. www.redhat.com/apps/support/errata adresine gidin. Dağıtımınız için Red
Hat Errata bağlantısını bulun.
2. Gördüğünüz sayfa bug düzeltmeleri, iyileştirmeler ve güvenlik için
bağlantılar içerir. Güvenlik alarmları özellikle eğer bir ağ üzerindeyseniz
önemlidir. Güvenlik bağlantısına tıklayın. Alarmla ilişkili bağlantıya
tıklamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
3. Etkilenen paketlerin bazılarını kuramayabilirsiniz. Kontrol etmek için rpm
-qi packagename komutunu kullanın. Eğer sisteminize etkilenmiş bir
paket kurarsanız, önerilen yükseltmeyi dikkate alın.
4. Etkilenen paketi yer değiştirmeden önce, dallanmaları göz önünde
bulundurun. Sisteminize bağlanan diğer kullanıcıları etkileyebilen, bir
yeniden başlatmayı gerçekleştirebilir ya da tekil kullanıcıya kadar sistemi
getirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer bir ürün bilgisayarı etkilenirse, ilk
diğer bilgisayarlar üzerindeki değişiklikleri denemek isteyebilirsiniz.
5. Eğer bir yükseltme yapmayı seçtiyseniz, mevcut sisteminiz üzerindeki en
son ilgili dosyaları yedekleyin. Yükseltmeler ara sıra başarısız olur.
6. Yükseltme gerçekleştiğinde, yapılandırma dosyası uyarılarını izleyin. Eğer
yerel yapılandırma dosyaları yeni dosyalar ile yer değişirse, mevcut
ayarlarınızı yansıtmak için yeni yapılandırma dosyalarını değiştirmeye
ihtiyaç duyabilirsiniz.
7. Yeni paketi deneyin. Onu doğru olarak yapılandırdığınıza emin olun.
8. Eğer bir paket errata içinde listeleniyorsa, fakat sisteminize kurulu
değilse, şimdi sisteminize onu koymak için neden yoktur. Dikkatlice o
paket için detaylı errata girişini okuyun ve eğer gerekliyse sadece onu
kurun.

Kurulan Paketleri Görme
RPM Sorgularını Çalıştırma

-q parametresi paketleri sorgulamak için kullanılır. RPM'leri sorgu kipinde
kullandığınız zaman, o paketle bağdaşan dosyaları tanımlama ya da eğer belirli
bir paket kurulmuşsa öğrenebilirsiniz. “rpm -q packagename” komutu belirtilen
bir paketin kurulan sürümünü döndürecektir. Örneğin mutt metin e-posta
okuyucusunun sürüm numarasını bulmak için, aşağıdaki komutu çalıştırın.
#rpm -q mutt
lynx-1.4.1-3

Eğer kurulan paketin
parametresini kullanın.

kendisinin

bir

dosyasını

görmek

isterseniz,

-f

#rpm -qf /etc/passwd
setup-2.5.27-1

Eğer bir pakete ait dosyaların listesini isterseniz, -l parametresini kullanın.
#rpm -ql setup
/etc/bashrc
/etc/csh.cshrc
/etc/csh.login
/etc/exports
/etc/filesystem
/etc/group
/etc/gshadow
/etc/host.conf
/etc/hosts.allow
/etc/hosts.deny
/etc/inputrc
/etc/motd
/etc/passwd
/etc/printcap
/etc/profile
/etc/profile.d
/etc/protocols
/etc/securetty
/etc/services
/etc/shells
/usr/share/doc/setup-2.5.27
/usr/share/doc/setup-2.5.27/uidgid
/var/log/lastlog

-q'daki pek çok ortak düzenleyicilerden biri -a'dır. Sisteminizdeki tüm kurulu
paketlerin sorgulamasını yapan parametre “a” parametresidir.
#rpm -qa
ghostscript-fonts-5.50-9
libmng-1.0.4-3
libtiff-3.5.7-13
ncurses-5.3-9.3
arts-1.1.3-2.2
...
commons-modeler-1.0-5
sendmail-cf-8.12.10-1

Aşağıdaki örnekte K Desktop Environment ile ilişkili tüm paketlerin listesini
kolaylıkla tanımlar.

#rpm -qa | grep kde

Belirli bir paket hakkında daha fazla bilgi almak için
#rpm -qi packagename

komutunu kullanın.
Not: RedHat sınavları boyunca, eğer bir paket grubunu kurmaya ihtiyaç
duyarsanız, kurulum CD'lerinin tümüne erişemeyebilirsiniz. Bu durumda,
“redhat-confirm-packages - -tree=/mnt/inst” komutu ile bir NFS sunucudan
kurulum yapabilirsiniz.
rpm -qi packagename komutundaki bilgiler
Etiket

Açıklama

Name

Paketin adı

Version

Paketin sürümü

Release

Bu paketin yazılımın aynı sürümünü
kullanarak yayınlanmış zamanlarının sayısı

Install Date

Paketin sisteminize kurulum tarihi

Group

RPM paketiniz yazılımın fonksiyonelliğinde
tanımlanan gruplara bölünür.
Her zaman bir paket kurarsınız, bu yaklaşık
olarak gruplayacaktır.

Size

Byte olarak paket içindeki tüm dosyaların
toplam boyutu.

License

Özgün yazılımın yayımlandığı lisans.

Red Hat Paket Yönetim Aracı
Bir grafiksel araç ile paketleri güncelleyebilirsiniz. Red Hat paket yönetim aracı
çeşitli avantajlar içerir. Anaconda özel kurulum ekranına benzer bir arayüz
içerir. Bir zamanda bir paketten daha fazla paketi kurmanıza izin verir. Otomatik
olarak ihtiyaç duyulabilen diğer paketleri kurar.
Paket Yönetim aracını başlatmak için iki yol vardır: Ya ana menüden uygulamayı
çalıştırarak ya da komut satırından redhat-config-packages (system-configpackages) komutu ile.

Paket Yönetim Aracı

Seçtiğiniz paket gruplarını eklemek için onu kullanabilirsiniz. Paket Yönetim
aracının önemli bir inceliği vardır. Doğru parametre ile birlikte, uzak bir kurulum
sunucusuna onu bağlayabilirsiniz. Örneğin, eğer yerel /mnt/inst dizinine bir NFS
kurulumu bağladıysanız, aşağıdaki komutla o kaynağa Paket Yönetim aracını
ekleyebilirsiniz.
#system-config-packages –tree=/mnt/inst

BÖLÜM 4.06
RPM Kaynakları
Şimdiye kadarki tanımladığımız RPM'ler ikili düzen biçimindeydi. Başka bir
deyişle, onlar derlenmişti ve Microsoft stili kurulum paketleri ya da “tarball” gibi
kurmak için hazırdır. Fakat Linux kaynak koda geri gider. Kaynak kodlar hazırda
mevcuttur.
Özel RPM'ler Oluşturma ve Kullanma
Bu bölümle devam etmeden önce, “rpm-build RPM” paketini kurun. RHEL 3 için,
eğer /mnt/inst dizini üzerindeki bir ağ kaynağından kuruyorsanız, aşağıdaki
komutu çalıştırın:
#rpm -Uvh /mnt/inst/RedHat/RPMS/rpm-build-4.2.1-4.2.i386.rpm

Aşağıdaki kısımlarda “rpmbuild” komutunu kullanabilirsiniz.
/usr/src/redhat Dizin Yapısı
Aşağıdaki tabloda tanımlı, /usr/src/redhat dizini altında 5 alt dizin vardır.
Dizin

Amaç

/usr/src/redhat/SOURCES

Asıl program kaynak kodunu içerir.

/usr/src/redhat/SPECS

RPM inşaa işlemini
dosyalarını içerir.

/usr/src/redhat/BUILD

Kaynak kodu boşaltılır ve burada inşaa edilir.

/usr/src/redhat/RPMS

Çıktı binary RPM'yi içerir.

/usr/src/redhat/SRPMS

İnşaa işlemi yoluyla oluşturulan SRPM'yi içerir.

kontrol

eden,

spec

Kaynak RPM'leri Kurma
Normal RPM'ler gibi, bir kaynak RPM'si (SRPM) -i seçeneği ile birlikte kurulur.
Kendi paketini kurmaz. Bu, /usr/src/redhat dizin yapısı ile SRPM'nin içeriklerini
kurar.
/usr/src/redhat/ Dizin Yapısı
/usr/src/redhat dizini altında beş alt dizin vardır. Bir SRPM kurduğunuz zaman,
bu yapı ile birlikte onu inşa edeceksiniz. Eğer bir SRPM kurarsanız, bu yapı
içerisinde açılır. Önceki bölümde kurduğunuz redhat-config-packages kaynak
RPM'si, redhat-config-packages.spec dosyası içinde /usr/src/redhat/SPECS dizini
içinde bir dosyaya sahip olmalıdır.
Dizin

Amaç

/usr/src/redhat/SOURCES

Asıl program kaynak kodunu içerir

/usr/src/redhat/SPECS

RPM inşa işlemini
dosyalarını içerir

/usr/src/redhat/BUILD

Kaynak kodu burada açılır ve inşa edilir

/usr/src/redhat/RPMS

Binary RPM çıktısını içerir

/usr/src/redhat/SRPMS

İnşa edilme yoluyla oluşturulmuş SRPM'yi
içerir.

kontrol

eden

spec

Bir Kaynak RPM İçin Derleme Seçeneklerini Değiştirme
spec dosyası; Bir SRPM içindeki derleme seçeneklerini değiştirmek için, spec

dosyalarını
anlamalısınız.
Spec
dosyası,
/usr/src/redhat/SPECS
/packagename.spec içinde kayıtlıdır. Bir spec dosyası, aşağıdaki tabloda
tanımladığı gibi 10 farklı bölüme sahiptir.
Kaynak RPM Dosyaları İçin İnşaa Dizinleri
Bölüm

Açıklama

Preamble

rpm -qi komutu ile gösterilen bilgiyi içerir. Bu
normalde grup, sürüm ve özeti içerir. Aynı
zamanda paket bağımlılıklarının bir listesini
içerir.

Description

Temel paket açıklaması

Prep

Boşaltma gibi, kaynak kodu inşaa etmeden
önce gerekli herhangi hazırlık amaçlı komutları
içerir.

Build

İnşa kaynakları ve spec dosyasını derleme için
komutlar

Install

Bir sistem üzerinde yazılım kurmak için
komutlar

Install ve Uninstall Scripti

Bu bölüm yazılım kurma ya da kaldırma için
son kullanıcının sistemi üzerinde çalıştırılacak
betikleri içerir.

Clean

Bir betik herhangi gerekli temizleme
görevlerini yerine getirmek için burada
belirtilebilir.

Files

Paketteki dosyaların listesi

Changelog

Düzeltmelerin listesi

Verify

Pek çok doğrulama görevleri olmasına
rağmen, bir betik herhangi tanımlı ekstra
kontroller için burada eklenebilir.

Spec dosyasının inşa bölümü içindeki bir paket için derleme-zamanı
seçeneklerini değişebilirsiniz. Burada farklı bir spec dosyasından inşa bölümü
için bir örnek vardır (bu redhat-config-packages source RPM'sinden değildir)
%build
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/usr/bin $RPM_BUILD_ROOT/etc
./configure - -prefix=/usr - -exec-prefix=/
make CFLAGS=”$RPM_OPT_FLAGS” LDFLAGS=-s

Bir dizin yapısı kaynak dosyaları için oluşturulur. Sonra paket “make” ile birlikte
derlenir ve yapılandırılır. Farklı bir paket için, LDFLAGS'den sonra diğer
bileşenleri derlemek için komut satırını yapmada düzenleyebilirsiniz.
$RAM_OPT_FLAGS'den derleme seçenekleri ön tanımlıdır. Alternatif olarak, farklı
bir CPU gibi diğer derleme zamanı seçeneklerini ayarlamak için bu seçeneği
kullanabilirsiniz.
Özel Kaynağı İnşa Etme ve Binary RPM'ler
İnşa kısmında derleme zamanı seçeneklerini değiştirmek için, bir SRPM SPEC
dosyasını düzenlemeniz gereken yerleri anlamalısınız.
İnşa'ya Başlama
parametresi ile, “rpmbuild” komutunu kullanarak bir RPM inşa
edebilirsiniz. “rpmbuild -b” spec dosyasının kurulum, inşa ve prep kısımları
içinde belirtilen betikleri çağırın. Normal olarak, adım adım, inşa işleminden
giderek “a” ve “-b” ile düzenleyeceksiniz. RPM inşa işlemi bir spec dosyasında
yönetilir. Örneğin:
“-b”

#rpmbuild -ba redhat-config-packages.spec

komutu bu spec dosyasından source RPM'leri ve binary oluşturmak için RPM'yi
yönetir. Alternatif olarak, eğer sadece binary RPM istiyorsanız, aşağıdaki komut
işe yarayacaktır:
#rpmbuild -bb redhat-config-packages.spec

RedHat Enterprise RPM'leri İnşa Etme
Eğer RedHat Linux 9 kullanarak RedHat sınavlarına çalışıyorsanız, RHEL 3 almak
zorunda değilsiniz. Kaynak koddan RedHat Enterprise RPM'leri inşa edebilirsiniz.
Örneğin, redhat-config-packages kaynak kodundan RedHat Paket Yönetimi aracı
hakkında daha fazla bilgi öğrenebilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki adımları
yapın.
ftp.redhat.com'a ya da bir yansı sitesine gidin ve RHEL SRPM'leri dizinine gidin.
Sonra:
1)

Paket Yönetim aracını içeren paketin RHEL sürümünü indirin (redhatconfig-packages-1.2.5-1.src.rpm)
2) Kaynak RPM paketini kurun. Önceki kısımda tanımlanan “rpmbuild”
komutları bilgisayarınızda paket kurmayacaktır, o /usr/src/redhat ağacınız
içindekini ayarlar.

BÖLÜM 4.07
Ağ Yapılandırması
Pek çok kritik ayar /etc/sysconfig dizini altında kayıtlıdır.
Not: /etc/sysconfig ve /etc/sysconfig/network dizini altındaki betikleri öğrenin.
Bunlar RedHat Enterprise Linux'un yapılandırmasında kritiktir. Eğer bir
yapılandırmayı tamir etmek ya da değiştirmeye sahipseniz, bu dizinlerin
birindeki dosyaların gerekmesi mümkündür. Eğer sorun çözme sınavında bir
sorununuz olursa, bu dosyalarda çözümü bulabilirsiniz.

/etc/sysconfig ağ değişkenleri
Değişken

Açıklama

NETWORKING

Evet ya da hayır olabilir, ağ yapılandırması ya
da yapılandırmaması için

NISDOMAIN

Eğer bir NIS ağına bağlanırsanız, bu NIS
domain'in adına ayarlanmış olmalıdır.

HOSTNAME

Yerel bilgisayarın konak adını ayarlar. Eğer bu
değişkeni göremiyorsanız, DHCP sunucusu
yoluyla ayarlanabilir.

GATEWAY

Ağınızdaki ağ geçidi için bir IP adresi ayarlar.
Eğer bu değişkeni göremiyorsanız, DHCP
sunucusu yoluyla ayarlanabilir.

GATEWAYDEV

eth0 gibi, ağ aygıtını ayarlar. Bu bilgisayar bir
ağ geçidine, erişme için kullanır. Eğer
bilgisayarınızda sadece bir ağ kartınız varsa,
bunu göremeyeceksiniz.

/etc/sysconfig/network-scripts Dosyaları
Turumuza, /etc/sysconfig dizininde başlayacağız.
/etc/sysconfig/network-scripts içindeki
Dosya

Açıklama

ifcfg-lo

TCP/IP'nin eksiksiz kurulumlarını doğrulayan
bir sanal aygıt olan loopback aygıtını
yapılandırır

ifcfg-*

Eth0 gibi her kurulu ağ adaptörü kendi ifcfg-

* betiğini alır. Örneğin, eth0 ifcfg-eth0 alır.
Bu dosya bir ağ üzerindeki bu ağ
adaptörünü tanımlamak için gerekli IP adresi
bilgisini içerir.
network-functions;

Bu betik ağ adaptörlerini açıp-kapatmayı
yapmak için diğer ağ betikleri tarafından
kullanılan fonksiyonları içerir.

ifup-* ve ifdown-*;

Bu
betikler
onların
görevlendirilmiş
protokollerini aktif ve pasif yapar. Örneğin;
ifup-ipx IPX protokolünü açar.

Diğer Ağ Yapılandırma Komutları
Ağ Betiği

Açıklama

ifup, ifdown

Bu betikler eth0 gibi bir ağ kartını başlatır
ya da durdurur. Doğal olarak, ifup eth0
eth0'ı aktive ederken, ifdown eth0 bu
aygıtı pasif yapar.

dhclient

dhclient ağınız için bir DHCP sunucusuna bir
bağlantıyı
aktifleştirir.
Bir
DHCP
sunucusunun fonksiyonuna bir IP adresi
tahsis
eder.
Normal
olarak,
/etc/sysconfig/network-scripts dizini içindeki
ifcfg-* betiğinden boot işlemi boyunca aktif
edilir. pump ve dhcpd dahil, RedHat
Linux'un önceki sürümlerindeki yerini alır.

ifconfig

Temel ağ arayüzü yapılandırma aracı. Bir ağ
aygıtı üzerinde ağ parametrelerini ayarlar
ya da geri döndürebilir.

Bir Ağ Arayüzünü Ayarlama
Bu kısımda Red Hat GUI Ağ Yapılandırma aracı ile bilgisayarınızdaki ağı
yapılandırmayı göreceğiz. Değişiklikler /etc/sysconfig/network dahil değişik
yapılandırma dosyalarına yazılır. Aynı zamanda system-config-network-tui
komutu ile yapılabilen metin görünümlü ayrı bir yapılandırma aracıda vardır.

Ağ Yapılandırma Aracı

Pek çok değerler her ağ aygıtına uygundur. En az seviyede, her ağ adaptörü
uygun bir ağ maskesi kadar, geçerli ve eşsiz bir IP adresi gerektirir. Ağ
yapılandırma aracı her ağ adaptörünü özelleştirmek için kullanabildiğiniz beş
sekme sağlar:









Devices; Bu sekme yeni bir ağ adaptörü eklemek ya da yapılandırılmış bir

adaptörü düzenlemenize izin verir. IP adres atamaları, sabit yönlendirme
ve donanım aygıt bilgisi adaptörün ismini gözden geçirir. Farklı aygıtlar
/etc/sysconfig dosyaları içinde yapılandırılır.
Hardware; Bu sekme adaptör ile ilgili DMA kanalları, I/O adresleri, hafıza
konumu ve IRQ portunu düzenlemenize izin verir. Donanım bilgisi /proc
dizini içindeki farklı dosyalarda belgelenir.
IPsec; Bu sekme Sanal Özel Ağ bağlantılarını destekler.
DNS; Bu sekme /etc/resolv.conf içinde yansımış olan verilen ağ üzerindeki
ağ adaptörlerinde mevcut DNS sunucuların adreslerini eklemenize izin
verir.
Hosts; Bu sekme /etc/hosts içinde gösterilen, belirtilmiş adaptöre atanmış
IP adresi, isim ve alias'ı düzenlemenize izin verir.

İlave olarak Profile | New menüsünden, esnek yapılandırmalar için yararlı
olabilen farklı ağ yapılandırmaları oluşturabilirsiniz. Örneğin, eğer bir dizüstü
bilgisayarınız ve yapışık bir portunuz varsa, yapılandırmanızı laptop'un yapışık
porta bağlanıp bağlanmadığına bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
ifconfig
ifconfig komutu ağ aygıtlarını gösterme ve yapılandırma için kullanılır. Aşağıda
bu komuttan örnek bir çıktı vardır.

İfconfig komutu aynı zamanda ağ aygıtlarını yapılandırmak için kullanılır.
Örneğin, aşağıdaki komut ile eth0 için yeni bir IP adresi atayabilirsiniz.
#ifconfig eth0 207.174.142.142

Bu atamadan sonra eğer ifconfig eth0 komutunu tekrar çalıştırırsanız,
değişiklikleri görebilirsiniz.

Komut çıktısına göre, IP adresi başarılı olarak değişmiş. Fakat bu yeterli değildir,
çünkü broadacst adresinin bu IP adresi ile çalışmadığını fark etmelisiniz.
ifconfig Parametreleri
Parametre

Açıklama

up

belirtilen adaptörü aktifleştirir.

down

belirti adaptörü pasifleştirir.

netmask address

subnet mask adresini tahsis eder.

broadcast address

broadcast adresini tahsis eder. Nadiren
gereklidir. Çünkü ön tanımlı broadcast adresi
pek çok mevcut ağ için standarttır.

metric N

ağ adaptörü ile bağdaştırılmış routing
tablosu için N değerinin metric değerini
ayarlamanıza izin verir.

mtu N

byte olarak, N gibi azami yayınlama birimini
ayarlar.

-arp

ağ adaptörleri donanım adresini toplayan
çözümleme protokolü adresini kapatır.

promisc

Rastgele kipi başlatır. Bu, LAN üzerinde tüm
konaklardaki tüm paketleri okumak için ağ
adaptörüne izin verir. Ağı analiz etmedeki
sorunlar için kullanılabilir ya da diğer
kullanıcılar arasındaki mesajları kırmanızı
denemek için.

-promisc

Rastgele kipi kapatır.

irq port

belirli bir IRQ portunu ayırır.

io_addr address

belirli bir I/Q adresini ayırır.

netstat -r
nestat komutu, ağ bağlantı bilgisini istenenden fazla görüntülemek için
kullanılır. Daha çok kullanılan seçenek “netstat -r” dir ve yerel routing
tablolarını görüntülemek için kullanılır.

Bir -n parametresi kullandığımızı farkettiniz mi? -n parametresi, alan adlarının
yerine IP adresleri gibi adresleri görüntülemeyi anlatır.
Destination sütunu, IP adresleri yoluyla ağları listeler. Gateway sütunu gateway
adreslerini işaret eder. Eğer destination LAN üzerindeyse, gateway gerekmez.
Bu yüzden sütunda bir yıldız gözükür. Genmask sütunu ağ maskesini listeler.
Networks destination IP adresindeki uygun bir route'a bakar. IP adresi onların
ağlarının bir parçasında bulunduğunda, o tarafa gönderilir. Eğer gateway adresi
varsa o gateway ile birlikte bilgisayara gönderilir. Flags sütunu bunun nasıl
yapıldığını tanımlar.
Bir Tanımlama Aracı Olarak arp
arp komutu yerel bilgisayar üzerindeki IP adresi ve donanım tablosunu gösterir.
Arp ile, ağ üzerindeki çift adresler gibi sorunları tanımlayabilirsiniz ya da el ile
gerektiği gibi arp girişleri ekleyebilirsiniz. Aşağıda yerel veritabanı içindeki tüm
arp girişlerini gösteren örnek arp komutu vardır:

Eğer arp tablosu boş ise, ağınız üzerindeki diğer bilgisayarlara herhangi
bağlantı yapmadınız demektir. Adres sütunu genellikle LAN üzerindeki, bilinen
IP adreslerini listeler. Hwtype sütunu, HW adres sütunu adaptörün donanım
adresini gösteriyorken, adaptörün donanım türünü gösterir.
Pronet ya da ax25 gibi belirli bir donanım türüne arp'den çıkışı sınırlamak için
-H seçeneğini kullanabilirsiniz.
arp tablosundan kusurlu makinenin arp girişini kaldırmak için -d seçeneğini
kullanın.
#arp -d bugsy

Bu komut “bugsy” host'u için tüm arp bilgisini kaldırır. Bir arp girişi eklemek için

-s seçeneğini kullanın.
#arp -s bugsy 00:00:c0:a1:33

Bu giriş arp tablosuna verilen donanım adresi ile bugsy host'unu ekleyecektir.
Netstat Flag Route işaretleri
Flag

Açıklama

G

route bir Gateway kullanır.

U

ağ adaptörü açık.

H

sadece tek bir host bu route yoluyla
erişilebilir.

D

Bu giriş bir ICMP yeniden yönlendirme
mesajı tarafından oluşturulmuştur.

M

Bu giriş bir ICMP yeniden yönlendirme
mesajı tarafından düzenlenmiştir.

DHCP İstemcileri
Bir DHCP istemcisi olarak bilgisayarınızı ayarlayabilirsiniz. Eğer redhat-confignetwork yapılandırma aracı çalışmıyorsa, /etc/sysconfig/network-scripts dizini
içindeki ağ kartınızın bağdaştığı yapılandırma dosyasını kontrol edin. Static IP
yapılandırma bilgisine ihtiyacınız yoksa, BOOTPROTO-dhcp'yi görmelisiniz.
Herhangi durumda, eğer ağınızda bir DHCP sunucusu çalıştırıyorsanız, dhclient
komutu ile ana bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

BÖLÜM 4.08
Temel Boot İşlemi
RHEL Sistem V init adında bir boot process'i kullanır. Boot process'ini bir kez
anladığınız zaman, RHEL başlangıç ve bitiş processlerini düzenleyen komutları
yapılandırma ve bakımında sistem yöneticisine yardım eden iki araç sağlar.
chkconfig farklı çalışma seviyelerinde, servisleri yönetmek için komut satırı
arayüzü sağlıyorken , system-config-services bir GUI arayüzü sağlar.
Çalışma Seviyeleri
/etc/inittab içinde tanımlandığı gibi, RHEL içerisinde altı temel çalışma seviyesi
vardır. Her çalışma seviyesi fonksiyonel olarak bir seviye ile ilgilidir. Örneğin,
aynı zamanda runlevel 1 olarak bilinen tekil kullanıcı kipinde, sadece bir
kullanıcının o Linux sistemine bağlanmasına izin verilir. X11 kipi, aynı zamanda
runlevel 5 olarak bilinir, bir GUI giriş ekranında Linux başlatır. Red Hat aşağıdaki
tabloda gösterildiği gibi Sistem V init çalışma seviyelerine göre açıklar.
RedHat Çalışma Seviyeleri
Çalışma Seviyesi

Açıklama

0

Kapat

1

Bakım ve tamir için, tekil kullanıcı kipi

2

Ağ desteği olmaksızın çoklu kullanıcı kipi

3

Ağ desteği ile çoklu kullanıcı kipi

4

Kullanılmaz

5

Bir GUI giriş ekranında ön tanımlanır. Girişler
kullanıcıyı bir GUI masaüstüne getirir.

6

Yeniden başlatma

Boot İşlemi
Kernel her zaman init çağırması yoluyla başlar. init işlemi, alan adları, bağlama
noktaları, klavye haritaları ve ağ yapılandırması dahil görevlerin sayısını
/etc/rc.d/rc.sysinit
çalıştırır. Bir çalışma seviyesi, bir grup aktivite olarak
tanımlanır. Örneğin; id:5:initdefault girdisi, 5'nci çalışma seviyesinde öntanımlı
başlangıç noktasını gösterir. Sonra, init /etc/rc.d dizininden çalışma seviyesi 5
ile bağdaşan uygun betikleri çalıştırır. O dizin aşağıdaki alt dizinleri içerir.
init.d
rc0.d
rc1.d
rc2.d
rc3.d
rc4.d
rc5.d
rc6.d
Eğer öntanımlı çalışma seviyesi 5 ise, init /etc/rc.d/rc5.d içine bakacaktır ve o
dizin içinde bulduğu her “kill” ve “start” betiğini çalıştırır. Bir kill betiği “K” ile
başlayan bir isim ile sembolik olarak bağlanmış dosya ya da herhangi dosyadır.
Eğer bu dizinde, ls -l komutunu çalıştırırsanız, sadece /etc/rc.d/init.d içindeki
asıl betiklerdeki sembolik bağlantılar göreceksiniz.
System V init özel bir çalışma seviyesi ile ilgili dizine gitmek için bilir. İnit, bir K
ile başlayan o dizindeki betikleri çalıştırır ve sonra betikler bir S ile başlar. K
betikleri o çalışma seviyesindekini işletmeye yükümlü olmayan işlemleri
durdurur. S betikleri o çalışma seviyesi ile ilgili işlemleri başlatır. Her kategori
içinde, betikler sayısal sırada çalışır; örneğin, K20nfs K50tux'tan önce çalışır.
runlevel 5 içindeki örnek başlangıç ve yoketme betikleri

Red Hat altı farklı çalışma seviyesi kullanır: 0, 1, 2, 3, 5 ve 6 (Runlevel 4
kullanılmaz). Sembolik bağlantılar /etc/init.d dizini içindeki bütün init
betiklerinin toplamasına izin verir. Başlangıç ya da yoketme betiğindeki
herhangi değişiklikler o dizin içinde yapılabilir.

Bazı anahtar parametreler ile, kendiniz bir başlangıç betiği çalıştırabilirsiniz.
Örneğin, aşağıdaki seçenekler ile sshd (secure shell daemon) ve smbd (Samba)
betiklerini çalıştırabilirsiniz.

Örneğin, /etc/rc.d/init.d/smb restart komutu Samba'yı durdurur ve başlatır. Bu
komut içindeki /etc/rc.d/init.d için service komutunu nasıl yedekleyebileceğinizi
koddan bakın.
Bu her çalışma seviyesinde betikler yoluyla kullanılır. Başka bir deyişle, eğer
smbd daemon için bir K betiği varsa, init /etc/rc.d/init.d/smb stop çalıştırır. Ve
doğal olarak, ssh daemon için bir S betiği /etc/rc.d/init.d/sshd start çalıştırır.

BÖLÜM 4.09
Sanal Konsollar
RedHat Enterprise Linux bir çoklu terminal işletim sistemidir, çeşitli kereler aynı
kullanıcı ID'si ile birlikte Linux'a giriş yapabilirsiniz. Yeni bir sanal konsol açmak
kolaydır. Sadece Alt-Function Key tuşlarını kullanın. Örneğin, Alt tuşuna ve F2
tuşuna basarak, aynı anda ikinci sanal konsola getirir. Alt-Sağ Ok ya da Alt-Sol
Ok'a basma yoluyla bitişik sanal konsollar arasında ayarlama yapabilirsiniz.
Örneğin, sanal konsol 2'den sanal konsol 3'e geçmek için Alt-Sağ Ok'a
basmanız yeter.
/etc/inittab
Sanal konsollar, /etc/inittab init yapılandırma dosyası içinde yapılandırılır.
Öntanımlı olarak, RedHat Enterprise Linux, altı sanal konsol ile yapılandırılır.
/etc/inittab içinde daha fazla sanal konsol eklemesi yapabilirsiniz.
1:2345:respawn:/sbin/mingetty
2:2345:respawn:/sbin/mingetty
3:2345:respawn:/sbin/mingetty
4:2345:respawn:/sbin/mingetty
5:2345:respawn:/sbin/mingetty
6:2345:respawn:/sbin/mingetty

tty1
tty2
tty3
tty4
tty5
tty6

Sanal konsollar gerçek yaşamda Linux'un çoklu kullanıcı yeteneklerini getirir.
Bir konsolda bir man sayfası görebiliyorken, diğerinde bir program derleyebilir
ve bir başkasında bir belge düzenleyebilirsiniz. Bir ağdan bağlı diğer
kullanıcılarda aynı zamanda aynı şeyi yapabilir.

BÖLÜM 4.10
Diğer Yapılandırma Araçları
/etc/sysconfig içinde diğer anahtar yapılandırma dosyalarının numarası vardır.
Onları metin komutları, bir metin editörü ya da pek çok durumda grafiksel bir

araç ile yapılandırabilirsiniz.
Diğer /etc/sysconfig Dosyaları
/etc/sysconfig dizinine geri dönelim ve ağ olmayan yapılandırma dosyalarının
bazılarını tartışalım. Bu dosyaların bazıları direk olarak düzenlenebilir; diğerleri
aşağıdaki kısımda tartışılan diğer Red Hat araçları ile yapılandırabilir.
Ağ olmayan anahtar /etc/sysconfig Dosyaları
/etc/sysconfig Dizini içindeki Dosya

Açıklama

clock

UTC, timezone ve ARC (Alpha-CPUbased)
ayarları dahil sistem saati için öntanımlıları
içerir. Eğer UTC=true ise BIOS Greenwich
Mean Time'a ayarlanır.

firstboot

Eğer RUN_FIRSTBOOT=YES ise, o zaman
firstboot komutu ile eğer 5'nci runlevel
üzerindeyseniz
First
Boot
işlemini
başlatabilirsiniz.

gpm

Fare
aygıtına
/dev/mouse.

hard disk

Özel hard diskler için ayarları destekler.

hwconf

kudzu tarafından tanınan aygıtları listeler. Bu
dosyayı düzenlemeyin.
i18n; öntanımlı dili ayarlar.

iptables

Linux'u boot ettiğiniz zaman, iptables firewall
komutlarını ekler.
irda; kızılötesi aygıtlarını kontrol eder.

keyboard

klavye
yapılandırma
verisini
içerir.
KEYBOARDTYPE genellikle “pc” ve KEYTABLE
genellikle “us” dir.

mouse

fare yapılandırma verisini içerir. FULLNAME
fare türünü tanımlar. MOUSETYPE IMPS2,
msbm ya da Microsoft gibi generic bir modeli
listeler.
Eğer XEMM3=YES ise, üçüncü butonu emüle
etmeyi ayarlamak için bir fareye sahipsiniz
demektir. Eğer WHELL=YES ise, kaydırma
düğmesi olan bir fareye sahipsiniz demektir.

pcmcia

PCMCIA yapılandırma verisini içerir. Eğer
PCMCIA=YES ise, Linux yeniden başladığında
PCMCIA modüllerini yükler.

grub

GRUB boot loader kullandığınızı varsayarak,
/boot sürücüsü ile birlikte hard diski listeler.

İ18n

Öntanımlı dili ayarlar.

irda

Kızılötesi aygıtlarını kontrol eder.

konumlanır,

genellikle

chkconfig
chkconfig komutu /etc/rc.d dizin yapısı ile birlikte farklı çalışma seviyeleri
sağlamak için size basit bir yol sunar. chkconfig ile başlangıç bilgisini
listeleyebilir, servisleri ekleyebilir, kaldırabilir ve değiştirebilirsiniz ve belli bir
servisin durumunu kontrol edebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki komut ile sendmail
servisinin başlatılmasını ayarlamak için çalışma seviyelerini kontrol
edebilirsiniz.
#chkconfig - -list sendmail

sendmail 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

Eğer runlevel 4 için sendmail'i kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki komutu
çalıştırın:
#chkconfig - -level 4 sendmail off

Şimdi sendmail sadece runlevel 2,3 ve 5 üzerinde çalışmak için yapılandırılır.
Chkconfig ile aynı zamanda, - -add ve - -del parametreleri ile servis ekleyebilir
ya da silebilirsiniz.

-5KERNEL, CRON VE KULLANICI YÖNETİMİ
Bu bölümde Linux başlangıç kabuk yapılandırma betiklerini nasıl
ayarlayacağımızı göreceğiz. Bu yüzden kullanıcıların oturumları gereksinimlere
göre yapılandırılır.

BÖLÜM 5.01

Shell Yapılandırma Dosyaları

Tüm sistem taraflı kabuk yapılandırma dosyaları /etc dizininde tutulur. Bu
dosyalar /etc/profile.d dizini içindeki betikler, bashrc ve profile'dır. Bu dosyalar
ve betikler her kullanıcının ev dizini içindeki gizli dosyalar tarafından
tamamlanır.
/etc/bashrc
/etc/bashrc dosyası sistem temeli üzerindeki fonksiyonlar ve alias'lar için
kullanılır. Seçtiğiniz metin düzenleyicisinde bu dosyayı açın. Bu dosyadaki her
satırı okuyun. Program komutlarını anlamasanız bile, her kullanıcı için bash
kabuk parametrelerini takip ederek bu dosya ayarlarını görebilirsiniz. Örneğin:
➔

➔

En son oluşturulan dosyalar için ön tanımlı izinleri oluşturan umask'ın
değerini ayırır. Bu, sistem kullanıcıları, root ve başka normal kullanıcılar
için izinleri ayarlamayı destekler.
Komut ön ekindeki imleçten önce, sadece gördüğünüz bir öneki tahsis
eder.

Buradaki ayarlar her kullanıcının ev dizinindeki .bashrc dosyası yoluyla çağrılır.
Ayarlar her kullanıcının ev dizinindeki .bash_logout ve .bash_history dosyaları
tarafından ilave edilir.
/etc/profile
/etc/profile dosyası başlangıç dosyaları ve sistem ortamları için kullanılır. Dosya
içindeki ilk bölüm komutları arama için PATH'i ayarlar. Sonra, INPUTRC,
HISTSIZE, HOSTNAME, MAIL, LOGNAME, USER ve PATH değişkenlerini ayarlar ve
son olarak /etc/profile.d dizinindeki betikleri çalıştırır. “echo $variable” komutu
ile bu değişkenlerin herhangi mevcut değerini kontrol edebilirsiniz.

/etc/profile.d
Aslında, /etc/profile.d bir betik değildir, fakat betiklerin bir dizinidir. Daha önce
belirtildiği gibi, /etc/profile.d bu dizindeki betikleri çalıştırır. Aşağıda öntanımlı
bash kabuğunda uygulanan dosyaların kısmi bir listesidir.

/etc/profile betiğine bakarak, “sh” ile biten bu dizin içindeki herhangi betiği
görebilirsiniz ve /etc/profile uygulandığı zaman çalıştırılacak bir yürütülebilir
olarak ayarlar.

Alıştırma 5-1
Sisteminizi Sağlamlaştırma

Mümkün olduğu kadar sisteminizi koruma istiyorsunuz. Bir yaklaşım
kullanıcıların sahip olduğu yeni dosyalar ve yaptıkları dizinlerin öntanımlı
izinlerini değiştirmektir. Diğer üyelere ya da grup'a erişimi olmayan tüm yeni
dosya ve dizinleri ayarlayacağız.
1. Mevcut /etc/bashrc dosyanızı yedekleyin. Eğer bu çalışma boyunca
yaptığınız değişiklikleri iptal etmek isterseniz, son adımdan sonra
yedeklemeden geri yükleyin.
2. /etc/bashrc dosyasını düzenleyin. Dosyadaki iki satır umask'ı ayarlar. İki
satırın biri onların yukarıdaki if deyimine bağlıysa seçilir.
3. if deyimi eğer kullanıcı ID (uid) ve grup ID (gid) aynıysa ayarlamak için
test edilir ve o uid 99'dan daha iyidir. Eğer bu doğru ise, o zaman ilk
umask yürütülür; aksi takdirde ikincisi yürütülür. İkinci umask root ve
diğer anahtar sistem hesapları içindir. İlki kullanıcılar içindir.
4. Gruplar ve diğerleri için tüm izinler hariç ilk umask deyimini değiştirin. İşi
yapmak için umask 077 kullanın.
5. Kaydedin ve dosyayı kapatın.
6. Ayrıcalıklı olmayan bir kullanıcı olarak giriş yapın. Yeni boş bir dosya
yapmak için touch komutunu kullanın. O dosya üzerindeki izinleri
doğrulamak için ls -l kullanın.
7. root olarak giriş yapın. Yeniden, boş bir dosya yapmak için touch
komutunu kullanın ve o yeni dosya üzerindeki izinleri doğrulamak için ls -l
kullanın.
Şimdi tüm kabuk kullanıcıları için öntanımlı umask'ı değiştirdiniz. Eğer adım
1'de /etc/bashrc dosyanızı yedeklediyseniz, bu dosyanın özgün sürümünü şimdi
yükleyebilirsiniz.
Kullanıcı Kabuk Yapılandırma Dosyaları
Bölüm – 4'te tanımlandığı gibi, her kullanıcı /etc/skel dizininden gizli dosyaların
bir kopyasını alır. Çünkü kullanıcılarınız kendi hesapları ile çalışmaya başlar,
daha fazla yapılandırma dosyası onların ev dizinlerine eklenir. Bazıları bash gibi
(.bash*) kabuklar üzerine inşa edilir; diğerleri tipik olarak GNOME ya da KDE
gibi kullandığınız GUI masaüstünden ayarları çeker.

BÖLÜM 5.02
Disk Kotalarını Ayarlama ve Yönetme
Disk Kotalarını Ayarlama ve Yönetme
Kotalar bir kullanıcının ya da kullanıcı grubunun disk alanını tüketme yeteneğini
sınırlamada kullanılır. Disk kotaları genelde FTP sitelerinde, Web Hosting
şirketlerinde ve sistemlerin devamlılık yeteneğini garanti etmek için birleşik
dosya sunucuları üzerinde ISP'ler yoluyla kullanılır. Kotalar olmadan, bir ya da
daha fazla kullanıcı bir FTP sunucu üzerinde dosyalar yükleyebilir. İlgili bölüm
bir kez dolduğunda, diğer kullanıcıların diske erişimi engellenir. Bu aynı
zamanda farklı bölümler üzerindeki farklı dosya sistemi dizinlerini bağlamak
için bir sebeptir. Örneğin, eğer root (/) dizininiz ve swap alanı için sadece
partition'lara sahip olsaydınız, bilgisayarınıza gönderim yapan birisi root (/)
dizininiz içindeki boşluğun tümünü doldurabilirdi.

Kullanıcılar için kota ayarlamada iki yolunuz var. Kilobyte-olarak
boyutlandırılmış disk blokları ya da düğümler yoluyla kullanıcıları
sınırlayabilirsiniz. Her Linux dosyası bir düğüm gerektirir. Bu yüzden, mutlak
boşluk yoluyla ya da dosyaların sayısı yoluyla kullanıcıları sınırlayabilirsiniz.
Farklı dosya sistemleri üzerinde farklı kotalar ayarlayabilirsiniz. Örneğin, /home
ve /tmp dizinleri üzerinde kullanıcılar için farklı kotalar ayarlayabilirsiniz.
Kernel'de Kota Ayarları
Ön tanımlı olarak, RedHat tarafından yapılandırılan Linux kerneli, kotaları
destekler. Ancak, uzak bir kaynaktan yeni bir kernel kurup derliyorsanız, bu
özelliğin aktif olduğuna emin olmalısınız. Temel kernel yapılandırması /boot
dizini içinde kayıtlıdır. Ön tanımlı RHEL 3 sistemi için yapılandırmayı, config2.4.21-4.EL dosyası içinde bulacaksınız. Eğer özel bir kernel dosyası
yapılandırıyorsanız, farklı bir isim altında onu listelenmiş bulacaksınız.
Kotaları doğrulamak için RHEL 3 kernelinde etkinleştirilir, aşağıdaki komutu
çalıştırın:
#grep CONFIG_QUOTA /boot/config-2.4.21-4.EL

Burada üç olası sonuç vardır. Eğer aşağıdakini görüyorsanız, kota desteği
etkinleştirilir.
CONFIG_QUOTA=y

Eğer aşağıdakini görüyorsanız, kota desteği etkinleştirilmemiştir.
CONFIG_QUOTA=n

Eğer herhangi bir çıktı görmüyorsanız, o zaman kernel source dosyalarını
kurmamışsınız demektir.
Eğr güncellenmiş ya da özel bir kernel'e sahipseniz, kotalar için desteğin
etkinleştiğine emin olmak için ya make menuconfig ya da make xconfig
komutunu kullanın.
Kota Paketi
Kota RPM paketi, RedHat Linux 9'da olduğu gibi, RHEL üzerinde de ön tanımlı
olarak kurulur.
#rpm -qi quota

komutu RPM hakkında daha fazla çıktı verir.
Aşağıdaki komut
bulabilirsiniz.

ile

quota

RPM'sinden

kurulan

dosyaların

bir

listesini

#rpm -ql quota

quota paketi aşağıdaki komutları içerir.
➔
➔
➔

/sbin/quotaon/fs; /fs dosya sistemi için kotaları etkinleştirir.
/sbin/quotaoff/fs; Kota izlemeyi etkisizleştirir.
/usr/sbin/edquota name; Kullanıcı ismi için kota ayarlarını düzenler. Aynı

➔
➔
➔

zamanda ön tanımlıları ayarlamak için kullanılır ya da bir kullanıcıdan bir
başkasına kota ayarlarını kopyalamak için kullanılır.
/usr/bin/quota; Mevcut kaynak tüketimi ve sınırlarını görmek için
kullanıcılara izin verir.
/ust/sbin/repquota; Etkinleştirilen bir kota dosya sistemi için tüm
kullanıcılar tarafından disk tüketiminin bir raporunu üretir.
/sbin/quotacheck; Kota kullanımı için bir dosya sistemi tarar. Kota
veritabanlarını başlatır.

sysinit Kota Erişimi
/etc/rc.sysinit betiği boot işlemi boyunca Linux sistem servislerini başlatıyordu.
Bu betik kota servislerini başlatan betikler içerir. Belirli bir biçimde, bu betik her
iki quotacheck (disk tüketim kullanımı kayıtlarını doğrulamayı garanti etmek
için) ve quotaon (/etc/fstab içindeki gösterilen tüm dosya sistemleri üzerindeki
kotaları etkinleştirmek için) komutlarını çalıştırır. Bu komutları el ile çalıştırmak
zorunda kalmayacaksınız.
/etc/fstab İçinde Kota Etkinleştirmesi
/etc/fstab içinde, options sütunu altında, usrquota anahtar kelimesini ekleme
yoluyla kullanıcı kotalarını izlemeyi başlatmasını Linux'a söyleyebilirsiniz.
Benzer olarak grpquota seçeneği ile grup kotalarını izlemeyi başlatmayı da
Linux'a söyleyebilirsiniz.
Not: Bilgisayarınızı yeniden başlatma ya da dosya sistemini yeniden başlatma
yoluyla, /etc/fstab içindeki değişiklikleri test edebilirsiniz. Örneğin, /home dizini
dosya sistemindeki usrquota ve grpguota girişlerini eklediyseniz, “mount -o
remount /home” komutu ile test edebilirsiniz.

Aşağıda düzenlemeden önceki örnek bir /etc/fstab'dır.

Bu yapılandırmada, root (/) ve /home dizin dosya sistemleri üzerindeki kotaları
etkinleştirme isteyeceğiz. Options sütunu altına usrquota anahtar kelimesini
ekleme yoluyla kullanıcı kotalarını izlemeye başlamayı Linux'a söyleyebiliriz.
Benzer olarak, grpquota seçeneği ile birlikte grup kotalarını izlemeye başlamayı
Linux'a söyleyebiliriz. Bir metin düzenleyicisi ile /etc/fstab'ı güncelleyin.
Örneğimizde, /home dizini dosya sistemine her iki kullanıcı ve grup kotalarını
ekleyeceğiz.

Not: Yaptığınız değişiklikleri denemek için bilgisayarınızı yeniden başlatmalı ya

da dosya sistemini yeniden bağlamalısınız. Örneğin, mount -o remount /home
komutu ile bunu deneyebilirsiniz.

Kota Yönetim Komutları
Sonraki adım kota dosyalarını oluşturmaktır. Kullanıcı veya grup kotaları için,
seçilen dosya sisteminde aquota.user ve aquota.group dosyalarına ihtiyaç
duyacaksınız. Asıl kotaları aktif etmeden önce bu dosyalara ihtiyaç
duyacaksınız. Uygun “quotacheck” komutu ile direk olarak onları
oluşturabilirsiniz. Önceki bölümdeki /home dizini için, aşağıdaki komuttan
kullanırdınız:
#mount -o remount /home
#quotacheck -avugm

komutu otomatik olarak /etc/fstab'a bağlı dizinleri
içeren /etc/mtab'ı tarar. Bu seçenekler:
“guotacheck







-avugm”

-a; /etc/mtab'ı kontrol etme yoluyla etkinleştirilen kotalarla birlikte tüm

dosya sistemlerini tarar.
-v; Bir verbose taraması yürütür.
-u; Kullanıcı kotalarını tarar.
-g; Grup kotalarını tarar.
-m; Taranılan dosya sistemini yeniden bağlar.

Bu, tüm kullanıcılar, gruplar ve partition'lar için mevcut kota bilgisini kontrol
edecektir. Uygun kota partition'larında bu bilgiyi kaydeder. Aynı zamanda
yapılandırılan dizinde aquota.user ve aquota.group dosyalarını bulmalısınız.
Eğer /home dizini üzerinde kotaları yapılandırıyorsanız, aşağıdaki komutla
çalıştığını kontrol edebilirsiniz.
#ls -l /home/aquota.*

Disk Kotalarını Ayarlamak İçin edquota Kullanma
Disk kotalarını belirtmek için, edquota komutunu çalıştırmaya ihtiyaç
duyarsınız. demirel adında bir kullanıcımız varmış gibi yapacağız ve disk
boşluğunun ne kadarını kullanmasına gerektiğine izin verildiğini sınırlamak
isteriz. Onların kota kayıtlarını düzenlemek için aşağıdaki komutu kullanınız:
#edquota -u demirel

Bu komut vi editörünü başlatır ve demirel kullanıcısı için kota bilgisini açar. Kota
bilgisi tuhaf bir biçimde formatlanır. Gerçekte yedi sütun vardır. Satırlar
sarmalanır. Bu durumda, kota ile birlikte dosya sistemi /dev/hdd1 partition'u
üzerinde bağlanır. Dosyalar ve düğümlerin her ikisi için soft ve hard sınırlar
vardır. Ön tanımlı olarak, 0'ın soft ve hard sınırlardaki anlamı, demirel için bir
sınır yok demektir.

Bu partition üzerinde düğüm sayıları ve mevcutta kullanıcının kaç blok
kullandığını görebiliriz. Her blok 1 KB boşluk alır. Bir sınır ayarlamak istersiniz,

bu yüzden kullanıcı dosyaları ile birlikte 20 MB'den daha fazla alamaz.
İlk olarak, soft ve hard sınırların anlamını özenle hazırlamaya ihtiyaç duyarız.
➔

➔

Soft Sınır; O partition'da bir kullanıcının sahip olabileceği alanın azami

miktarıdır. Eğer ince bir periyot ayarına sahipseniz, o zaman bu bir alarm
gibi davranacaktır ve aynı zamanda bir hard sınırı ayarlamaya ihtiyaç
duyacaksınız. İnce bir periyot, verilen kotanın yukarısında izin verilen bir
kullanıcının günlerinin sayısıdır. İnce periyottan sonra, kullanıcı devam
etmek için soft sınırın altında olmalıdır.
Hard Sınır; Hard sınırlar sadece ince periyotlar kullandığınız zaman
gereklidir. Eğer ince periyot etkinleştirilmişse, bu kesin sınır kullanabilen
bir kişi olacaktır. Bu sınırdan ileriye kaynakları tüketmede herhangi
teşebbüs geri çevrilecektir. Eğer ince periyot kullanmıyorsanız, soft sınır
her kullanıcıdaki azami miktardır.

Örneğimizde, kullanıcımıza 18 MB soft sınır ve 20 MB hard sınır ayarlayacağız.
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, bu kota dosyası içinde 1 KB blokların sayısı
olarak yazılır.
demirel kullanıcısının kullandığı düğümlerin (inode) sınırı yoktur. Bu kotaları
uygulamak için, bu ayarları kaydetmelisiniz.

Aynı zamanda, demirel kullanıcısına yedi-gün ince periyot vereceğiz. Mehmet
soft sınır altında geri almak için bir miktar zamana sahiptir. Tüm kullanıcılar için
ince periyot ayarlamada “edquota -t” komutunu çalıştırın. Sonuç aşağıdakine
benzerdir.

Kullanıcımız demirel yeni dosya oluşturmadan veya mevcut dosyaları
büyütmeden önce 18 MB altındaki onun toplam disk blok'u tüketimini almak
için dosyaları silmek zorunda kalabilirdi. Vi komutlarını kullanarak, direk olarak
ince periyodu düzenleyebilirsiniz. Yeni ince periyodu aktifleştirmek için, sadece
dosyayı kaydedin.
Kota ince periyodunda bir gariplik vardır. İnce periyodu belirttiğiniz ve
edquota'yı kullandığınız zaman, birim ve sayı arasında bir boşluğa sahip
olmayabilirsiniz (Örneğin 7days, 7 days değildir). Neyse ki RHEL 3 içinde kota
sistemi otomatik olarak bu sorunu onarır.
Not: RedHat'ın eski sürümlerinde, birim ve sayı arasındaki boşluk bir kota
hatasına yol açardı.

edquota komutu yeni kullanıcılar için, bir şablon olarak zaten yapılandırılan
kullanıcının kotasını kullanmamıza izin verir. Bu özelliği kullanmak için,
aşağıdaki parametre ve seçenekleri eklemeye ihtiyaç duyarsınız, -p
configured_user argümanları:
#edquota -up mehmet ali hasan veli

Bu komut herhangi çıktı üretmeyecektir, fakat demirel kullanıcısının kota
yapılandırma ayarlarını alacak ve diğer kullanıcılar uyarlayacaktır.
Aynı zamanda, grup sistemi başınada kotaları ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak
için, -g group_name argümanları ile birlikte basitçe edquota'yı çalıştırın. Burada,
group_name /etc/group dosyası içinde belirtildiği gibi geçerli bir grup olabilirdi.
#edquota -g demirel

Bu aşağıda gösterildiği gibi group demirel için blok ve düğüm (inode) kotasını
açar.

Kota Ayarlarını Otomatikleştirme
Bir yönetici olarak, oluşturduğunuz herhangi kotaları sürdürmek isteyecektir. Bu
amaç için, düzenli bir sistem üzerinde quotacheck komutunu çalıştırmak
yararlıdır. Doğru cron dosyasındaki basit bir komut otomatik olarak düzenli bir
sistemde quotacheck komutunu çalıştırır. Örneğin, aşağıdaki komut doğru cron
dosyasında her cumartesi 4'te quotacheck komutunu çalıştırır.
0

4

*

*

6

/sbin/quotacheck

-avug

Aynı zamanda, sisteminizdeki tüm kullanıcılarda kotaları uygulamak için
edquota komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki komut sistemdeki tüm
diğer gerçek kullanıcılarda mj kullanıcısı üzerinde zaten ayarladığınız kotaları
uygular.
edquota -p mj 'awk -F:'$3>499 {print $1}' /etc/passwd'

Bu komut /etc/passwd'in ilk sütununu, kullanıcı ismi, listeler ve düzenli RedHat
kullanıcıları için UID'ler ile birlikte tutarak (/etc/passwd'in,$3,üçüncü
sütunundan) 500 ya da daha yüksek UID'li kullanıcılarda sınırlıdır.
Kota Raporları
Tümü için, kota bilgisini gösteren bir rapor görmek için “edquota -a” komutunu
çalıştırın. Tüm düzenli kullanıcılar için kotaların bir listesi Şekil 5-5'te
gösterilmiştir.
Eğer /home dizini ile birlikte partition için kota raporu görmek isterseniz,
aşağıdaki komutu çalıştırın.
#repquota -u /home

Alternatif olarak, mehmet kullanıcısı üzerinde kota bilgisi görmek isterseniz,
aşağıdaki quota komutunu çalıştırın.

Bir bireysel kullanıcı quota komutu ile kendi kullanımını kontrol edebilir, fakat
sadece yönetici diğer kullanıcılar için kotaları inceleyebilir.
NFS Dizinlerinde Kotalar
Kullanıcılar normal olarak bir NFS kurulumunda tekil bir veritabanı içindedir.
Disk kotaları, düzenli bir Linux bilgisayarda aynı yolla sanal olarak o
kullanıcılara uyarlanabilir. Örneğin, nfsuser adında yerel bir kullanıcı
oluşturdunuz ve bu kullanıcıya tüm uzak cevapları dönüştürebilirsiniz, sonra
bağlanılan partition'da nfsuser için kota kısıtlamalarını ayarlamaya ihtiyaç
duyacaksınız. Bu, tüm gelen NFS kullanıcılarının disk tüketimini sınırlayacaktır.

Alıştırma 5-2
Kotaları Yapılandırma

Bu çalışmada, sisteminizde bir kullanıcı için kullanıcı kotalarını ayarlayacaksınız.
Bu kotalar her kullanıcı için 100 MB hard sınır ve 80 MB soft sınıra izin
verecektir. Düğümlerin sayıları üzerine yerleştirmede sınır yoktur. /home
dizininin ayrı bir partition üzerine bağlandığını varsayın (eğer /home ayrı olarak
bağlanmamışsa, üst seviye root dizinindeki (/) komutları uygulayın.) Adımların
ilk ikisi formaliteler olmalıdır, çünkü kotalar öntanımlı kurulmuş ve aktif edilmiş
olmalıdır. Ancak, kontrol etmek iyi bir alışkanlıktır. Bu çalışmada kotaları
ayarlamak için, aşağıdaki adımları kullanın.
1. /boot/config-2.4.21-4.EL dosyasını kullanarak, CONFIG_QUOTA için kernel
yapılandırmanızı kontrol edin. O, “Y” olarak ayarlanmış olmalıdır. Eğer
Red Hat 9 Linux gibi Linux'un farklı bir sürümünü kullanıyorsanız, kernel
sürümünüz ile bağdaşan /boot/config-* dosyasını yerine koyun.
2. O kota paketinin kurulduğuna emin olmak için kontrol edin. Eğer
gerekliyse RHEL kurulum kaynağından kurun.
3. /etc/fstab'a kotaları ekleyin. /home dizini ile birlikte partition için
Seçenekler sütunundaki usrquota değişkenini ekleyin. Bilginin /etc/fstab
içindeki bir satır üzerinde kaldığına emin olun.
4. Kotaları aktifleştirin. /home dizinini yeniden bağlayabilir ve ayırabilirsiniz,
Linux'u yeniden başlatabilirsiniz ya da aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
# mount -o remount /home

5. /home dizini içindeki kota dosyalarını etkinleştirmek için quotacheck
-avum komutunu kullanın.
6. Bu komutun çalıştığına emin olun. /home dizini içindeki aquota.user
dosyasına bakın.
7. Şimdi belirli bir kullanıcı için kotaları ayarlamak için hazırsınız. Eğer
gerekliyse, /etc/passwd içindeki kullanıcı isimlerini arayın. Seçtiğiniz
kullanıcı için kotaları düzenlemek için edquota -u username komutunu
kullanın.

8. Soft ve hard sütunlar altındaki, sırasıyla 0'ı 80000 ve 100000'e değiştirin.
Bu dosyaların 1 KB blok için ayarlandığını hatırlayın. Dosyayı kaydedin.

BÖLÜM 5.03
Kernelin Temelleri
Kernel bir işletim sisteminin kalbidir. Kernel çalıştırılacak işleme karar verir,
donanım iletişimini sağlar ve çalıştırılacak soyutlanmış sanal adres boşluğu ile
birlikte her işlemi sağlar. Kernel aygıt sürücü modüllerini yükler. Aynı zamanda,
DMA kanalları, I/O adresleri ve IRQ portları gibi donanım kaynaklarını tahsis
eder. Kernelinizi yeniden derlediğiniz zaman,






Mükemmel bir şekilde kernel servisleri işletiminin hızını artırabilirsiniz,
Ortak kullanılan sürücüler için direk desteği inşa edebilirsiniz,
Modüller gibi uygun sürücülerin dinamik yüklemesini yapılandırabilirsiniz,
İhtiyaç duyulmayan bileşenleri kaldırma yoluyla kernelinizin hafıza
tüketimini en aza indirebilirsiniz,
4 GB üzeri hafıza, donanım dizisi bileşenleri ve simetrik çok işlemcili
desteği ve daha fazlası gibi üst uç donanım için desteği
yapılandırabilirsiniz.

En İyi Pratikler
Sadece
ihtiyaç
duyduğunuz
öğeler
ile
kernelinizi
derlemelisiniz.
Atlayabildiğinizin daha fazlası sisteminizi daha hızlı çalıştıracaktır. Örneğin, eğer
bir ses kartınız yoksa, kernelinizden ses kartı desteğini kaldırabilirsiniz. İhtiyaç
duyulmayan aygıtları kaldırma yoluyla,





kernelinizin boyunu azaltabileceksiniz,
Halihazırdaki aygıtlar için hızda gösterişsiz bir artışı sağlayabileceksiniz,
Ağ kartları, disk kontrolleyicileri ve daha fazlası gibi diğer donanım için
daha fazla kullanılabilir donanım kaynağı yapabileceksiniz,
Sıkıştırılmış kernelin boyutu üzerine inşa edilebilen donanım sınırlarının
olasılığını azaltabileceksiniz.

Kernel Kavramları
Kernelinizi derlemeden önce bazı temel kernel kavramlarını anlamaya ihtiyaç
duyacaksınız. Kerneller bir büyük birim olarak ya da pek çok birbirine bağlı
parça gibi organize edilebilir.
Moduler'e Karşı Monolitik
Bir monolitik kernel kernel içinde direk olarak tüm aygıt modüllerinin inşa
edildiği yerdeki kerneldir. Modüler kerneller ayrı yüklenebilir modüller gibi inşa
edilen pek aygıta sahiptir. Monolitik kerneller aygıtlar ile birlikte daha hızlı
iletişim kurabilir, çünkü modüler kerneller bir modül tablosu üzerinden direk
olarak sadece donanıma konuşabilir. Ne yazık ki, monolitik Linux kernelleri
devasadır. Daha büyük kerneller mevcut RAM'i tüketir. Ek olarak, bazı sistemler
çok büyük bir kerneli yüklemeyebilir.

Kerneli Yükseltme
Kernel yükseltme göründüğü gibi zor değildir. Bir hata yapma olasılığınıza karşı
her zaman eski kernelin bir kopyasını tutmalısınız. Yeni kerneller /boot içindeki
en yeni ina edilmiş kerneli kurma yoluyla erişilir ve sonra yeni kernel için boot
yükleyici yapılandırma dosyanıza (/etc/grub.conf ya da /etc/lilo.conf) başka boot
seçeneği ekleme yoluyla erişilir. Eğer bir Red Hat yapılandırılmış RPM'den direk
olarak yeni kernel kurarsanız, otomatik olarak boot yükleyicinizi günceller.
Diğer RHEL 3 Kernelleri
Mevcut RedHat Enterprise3 Kernelleri
Kernel RPM

Açıklama

kernel-2.4.21-4.EL.athlon.rpm

Tekli AMD Athlon CPU'su içeren PC'ler için
uygundur.

kernel-2.4.21-4.EL.i686.rpm

Tekli intel CPU ile birlikte gelen PC'ler için
uygundur.

kernel-unsupported-2.4.21-4.EL.athlon.rpm

ilave desteklenmeyen modüllerle birlikte
intel kerneli.

kernel-BOOT-2.4.21-4.EL.i386.rpm

Sadece RHEL kurulum
kullanılan kerneldir.

kernel-hugemem-2.4.21-4.EL.i686.rpm

4GB ram'den daha fazlası ile çoklu CPU ve
sistemleri destekler.

kernel-hugemem-unsupported-2.4.214.EL.i686.rpm

ilave test edilmemiş kernel modülleri ile
birlikte yapılandırılmamış hugemem kerneli.

kernel-pcmcia-cs-3.1.31-13.i386.rpm

Mevcut kernelinize
modülleri ekler.

kernel-smp-2.4.21-4.EL.athlon.rpm

Çoklu işlemci AMD Athlon sistemleri için
uygun simetrik multiprocessing kerneli. Aynı
zamanda 4 GB'den fazla RAM'ide destekler.

kernel-smp-2.4.21-4.EL.i386.rpm

Çoklu işlemci intel sistemleri için uygun
simetrik
multiprocessing
kerneli.
Aynı
zamanda 4 GB'den fazla RAM'ide destekler.

kernel-smp-unsupported-2.4.214.EL.athlon.rpm

Athlon işlemcileri için ilave test edilmemiş
kernel modülleri ile birlikte smp kerneli.

kernel-smp-unsupported-2.4.214.EL.i386.rpm

Intel işlemcileri için ilave test edilmemiş
kernel modülleri ile birlikte smp kerneli.

kernel-source-2.4.21-4.EL.i386.rpm

işlemi

PCMCIA

boyunca

(PC

Kart)

RHEL 3 kerneli için kaynak kodu ekler.

Bu liste RHEL için mevcut kernellerin kısa bir listesidir.
/boot Partition
Linux kerneli /boot dizini ile birlikte bir partition'a kayıt edilir. Yeni kerneller aynı
zamanda bu dizine transfer olmalıdır. Öntanımlı olarak, RHEL bu dizin için 100
MB bir alan ayırır.
/proc Dosya Sistemi
/proc dizini sanal bir dosya sistemi üzerine temellidir. Bir başka deyişle, hard
disk sürücüsü üzerine kayıtlı herhangi dosya içermez. Fakat kernelinizin
bilgisayara baktığı bir penceredir. /proc içerisindeki dosyalar ve dizinlerle
çalışmak iyi bir fikirdir. Aşağıdaki şekil tipik bir /proc dizinini gösterir.

Numaralanmış öğeler process ID'si üzerine temellidir. Örneğin, init'in process
ID'si 1 dir. Bu dizindeki dosyalar aktif işlemi hazırlayan hafıza segmentleri içerir.
Bu dosyanın her birinin içeriği o işlem için aktif hafızayı içerir.
Diğer öğeler DMA kanalları ya da hafıza bilgisi gibi alt sistemlere sahip
bileşenler için yapılandırma bilgisine uyan dosya ve dizinlerdir. Bu dosyaların
bazılarına bakalım. Örneğin, /proc/meminfo dosyası aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi yerel bilgisayar üzerindeki hafızanın durumu gibi harika bilgi
sağlar. Eğer RHEL bilgisayarınız üzerindeki hafızanın tümünde bir sıkıntı
tanımlarsa, tanımlamanıza yardım edebilir. Aynı zamanda sisteminizin mevcut
hafıza durumunu ölçmenize yardım edebilir. örneğin, eğer sisteminiz aşırı
yüklenmişse, çok düşük serbest swap alanı bulmanız olasıdır. HugePage
ayarları 4 GB üstündeki RAM ile birlikte sisteminiz ile ilgilidir.

Şimdi aşağıda gösterildiği gibi, /proc/cpuinfo dosyası içindeki işlemcinizi

Linux'un nasıl gördüğünü inceleyebilirsiniz. CPU aile bilgisi önemlidir. Bu
resimde 15 numara çift çekirdek bir işlemciye karşılık geliyor. top komutu
kullanılarak mevcut bilgi alınabilir. top komutu harika bir örnektir. O, CPU'nun
kullanım seviyesini ve RAM ve swap kullanımı sorgular, aynı zamanda işlem
tablosunu okur.

IP Yönlendirme (IP Forwarding)
Bazen ağlar arasında bir router olarak bir Linux bilgisayarı yapılandırmak
uygundur. Ön tanımlı olarak, TCP/IP bilgisi yönlenmez. Aşağıdaki komutla bunu
doğrulayabilirsiniz.
#cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
0

Eğer bilgisayarınız iki ya da daha fazla ağ kartına sahipse, aşağıdaki komutla IP
forwarding'i etkinleştirmek isteyebilirsiniz.
#echo 1 >> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Bu durumda ilk komutun çıktısı:
#cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1

şeklinde olur.
Ping Ölümünün Önüne Geçme
Aşağıdaki, TCP SYN paket çerezlerinin kullanımını etkinleştiren bir proc kernel
değişkeninde başka faydalı değişikliktir.
#echo 1 >> /proc/sys/rc.net/ipv4/tcp_syncookies
Not: redhat-config-proc komutu, /proc dizinlerini yönetmek için grafiksel bir
arayüz sunar.

Kernel Modüllerini Anlama
İhtiyaç duyulan kernel modüllerini dinamik olarak yükleyen ve kaldıran bir

kernele sahip olmak için, modüllerin yüklenmesini ve kaldırılmasını kontrol eden
kmod (kernel modül yükleyicisi) kullanılır. Özel parametreler ve seçenekler
için, /etc/modprobe.conf dosyasını düzenleyin.
Eğer henüz eklenmiş yeni bir tanınmayan donanımınız varsa, aşağıdaki komutu
kullanın:
#depmod -a

Bu komut tüm modülleriniz için farklı bağımlılıkları arar ve onları modules.dep
dosyasında betimler. Bu komut aynı zamanda, /lib/modules/2.4.214.EL/directory içinde diğer dosyaların bir sayısını oluşturur.
RHEL 3 bu komutu otomatik olarak /etc/rc.sysinit betiğinde çalıştırır. Bir kez
depmod modül taramasını tamamlar ve ilave kernel modüllerini yükler. Eğer o
modül bağımlılıklara sahipse, o zaman tüm ihtiyaç duyulan modüller otomatik
olarak bir kez yüklenir.
Bir modül yüklemek için, belirli bir sürücünün ismi ile modprobe komutunu
kullanabilirsiniz.
#modprobe 3c503

Bu örnekte, bir 3Com503 ağ kartı olan ethernet modülünü gerektiği gibi
çalıştırmak için 8390 modülü yüklemek gerekir. Eğer depmod ilk kez
çalıştırıldıysa, o zaman 8390, 3c503 sürücüsünden önce otomatik olarak
yüklenmiş olurdu. Eğer yükleme boyunca listedeki bir bağımlılık başarısız
olursa, o zaman tüm modüller otomatik olarak boşaltılacaktır.
Alternatif olarak, bu modülleri /etc/modprobe.conf içinde ayarlayabilirsiniz.
Aşağıdaki komutlar bu dosyada kabul edilir.
➔
➔
➔

alias; bir modüle bir isim bağlamanıza izin verir.
options; bir modül için seçenekler belirtmenize izin verir.
install module command; insmod yerine bu modül üzerinde komut

kullanılır.
➔
➔

pre-install module command; bu modülü kurmadan önce komut çalıştırır.
post-install module command; bu modülü kurduktan sonra komut

çalıştırır.
➔

remove module commanda; rmmod yerine bu komut üzerindeki komutu

kullanır.
➔

pre-remove module command; bu modülü yüklemeden önce komut

çalıştırır.
➔

post-remove module command; bu modülü yükledikten sonra komut

çalıştırır.
Aşağıda örnek bir modprobe.conf dosyası içeriği vardır:

Burada eth0 aygıtı pcnet32 modülüne bağlıdır. Ağ kartını yüklemek için, basitçe
bilgisayarınızdaki kartın ne olduğunu bilmeden modprobe eth0 girebilirsiniz.

Yüklü modülleri görmek için:
#cat /proc/modules

ya da
#lsmod

komutlarını kullanabilirsiniz. Her iki komutta aşağıdakine benzer çıktılar üretir.

Bu komutların çıktısında sütun başlıklarının anlamları şunlardır. Solda listelenen
“module name” modül ismidir ve ikinci sütundaki “size” onun boyutudur. “used
by” sütunu modüle nasıl erişildiğini detaylı olarak gösterir. Eğer ext3 gibi bir
modül ismi grupta listeleniyorsa, o zaman modül, grup içindeki modüle bağlıdır.
/lib/modules/kernel_version/ Dizin Yapısı
Tüm kernel modülleri /lib/modules/kernel_version dizininde kayıtlıdır. RHEL 3
kurulduğu zaman, kernel_version 2.4.21-4.EL'dir. Eğer en son derlenmiş yeni bir
kernele sahipseniz ve modüller düzgün yüklenmemişse, o zaman modülleri
yüklemeyi ve derlemeyi unutmuşsunuzdur. /usr/src/kernel_version kaynak dizini
içinde aşağıdaki komutu çalıştırın:
#make modules
#make modules install

İkincisi, düzgün dizin ağacı altında modülleri yerleştiriyorken, birincisi onları
derler. Bu dizin ağacı, farklı alt dizinleri farklı gruplayarak tanımlar. Aşağıdaki

bir modül dizininin örneğidir.

Her /lib/modules/kernel_version dizinini dizinlerle birlikte tüm modüller için tüm
bağımlılıkları listeleyen bir modules.dep dosyası içerdiğini hatırlayın. Bu modül
dizinlerinin her biri donanımın ortak bir türü için kernel modüllerinin bir grubunu
içerir.
Aşağıda her dizin altında bulabildiğiniz bazı modül türleri vardır:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

addon; server rack'ları gibi high-end kartları
block; Blok aygıtlarıdır. Paralel port ide sürücüleri, ağ blok aygıtları, XT

diskleri, raid donanım aygıtları.
ddrom; ATAPI olmayan CD-ROM sürücüleri. Mitsumi, Sony.
char; Çeşitli giriş ve seri aygıtları.
ide; Hard disk sürücüleri.
input; Giriş aygıtları (klavye, fare)
md; raid aygıtları
message; Uzmanlaşmış I/Q adaptörleri
net; Ağ modülleri. Temel ağ kartları, generic ppp, slip.
parport; Paralel port aygıtları (yazıcılar değil)
pcmcia; pcmcia cardmgr uygulamacığı tarafından kullanılan sürücüler
(asıl kartlar ayrı sürücülerdir)
scsi; scsi teyp, RAID ve hard drive modülleri, video (Linux için özel video
modülleri)
sound; Ses adaptörleri
usb; usb hub'lar ve aygıtlar
video; Grafik adaptörler

Tüm modüller bir .o uzantısına sahiptir (pcnet32.0 gibi). Tam adı belirtmenize
gerek yoktur, sadece modül dosyasının ilk kısmı. Bir defa dizin yapısını
biliyorsanız, belli bir kategori için tüm modülleri modprobe komutuyla
yükleyebilirsiniz. Örneğin, eğer bir PC üzerindeyseniz ve ağ kartını
bilmiyorsanız, basitçe:
#modprobe -t net

komutunu verin.
Pcnet32 gibi bir modülü tüm bağımlılıklarıyla kaldırmak için;
#modprobe -r pcnet32

komutunu ya da
#rmmod -r pcnet32

komutunu verin.
Eğer sadece modülü bağımlıkları
parametresini kullanmayın.

olmadan

kaldırmak

istiyorsanız,

-r

BÖLÜM 5.04
Yeni Kerneller, Kolay Yol
RedHat sınavlarında, en son RedHat kernel paketini kurma yoluyla kernelinizi
yükseltmeyi umabilirsiniz. Her ne yapsanız, mkbootdisk komutu ile yeni ya da
yükseltilmiş kernelinizle bağdaşan bir boot disketi yapmalısınız. Başlamadan
önce, kernel numaralarını anlamak önemlidir.
Kernel Sürüm Numaralarını Anlama
Standart RHEL 3 kerneli, majorversion.majorrevision.patch-build biçiminde
biçimlendirilmiş 2.4.21-4.EL sürümüdür.
İlk sayı (2), major (büyük) sürüm numarasıdır. İkinci sayı (4) aslında iki anlamı
vardır. Birinci anlamı, kernelin 2 major sürümünün 4'ncü major revision
(düzeltme) sini tanımlar. İkinci anlamı, çift bir sayıdır. Bunun anlamı kararlı
(stabil) bir sürüm olduğunu gösterir. Eğer o tekil bir sayı olsaydı, anlamı henüz
geliştirme aşamasında olan stabil bir sürüm olduğu olurdu.
Üçüncü sayı (21) kernelin patch (yama) sürüm numarasıdır. Bu değişiklikler
tipik olarak küçük değişiklikler, bug onarımları, güvenlik onarımları ve
düzeltmeleri içerir. Dördüncü sayı (4.EL) RedHat tarafından eklenmiş bir sayıdır.
Kernel Güncelleme
RHEL 3 için, kernelinizi yükseltmenizi güçlü bir şekilde öneren bir güvenlik
tavsiyesi bulabilirsiniz. Bu durumda, bir RedHat
kernel RPM'si RedHat
Network'te mevcut olacaktır.
Not-1: RedHat sınavı boyunca, internete erişemeyeceksiniz. Güncellemeler için
RedHat Network üzerinde olamayabilirsiniz. Bu yüzden, güncellenmiş bir kernel
kurmanız gerekebilir.

Not-2: Eğer yeni bir kernel güncellemeniz istenmişse, olasılıkla rpm -i kernel.rpm
komutunu kullanacaksınız yani -U kernel.rpm parametresini değil (yani
güncelleme değil). En yeni kernelleri kurma, eski kerneli kullanmanıza da izin
verir, bu durumda yeni kernel çalışmaz.

Dikkatli olun. Yeni kernelinizi güncellemeyin (-U), kurun (-i). Aksi takdirde, eğer
bir sorun olursa, çalışan eski kernelinize geri dönemeyebilirsiniz. Yeni bir kernel
kurmak için:
#rpm -i /tmp/kernel-2.4.21-4.1.EL.i386.rpm

komutu kerneli kurar, RAM diski başlatır, System.map ve config dosyalarını
otomatik olarak /boot dizininde kurar. Ek olarak, RPM otomatik olarak yeni boot
loader yapılandırma dosyasını ekler.
Kernel Patch'ler (Yamaları)
Kernel yamaları kolayca ftp.kernel.org gibi internet silerinde mevcuttur.
Örneğin, eğer kernel sürümünü 2.4.21'den 2.4.22'ye güncellemek isterseniz,
internetten 2.4.22.gz yamasını indirin. Yamayı /usr/src dizinine kopyalayın.
Güncelleme yapmak için aşağıdakine benzer bir komut çalıştırın:
#zcat patch-2.4.22.gz | patch -p0

Eğer çalışmazsa, kernel kaynak ağacında .rej uzantısı ile birlikte dosyaları
göreceksiniz. Dosyaları kontrol etmek için find gibi bir komut kullanın. Eğer bu
dosyaların herhangisini bulamazsanız, sonraki bölümde tanımlandığı gibi, make
clean, make menuconfig ve make dep komutlarını işletebilirsiniz.
mkbootdisk
mkbootdisk aracı, yapılandırmanız için özelleştirilmiş bir boot disketi oluşturur.
Bu, temel olarak bir kurtarma disketidir. Her ne zaman yeni bir kernel kursanız
ya da güncelleseniz, boot disketini güncellemelisiniz.
mkbootdisk komutunu kullanmadan önce disketinizi
#mkfs.ext3 /dev/fd0

komutu ile ext3 olarak biçimlendirmelisiniz Aksi takdirde dosyalar diskete
yazılamayacaktır.
#mkbootdisk 2.4.21-4.EL

komutu otomatik olarak /boot dizininde belirtilen sürüm numarası ile kerneli
alır.
Bir başka mkbootdisk komutu:
#mkbootdisk - -device /dev/fd1 - -verbose - -nopromt 2.4.21-4.EL

Bu komut, ikinci disket sürücü üzerinde bir boot disketi oluşturur. Bu disketle
Linux'u açtığınız zaman, bir kurtarma disketi gibi kullanabilirsiniz. Sadece linux
rescue komutunu vermeniz yeterli.
Not: Pratik sınavın önemli bir bölümü, başarısız olan bir sistemi kurtarmak için
birkaç yolla yeteneğinizi test eder. Çok önemli Linux yönetim becerisi olarak

kurtarma disklerinin kullanılabilirliği olduğunu söyleyebilirim.
mkbootdisk Komut Parametreleri
Komut

Açıklama

- -device device file

image koyulacak yeri belirtir.

- -mkinitrdargs args

mkinitrd'ye argümanları geçer.

- -nopromt

bir disket eklemek için komut yok.

- -verbose;

normal olarak, mkbootdisk çıktı üretmez. Bu
seçenek çıktı döndürür.

Boot Loader'ı Güncelleme
Eğer düzgün yapılandırıldıysa, kurduğunuz RedHat kerneli otomatik olarak boot
loader'ı güncellemelidir. Fakat bir RHCE ya da RHCT olarak nasıl kontrol
edildiğini bilmelisiniz. Eğe bu bölümde tanımlanan kod eklenmemişse, nasıl
olduğunu bilmeye ihtiyacınız olacak.
GRUB'u Güncelleme
RedHat Enterprise Linux'ta, vmlinuz ve initrd dosyaları zaten /boot dizini
içindedir. Yeni derlenen 2.4.21-4.ELcustom kerneli GRUB içinde aşağıdaki
şekilde görünür.
title Red Hat Enterprise Linux ES (2.4.21-4.ELcustom)
root(hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.4.21-4.ELcustom ro root=LABEL=/
4.ELcustom.img

initrd

/initrd-2.4.21-

LILO'yu Güncelleme
Alternatif
olarak,
eğer
LILO
kullanıyorsanız,
/etc/lilo.conf
dosyasını
düzenlemelisiniz. Yeni bir kernel eklendiğinde aşağıdaki gibi görünür.
image=/boot /vmlinuz-2.4.21-4.ELcustom
label=linux
initrd=/boot/initrd-2.4.21-4.ELcustom
read-only
append=”root=LABEL=/”

Dosyayı kaydedin ve sonra “lilo -v” komutunu çalıştırın.
Not: RHCT ve RHCE sınav müfredatında hem GRUB hem de LILO olmasına
rağmen, RedHat GRUB'a odaklanır. Bu yüzden, RedHat sınavlarında GRUB ile
çalışacağınıza inanıyorum.

BÖLÜM 5.05
Kernel Kaynakları
Kerneli yapılandırmaya başlamadan önce Linux kaynak kodunu ihtiyacınız var.

Neyse ki RedHat sınavları Linux kerneli yeniden derlemek için gereklilikleri
belirleme uzun sürmez. Yine de, herhangi Linux yöneticisi için çok önemli bir
beceridir.
Kernel Kaynak Ağacı ve Belgesi
Bir kez kullanıldığında, /usr/src dizininden kernel koduna kolayca erişebilirsiniz.

komutu bu dizin altında kurulu bulunan kernel kaynak kodlarını listeler.
Periyodik olarak, kernelinizi güncelleyebilirsiniz. Eğer RedHat kaynaklarını
kullanıyorsanız, yeni RPM paketleri otomatik olarak yeni kernelin kaynak kodu
ile birlikte (örneğin, linux-2.4.21-4.1.EL'e sembolik bağlantılı) /usr/src/linux2.4'den gerçek dizine sembolik bağlantıyı güncellemelidir. Eğe gerekliyse,
aşağıdaki komutla aynı eylemi yürütebilirsiniz.
#ln -s linux-2.4.21-4.1.EL linux-2.4

/usr/src/linux-2.4 dizini benim RHEL bilgisayarımda aşağıdaki dosyaları içeriyor:

README dosyası ile mevcut kernelinizle çalışmaya başlayın.
Kernel RPM'leri
RHEL 3 sisteminiz için kaynak kodu kurmanızın iki yolu vardır. Bir ağ ya da
CD'den kaynak ve kurulum RPM'lerine erişebilirsiniz. Alternatif olarak, redhatconfig-packages aracından paketleri kurabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, RedHat
kurulum CD'sinden yapılır.
#mount /mnt/cdrom
#rpm -Uvh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/kernel-source-*

Gerekli RPM'ler
Kaynak koddan kernel inşaa etmek için, gerekli tüm RPM'lere ihtiyacınız
olacaktır.
Paket

Açıklama

kernel-source-*

kernel kaynak dosyaları

glibc-kernheaders-*

kernel başlık dosyaları

glibc-devel-*

C kütüphaneleri için gereklidir.

cpp-*

C dili önişlemcisi

ncurses-*

menuconfig ekranı için gereklidir.

ncurses-devel-*

ncurses için geliştirme kütüphaneleri

binutils-*

gerekli binary araçları

gcc-*

C dili derleyicisi

tcl-*

TCL betik dili. Xconfig ekranı için gereklidir.

tk-*

TK X window parçacıkları. Xconfig ekranı için
gereklidir.

Linux Kernel tar Dosyası
Alternatif olarak, www.kernel.org adresindeki Linux kerneli sayfasından yeni
kerneli indirebilirsiniz. Şimdiki örneğimizde indirdiğimiz linux-2.4.22.tar.gz
dosyasını /usr/src dizinine kuracağız.
#cd /usr/src
#mkdir linux-2.4.22
#rm linux-2.4
#tar xzvf linux-2.4.22.tar.gz
#ln -s linux-2.4.22 linux-2.4

Burada kernel için, manuel olarak yeni bir dizin oluşturduk, eski bağlantıyı
kaldırdık ve sonra tar.gz dosyanı açtık. Sonrada yeni oluşturduğumuz dizine
açtığımız yeni kernelden sembolik bağ oluşturduk.

BÖLÜM 5.06
Bir Kerneli Yeniden Derleme
Neyse ki Linux kernelini yeniden derleme referansları, RedHat sınav
gerekliliklerinden kaldırılmıştır. Ancak, gerçek hayatta RHCE'ler Linux kernelini
yeniden derleme ve optimizasyon gibi
yüksek seviye görevlerin
nasıl
yürütüleceğini bilmesi beklenir.
Kernel Yapılandırma Betikleri
Bir kerneli bir kez yapılandırdıktan sonra, yapılandırma bilgisi /usr/src/linux2.4/.config gizli dosyası içinde kayıtlıdır. O, değişkenlerin bir listesi olarak
yapılandırılır. Aşağıda config dosyasındaki bazı girişler vardır.
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY=m
#CONFIG_SUNLANCE is not set

Gördüğünüz gibi, bu dosya içinde üç ana değişken türü vardır. Birinci değişken
direk olarak destek içinde derlenir. İkinci değişken bir modül olarak desteği
derler (“m”) ve üçüncüsü derleme dışıdır ve bu yüzden kernel içinde
derlenmez. Bu dosyayı asla direk olarak derlememelisiniz, çünkü kernelinizi
yapılandırmak için kısa yollar vardır.
Kernel kaynak dosyalarınızla birlikte dizine taşıyın. Eğer RHEL-3 kernel kaynak
RPM'sini kurduysanız, /usr/src/linux-2.4 dizinini kullanabilirsiniz. Eğer
www.kernel.org'tan en son kerneli kurduysanız, /usr/src/linux dizini içinde

olabilir. Üç temel araç, kernel yapılandırma dosyasını yapılandırmanıza yardım
edebilir: make config, make menuconfig ve make xconfig.
Yapılandırmanızı Yedekleme
Mevcut Linux kerneliniz için öntanımlı yapılandırma, /boot dizini içinde kayıtlıdır.
RHEL-3 sistemi için config-2.4.21-4.EL dosyası içindedir. Bir kurtarma disketi
gibi başka bir konumda bu dosyayı yedeklemek için, tümünün başarısız olması
durumunda, mevcut kernel yapılandırmanızı geri yükleyebilirsiniz.
Linux kernel yapılandırma araçları bu ayarlarla başlayacaktır. Mevcut kernelde
bunu yapmak için, aşağıdaki komutu çalıştırın:
#cp /boot/config/2.4.21-4.EL /usr/src/linux-2.4/.config

Not: /usr/src/linux-2.4/configs dizini içinde öntanımlı kernel yapılandırma
dosyası vardır. Bu, CPU donanımınızla bağdaşır. Örneğin, bir Athlon işlemciye
sahipseniz, kernel-2.4.21-athlon.config adında bir dosya içinde bulacaksınız.
Eğer kernel sürümünüz farklıysa, numara dizine göre değişir.
make config
Kernel kaynak dosyalarınızla birlikte dizin içindedir (/usr/src/linux-2.4).
Aşağıdaki komut ile yeni bir kernel derlemek için basit bir betik çağırabilirsiniz.
#make config

Aşağıdaki şekil bu betik için çıktıdan bir alıntıdır.

Burada kernel değişkenleri parantezler içinde listelenir ve olası cevaplar köşeli
parantez içindedir. Öntanımlı cevap büyük harf olandır. Eğer bir soru işareti
girerseniz, bu seçeneği açıklayan bir yardım sayfası göreceksiniz. Çünkü çeşitli
yüzlerce soru bu betikle ilgilidir, pek çok yönetici kendi Linux kernellerini
yönetmek için diğer iki betiğin birini kullanır.

make menuconfig
.config dosyasını oluşturmak için bir diğer yol, make menuconfig komutunu
kullanmaktır. Bu, ncurses RPM paketini gerektirir. Bu bir kernel
derleyebileceğiniz değişiklikleri organize eden ve sınıflandırma yapan metin
tabanlı bir menü sistemi açar.

make xconfig
Kernelde değişiklikler yapmak için bir diğer yol X window sistemini kullanmaktır.
make xconfig komutunu çalıştırma yoluyla kernelinizi yapılandırmak için
grafiksel bir menü sistemi oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz dosyadan yapılandırmayı
kaydetmek ya da yüklemek için aynı zamanda xconfig'i kullanabilirsiniz.

Kernel Yapılandırma Seçeneklerini Anlama
Bir kerneli yapılandırmak için, temel kernel yapılandırma seçeneklerinin
bazılarını anlamaya ihtiyaç duyacaksınız. Sözü edilen kernel yapılandırma
araçlarının her biri her mevcut seçenek için yardım menüleri içerir.
Temel Kernel Yapılandırması
Eğer CONFIG_EXPERIMENTAL gibi bir ayarı değiştirmeyi cevapladıysanız, farklı
menüler üzerinden aramak zorunda değilsiniz. /boot/config-2.4.21-4.EL gibi bir
yapılandırma dosyası içindeki bilgiyi kullanarak yönetim menüsü bulabilirsiniz.
Aşağıda gördüğünüz gibi:
# Code maturity level options
#
CONFIG_EXPERIMENTAL=y

CONFIG_EXPERIMENTAL değişkeni Code Maturity Level Options menüsü altında
bulunabilir.
Standart Red Hat Kernel Yapılandırması
Standart RHEL Linux kerneli donanım ve yazılımın geniş çeşitliliğini destekler.
Bu büyük bir kerneldir ve bir çok modül standart kurulum ile birlikte onun için
kullanılabilir. Aşağıdaki bölümlerde, kısım kısım farklı kernel yapılandırma
menüleri anlatılacaktır.
Code Maturity Level Options
Bu seçenek kernel içindeki deneysel kodu katmanıza izin verir. Ortak örnekler
ağ protokolleri, olağandışı dosya sistemleri ve yeni donanım için sürücüler
içerir. Deneysel kod aynı zamanda sık sık alfa seviye yazılımı olarak bilinir.
Bu seçenek CONFIG_EXPERIMENTAL
öntanımlı olarak etkinleştirilir.

değişkenine

ilişkilidir.

RHEL

içinde

Loadable Modules Support Options
Loadable Module Support ekranı yüklenebilir modülleri etkinleştirmenize izin
verir. Kernel modül yükleyicisi otomatik olarak, tanındığı zaman pek çok yeni
donanımı yükleyecektir. Yüklenebilir modüller kerneli özelleştirmenize izin verir.
Eğer kerneli özelleştirmek isterseniz, bu ekran üzerindeki tüm seçenekleri aktif
tutun.
Processor Type and Features
RHEL içindeki bu menü işlemcilerin geniş bir türünü destekler.
General Setup Options
Bu menü bazı temel donanım ve kernel yapılandırma seçeneklerini içerir. Bu
seçeneklerin pek çoğu kendinden açıklamalıdır ve öntanımlılar genelikle kabul
edilebilir. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, specific kernel seçeneği ile
ilgili yardım düğmesine tıklayın.
Bir ağ üzerinde, ağ desteği istersiniz. Pek çok bilgisayar PCI karta sahiptir ve
öntanımlılar size PCI desteği verir. Çıkarıp takılabilir aygıtların değişik türleri
kaldırılabilir aygıtlar için PCI hotplug desteği ve laptoplar için PCMCIA kartları
dahil şimdi popülerdir.
System V IPC, BSD Process Accounting ve Sysctrl destek parametreleri mevcut
kerneller için tümü standarttır.
Memory Technology Devices
Bu menü altında gösterilen seçenekler, bir PCMCIA adaptörü üzerinden
kurulabilen hafıza kartları dahil, temel “Flash” hafıza kartları için Linux'u
ayarlamanıza izin verir. Gelecekte bu aygıtların bazılarını kullanmak için plan
yapmadıkça, bu seçeneği pasif tutun.
Parallel Port Desteği
Bu menü altında gösterilen seçenekler bir paralel port üzerinden bilgisayarınıza
bağlanabilen donanım üzerine tesis edilir. Bu paralel port hard sürücüleri
üzerindeki yazıcılardan herşeyi destekler.
Plug and Play Configuration
Bu menü altında gösterilen seçenekler, Linux bilgisayarınız üzerindeki temel
tak-çıkart desteğini aktif yapar. Genel olarak, öntanımlıları tutmalısınız. Linux
plug and play tüm ISA ve PCI aygıtlarına erişemiyorken, Linux için bilgisayarınızı
yapılandırmanıza yardım eder.
Özel Bir Kernel Kurma ve Derleme
Kernel yapılandırma programlarının birinden istediğiniz tüm seçenekleri
ayarladıktan sonra, değişiklikleri kaydettiğinize emin olun. Değişiklikler
uygun .config dosyası içinde kaydedilir. Sonra, kernelinizi derleyebilirsiniz. Yeni
bir kernel derleme, sıkıcı bir işlemdir ve uzun sürebilir.
1) Eğer zaten yapmadıysanız, aşağıdaki komutla özel bir boot floppy disketi
oluşturun. Oluşturulan disketi test edin.

#mkbootdisk 'uname -r'

2) Doğru dizine erişmek için “cd /usr/src/linuc-2.4” komutunu çalıştırın. Bu
dizinde kernel derleme ve düzenleme için komutlarınızı çalıştırmaya
ihtiyaç duyacaksınız. Bu durumda, uygun kernel-source RPM'sini
kurduğunuz varsayılır. RHEL 3 içinde, bu dizin kaynak kodu ile birlikte
dizine bağlanır, /usr/src/linux-2.4.21-4.EL
3) Bir metin editöründe /usr/src/linux-2.4/Makefile dosyasını açın. RHEL 3
içinde, EXTRAVERSION değişkeni zaten özel bir kernel tanımlamak için
ayarlıdır. Eğer gerekliyse, kernelinizi tekil olarak tanımlamak için bu
değişkenin değerini değiştin.
EXTRAVERSION = -4.ELcustom

4) Mevcut kernel yapılandırma dosyasını kaydedin. Bu dosya /boot dizininde
kayıtlıdır. RHEL 3 için, /boot/config-2.4.21-4.EL dosyasıdır. Felaket
senaryoları durumunda bir kurtarma disketini hazır edin. /usr/src/linux2.4/.config dosyasını ona kopyalayın. Alternatif olarak, /usr/src/linux2.4/configs dizini içinde standart bir yapılandırma dosyasından
başlatabilirsiniz.
Aynı
zamanda
make
oldconfig
komutunu
çalıştırabilirsiniz.
5) Kaynak dosyalarınızı garantiye almak için make mrproper komutunu
çalıştırın ve durumu temizleyin.
6)
Şimdi daha önceki üç araçtan birini kullanarak kernelinizi
özelleştirebilirsiniz.
7) RHCE sınavı ve/veya donanımınızın gerektirdiği gibi değişiklikler yapın.
Kernel yapılandırma aracından çıkmadan önce, değişiklikleri kaydedin.
8) make dep komutu tüm bağımlıklarınızı doğru olarak ayarlayacaktır. Bu
/usr/src/linux-2.4/.config dosyasından ayarları alır ve doğru kaynak kodu
alt dizinine onları koyar. Bu biraz zaman alacaktır, çünkü bir RHEL 3
sistemi üzerinde yaklaşık 1500 olası kernel ayarı vardır.
9) Yeni kernelinizi inşa etmek için kaynak kodu dizinlerini hazırlamada make
clean komutunu çalıştırın.
10) make bzImage komutu sıkıştırılmış bir gzip kernel image dosyası
oluşturur ve kerneli derler.
11) Şimdi, modüllerinizi inşa etmeye ihtiyacınız var (kernel modül desteğini
eklediniz değil mi?). Tüm modüllerinizi inşa etmek için make modules
komutunu kullanın.
12) Şimdi, /lib/modules/kernelversion dizini yeni bir alt dizini içindeki tüm
yüklü modüllerini kuracak en yeni modüllerinizi yapacak bir kuruluma
ihtiyacınız
var.
kernelversion
makefile
içindeki
EXTRAVERSION
değişkeninde karşılığı olmalıdır. Modüllerinizi kurmak için make modulesinstall komutunu kullanın.
13) İnşa ettiğiniz yeni kernelinizle birlikte, ondan boot etmeden önce, onu
/boot'a taşımaya ihtiyacınız var. /boot dizini içinde yeni Initial RAM Disk
dosyası (initrd) oluşturma ve yeni kernelini kopyalamak için make install
komutunu çalıştırın. Aynı zamanda öntanımlı GRUB boot loader'ı
güncelleyecektir.
14) /boot dizini içindeki değişiklikleri doğrulayın.
Bir kernel inşa etme karmaşık bir işlemdir, fakat standart bir düzen takip eder.
Sorun çözme ve kernel yapılandırma prosedürlerine aşina olmanız çok
önemlidir. Karşılaşılan bazı ortak sorunlar ve onların önerilen çözümleri için
senaryo ve çözüm'ü takip edin.

BÖLÜM 5.07
cron
RedHat cron programcığını crond yapılandırır. Öntanımlı olarak, her günün, her
saatinin her dakikası, çalıştırılacak işler için dizinlerin serilerini kontrol eder.
crond kullanıcı tarafındaki işler için /var/spool/cron dizinini kontrol eder. Aynı
zamanda /etc/cron.d dizini içindeki ve /etc/crontab altındaki bilgisayar için
programlanmış işleri kontrol eder.
Not: Çünkü cron her zaman değişiklikleri kontrol eder, yaptığınız bir değişiklik
için her zaman cron'u yeniden başlatmak zorunda değilsiniz.

Sistem Crontab ve Bileşenleri
crontab dosyası belirli bir biçimde ayarlanır. Her satır bir komut, bir değişken,
bir yorum (# ile başlayan) ya da boşluk olabilir. Boş satırlar ve yorumlar gözardı
edilir.
Düzenli bir komut çalıştırdığınız zaman, kabuğun eylemleri ortam değişkenleri
üzerine temellidir. Ortam değişkenlerinizi görmek için, “env” komutunu
çalıştırın. RedHat Enterprise Linux içindeki standart değişkenlerin bazılar; home
dizininiz olarak HOME, öntanımlı kabuğunuz olarak SHELL ve kullanıcı adınız
olarak LOGNAME'dir.
crontab dosyasıyla farklı değişkenler ayarlayabilirsiniz
sözdizimi ile ortam değişkenlerinizi ayarlayabilirsiniz.

ya

da

aşağıdaki

Variable=Value

Bazı değişkenler sizin için zaten ayarlıdır. Örneğin, HOME sizin ev dizininizdir,
SHELL kullanıcının öntanımlı kabuğudur ve PATH komutlar için komutların
bakıldığı yerdir.
crontab dosyanız içinde, farklı değerlerdeki bu değişkenleri ayarlayabilirsiniz.
Örneğin, öntanımlı /etc/crontab dosyası aşağıdaki değişkenleri ekler.
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
HOME=/

PATH, HOME ve MAILTO'nun değerleri standart ortam değişkenleri için onlardan
farklıdır.
İPUCU
MAILTO değişkeni çeşitli Linux sistemlerini yönetmenize yardım eder. Cron
programcığı e-posta yoluyla çıktı gönderir. Sadece o e-posta adresindeki o dosya ile
bağdaşan tüm cron mesajlarını yönlendirmek için MAILTO = me@somewhere.com'a
benzer bir satır ekleyin.

Not: Bir crontab içindeki PATH değişkenleri kabuğunuzla bağdaşan PATH
değişkenlerinden farklı olabilir. Oysa iki değişken, bağımsızdır. Bu yüzden,
crontab içindeki her komutun kesin yolunu bilmek isteyeceksiniz. Eğer o
crontab PATH'i içinde değilse komutla birlikte kesin yolunu belirtir.

Aşağıda ki satır , crontab içindeki bir satırın biçimidir.
#minute,hour,day of month, month, day of week, command
*
*
*
*
*
command

Eğer herhangi sütunda bir yıldız işareti görürseniz, o sütunun tüm olası
değerleri için cron, o komutu çalıştırır. Örneğin, minute alanındaki bir *,
belirtilen saat(ler) boyunca her zaman o komutu çalıştırır anlamındadır. Başka
bir örnek aşağıdaki gibidir:
1

5

3

4

*

ls

Bu komut 5.01 AM'de her 3 Nisan'da ls komutunu çalıştırır.
Bir crontab komut satırı içindeki girişler.
Alan

Değer

Minute

0-59

Hour

24 saat olarak; örneğin, 23=11 P.M.

Day of month

1-31

Month

1-12 ya da jan, feb, mar, vb.

Day of week

0-7; 0 ve 7 her ikiside Sunday ya da sun, mon,
tue, vb.

Command

Çalıştırmak istediğiniz komut

Asıl komut altı alanlıdır. (%) sembolü ile birlikte yeni satırlar ayarlayabilirsiniz.
Bu standart girişi biçimlendirme için yararlıdır. Örneğin bir cron dosyası:
#crontab -l
#sample crontab file
#
#Force /bin/sh to be my shell for all of my scripts
SHELL=/bin/sh
#Her cumartesi geceyarısına 15 kala çalıştır.
15 0 * * sat $HOME/scripts/scary.script
#Do routine cleanup on the first of every month at 4:30
30 4 1 * * /usr/scripts/removecores >> /tmp/core.tmp 2>>&1
#mail a message at 10:45 AM every Friday
45 10 * * fri mail -s “Project update employees%can I have a status
update on your project? %%YourBoss.%
#every other hour check for alert messages
0 */2 * * * /usr/scripts/check.alerts
Not: /etc/cron.daily dizini içindeki betiklerin bazılarına bakın. Üç anahtar betik
zaman değerini belirttikten sonra, /var/tmp ve /tmp'den dosyaları temizleyen
tmpwatch ve dosya veritabanı konumunu güncelleyen slocate.cron ve log
dosyalarını döndürme için lograte'i ekler.

Kullanıcılar İçin Cron'u Ayarlama
Her kullanıcı kendi hesapları için cron işlerini yönetme ve oluşturma için crontab
komutunu kullanabilir. crontab komutu ile bağdaşan 4 parametre vardır.

➔
➔
➔
➔

-u user; Başka normal kullanıcının crontab'ı düzenlemesi için root
kullanıcısı izin verir.
-l; crontab dosyası içindeki mevcut girişleri listeler.
-r; cron girişlerini kaldırır.
-e; Mevcut crontab girişini düzenler. Öntanımlı olarak, crontab vi
editörünü kullanır.

Eğer kendi hesabınız üzerinde cron girişlerini ayarlamak isterseniz, “crontab -e”
komutu ile başlayın.
Alıştırma 5-4
Bir Cron İşi Oluşturma

Bu çalışmada, Ocak ayında her pazartesi gece 1:05'te bir metin dosyasını
okuması için temel Red Hat cron iş ayarlarını düzenleyeceğiz. Bunu yapmak
için, yıllık cron işleri için bir dizin oluşturmaya ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden,
aşağıdaki adımları kullanın.
1. root kullanıcısı olarak giriş yapın.
2. /etc/cron.yearly dizinini oluşturun. Ev dizininizden metin dosyasını okuyan
taxrem adında bir dosya ekleyin. Taxrem dosyası içinde aşağıdaki gibi bir
komut yeterli olmalıdır:
cat ~/reminder

3. Ev dizininiz içindeki anımsatıcı dosyasına uygun satırları eklediğinize
emin olun.
4. /etc/crontab dosyanıza uygun komutu ekleyin.
Tanımlanmış şartlar
üzerine temelli, aşağıdaki gibi olurdu.
5 13 * 1 1 root run-parts /etc/cron.yearly

5. Kaydedin ve çıkın.
Sistemde Bir İş Çalıştırma
cron sistemindeki işler düzenli temeller üzerinde çalıştırılarak ayarlanmalıdır.
Daemon'da işlemi yazdırmak için benzer bir yol içinde çalıştırır; işler belirtilen
bir zamanda çalışır ve /var/spool dizininde sıralanır.
Seçtiğiniz betik ya da komutu çalıştırmak için daemon kullanabilirsiniz. Bu
bölümün amacı için, aynı dizinde çağrılan başka dosyada sales, başka dosyada
bazı airplane sales veritabanını işlemek için varsayılan michael kullanıcısının ev
dizini içinde 7e7 adında bir betik oluşturuldu.
Komut satırından, belirtilen bir zamanda çalıştırılacak bir işi başlatmak için “at
time” komutunu çalıştırabilirsiniz. Belirtilen zaman, seçtiğiniz zamanda ya da
günle, saatler, dakikaların belirtilen sayısında, şimdi olabilir. Çalışmayı bırakmak
üzere olduğunuzu ve bir saat içinde işe başlamak istediğinizi varsayın.
Aşağıdaki komutları çalıştırın:
$ at now +1 hour
at> /home/michael/7e7 > /home/michael/sales
at> Ctrl-D

Ctrl-D komutu asıl komut satırı arayüzünüzdekini döndürür ve komut satırında
mevcuttur. İşlerinizin durumu kontrol etmek için, eğer çalışacaksa görebilirsiniz,
aşağıdaki iş kuyruğunu çalıştırın.
$ atq
1
2004-4-12

17:18

a

michael

Eğer işle ilgili bir sorun varsa, atrm komutu ile onu kaldırabilirsiniz. Gösterilen
çıktı için, aşağıdaki komut ile iş numarası 1'i kaldırabilirsiniz.
$ atrm 1
at Komutunun Örnekleri
Zaman Periyodu

Örnek

Açıklama

Minute

at now+10 min.

Ortak işler 10 dakika içinde
başlayacak

Hour

at now+2 hours

Ortak işler 2 saat içinde
başlayacak

Days

at now+1 day

Ortak işler 24 saat içinde
başlayacak

Weeks

at now+1 day

Ortak işler 7 gün içinde
başlayacak

n/a

at tea time

Ortak işler 4.00 pm'de
başlayacak

n/a

at 3:00 6/13/04

Ortak işler 3.00 am'de 13
Haziran 2004'te başlayacak

Cron Güvenliği
Gecenin ortasında bir işi çalıştırabilecek herkesi istemeyebilirsiniz. Eğer
sisteminizde bir kusur varsa, birisi önemli bir bilgi yükleyebilir ya da daha
kötüsü, siz güvenlik açığını keşfetmeden önce, günlerinizi alabilirdi.
Ağ güvenlik duvarları gibi, cron kullanarak kullanıcı ayrıcalığına izin verebilir ya
da engelleyebilirsiniz. /etc/cron.allow ve /etc/cron.deny içinde kullanıcıları
ayarlayabilirsiniz. Eğer bu dosyalar mevcut değilse, cron kullanımına izin
verilmez. Eğer kullanıcılar /etc/cron.allow dosyası içinde adlandırılırsa tüm diğer
kullanıcılar cron'u kullanmayacaktır. Eğe /etc/cron.allow dosyası yoksa,
sadece /etc/cron.deny içinde adlandırılan kullanıcılar cron'u kullanamaz. Bu
dosyalar için her kullanıcı bir satır olarak biçimlenir.Eğer /etc/cron.deny içinde
aşağıdaki girişlere sahipseniz, mehmet ve murat kullanıcılarının kendi cron
komutlarını çalıştırmalarına izin verilmez.
mehmet
murat

Aynı şekilde, sistemdekilere güvenle erişebilirsiniz. Benzeri
yapılandırma dosyaları /etc/at.allow ve /etc/at.deny dosyalarıdır.

güvenlik

-6X Pencere Sistemi
BÖLÜM 6.01
X Pencere sistemi, istemci/sunucu tabanlı güçlü ve esnek olarak tasarlanmıştır.

X Pencere arayüzünü yapılandırmak ve sorun çözmek için, X Pencere sisteminin
istemci/sunucu doğasını anlamanız önemlidir. Çünkü istemci ve sunucu
terminallerinden konuk olabilirsiniz, x pencere sistemi bir ağ ortamını
çalıştırmak için tasarlanmıştır. Bir başka deyişle, sadece kendi sisteminiz
üzerinde x uygulamalarını çalıştırmazsınız; ağınız üzerinde de başka bilgisayar
üzerinde x uygulamalarını çalıştırabilirsiniz. Uzak uygulamalardaki grafiksel
görüntüler sizin ekranınıza gönderilir.
Sunucu ve İstemci Anlamlarındaki Fark
Normal olarak bir ağ üzerindeki yerel bilgisayar istemcidir ve uzak bilgisayar
sunucu gibi davranır. X Pencere ve sunucu ve istemcileri farklı bir paradigma
üzerinde çalışır. X sunucusu yerel bilgisayar üzerindeki grafikleri kontrol eder. X
sunucusu klavye ve farenizden girişleri alır ve ekranınızda resimler çizer.
Karşılaştırma, X istemcileri yerel X sunucusu üzerinde çalıştırdığınız xclock gibi
yerel ve uzak uygulamalardır.
Bir X istemcisini yerel olarak ya da uzak olarak çalıştırabilirsiniz. Yerel X
istemcileri iş istasyonunuz üzerinde çalışır, uzak X istemcileri yerel X sunucusu
üzerinde çalışır. Uzak bir X pencere istemcisi uygulamasını çalıştırdığınız
zaman, farklı bir bilgisayar üzerinde program başlatırsınız
ve yerel
bilgisayarınız üzerindeki X sunucusunu kullanmak için kendi çıktısını gönderir.
Desteklenen Donanım
Eğer bir Linux kurulum programı X pencere sistemini başarılı olarak
yapılandırmazsa, bir Linux iş istasyonu üzerinde GUI yapılandırmak zor olabilir.
Neyse ki, RHEL 3 bu işi kolayca yapabilen sürücü ve araçlarla birlikte gelir.
Fakat bu tamamen donanıma bağlıdır. Linux her zaman en yeni ve en son video
kart ve monitörü çalıştırmayabilir.
Donanım: X Sunucu Seçimi
X Pencere Sunucu Programı, Xfree86 adında açık-kaynak bir X sunucu
programıdır. Xfree86 sunucusu düzinelerce ekran kartı ve monitörü destekler.
Sunucular ve Xfree86
Xfree86'nın en son sürümü farklı video sunucuları için modülleri ekler. Xfree86
3.x sunucularından farklı olarak, bu her video sunucusu için farklı paketleri
kurmanıza gerek kalmaz. Pek çok video sunucusu için donanım desteği zaten
oradadır. Eğer güncellemeleri öğrenirseniz, değişiklikler kolaydır. Sadece modül
ekleyin ve sonra onu /etc/X11/XF86Config yapılandırma dosyasına konumlayın.
Not: RedHat Linux'un son sürümleri bir /etc/X11/XF86Config yapılandırma
dosyası içerir. RedHat Xfree86 sürüm 3.x sunucuları için desteği kaldırdığı
zaman, /etc/X11/XF86Config'deki öntanımlı X pencere yapılandırma dosyasının
adını değiştirdi.

X Yapılandırması İçin Araçlar
Eğer X Pencere sisteminizi yapılandırmak isterseniz, iki seçeneğiniz var. Direk
olarak X Pencere yapılandırma dosyasını düzenleyebilirsiniz. RedHat Görüntü
Ayarları aracını (redhat-config-xfree86) kullanabilirsiniz ya da kurulum işlemi
boyunca X Window'u yapılandırabilir ve kurabilirsiniz.

Not: Eski yapılandırma araçları, xf86config dahil, Xconfigurator ve XF86setup
RHEL 3 ile gelmez.

X Yapılandırma Dosyaları
/etc/X11 dizini içinde X Pencere yapılandırma dosyalarının geniş çeşitliliği
varken, birincil X pencere yapılandırma dosyası XF86config'dir. man sayfasını
dikkatlice okumak öğreticidir. Güzel bir belgedir ve özel yolların sisteminizi
yapılandırmanıza yardım edebilen yorumlanmış örnek komutları içerir. Örneğin;
➔
➔
➔

Farklı klavyeleri yapılandırma
“multi-head” yapılandırması olarak bilinen çoklu monitörleri ayarlar.
Aşağıdaki komutla GUI'den diğer sanal terminallere ayarlamayı etkisiz
kılar.
Option “DontVTSwitch” “on”

➔

Aşağıdaki komutla normal olarak GUI'den mevcut olan Ctrl-Alt-Backspace
tuş dizisini etkisiz kılar.
Option “DontZap” “on”

X Pencereyi Başlatma
Öntanımlı sunucu X komutuna bağlıdır. X, startx komutu yoluyla çağrılır. Bu
komutların her ikisi de /usr/X11e6/bin dizini içinde bulunur. X komutu için uzun
listeyi inceleyin. Hepsi bir arada sunucu paketi sürüm 4'te Xfree86'nın
bağlantısını göreceksiniz.
Görüntü ayarları aracı normal olarak /etc/X11/XF86config'e değişiklikleri yazar.
Xfree86, X sunucusu başladığı zaman bu dosyayı okur.
Alıştırma 6-1
X Sunucusu

Bu çalışmada, bir pencere yöneticisi olmadan X sunucunuzu başlatacaksınız.
Xterm olarak bilinen bir X istemci uygulaması başlatacaksınız. Bu çalışmada
kullanılan komutların bazıları bölümde daha sonra değinilmiştir. Eğer X pencere
sisteminiz çalışmıyorsa, 1 ve 3'ncü adımı atlayabilirsiniz.
1. Eğer X pencere sistemi çalışıyorsa, CTRL-ALT-F1'e basma yoluyla bir
metin konsoluna geçiş yapın.
2. Eğer giriş ekranı görüyorsanız, root olarak metin konsolda giriş yapın.
Aksi takdirde, X pencereyi durdurmak için CTRL-C'ye basın.
3. Eğer metin konsolda root olarak giriş yaptıysanız, aşağıdaki komutla
mevcut X pencere sunucusunu durdurun.
# init 3

4. Şu komutu yazma yoluyla Xorg X sunucusunu başlatın.
#X&

X Sunucunuz başlayacak, fakat göreceğinizin tümü “x” şeklinde bir
imleç sunan fareniz ile birlikte boş gri bir ekrandır.

5. CTRL-ALT-F1'e basma yoluyla metin konsolu kısmını geriye ayarlayın.
6. Aşağıdaki komutu girin:
# xterm -display localhost:0.0 &
(Not: xterm küçük harf x ile başlar ve display parametresinden önce
sadece bir tire işareti vardır.

7. ALT-F7'ye basma yoluyla X pencere ekranınızı geriye ayarlayın.

Şimdi bir xterm terminal penceresine sahip olmalısınız. Pencere seçin ve xterm
komut satırında komutlar girin. /usr/X11R6/bin dizininin içeriklerini kontrol edin.
Xterm komut satırından xcalc ve xclock gibi diğer X istemci uygulamalarını
başlatmayı deneyin. Normale dönmek için sisteminizi yeniden başlatın.
Son bir ipucu olarak CTRL-ALT-BACKSPACE tuş kombinasyonu X sunucuya yok
etme sinyali gönderir. Bazı durumlarda, Linux GUI çöker ve CTRL-ALT-F1'e
basarak metin konsol oturumunu başlatmak imkansızdır.
Alıştırma 6-2
Çoklu X Sunucuları

Bu çalışmada, iki farklı X sunucusunu başlatacaksınız. Eğer X Pencere sistemi
çalışmıyorsa, 1 ve 3'ncü adımı atlayın.
1. Eğer X pencere sistemi çalışıyorsa, CTRL-ALT-F1'e basma yoluyla metin
konsoluna değiştirin.
2. Eğer giriş ekranı görürseniz, root olarak metin konsoluna giriş yapın. Aksi
takdirde, X pencereyi durdurmak için CTRL-C'ye basın.
3. Eğer metin konsoluna giriş yaparsanız, şunu girme yoluyla mevcut X
Pencere sunucusunu durdurun.
init 3

4. Aşağıdaki komutu girerek Xorg X sunucusunu başlatın.
# startx &

Normal GUI başlayacaktır.
5. CTRL-ALT-F1'e basma yoluyla metin konsolu kısmını geriye ayarlayın. ALTF7'ye basarak GUI'nize geri dönün. Metin konsol oturumunuza yeniden
ayarlayın (eğer bu komutlar çalışmazsa, /etc/X11/Xorg.conf dosyanızın
içindeki DontVTSwitch seçeneğini kontrol edin).
6. Aşağıdaki komutu girin:
# startx -- :1 &

7. Şimdi iki farklı GUI'ye sahip olmalısınız. CTRL-ALT-F7'ye basarak birinci
GUI'ye ayarlayın. CTRL-ALT-F8'e basarak ikinci GUI'ye dönün.
8. Her iki GUI'den çıkış yapın.
XF86Config Detayı
İlk satır ya ekran ayarları aracı ya da RedHat kurulum programı yoluyla son
yapılandırılan X Pencere sistemini işaret eden bir yorumdur.

#Xfree86 4 configuration created by pyxf86config
#Xfree86 4 configuration created by redhat-config-xfree86
Birinci kısım, diğer kısımları birbirine bağlar. Bir başka deyişle, bu dosyanın
sonunda DevInputMice, Keyboard0, Mouse0 ve Screen0 tanımlayıcı
değişkenleriyle bağdaşan sonraki kısımları göreceksiniz.
Section “ServerLayout”
Identifier
“Default Layout”
Screen 0
“Screen0” 0 0
InputDevice “Mouse0” “CorePointer”
InputDevice “DevInputMice” “AlwaysCore”
End Section

İkinci kısım X pencere içindeki görüntü için renk türünün (red,green,blue)
konumunu belirtir. Aynı zamanda X Font sunucusu için standart TCP/IP portunu
belirtir. O bir ipucu sağlar. X Font sunucusu bir ağ üzerinde iletişim kurabilir.
Eğer bir güvenlik duvarı bu portu bloklarsa sorunlar olabilir.
Section “Files”
RgbPath
“/usr/X11R6/lib/X11/rgb”
FontPath “unix/:7100”
End Section

Aşağıdaki kısım ise, font ve sunucu uzantı modüllerini tanımlar. /usr/X11R6/lib/
modül dizini
(ya da alt dizinleri) için mümkün modüllerin tam listesini
görebilirsiniz.
Section “Module”
Load “dbe”
Load “extmod”
Load “fbdevhw”
Load “glx”
Load “record”
Load “freetype”
Load “type1”
Load “dri”
End Section

Sonraki, her ikisi de etiketlenmiş InputDevice'in, farklı kısımlarının bir çiftine
bakacağız. Birincisi 105 tuşlu normal US klavye gibi klavyenizi yapılandırır.
İkincisi önceden tanımlandığı gibi, bir PS/2 fareyi yapılandırır.
Emulate3Buttons seçeneği, aktif olduğu zaman, sol ve sağ fare düğmelerine eş
zamanlı tıkladığınız zaman, fonksiyonel olarak orta fare düğmesini aktif etmek
için X sunucusunu yapılandırır.
Section “InputDevice”
Identifier “Keyboards”
Driver
“Keyboard”
Option
“XkbRules” “xfree86”
Option
“XkbModel” “pc105”
Option
“XkbLayout” “us”
End Section

Aşağıdaki InputDevice, bir USB farenin eş zamanlı kullanımını desteklemek için
öntanımlı olarak eklenir.
Section

“InputDevice”

Identifier “DevInputMice”
Driver
“mouse”
Option
“Protoco” “IMPS/2”
Option
“Device”
“/dev/input/mice”
Option
“ZaxisMapping” “4” “5”
Option “Emulate3Buttons” “no”
End Section

Aşağıdaki monitör ve aygıt kısımları, redhat-config-xfree86 komutu ile ya da
kurulum işlemi boyunca yapılandırdığınız monitörle bağdaşır. Çünkü monitör
üreticisi belirtilmemiş, bu durum bazı generic monitörlerler ilişkilendirilir.
Section “Monitor”
Identifier “Monitor0”
VendorName “MonitorVendor”
ModelName
“LCD Panel 800x600”
HorizSync
31.5 – 37.9
VerRefresh
40.0 – 70.0
Option
“dpms”
End Section
Section “Device”
Identifier “Videocard0”
Driver
“vmware”
VendorName “Videocard vendor”
BoardName “Vmware”
VideoRam
16384
End Section

Gördüğünüz gibi, ekran kısmı Videocard0 ve Monitor0 tanımlayıcıları yoluyla
yapılandırıldığı gibi, “Monitor” ve “Device” ortağıdır. Eğer RedHat kurulum
programı ya da Görüntü Ayarları aracı uygunsuz ekran boyutları ya da yanlış
DefaultDepth verirse, onları buraya ekleyebilirsiniz.
Section “Screen”
Identifier “Screen0”
Device “ Videocard0”
Monitor “Monitor0”
DefaultDepth 24
SubSection
“Display”
Depth 24
Modes “800x600” “640x480”
End SubSection
End Section

Pek çok grafik sistemi 3D direct rendering arayüzünü destekler.
Section “DRI”
Group 0
Mode 0666
End Section

BÖLÜM 6.02
X Font Sunucusu
X
sunucunuz
düzgünce
yapılandırıldı,
startx
komutu
ile
GUI'yi
başlatabilmelisiniz. X Pencere sistemi font'lara ihtiyaç duyar. Linux X Font
sunucusundan font'ları yönetir. RHEL 3 xfs servis betiği ile birlikte X font
sunucusunu yönetir. Genel olarak, xfs çalışmadan Linux'u başlatamazsınız. Pek
çok farklı font'lar normal olarak /usr/X1R6//lib/fonts dizini içinde mevcuttur.

Eğer X penceresini başlatamazsanız, aşağıdaki komutla X Font sunucunuzun
durumunu kontrol edin.
#service xfs status

Eğer X Font sunucusu çalışmıyorsa, aşağıdaki sorun çözme listesinden gitmek
isteyeceksiniz.
➔
➔

➔

➔
➔

xfs servisi durduruldu ya da öldü. Bu durumda xfs'i yeniden başlatmaya
ihtiyacınız olabilir.
xfs servisi mevcut çalışma seviyeniz içinde başlatılmak için
ayarlanmamış olabilir, uygun chkconfig komutu ile bunu inceleyebilir ve
değiştirebilirsiniz.
/tmp ya da /home dosya sistemleri dolu olabilir. xfs servisi eğer o dosya
sistemleri doluysa çalışmaz. Eğer /tmp diğer X pencere dosyalarından
farklı bir fiziksel hard disk üzerindeyse sorunlar olabilir.
Fontlar /etc/X11/XF86config içinde yanlış yapılandırılmış olabilir.
Fontlar /usr/X1R6/lib/X11/fonts öntanımlı dizininde kayıp olabilir. Örneğin
kayıp 100 dpi ve 75 dpi fontları Linux GUI içinde tuhaf uygulamalara yol
açabilir.

Not: Silicon Graphics tarafından çok geniş dosyalar için aynı başharfler ile
geliştirilmiş dosya sistemini, xfs, yani X font sunucusu ile karıştırmayın.

İpucu
xfs mevcut çalışma seviyeniz için başlatılmadıkça GUI çalışmaz. Örneğin, eğer xfs
çalışma seviyesi 3 içinde çalışmıyorsa, startx komutu o çalışma seviyesinde
çalışmayacaktır.

Alıştırma 6-3
X Font Sunucusu

Bu çalışmada, Linux içinde GUI başlatmada X Font Sunucusu ile birlikte bir
sorunun etkisine bakacağız.
1. Eğer GUI içindeyseniz, ondan çıkın. Öntanımlı olarak eğer metin giriş
arayüzünden başlatmak için RHEL'yi yapılandırdıysanız, o kolay. Sadece
Ana Menü ve Çıkış yapın. Sonra onaylayın.
2. Eğer öntanımlı GUI'yi başlatmak için RHEL'yi ayarladıysanız, bir komut
satırı arayüzünü başlatmak zorunda kalacaksınız. Masaüstünde sağ
tıklayın.
Açılır menü görünür, Yeni Terminal'e tıklayın ve aşağıdaki
komutu çalıştırın.
# init 3

3. X Font Sunucunuzun durumunu kontrol edin. Eğer GUI çalışırsa,
kullanılmaya hazır olmalıdır. Sonra, X Font sunucunuzu kapatın.
# service xfs status
xfs (pid 2560) is running...
# service xfs stop
Shutting down xfs:
[OK]
#

4. startx komutu ile yeniden GUI'yi başlatmayı deneyin. Ne olduğunu izleyin.
“Fatal Server” hata mesajına bakın.

5. Dolu /tmp ya da /home dosya sistemi ya da service yapılandırma aracı
gibi öğeler hakkında düşünün. Red Hat sınavları boyunca sorunları
tanımlamak için bu işlem üzerinden gitmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.
6. X Font Sunucusunu yeniden başlatın.

BÖLÜM 6.03
X İstemcileri
Bir X pencere istemcisi bir uygulama programıdır. Bu istemci çıktıyı
görüntülemek için X sunucunuzun grafiksel servislerini kullanır. Bir X sunucu
işlemi, görüntüyü kontrol ediyorken donanım kaynaklarınız gibi pek çok X
istemcilerini çalıştıracaksınız. Birincil olarak RAM destekleyecektir. Eğer Linux
sisteminiz bir ağın parçasıysa, aynı zamanda ağ üzerinde diğer sistemlerdeki X
istemcilerini başlatabilirsiniz ve X sunucunuzda ki o istemciler, onların
görüntülerini gönderir.
X istemcileri hemen hemen her temel uygulama için mevcuttur. Emacs
düzenleyicisi gibi popüler araçların bile X istemci sürümleri vardır.
Öntanımlı X İstemcileri
Pek çok kullanıcı için bir iş istasyonu yapılandırdığınız zaman, onların GUI'sini
yapılandıracaksınız. GNOME ya da KDE gibi öntanımlı bir masaüstü
tanımlamaya ihtiyacınız olabilir.
Kullanıcının masaüstü üzerinde belirli
uygulamaları otomatik olarak başlatmayı ayarlamak isteyebilirsiniz. Öntanımlı X
istemcileri için, ayarlar değişik gizli dizinler içinde, her kullanıcının ev dizini
içinde kayıtlıdır. RHEL 3'teki KDE yapılandırma dosyaları her kullanıcının ~/.kde
dizini içinde kayıtlıdır. GNOME yapılandırma dosyaları ~/.gconf ve ~/.gnome
gibi gizli dizinler içinde kayıtlıdır.
X İstemcileri ve Komut Satırı Seçenekleri
Uzak sunuculardan X istemcileri çalıştırmayı başlatmak hemen hemen kolaydır.
Bunu yapmak için tüm ihtiyacınız izin vermektir. Bu bölümde daha sonra
tartışılacağı gibi, Linux bilgisayarınız üzerinde xhost+client komutu yerel X
sunucumuz üzerinde X istemcileri çalıştırmak için client adında uzak bir
bilgisayara izin verir.
X istemcileri; xclock, xeyes, xterm, xclipboard gibi komutlarla başlatabildiğiniz
standart Linux uygulamalarıdır. Eğer bir komut satırından bir X istemcisi
başlatmayı seçerseniz, seçeneklerin herhangi numarası ile komut ismini takip
edebilirsiniz. Pek çok X istemcileri, seçeneklerin ortak ayarını bilir. Bu
seçenekler boyut ve X istemcisinin pencere konumu gibi şeyleri kontrol etmek
için kullanılır, font uygulaması metin görüntülemek için kullanılır ve uygulama
üzerindeki görüntü dahi onun çıktısını görüntülemelidir. Aşağıdaki tablo, komut
satırından bir X istemcisi başlattığınız zaman sağlayabildiğiniz pek çok yararlı
seçeneğin bazı listeleridir.
Bu tablodaki komut satırı seçeneklerinin pek çok davranışı güvenlibetimleyicidir, fakat seçeneklerin bazılarının nasıl çalıştığına daha detaylı
bakmaya ihtiyaç duyacağız. Uzak X istemcileri çalıştırmayı başlattığınız zaman,
daha detaylı olarak “-display” seçeneğini inceleyeceğiz.

Ortak X istemcisi komut satırı seçenekleri
Seçenek

Örnek

Sonuç

-display server:0.0

-display frodo:0.0

frodo
ismindeki
bilgisayar
üzerinde çalışan X sunucusuna
çıktı gönderir.

-geometry
XSIZExYSIZE+XOFF+YOFF

-geometry 100x100+10+20

Pencerenin
konumu
ve
boyutunu
tanımlar.
Bu
durumda 20 piksel düşey
olarak ve 10 piksel yatay
olarak
üst
sol
köşeden
100x100 piksel boyutunda bir
pencere ister.

-font fontname

-font lucidasans-14

Belirli bir font kullanarak bu
istemci için metni görüntüler.

-background color

-background blue

Mavi
arkaplan
ayarlar

penceresi

-foreground color

-foreground white

Beyaz
ayarlar

penceresi

-title string

-title “My Window”

İstemci penceresinin
çubuğu üzerinde bir
yerleştirir.

-bordercolor color

-bordercolor green

Pencere kenarını yeşil yapar.

-borderwith pixels

-borderwith 5

Pencere kenarını
genişlikte yapar.

önplan

5

başlık
başlık

piksel

-geometry seçeneği pencerenin konumu ve pencere içinde başlatılan X istemci
penceresinin boyutunu belirtmede kullanılır. İlk iki sayıya dikkat edin, XSIZE ve
YSIZE küçük “x” yoluyla ayrılır. Bu iki sayı uygulamaya bağlı ya pikseller ya da
karakterler içindeki istemci penceresinin boyutunu belirtir. Örneğin, bir xterm
penceresi açıyorsunuz, boyut XSIZE sütunları ve YSIZE satırları ile birlikte bir
terminal ekranı gösterir. Eğer bir xclock başlatıyorsanız, piksel olarak
XSIZExYSIZE boyutunda bir pencere gösterilir.
Sonraki iki sayı, görüntünüz üzerinde görünen istemci penceresini istediğiniz
yerde belirtir. Sayılar, masaüstünün alt sağ köşesi ve üst sol köşeleri ile
ilişkilidir. +0+0 üst sol köşeyi, -0-0 alt sağ köşeyi gösterir. Bu belirtimler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
X İstemcisinin Geometrik Pozisyonları
XSIZExYSIZE

Açıklama

-0-0

Alt sağ köşe

-0+0

Üst sağ köşe

+0-0

Alt sol köşe

+0+0

Üst sol köşe

Alternatif olarak, ekranın altından 10 piksel yukarı ve ekranın sağ kenarından
10 piksel sağa için, istemci -10-10 pozisyonlarında olur.
-font seçeneği, X istemcisinin görüntülenecek metni kullanması gereken fontu
tanımlar. X Pencere sistemi her iki sabit ve orantılı olarak yerleşen fontların
geniş çeşitliliği ile gelir. Öntanımlı liste /usr/X11R6/lib/X11/fonts dizini içinde
bulunur. Bu dizin sisteminizde kurulu fontların değişik türleri için font

dosyalarını içeren alt dizinlerin sayısını içerir.
X istemci komut satırı seçeneklerinin pek çoğu istemci penceresinin farklı
kısımları için renkleri belirtmenizi etkin kılar. Kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah gibi
basit bir renk belirtebilirsiniz. Alternatif olarak, kırmızı, yeşil ve mavi rengin
bileşenlerini işaret etme yoluyla bir renk belirtebilirsiniz.
#xclock -background RGB:FF/00/FF

xterm
Pekçok faydalı X istemcilerinden biri xterm adındaki programdır. Xterm X
görüntünüz üzerinde bir terminal penceresi oluşturan bir X istemci
uygulamasıdır. Farklılık bildiğiniz gibi, bu komut satırı arayüzlerinin pekçoğu gibi
başlatabildiğinizdir ve bir fare tıklaması ile onlar arasında ayarlama
yapabilirsiniz. Çünkü xterm bir X istemcisidir ve ağınız üzerindeki diğer
bilgisayarlar üzerinde terminal pencerelerini dahi açabilirsiniz ve onlar
masaüstünüzde görüntülenir. Bir komut satırı komutundan ya da bir menüden
xterm'i başlatabilirsiniz.
İki önemli masaüstünü xterm'in bunların kendi sürümleriyle ekliyorken, RedHat
öntanımlı GNOME masaüstü ile birlikte öntanımlı komut satırı arayüzü olarak
yapılandırılan gnome-terminale sahiptir. O masaüstüne sağ tıkladığınız zaman
başlatılır ve açılır menüden Yeni Terminal seçilir.

BÖLÜM 6.04
X Uygulamalarının Uzak Görüntüsü
X pencere sisteminin pekçok güçlü özelliklerinden birisi, kendi ağ desteğidir. X
pencere sistemi ağ ortamı içinde çalıştırmak için tasarlanmıştır. Eğer RHEL 3
sistemlerinin birisi için bir sistem yöneticisiyseniz, bir GUI yönetim aracı
çalıştırmak için, onu her zaman
sunucu odasından çalıştırmak zorunda
değilsiniz. X pencere sistemi ile herhangi sayıda sisteme bağlanabilirsiniz ve
masaüstünüzde çalışan X sunucuda o sistemlerin gerisinde çalışan X
istemcilerinden çıkışı yönlendirebilirsiniz.
,
Xhost Kontrolü
Yerel X sunucunuza erişimini Linux'ta kontrol etmenin yolu xhost komutu iledir.
Bu komut bilgisayar yoluyla erişimi kontrol eder. Aşağıdaki tabloda X
sunucunuzun güvenliği için xhost komutunu nasıl kullanacağınızın örnekleri
vardır. Belirli bilgisayar konak adları için, IP adresleri yerine kullanabilirsiniz.
Yerel X sunucunuzda Erişimi Sınırlama
Komut

Açıklama

xhost

Mevcut güvenlik ayarlarını gösterir.

xhost +

Herhangi sistemden bağlantılara izin verir,
güvenlik etkisizdir.

xhost -

Güvenlik etkin

xhost +apps.xyz.com

apps.xyz.com'da bağlantıya izin verir

xhost -apps.xyz.com

apps.xyz.com'dan bağlantıları etkisizleştirir.

Not: Linux GUI içindeki bir komut satırı terminalinden onları çalıştırmadıkça
xhost komutları çalıştırmayacaktır. Aksi takdirde, “unable to open display” gibi

bir hata mesajı alacaksınız.

Xhost komutu bilgisayarınızdaki X sunucu güvenliğini kontrol etmenize izin
verir. Bir başka ileri düzey alternatif xauth komutudur. Bu komut sadece
bilgisayar olmayanı doğrulamak için şifreleme kullanabilir, fakat o izinlerinizle
uzak kullanıcılara hak verebilirsiniz. Bu, diğer doğrulama yöntemleri için erişim
bilgisi ~/.xauthority gizli dosyası içinde kayıtlıdır.
Uzak bir bilgisayardan X istemcileri göndermeden önce, DISPLAY değişkenini
ayarlamaya ihtiyacınız var. Bunu, DISPLAY=localhost:0.0 gibi bir komutla
yapabilirsiniz. O zaman, “export DISPLAY” komutu ile o değişkeni ihraç
edebilirsiniz. Alternatif olarak, aşağıdaki komutla iki komutu birleştirebilirsiniz.
#export DISPLAY=xserver:0

Buradaki xserver X istemcisini göstermek istediğiniz yerdeki uzak bilgisayarın
adıdır.
DISPLAY line (0.0)'ın ikinci kısmı daha fazla açıklama gerektirir. Önceki
bölümlerde tanımlandığı gibi, çoklu X sunucuları başlatabilirsiniz. Bir X istemci
için çıktıyı yeniden yönlendirdiğiniz zaman, yalnız bağlanılacak sistem değil,
aynı zamanda kullanılacako görüntü üzerindeki ekran ve GUI'yi anlatmalısınız.
Bu pekçok sistem üzerinde, console 0, display 0, servername olacaktır (host:0.0
gibi yazılır).
Bu girişin, sunucu bölümü bir IP adresi, tam olarak yetkili bir domain adı ya da
bir konak adı olabilir. Aşağıdakiler uzak görüntüler için tüm geçerli
spesifikasyonlardır.
-desk:0.0
-desk.xyz.com:0.0
-192.168.1.5

Özetlemek için, uzak bilgisayarlardan çalıştırmadan önce gerekli üç adım vardır.
Bunlar:
➔
➔
➔

service iptables stop gibi bir komutla, yerel bilgisayar üzerindeki
güvenlik duvarını kapatın.
Uzak bilgisayardan bağlantılara izin verin. Örneğin, meric adındaki uzak
bir bilgisayar için, xhost+meric komutunu çalıştırın.
uzak bilgisayarda giriş yapın ve DISPLAY değişkenini gönderin.

ssh ile xauth Kontrolü
Fakat daha kolay bir yol var. ssh kullanarak, uzak istemci bilgisayarı
görebilirsiniz. Xterm gibi X istemcilerini başlatabilirsiniz ya da redhat-configsecuritylevel komutu ile Security Level Configuration aracı gibi bir RedHat GUI
aracı ile GUI uygulaması yerel bilgisayar üzerinde otomatik olarak açar.
Hala uygun xhost komutu ile yerel bilgisayardan erişimi yetkilendirmeye
ihtiyacınız var.
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Uzak Bir İstemciden Bir Görüntü Başlatma

Bu çalışmada, uzak bir istemciden bir görüntü çalıştırmak için gerekli adımlara
bakacağız. Bu, Güvenli Kabuğun temel bir bilgisini var sayar ve kendi ilgili
komutu olan ssh'ı. ssh komutunun çalışması hakkında daha fazla bilgi için
Bölüm-11'e bakın. Çalışan iki Linux bilgisayara ihtiyaç duyacaksınız. RHEL her
iki bilgisayar üzerinde gerekmiyorken, her ikisi üzerinde de kurulu Secure Shell
ihtiyaç duyacaksınız. Secure Shell servisi, sshd, uzak bilgisayar üzerinde
çalışmalıdır. Aynı zamanda her iki bilgisayar için root şifresine ihtiyaç
duyacaksınız. Enterprise adında yerel bilgisayar ve cosmicc adında uzak bir
bilgisayar olduğunu varsayın.
1. Enterprise bilgisayarı üzerinde, X Penceresini başlatın. Eğer zaten açık
değilse, startx komutunu kullanın.
2. Linux GUI açıldığı zaman, masaüstünde sağ tıklayın. Açılır menüden Yeni
Terminal'i seçin.
3. Secure Shell kullanarak ızak bilgisayara giriş yapın. root olarak giriş
yapmak için, aşağıdaki komutun kullanın. Uzak bilgisayar üzerinde root
şifresini girin. Eğer şifrelenmiş anahtar ayarlamak istiyorsanız, yes girin.
Bu, uzak bilgisayara sizi günlükleyecek.
# ssh root@cosmicc
root@cosmicc's password:

4. Şimdi seçtiğiniz GUI uygulamalarını çalıştırabilirsiniz. xterm, xclock ve
xeyes gibi bazı basit X istemcileri ile başlayın. Gösterilen bu istemcileri
nerede görüyorsunuz? Eğer uzak bilgisayar üzerinde GUI açtıysanız,
kendiniz için diğer bilgisayarı kontrol edebilir ve her yerine gidebilirsiniz.
Hangi X istemcisini açtıysanız kapatın.
5. Uzak
bilgisayardan
Red
Hat
GUI
araçlarının
pek
çoğunu
çalıştırabilmelisiniz. redhat-config-network, redhat-config-samba ve
redhat-securitylevel gibi komutlar ile bazılarını deneyin. Şimdi uzak
bilgisayar üzerindeki yapılandırmayı düzenleyebilirsiniz. Açtığınız GUI
araçlarını kapatmayı unutmayın.
6. Eğer herhangi uzak GUI yapılandırma araçlarını çalıştırdıysanız, uygun
yapılandırma dosyası içinde sonuçları kontrol edin.
Sorun Giderme
X Pencere Sistemi çok sağlam ve kararlıdır, fakat bazen sorunlar ortaya
çıkabilir. X Pencere sorunlarını gidermeye çalıştığınız zaman değişik şeyler
deneyebilirsiniz:




Oturum yöneticileri ~/.xsession-erros gibi ev dizininizdeki günlük
dosyalarını
oluşturur.
X
sunucunuzdaki
hata
mesajları
için
/var/log/XFree86.0.log ve /var/log/messages günlük dosyalarını kontrol
edin.
DISPLAY değişkenin doğru ayarlandığına emin olmak için kontrol edin.
Eğer yerel olarak X istemcileri çalıştırıyorsanız, onlar bu değişkeni hala
kullanıyordur. Bu komut ile onu ayarlayabilirsiniz:
export DISPLAY=localhost:0.0
ya da

export DISPLAY=:0.0






/usr/X11R6/bin'in $PATH'inizin içinde olduğuna emin olun.
Öncelikli sistem sorunlarını ya da X Pencere Sistemi ile birlikte meydana
gelebilen ağ sorunlarını kontrol edin.
Bu bölümde önceden tanımlanan sorunlar için X Font Sunucusunu kontrol
edin.
X sunucunuz cevap vermese ya da görüntü okuyamasa bile, sisteminize
erişimi kazanmak için bir metin konsolu ayarlayabildiğinizi unutmayın.
Eğer uzak bir sistem üzerindeki X Sunucu sorunlarını gideriyorsanız, uzak
X Sunucusunun görüntüsünü kullanarak iş istasyonunuzdan bir X
İstemcisi başlatmayı deneyin. Aşağıdaki komutu çalıştırmak için uygun X
güvenliği erişimine ihtiyacınız olacağını not edin:
# xclock -display remotesys:0.0
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Bu çalışmada, eğer DISPLAY değişkenini bırakırsanız, ne olduğunu göreceğiz.
1. Bir X Pencere oturumuna giriş yapın. Eğer gerekliyse startx komutunu
çalıştırın.
2. Bir terminal penceresi getirin.
3. Aşağıdaki komutu kullanarak xclock X İstemcisini başlatın.
# xclock &

4. DISPLAY değişkenini bırakın.
# unset DISPLAY

5. Başka xclock başlatın.
# xclock &

6. Görüntünüz X istemcisini bulamadığını söyleyen bir hata mesajı
almalısınız. Aşağıdaki komutla birlikte DISPLAY değişkenin sıfırlayın.
# export DISPLAY=localhost:0.0

7. xclock X istemcisini yeniden başlatmayı deneyin.

GNOME Özellikleri

BÖLÜM 6.05

GNOME masaüstü, birbiriyle çalışmak için farklı sistemler üzerinde çalışan ve
herhangi dilde yazılmış GNOME yazılım bileşenlerine izin veren (CORBA)
Common Object Request Broker Architecture için destek içerir. Ek olarak,
GNOME geliştirici topluluğu aynı zamanda başka GNOME uygulamasını kontrol
edecek ve çağıracak bir GNOME uygulamasına izin verecek Microsoft'un Object
Linking Embedding (OLE)'sine benzer bir mimari üzerinde çalışıyor.

KDE Özellikleri
KDE masaüstü Qt C++ cross-platform GUI araç kiti üzerinde inşa edilir. Bu,
Linux için GUI uygulamaları yapmanın başka bir yoludur.
Öntanımlı Masaüstü
Bir kez X penceresini yapılandırırsanız, bir Linux GUI'si başlatmak kolaydır. Eğer
zaten otomatik olarak başlatmayı yapılandırmadıysanız, sadece startx
komutunu çalıştırın. Bu komut /usr/X11R6/bin dizini içinde, ev dizininizden
yapılandırma dosyalarını çağırır. Eğer bu dosyalar mevcut değilse, /etc/X11 GUI
yapılandırması için öntanımlı dizinden alınır.
Öntanımlı masaüstünü yönetmek için, switchdesk komutunu kullanın. Örneğin
aşağıdaki komutlar KDE ve GNOME için öntanımlı masaüstünü ayarlar.
#switchdesk KDE
#switchdesk GNOME

switchdesk programı, alternatif masaüstü başlatmak için kullanılan, ~/.Xclientsdefault ve ~/.Xclients olarak bilinen ev dizininiz içindeki gizli dosyaları
oluşturur. Switchdesk'i kullanmaya ihtiyacınız yok, bir kez ~/.Xclients-default
dosyasına sahipseniz, direk olarak onu düzenleyebilirsiniz. O basit bir dosyadır.
Eğer öntanımlı masaüstü KDE ise, bu dosya tek satıra sahiptir.
exec startkde

Eğer öntanımlı masaüstünüz GNOME ise, bu dosya farklı bir satıra sahiptir.
exec gnome-session

Alternatif olarak, Mehmet'in pencere yöneticisi olarak bilinen, twm'yi ayarlamak
için switchdesk'i kullanabilirsiniz. RHEL 3 içinde twm'nin sürümü X komutu ile
birlikte aldığınız aynı gri ekranı içerir.
~/.Xclients-default dosyası aşağıdaki satırı içerir.
exec /usr/X11R6/bin/twm

BÖLÜM 6.06
X Başlatma İşlemi
Sisteminiz başladığında ya da otomatik olarak başlatmak için X Pencere
arayüzünü yapılandırabilirsiniz ya da el ile X Pencere sistemini başlatmayı
seçebilirsiniz. /etc/inittab yapılandırma dosyası içinde bu seçeneği
ayarlayabilirsiniz. Eğer bir metin girişi seçerseniz, startx komutu ile Linux
GUI'yi başlatmak zorunda kalacaksınız.
Ekran Yöneticileri: xdm, gdm, kdm
Öntanımlı görüntü yöneticisi GNOME görüntü yöneticisi ya da gdm'dir. Görüntü
yöneticinizi değiştirmek için /etc/X11 içindeki predfm kabuk betiğini düzenleyin.
preffered= içeren satırı alın ve sırasıyla KDE, GNOME ya da X Görüntü Yöneticisi
için kdm, gdm ya da xdm ekleyin.

Eğer bir görüntü yöneticisi kullanarak giriş yaptıysanız, startx kullanmaya
kıyasla X pencere az çok farklı başlar. Startx'i çalıştırdığınız zaman, X penceresi
metin tabanlı giriş kabuğunuzun bir çocuk işlemi olarak başlar. X pencere
sistemi çalışmasına rağmen, Linux hala çalışma seviyesi 3'tedir. X pencere
sisteminden çıktıktan sonra, giriş oturumunuzu sonlandırmak için hala bu
kabuktan çıkmak zorundasınız.
Not: Eğer startx komutu çalışma seviyesi 3'te komut satırından GUI'yi başarılı
olarak başlatmazsa, o çalışma seviyesinde çalışan bir xfs sunucu için kontrol
edin. Zaten çalışma seviyesi 5'te olmadıkça, çalışma seviyesi 5'te başlatmak
için xfs'yi ayarlamak önemli değildir.
startx'i Analizi Etme
İpucu
startx komutu aslında xinit komutundaki bir front-end'e yarayan bir kabuk betiğidir.
Her iki startx ve xinit öntanımlı komutu /usr/X11R6/bin dizindedir.

X pencere sisteminizi özelleştirmenize yardım eden yapılandırma dosyaları
vardır. Bunlar kullanıcının ev dizinine kurulabilen gizli dosyalardır. Eğer startx ev
dizininizde belli yapılandırma dosyası bulamazsa, aynı dosyanın öntanımlı
sürümünü kullanır. Startx betiği içindeki ilk satırın ikisini analiz etmeye
başlayalım:
userclientrc = $HOME/.xinitrc
sysclientrc = /etc/X11/xinit/xinitrc

startx komutu ile X Pencere sistemini başlattığınız zaman, xinit programı ev
dizininizdeki .xinitrc adında çalıştırılacak bir dosya açar. Eğer startx komutu
$HOME/.xinitrc'yi bulamazsa, /etc/X11/xinit//xinitrc yapılandırma betiğini
okuyacaktır. Bu dosya, ya $HOME/.xclients dosyasını çalıştırır ya da eğer o
dosya mevcut değilse, /etc/X11/xinit/xclients dosyasını.
Tipik bir ~/.xinitrc dosyası çeşitli X istemcileri başlatan komutlar içerir.
~/.xinitrc dosyası basitçe tanımlayalım:
#!/bin/bash
xterm&
xclock -geometry 200x200-20+20 &
xcalc -geometry 300x300-20-20 &
exec twm

ilk saır bu betik için kabuk olarak bash'i ayarlar. Sonraki satır bir xterm terminal
istemcisini başlatır. Aşağıdaki satır belirli boyut ve konumda xclock'u başlatır.
Bir X pencere hesap makinesi getiren satır, yine belirli boyut ve konumdadır. İlk
üç komut satırı (&) ile biter. Bu önemlidir. O, bu betik için kabukta kontrol
döndürür ve her komut satırını çalıştırmak için kabuğa söyler. Son satır twm
pencere yöneticisini başlatmak için exec komutunu kullanır.

SENARYO VE ÇÖZÜM
Donanımım üzerinde çalışacak XFree86'yı Red Hat donanım destek sitesini kontrol
almada sorunlar yaşıyorum.
edin. redhat-config-xfree86 (systemconfig-display) komutunu çalıştırın.
Farklı bir
istiyorum.

masaüstü

ortamını

kullanmak Masaüstü
ortamınızı
değiştirmek
switchdesk komutunu kullanın.

için

Linux'u yeniden başlatmadan X Pencere Sistemi runlevel 3'e değiştirmek için init 3
Sistemini
durdurmak
istiyorum.
Çıkış komutunu kullanın.
yapmayı denediğim zaman, bir grafiksel
giriş yöneticisi görüyorum.
Bir X istemcisi olarak başlatmada sorunlar Aşağıdaki komutla DISPLAY değişkenin
yaşıyorum.
gerektiği gibi ayarlandığını kontrol edin:
#export DISPLAY=localhost:0.0
önde gelen ağ sorunlarını kontrol edin.
X güvenlik sorunlarını kontrol edin.
X Pencere ekranım tuhaf bir şekilde işliyor Bir sanal konsola ayarlayın ve giriş yapın.
ve giriş yapamıyorum.
Hata günlüklerini kontrol edin. Eğer bir şey
yoksa,
~/.xsession-errors
içindeki
ve
/var/log/messages içindeki hataları kontrol
edin. /tmp ve /home partitionları'nın dolu
olmadığına emin olun. Son çare olarak,
redhat-config-xfree86 (system-configdisplay)

Alıştırma 6-6
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Bu çalışmada, özelleştirilmiş bir .xinitrc dosyasını kullanmak için X Pencere
Sistemini yapılandıracağız.
1. Eğer X Pencere Sistemi çalışıyorsa, CTRL-ALT-F1 ' e basma yoluyla metin
konsoluna geçiş yapın.
2. Eğer bir giriş ekranı görüyorsanız, root olarak metin konsola giriş yapın.
Aksi takdirde, mevcut X Penceresini durdurmak için CTRL-C'ye basın.
3. Eğer bir metin konsoluna giriyorsanız aşağıdaki komutla mevcut X
Pencere Sunucusunu durdurun.
# init 3

4. Ev dizininizde olduğunuza emin olun. Bir .xinitrc dosyası oluşturmak için
bir metin düzenleyicisi kullanın. Eğer ne yapılacağına emin değilseniz,
önceki bölümde gösterilen örnek dosyayı kullanın.
5. Aşağıdaki komutla X Pencere Sistemini başlatın.,
startx

X Pencere oturumunuz .xinitrc dosyanız içindeki uygulamaları otomatik
olarak başlatmalıdır.
6.

twm masaüstünden çıkın. Twm ana menüsünü getirmek için
masaüstünde sol tıklayın ve Exit'e basın.
7. Eğer özgün masaüstü ayarlarınızı geri yüklemek isterseniz, startx komutu
ile GNOME ya da KDE'yi başlatmaya izin vermek için, ev dizininizden
.xinitrc dosyasını kaldırın.

-7Linux Paylaşım Servisleri
Sınav Sırasında
Her iki sınavda da, bir ağ üzerinde bir iş istasyonu yapılandırmaya ihtiyaç
duyacaksınız; bu ağ servislerinin tüm türlerine bağlanmayı içerir. RHCE
sınavında benzeri ağ servislerini yapılandıracaksınız. Bu bölümde, değişik mail
servisleri, FTP, web proxy ve web (HTTP/HTTPS) yapılandıracaksınız. Bu
servislerin her birinin aşağıdaki 5 madde de nasıl yapıldığını bilmeye ihtiyaç
duyacaksınız.
1) Servis tarafından gerekli RPM paket grupları ya da paketleri kurma.
2)
Linux'u yeni başlattığınızda otomatik olarak başlatılacak servisi
yapılandırma.
3) Ağınız üzerindeki temel işlem için servis ayarlama.
4) Servis için kullanıcılar ve host'lar tarafından güvenliği yapılandırma.
5) Servis sorunlarını çözmek için log dosyaları, belirli servis araçları ve daha
fazlasını kullanın.
Eğer RHCT sınavı için çalışıyorsanız, bu bölümden okuyun. Sınavınız boyunca
yapılandırdığınız e-posta, web sunucu ve lftp gibi ağ istemcileri adresleri
bölümün parçasıdır.

Apache 2.0

BÖLÜM 7.01

RedHat Enterprise Linux Apache'nin en son sürümünü içerir. RHEL ile içerilen
sürüm httpd-2.0.46-25.ent'dir. Apache sürüm 1.3.x ile önemli farklar varken,
eğer bir web yöneticisi ya da geliştirici iseniz, RHCE sınavıyla ilgili olarak farklar
oldukça basittir. Normal (http) ve güvenli (https) web sunucuları için
yapılandırmayı destekler. Her ikisi de RedHat Exam Prep. Guide içindeki
gereksinimler olarak belirtilir.
➔

➔

➔

➔

Yeni paketler; Eğer RedHat kurulum RPM'sinden Apache kuruyorsanız,
tüm paket adları değişir. Aşağıdaki kısımda göreceğiniz gibi çoğu httpd ile
başlar. Tuhaf bir şekilde yeterlidir. Apache servisleri ile bağdaşan kullanıcı
adı şimdi Apache'dir.
Modüler Yönerge Dosyaları; Temel yönergeler, Perl, PHP ya da Secure
Socket Layer temelindeki onlar gibi /etc/httpd/conf.d dizini içinde şimdi
ayrı ayrı yapılandırılır.
Elden Geçirilen Değişkenler; Bazı değişkenler httpd.conf yapılandırma
dosyası içinde değişmiştir. Örneğin, Apache 80 portu üzerindeki web
sayfalarına bakan bilgisayarları dinler. Listen değişkeni ile o portu
değiştirebilirsiniz.
Virtual Hosts; Apache yapılandırması aynı Apache sunucu üzerinde, tek
bir IP adresi kullanarak, çoklu web sitelerini host etmenize izin veren,
sanal host'lar üzerine temellidir.

Kurulum
Apache tarafından gereken RPM paketleri Web Server paket grubu içinde
eklenir. Toplamda 33 RPM paketi kurmak zorunda kalacaktınız, RedHat paket
yönetim aracını kullanarak bu paketleri daha verimli kurmak mümkündür.

Mevcut kurulum CD'lerine sahip olmadıkça, RHEL kurulum dosyaları için ağ
kaynağına bağlanarak paket yönetim aracını başlatmalısınız. Eğer /mnt/inst
dizinine bağlanmışsa, bir Linux GUI komut satırı arayüzünden aşağıdaki komutu
kullanırdınız.
#redhat-config-packages - -tree=/mnt/inst

Başlangıçta Çalıştırma
Apache bir kez kurulursa, sonraki zaman Linux başladığında çalıştığına emin
olmak isteyeceksiniz. RedHat sınavınızı derecelendiren kişi, Linux yeniden
başladığında eğer başlamazsa, Apache serisi üzerinde çalışmanız için kredi
alamayabilirsiniz.
Linux sonraki zaman başladığında, Apache'nin çalıştığına emin olmanın en acılı
yolu, chkconfig komutudur. Aşağıdaki gibi bir komut ile en son ki çalışma
seviyesi 3 ve 5 içinde başlatmak için onu ayarlamaya ihtiyaç duyacaksınız.
#chkconfig - -level 35 httpd on

chkconfig komutunun çalıştığını görmek için, - -list parametresini kullanın.
#chkconfig - -list httpd

Normal olarak servisleri başlatmak için, /etc/rc.d/init.d içindeki uygun betiği
kullanmak en iyisidir. O dizin içinde bir httpd betiği vardır. Ancak, Apache
aşağıdaki komutlarla sık sık daha çok tevekkülle başlar ve durur.
#apachect1 stop
#apachect1 start

Apache'nin bir kez çalıştığını gördüğünüzde, bir Web tarayıcı başlatın ve
http://localhost yazın. Eğer Apache kurulumu başarılıysa, bir test sayfası
görmelisiniz.

Apache Yapılandırma Dosyaları
Apache web sunucusu için iki anahtar yapılandırma dosyası vardır. httpd.conf
(/etc/httpd/conf içinde) ve ssl.conf (/etc/httpd/conf.d dizini içinde )
dosyalarıdır. /etc/httpd/conf dizini içinde diğer yapılandırma dosyaları da vardır.
Generic yapılandırma dosyası httpd.conf'tur. Eğer RHCE sınavında güvenli bir
web sunucusu yapılandırmanız gerekirse aynı zamanda ssl.conf yapılandırma
dosyasını da yapılandırmanız gerekir.

Öntanımlı Apache Yapılandırma Dosyasını Analiz Etme
Apache, öntanımlı yapılandırma dosyalarının iyi yorumlanmış ayarı ile birlikte
gelir. Bu kısımda /etc/httpd/conf dizini içinde httpd.conf yapılandırma
dosyasındaki anahtar komutlara bakacağız. less gibi bir komutla ya da favori
metin düzenleyiciniz içinde bu dosyaya göz atın. Analize başlamadan önce, iki
şeyi tutun:
➔

➔

Eğer RedHat http aracı ile Apache'yi yapılandırıyorsanız (redhat-confighttpd), bir metin düzenleyici ile yapabildiğiniz herhangi değişiklikleri
üzerine yazar.
Temel Apache yapılandırma dosyası aşağıdaki yönerge ile
/etc/httpd/conf.d içindeki dosyaları dahil eder.
Include conf.d/*.conf

httpd.conf içinde temel inşa etmenin iki yolu vardır. Birincisi dizinler, dosyalar
ve modüller koplar için yapılandırılır. Kop başlatmanın başlangıcı (<>)
yönlendirme ayraçları içinde kapsanan, yapılandırılan modül, dosya ya da
dizinin adı ile birlikte başlar. Bu içeriğin örneği:
<Directory “/var/www/icons”>
<Files ~ “^\.ht>
<IfModule mod-mine-magic.c>

Kapatıcının sonu ileri slash ile başlar. Yukarıdaki örnekler için, kapatıcının sonu
şunlar olmalıydı:
</Directory>
</Files>
</IfModule>

Apache Güvenliği
Dizin-dizin temeli üzerinde güvenliği yönetmek ya da bütün sunuyu güvenli
yapmak için httpd.conf yapılandırma dosyasını düzenleyebilirsiniz. Dizin, server
üzerindeki web sitelerine bağlanan kullanıcılarda, sunucu yoluyla güvenli
erişimi kontrol eder. Apache güvenliğinin temellerini keşfetmek için, httpd.conf
içindeki ilk öntanımlı aktif satır ile başlar:
ServerTokens OS

Bu satır, mevcut olmayan bir sayfaya göz attığınız zaman web sunucunuz

hakkındaki okuyuculara bakan sınırlardır. Eğer bu komutu kullanmazsanız,
istenmeyen kişiler eğer PHP, Perl ve Python gibi modüllerini yüklemişseniz
görebilir. Bu bilgiyi paylaşma sisteminizi daha fazla savunmasız yapar.
Aşağıda gösterildiği
kısıtlayabilirsiniz.

gibi,

sunucunuz

üzerindeki

root

dizinine

erişimi

<Directory/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory/>

Bu izinlerin çok kısıtlayıcı ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Options ile başlayan
satır ve Web sayfaları için sembolink bağlantıların kullanımını destekler.
AllowOverride None satırı herhangi .htaccess satırını etkisiz kılar. Aksi
takdirde .htaccess bilgisayarınızın root dizininden başlayarak, sunucunuzu
yönetmek için diğerlerine izin verir.
<Directory/> içinde aşağıdaki komutları ekleme yoluyla, erişimi sınırlandırma
yoluyla bunu daha ileriye götürebileceksiniz.
Order deny,allow
Deny from all

Sonraki kısım, öntanımlı DocumentRoot
/var/www/html'e erişimi sınırlar.

değişkeninde

karşılığı

olan

<Directory /var/www/html>
Options Indexes Follow SymLinks
AllowOverride None
Order allow, deny
Allow from all
</Directory>

Değiştirilen Options yönergesini not edeceksiniz. Indexes ayarı, eğer
DocumentRoot dizini içinde index.html dosyası yoksa, web sunucunuz üzerinde
dosyaların bir listesini göstermek için okuyuculara izin verir. Order ve Allow
satırları bu sunucu üzerindeki Web sayfalarına erişmek için tüm kullanıcılara
burada izin verir.
Sonuç olarak, Listen yönergesi bu sunucu için TCP/IP portu ve IP adreslerini
tanımlar. Örneğin, burada öntanımlı gösterilen bu sunucu, standart TCP/IP 80
portu üzerindeki bilgisayarınız için IP adreslerinin herhangisinden bir Web
sayfası isteyen her bilgisayarı çalıştıracaktır.
Eğer bilgisayarınız üzerinde birden fazla IP adresiniz varsa, belirli bir IP
adresinde bu sunucuyu sınırlamak için bu yönergeyi kullanabilirsiniz. Örneğin,
eğer bu web sunucusu üzerinde bir intranet ayarlarsanız, buradaki özel ağınıza
bağlanan IP adresini kullanabilirdiniz. Eğer aynı zamanda güvenli web
sunucuları ayarlıyorsanız, ssl.conf içinde ikinci Listen yönergesi vardır. Bu
dosyadan veri otomatik olarak Apache yapılandırmanız içinde dahil edilir. O,
TCP/IP 443 için öntanımlı güvenli HTTP'de (HTTPS) konumlanan aşağıdaki
yönergeyi içerir:
Listen 0.0.0.0:443
Not: RedHat sınavına hazırlık kitabı normal http ve güvenli bir HTTPS web

sunucusu yapılandırmaya hazır olmanızı önerir.

Sanal Konaklar
Apache 2.0'ın başka faydalı özelliği tek bir IP adresi kullanarak çoklu web
sitelerini yönetme özelliğidir. Aynı web sunucusu üzerinde çoklu sanal konaklar
oluşturma yoluyla bunu yapabilirsiniz. Temel Apache yapılandırma dosyası
içinde ki (/etc/httpd/conf/httpd.conf) dosyası ile normal web siteleri için sanal
konaklar oluşturabilirsiniz. Bu yolla, aynı Apache sunucusu üzerinde aynı IP
adresinde www.example.com ve www.mommabears.com gibi çoklu domain
isimlerini bağlayabilirsiniz.
Not: Eğer güvenli bir web sitesi için sanal bir konak oluşturmanız gerekliyse,
HTTPS 443 portu için ikinci NameVirtualHost yönergesine ihtiyaç duyacaksınız.
Bu ayarlar zaten /etc/httpd/conf.d/ssl.conf içinde mevcuttur.

Aynı zamanda /etc/httpd/conf.d/ssl.conf yapılandırma dosyası içinde sanal
konaklar yapılandırma yoluyla HTTPS protokolüne uyum sağlayan çoklu güvenli
web siteleri oluşturabilirsiniz. Detaylar değişiklik gösteriyorken, bu dosyada
kullandığınız temel yönergeler aynıdır.
Öntanımlı httpd.conf'un kısım-3'ü bir ya da daha fazla sanal konaklar
oluşturmak için kullanabildiğiniz örnek komutları içerir. Virtual Host özelliğini
aktif etmek için, bu satırı aktif etmek isteyeceksiniz. Eğer isim temelli bir konak
kullanıyorsanız, bu yönergeden sonra yıldız işaretini ayırın.
O, sık sık IP adresini yedeklemede daha fazla güvenilirdir, çünkü bir DNS
sunucusundan isim çözümleme ile bağdaşan bazı gecikmeleri önler.
Web sayfalarına hizmet verme için öntanımlı TCP/IP 80 portunu zaten
bilmelisiniz. Eğer 80 portu üzerinde 192.168.30.2 IP adresindeki tüm istekleri
doğrudan isterseniz, aşağıda gösterilen birinci satır gibi <Virtual Host
192.168.30.2:80> tayin edebilirsiniz:
#<VirtualHost *>
#ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
#DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
#ServerName dummy-host.example.com
#ErrorLog logs /dummy-host.example.com-error-log
#CustomLog logs/dummy-host.example.com-access-log
Common
#</VirtualHost>

Gördüğünüz gibi, yapılandırma dosyasının temel parçasından yönergelerin
sayısını içerir. Buradaki seçmeler:
➔

➔
➔
➔
➔

<VirtualHost > satırı içindeki (*) için web sunucu IP adresleri ve TCP/IP'yi
yerine getirmek isteyeceksiniz. Standart http portu 80 ve standart HTTPS
portu 443'tür.
Hata mesajları ServerAdmin tarafından tanımlı e-posta adreslerine
gönderilir.
Web sayfaları DocumentRoot dizini içinde kayıt edilebilir.
İstemciler ServerName üzerinden bu web sitesini çağırabilir.
ErrorLog ve CustomLog dosyaları ServerRoot ile ilişkili log dizinini
kullanır. Başka bir deyişle, /etc/httpd/logs dizini içinde bu dosyaları
bulabilirsiniz. Bu dizin /var/logs/httpd'ne bağlantılıdır.

Seçtiğiniz e-posta adresleri, dizinler, domain isimleri ve IP adreslerini yerine
koyun. Eğer gerekliyse, DocumentRoot dizinini oluşturun. Aşağıdaki komutla, ne
yaptığınızın söz dizimini test edebilirsiniz.
#httpd -t

ve Apache yapılandırmanızı doğrulayacak ya da belirli sorunları tanımlayacaktır.
Öntanımlı yapılandırma üzerinde bu komutu çalıştırdığınız zaman, aşağıdaki
mesajı alacaksınız.
httpd: Could not determine the server's fully qualified domain name, using
127.0.0.1 for ServerName
Syntax OK

Güvenli Sanal Konaklar
Eğer HTTPS protokolüne uygun olan güvenli bir Web sunucu yapılandırıyorsanız,
RedHat bu amaç için farklı bir yapılandırma dosyası sağlar: /etc/httpd/conf.d
içindeki ssl.conf dosyası. Eğer bu dosyayı göremiyorsanız, mod_ssl RPM
paketini kurmanız gerekir. Bu dosyayı düzenlemeye başlamadan önce aşağıdaki
Listen yönergesinin aktif olduğuna emin olun.
Listen 0.0.0.0:443

Bu dosyadan sonra, <VirtualHost_default_:443> sağlayıcısına dikkat edin. Bu
satır ve birkaç yolda eklenen dosyanın sonundaki </VirtualHost> satırı
arasındaki yönergelerin tümüne emin olmaya ihtiyaç duyacaksınız. Eğer bu
komutların bazılarını kazara atlarsanız, çalışmayan bir web sunucu bulacaksınız.
Yerel güvenli sunucunuzun IP adresi ile VirtualHost sağlayıcı içinde -defaultdeğiştirebilirsiniz.
Normal sanal konak için tanımlandığı gibi aynı kuralları takip edin. İdeal
olarak ,farklı bir dizin içinde DocumentRoot yapılandırmalısınız. Aynı zamanda
bu dizinde index.html eklemeye ihtiyaç duyacaksınız. Olası bir DocumentRoot
yönergesi:
DocumentRoot /www/secure/dummy-host.example.com

Aynı zamanda, güvenli 443 http portuna konumlanarak, bir ServerName
yönergesi eklemeye ihtiyaç duyacaksınız.
ServerName dummy-host.example.com:443

Temel Bir Web Sayfası
Bazı index.html dosyaları oluşturmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Apache'nin
öntanımlı Web sayfasını kullanırdınız. Sınav boyunca eğer basit bir web sayfası
oluşturmanız gerekirse, HTML etiketlerini kullanmak zorunda değilsiniz. RedHat
sınavları HTML kodunu bilmenizle ilgilenmez. Alternatif olarak, RHCE sınavında
basit bir metin dosyası olarak temel bir index.html sayfası oluşturabilirsiniz.
Örneğin, index.html olarak, seçtiğiniz metin editöründe aşağıdaki satırı kayıt
edebilirsiniz. Uygun DocumentRoot dizinine onu kopyalayabilirsiniz.
Bu basit bir web sayfasıdır.

Sözdizimi Kontrolü
Aynı zamanda aşağıdaki komutla sanal konakları oluşturduğunuz işi kontrol
edebilirsiniz.
#httpd -S
Not: Sanal konaklar kullanarak bir Apache Web sunucusu üzerinde çoklu web
siteleri oluşturmaya hazır olun. Eğer sınavınızda bunu yapmanız gerekirse,
bu amaç için ayrı bir VirtualHost sağlayıcısı oluşturun.

Host-Temelli Güvenlik
IP adresleri ya da konak adlarını erişim temelinde düzenlemek için Order allow
ve deny yönergelerini ekleyebilirsiniz. Bu temel komut ilk deny yönergesini
okur:
Order deny,allow

IP adresleri ya da konak adlarının değişik formlarından deny ya da allo
verebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki yönerge osborne.com domain'i içindeki tüm
bilgisayarlardan erişimi engeller.
Deny from osborne.com

Kullanılacak IP adresleri tercih edilebilirdir, bu yüzden bir DNS sunucusu ile
iletişim web sunucunuzu yavaşlatmaz. Aşağıdaki örnek, tekil bir IP adresini
kullanan yönergelerdir. Alternatif olarak CIDR notation (Classloss InterDomain
Routing) ağ maskesi ve portal içinde 192.168.30.0 subnet'i ayarlayabilirsiniz.
Deny from 192.168.30.66
Allow from 192.168.30
Deny from 192.168.30.0/255.255.255.0
Allow from 192.168.30.0/24

Kullanıcı Temelli Güvenlik
Eğer virtual web sitesi için kullanıcı-temelli güvenliği yapılandırmak istiyorsanız,
DocumentRoot yoluyla belirtilen dizin için bir <Directory> sağlayıcısı
ayarlamaya ihtiyaç duyacaksınız. Bu durumda o, /www/docs/dummyhost.example.com dur. <Directory> sağlayıcısı içinde birkaç komut
isteyeceksiniz.,
➔
➔
➔
➔
➔

Temel yetkilendirmeyi ayarlamak için, bir AuthType Basic komutuna
ihtiyaç duyacaksınız.
İsteyen kullanıcılara tanımlamak için, bir AuthName “some comment”
komutu ekleyebilirsiniz.
/etc/httpd/webpass isimli bir web sunucu şifre veritabanı belirtmek için,
bir AuthUserFile /etc/httpd/webpass komutuna ihtiyaç duyacaksınız.
engineer1 isimli tekil bir kullanıcıya siteyi kısıtlamak için, bir Require user
engineer1 komutu ekleyebilirsiniz.
Alternatif olarak, /etc/httpd/webgroup içinde tanımlandığı gibi bir grupta
site sınırlamak için, AuthGroupFile /etc/httpd/webgroups komutunu
eklerdiniz. Aynı zamanda bir Require group Design komutuna ihtiyaç
duyacaksınız.

<VirtualHost> sağlayacısından sonra eklediğimiz kodun bir örneği:
<Directory “/www/docs/dummy-host.example.com”>
AuthType Basic
AuthName “Internal Use Only”
AuthUserFile /etc/httpd/webpass”
Require user michael
</Directory>

Düzgün yapılandırıldığı zaman, tarayıcıda bir kullanıcı adı ve şifre için komut
penceresi göreceksiniz.
Web Şifrelerini Yapılandırma
Sunucunuz üzerindeki bir web sitesi için şifreleri yapılandırmada, kullanıcı ve
şifreleri ayrı veritabanında oluşturmaya ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü useradd ve
passwd komutu normal kullanıcılar için kullanılır, htpasswd komutu web
sunucumuz için kullanıcı adı ve şifreleri ayarlamada kullanılır.
Örneğin, eğer /etc/httpd dizini içinde webpass isminde bir veritabanı dosyası
oluşturmak isterseniz, aşağıdaki komutla çalıştırırdınız:
#htpasswd -c /etc/httpd/webpass engineer1

-c parametresi belirtilen dosyayı oluşturur ve ilk kullanıcı engineer1'dir.
engineer1 için bir sifre girmeye neden olursunuz. Webpass veritabanı içindeki
kullanıcılar için Linux bilgisayarınız üzerinde normal bir kullanıcıya sahip olmak
zorunda değilsiniz.
Bir kez veritabanı dosyası oluşturdunuz, -c parametresi olmadan ona
ekleyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki komut webpass veritabanınıza eklemeden
önce drafter1 için bir şifre belirler.
#htpasswd /etc/httpd/webpass drafter1

Bir kullanıcıdan daha fazlası için erişimi ayarlamada, bir grup dosyasına ihtiyaç
duyacaksınız. Örneğin önceki bölümde tanımlanmış kullanıcıları, aşağıdaki
satırla birlikte aynı dizin içinde bir webgroup dosyası ayarlayabilirsiniz.
Design: engineer1 drafter1 lead1

Ev Dizinlerine Web Erişimi
Apache'nin faydalı bir özelliği daha, kullanıcının ev dizinine erişimdir. Eğer
UserDir disable'dan aşağıdaki yönergeyi değiştirirseniz:
#UserDir public_html

herhangi bir bayan ya da erkek ~/public_html dizini içinde koyduğu kendi
kullanıcı web sayfalarına erişebilecektir.
Örneğin,
eğer
michael
isminde
bir
kullanıcıya
sahipseniz,
o
/home/michael/public_html dizinini oluşturabilir ve seçimini web sayfalarına
ekleyebilir. Ancak, bu bir güvenlik zaafiyeti getirir. Tüm kullanıcılar için
michael'in ev dizini çalıştırılabilir yapmak zorunda kalırsınız. Bu aynı zamanda
701 izinleri olarak bilinir.

#chmod 701 /home/michael

.htaccess Üzerinden Kontrol
Herhangi alt dizinde miras alınan izinleri üzerlerine yazmak için bir yol vardır.
Eğer seçtiğiniz <Directory> sağlayıcısı içinde aşağıdaki komutla ayarlamaya
hazırsanız:
AllowOverride Options

daha önceki ayar izinlerini üzerine yazmak için .htaccess dosyasını
yapılandırabilirsiniz.
Bu yolla, farklı sanal konaklar üzerinde izinleri
özelleştirebilirsiniz. Örneğin, aynı Apache sunucu üzerinde genel erişim için bir
internet sitesi ve çalışanlarınız için sınırlı bir internet sitesi yapılandırabilirsiniz.
Her web dizinin içinde bir .htaccess dosyası kayıt edebilirsiniz.
Servis ve .htaccess
Options yönergelerini aktive etmek için pek çok yol vardır. En kolay ikisi Options
None ve Options All'dır. Bu yönergeler aşağıdakilerini yerine getirir:
None

Çok sayıda özel olmayan seçenekler için

All

Multiviews hariç tüm seçeneklere izin verir

Aynı zamanda, finer seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bazı örnekler:
ExecCGI

CGI
betiklerini
çalıştırmak
sayfalarına izin verir

için

FollowSymLinks

DocumentRoot'un
dışardaki
sembolik bağlantılarına izin verir.

Includes

Sunucu taraklı eklemelere izin verir

Indexes

FTP stili dizin indekslemesine izin verir.

web

dizinlere

Apache İçinde Çalıştırılabilir Dosyalar
Çalıştırılabilir CGI dosyaları ile birlikte dizinler için ScriptAlias değişkeni
kullanabilirsiniz. ScriptAlias değişkeni /var/www/cgi-bin'e öntanımlı cgi-bin
dizinini bağlar. Farklı bir dizinde CGI betikleri ayarlayabilir ve ona göre referansı
değiştirebilirsiniz.
ScriptAlias /cgi-bin/ “/var/www/cgi-bin”
<Directory /var/www/cgi-bin>
AllowOverride None
Options None
Order Allow,deny
Allow from all
</Directory>
Bu parça /etc/httpd/conf/httpd.conf dosyasından sunucu betikleri ile dizinleri
tanımlar. Apache kullanıcısına bu betikleri çalıştırmak için izin verilir. Diğerleri
için
<Directory
/var/www/cgi-bin>
sağlayıcısı
üzerinden
ayarlanır.
AllowOverride None komutu o dizin içinde izinler/ayarları değiştirerekten normal

kullanıcılara engel olur. Aksi takdirde, en küçük kullanıcılar web sunucunuzun
güvenliğini potansiyel olarak tehlikeye atan dizininizdeki CGI dosyalarını
okuyabilir. Options None satırı verilen dizinde CGI betiklerini çalıştırarak diğer
kullanıcılara engel olur. Order allow,deny komutu yetkilendirme kontrollerini
ayarlar, Allow from all bu dizin içinde betikleri çalıştıran tüm kullanıcılara izin
verir.
Alias /manual “/var/www/manual” komutu /var/www/manual dizini içinde kayıtlı
dökümanı okumak için istemcilere izin verir. Eğer web sitenizin ismi
www.example.com ise, alias www.example.com/manual e yönlendirme yoluyla
belgeyi okumak için istemcilere izin verir.
Alias /icons /”var/www/icons” komutu web siteniz üzerindeki simgeler için bir
dizin
tanımlar.
Eğer
sitenizin
ismi
www.example.com
ise,
www.example.com/icons dizini içinde sayfanız üzerindeki HTML kodu içindeki
simgeleri ayarlayabilirsiniz. Daha sonra /var/www/icons dizini içinde
bilgisayarınızdaki simgeleri kayıt edebilirsiniz.
Sonuç olarak, web arayüzünüz yoluyla herhangi diğer mevcut dizinler için
erişim kontrolünüzü ekleyebilirsiniz. Sadece bir <Directory /path/to/dir> ....
</Directorty> içinde kontrol etmek istediğiniz dizini sorun ve ihtiyaç
duyduğunuz erişim kısıtlamalarını ayarlayın. Aşağıda gösterilen komut Deny
yönergesini uygular.
<Directory /path/to/your/directory/goes/here/>
Options Indexes FollowSymLinks
Order deny,allow
Deny from .evil.crackers.net
Allow from .yourdomain.net
</Directory>

Apache Günlük Dosyaları
httpd.conf içindeki günlük dosyaları /etc/httpd/logs dizininde yapılandırılır. Bu
/var/logs/httpd'ye bağlantılıdır. Web sunucusuna erişim access_log dosyasında
günlüklenirken, hatalar error_log dosyası içinde kayıt edilir. Standart log dosya
biçimleri vardır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki şekilde gösterilen LogFormat
yönergelerine bakabilirsiniz. Dört farklı biçim şu şekildedir: combined, common,
the referrer (sitenize alınacak kullanılan bağlantı ile birlikte web sayfası) ve tha
agent (kullanıcının web tarayıcısı). İlk iki LogFormat satırı küçük harf karakteri
tarafından takip edilen işaret yüzdelerinin bir sayısını içerir. Bu değişkenler
günlüğe ne gittiğini tanımlar.
Günlük dosyası için bir konum seçmek için CustomLog yönergesini kullanın
(örneğin, logs/access_log) ve hangi günlük dosya biçimini kullanmak istediğinizi
(örneğin, common).

Apache Sorun Giderme
Doğru Apache paketlerini kurduğunuz zaman, normal olarak öntanımlı
yapılandırılmış çalışan bir sistem oluşturur. Eğer gerçek bir web sitesi
ayarlıyorsanız, sadece test sayfasından daha fazlasını istemeniz mümkündür.
Yapılandırmayı değiştirmeden önce, httpd.conf dosyasının yedeğini alın. Eğer
bir şeyler ters giderse, o zaman her defasında baştan başlatabilirsiniz.
Bazı Apache hataları aşağıdadır:
➔

➔
➔

➔

Bir adrese bağlamak için beceriksizlik hakkındaki hata mesajı; Başka bir
ağ işlemi öntanımlı http portunu (80) zaten kullanıyor olabilir. Alternatif
olarak, bilgisayarınız 1024 altında bir port ile (apache kullanıcısı değil)
normal bir kullanıcı olarak http'yi çalıştırıyor.
Ağ adresleme ya da yönlendirme hataları; Ağ ayarlarınıza çift tıklayın. Ağ
için biligisayarınızı yapılandırma üzerindeki bilgi için Bölüm-4'e bakın.
Apache çalışmıyor; apachetl komutunu başlatmak için kullandığınız
zaman hata mesajını kontrol edin ya da Apache sunucusunu yeniden
başlatın. /var/log/httpd dizinindeki error-log'u kontrol edin.
Reboot'tan sonra Apache çalışmıyor; “chkconfig - -list httpd” yi çalıştırın.
aşağıdaki komutla boot işlemi boyunca çalışma seviyesi 3 ve 5'te
başlatma için ayarlandığına emin olun.
#chkconfig - -level 35 httpd on

➔

Apache'yi durdurmaya ihtiyacınız var; onun PID'i üzerinde ona bir TERM

sinyali gönderin. Öntanımlı olarak bu, /var/run/httpd.pid içinde
konumludur. Aşağıdaki gibi bir komutla Apache'yi sonlandırabilirsiniz.
Alternatif olarak, “apachetl stop” komutunu da kullanabilirsiniz.
#kill -TERM 'cat /var/run/httpd.pid'

Alıştırma 7-1
Virtual bir Web Sunucusu Ayarlama

Bu çalışmada, virtual bir Web sitesi ile, bir Web sunucusu ayarlayacağız. Aynı
Apache sunucusu üzerinde ilave Web siteleri ayarlamak için farklı dizinler ile bu
tekniği kullanabilirsiniz.
1. httpd.conf dosyanızı yedekleyin.
2. www.snoboard.net adında, uydurma SnoBard şirketi için virtual bir Web
sitesi ekleyin.
3. /snobard adında bir DocumentRoot dizini oluşturun. (bu dizini sisteminiz
üzerinde oluşturmayı unutmayın)
4. Metin düzenleyicinizde /snobard/index.html dosyasını açın. Aşağıdaki gibi
metin şeklinde basit bir satır ekleyin.
Bu, SnoBard Web sitesi için yer tutucudur.
5. Seçtiğiniz tarayıcıyı açın. Yapılandırdığınız web sitesine erişimi deneyin
(www.snobard.com)
RedHat httpd Yapılandırma Aracı
RedHat son zamanlarda Apache için kendi grafiksel yapılandırma aracını üretti;
redhat-config-httpd (system-config-httpd). Bu aracı kullanmadan önce,
mevcut /etc/httpd/conf/httpd.conf yapılandırma dosyasını yedekleyin. Bu aracı
Ana Menü | Sistem Ayarları | Sunucu Ayarları | http komutu ile GUI içinde
açabilirsiniz. Ancak ssl.conf dosyasını düzenlemek için bunu kullanamazsınız ve
bu yüzden güvenli bir web sunucu (HTTPS) oluşturmak için onu
kullanamazdınız. Ancak bu araç ile sanal konaklar oluşturma pratiği faydalı
olabilir.
➔

➔

➔

➔

Main; Listen değişkeni, webmaster e-posta adresleri ve ServerName
içeren, Apache sunucunuz için temel parametreleri ayarlamanıza izin
verir.
Virtual Hosts; Apache sunucunuz üzerindeki hostunuz farklı web
siteleri için özellikleri ayarlamanıza izin verir. Bu, öntanımlı dizinleri , CGI
betik değişkenlerini, temel günlük dosya yapılandırmasını, SSL desteğini,
temel HTML dosya isimlerini ve konumlarını ve DocumentRoot'u içerir.
Server; httpd servisi ile bağdaşan kullanıcı ve grup gibi, temel kilit ve
PID dosyalarını ayarlamanızı etkinleştirir. Pek çok durumda, bu ayarları
değiştirmek zorunda olmamalısınız.
Performance Tuning; Temel bağlantı parametrelerini ayarlamanıza izin
verir.

Kolay Squid Yapılandırması

BÖLÜM 7.02

Squid, yüksek performanslı http ve FTP caching proxy sunucusudur. Aynı
zamanda bir web proxy cache olarak bilinir. Ağ bağlantılarınızı daha verimli
yapabilir. Çünkü sıkça kullanılan web sayfaları ve dosyalardan veriyi kaydeder.
Squid İçin Gerekli Paketler
Bir Squid RPM paketi vardır, squid-2.5.STABLE3-3.3E. Web server paket grubunu
kurduğunuz zaman öntanımlı olarak kurulur. Bu yüzden eğer Apache
kurduysanız squid RPM aynı zamanda bilgisayarınıza kurulmuş olmalıdır. Bu
RPM paketi önemli sayıda dosyaları ve betikleri kurar:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

/etc/rc.d/init.d/squid -> Başlat/Durdur betiği
/etc/squid -> Yapılandırma dizini
/usr/share/doc/squid-2.5.STABLE3 -> Daha çok HTML formatında
belgelendirme
/usr/lib/squid -> Uluslar arası hata mesajları ve destek mesajları
/usr/sbin/squid -> Temel squid programcığı
/var/log/squid -> Günlük dizini
/var/spool/squid -> Cache dizini

RedHat Linux 9 ve RHEL 3 üzerindeki squid sürümleri arasında küçük farklar
vardır.
Başlangıçta Squid'i Çalıştırma
Squid web proxy RHEL 3 üzerinde öntanımlı başlamaz. Linux'u sonraki
başlattığınızda squid'i ayarlamanın en kolay yolu:

#chkconfig - -level 35 squid on

komutudur. Squid proxy sunucusu ilk kez başladığında, /etc/rc.d/init.d/squid
start betiği squid programcığını başlatır. Squid 3128 portu üzerinde bir caching
proxy sunucusu olarak çalışır. Internet gibi harici ağ yerine 3128 portu üzerinde
squid'e bilgisayarınızı bağlamak için yerel ağınızın web tarayıcılarını
ayarlayabilirsiniz.
Yapılandırma Seçenekleri
/etc/squid/squid.conf yapılandırma dosyası ile squid'i yapılandırabilirsiniz. Bu
dosyanın öntanımlı sürümü pek çok yorum satırı içerir. Çünkü 3000'den fazla
satıra sahiptir. Ancak squid'i aktifleştirmeden önce, bu dosyaya sadece 3 satır
eklemeye ihtiyaç duyacaksınız. Örneğin, eğer yerel bilgisayarınızın adı
Enterprise ise, aşağıdaki satırı eklersiniz.
visible-hostname Enterprise

Sonra, normal web erişimini desteklemek için (http), bazı gelişigüzel isme izin
vermek için http-access değişkenini ayarlamaya ihtiyaç duyacaksınız.
http-access allow local-net

Sonra, Squid Erişim Kontrol Listesine, yerel ağınızı eklemeye ihtiyaç
duyacaksınız. Bu belirli komut satırı sadece oluşturulan local-net ayarını
kullanır ve kullandığım özel ağın IP adreslerini ekler.
acl local-net src 192.168.30.0/255.255.255.0

Şimdi squid.conf yapılandırma dosyasından çıkıp değişiklikleri kaydedebilirsiniz.
O zaman aşağıdaki komutla /var/spool/squid içindeki temel cache dizinlerini
oluşturabilirsiniz.
#squid -Z

Son olarak, uygun service komutu ile bir kez için squid servisini başlatın.
#service squid start

RHCE sınavı boyunca squid ile bir bilgisayarda daha fazlasını yapılandırma
şansına sahip olma olasılığı zayıfken, onun gücü çoklu sunucularda cache
bağlantısı içindedir. Cache-peer satırları ile bunu yapılandırabilirsiniz. Eğer
Linux bilgisayarınız bir Harvest cache içinde squid sunucuların bir parçası ise,
bu satırlar internete çıkmadan önce diğer squid sunucular bunları kontrol etmek
için squid sunucularınıza izin verir.
Alıştırma 7-2
Bir Proxy Sunucusu Gibi Davranması İçin Squid'i Yapılandırma

Bu çalışma bir ağa sahip olduğunuzu varsayar. Ağ üzerindeki bilgisayarların biri
aynı zamanda Internete bağlı bir sunucudur. Aynı zamanda zaten Squid RPM'nin
kurulu olduğunu varsayar. Sonra ağınız için Web ve FTP servisini bir proxy gibi
davranması için Squid'i yapılandırabilirsiniz.
1. Bir

metin

düzenleyicisinde,

Squid

yapılandırma

dosyasını,

/etc/squid/squid.conf, açın.
2. Bu dosyaya bilgisayarınızın adını ekleyin. visible_hostname
yorumlar yakınına aşağıdaki komutu ekleyin.

ile ilişkili

visible_hostname computername

3. Yerel ağınızdan erişime izin vermek için bir http_access komutu ekleyin.
Ağınız için seçtiğiniz adı gelişigüzel ayarlayabilirsiniz, fakat sonradan
komut içinde onu kullanmaya ihtiyaç duyacaksınız. Bu dosyadaki diğer
http_access komutları yakınınına komutu yerleştirin.
http_access allow lan_net

4. Uygun bir acl komutu ile ağınızdan Squid'e erişimi yapılandırın. Aşağıdaki
komut 172.168.30.0'ın bir IP ağ adresi ile lan_net'inizden erişime izin
verir.
acl local_net src 172.168.30.0/255.255.255.0

5.
6.
7.
8.
9.

Değişiklikleri kaydedin ve çıkın.
service squid stop komutu ile Squid servisi çalışıyorsa durdurun.
squid -z komutu ile Squid swap dizinleri oluşturun.
service squid start komutu ile Squid servisini başlatın.
Squid servisinizi kullanmak için bir Web Tarayıcı gibi bir test istemcisi
yapılandırın.

10. Tarayıcının adresinde her iki http ve FTP adreslerini kullanarak istemcinizi
deneyin. www.redhat.com ya da ftp.kernel.org gibi çeşitli internet
sitelerinden dosyaları almak için onu kullanın.

BÖLÜM 7.03
Eğer FTP sunucusu paket grubunu kurarsanız,
sunucusunu (very secure FTP-vsFTP) yi kurarsınız.

öntanımlı

RedHat

FTP

FTP İstemcisi (lftp)
Özgün FTP istemcisi yazılımı temel komut satırıdır. Pek çok web tarayıcısı
grafiksel arayüz sunar ve aynı zamanda bir FTP istemcisi olarak kullanılabilir.
Herhangi FTP istemcisi dizin ağacını ve dosyaları görmenize izin verir. Aşağıdaki
komutşa ftp.redhat.com gibi bir sunucuya bağlanmak için ftp komutunu
kullanabilirdiniz.
#ftp ftp.redhat.com

RedHat sınavına hazırlık klavuzunda listelenen FTP istemcisi lftp'dir. lftp'nin bazı
komutları aşağıdaki tablodadır.
Komut

Açıklama

cd

Uzak konakta çalışılan mevcut dizini değiştirir.

ls

Uzak konaktaki dosyaları listeler.

get

Uzak konaktan bir dosya alır.

mget

Wildcard'lar ya da tam dosya isimleri ile uzak
konaktan pek çok dosya çıkarır.

put

Bilgisayarınızdan uzak bilgisayara bir dosya
gönderir.

mput

Bilgisayarınızdan uzak bilgisayara dosya grubu
gönderir.

pwd

Uzak konak üzerinde çalışan mevcut dizini
listeler.

quit

FTP oturumunu sonlandırır.

!ls

Mevcut dizin içindeki konak
üzerindeki dosyaları listeler.

!cd

Gönderme/yükleme için yerel konak dizinini
değiştirir.

!pwd

Yerel konak üzerinde çalışan mevcut dizini
listeler.

bilgisayarınız

FTP kipindeki hemen hemen tüm komutlar uzak konakta çalışır. Aynı zamanda
FTP komutunda yerel olarak komutları çalıştırabilirsiniz. Bir ünlem (!) işareti ile
birlikte komut çalıştırdığınız zaman, normal kabuk komutlarını çalıştırabilirsiniz.
Very Secure FTP Sunucusu Kurma
RHEL 3 ile gelen FTP sunucusu sadece vsFTP'dir. Aşağıdaki komutla paketi
kurabilirsiniz.

#rpm -Uvh /mnt/inst/RedHat/RPMS/vsftpd-1.2.0-4.i386.rpm

Başlangıçta Çalıştırma
vsFTP kurulduğunda, Linux'un sonraki açılışında başladığına emin olmak
isteyeceksiniz. Eğer RedHat sınavınızı gözetleyen bilgisayarınızı yeniden
başlattığınızda göremezse, bir FTP sunucusu yapılandırmasından kredi
alamayabilirsiniz. Aşağıdaki komutla çalışma seviyesi 3 ve 5'te başlatabilirsiniz.
#chkconfig - -level 35 vsftpd on

chkconfig komutunun çalıştığını görmek için, - -list parametresini kullanın.
#chkconfig - -list vsftpd

Eğer vsFTP sunucusunu başlatmak istiyorsanız, sadece aşağıdaki komutu
çalıştırmanız gerekir.
#service vsftpd start

Temel FTP Sunucusu Yapılandırma
lftp istemcisi kullanarak anonim olarak bağlanmak için, aşağıdaki komutu
çalıştırın.
#lftp Enterprise3

(Enterprise3 adında bir bilgisayar üzerinde bir vsFTP sunucuna sahip olduğunuz
varsayılır.)
Bu komut /var/ftp dizini içinde bir bağlantı açar. Alternatif olarak, eğer mehmet
kullanıcısının hesabına bağlanmak isteseydiniz, sadece şunu ekleyebilirdiniz.
#lftp -u mehmet Enterprise3

Bu, /home/mehmet dizininde bir bağlantı açar. Ne yazık ki, öntanımlı olarak
tehlikelidir. Çünkü gerçek bir isimle giriş yapan kullanıcılar üstteki root dizinine
yönlenebilirler.
VsFTP Sunucu Güvenliği
Yukarıdaki nedenden dolayı vsftp'nin tehlikeli olabileceğini biliyorsunuz. Fakat
normal kullanıcılardan girişleri etkisiz kılmak için vsFTP'yi yapılandırma yoluyla
sisteminizin güvenliğine yardım edebilirsiniz. Doğal olarak, /etc/vsftpd dizini
içinde vsftpd.conf yapılandırma dosyası üzerinden vsftp'yi yapılandırabilirsiniz.
Öntanımlı olarak vsFTP root, bin ve mail gibi hassas kullanıcılardan girişleri
etkisiz kılmak için yapılandırılır. userlist_enable=YES komutu /etc/vsftpd_list
içindeki etkisizleştirilmiş kullanıcıların bir listesine işaret eder. Çünkü vsFTP aynı
zamanda güvenlik için pluggable Authentication modüllerini (PAM) kullanır, o
aynı zamanda /etc/vsftpd.ftpusers içinde kullanıcıları etkisizleştirir. Bu
dosyasının öntanımlı sürümleri içindeki kullanıcıların listesi aynıdır.
Eğer FTP sunucunuz içinde giriş yapmak için normal kullanıcıları isterseniz,
chroot_local_user=YES komutunu eklemelisiniz. Bu, normal kullanıcıları tutma
yoluyla sisteminizin güvenliğine yardım eder.

Aşağıdaki komut sisteminizdeki giriş yapan kullanıcılar için bir mesaj sağlar.
ftpd_banner=welcome to blah FTP service
Bazı vsFTP Sunucu Yapılandırma Komutları
Komut

Açıklama

anonymous_enable=YES

Eğer anonim erişimi istemiyorsanız, bunu
NO'ya ayarlamak zorundasınız.

local_enable=YES

Eğer giriş yapmak için normal kullanıcıları
istemiyorsanız, (#) karakterini ekleme yoluyla
bunu yorum yapın.

write_enable=YES

Eğer dizinlerinize uzak kullanıcılar yazmasını
istemiyorsanız, bu komutu yorum yapın.

#chroot_list_enable=YES

Eğer chroot_local_user=YES ayarlarsanız, bu
komutu aktive etme yoluyla dizinleriniz
üzerinden gezinmek için izin verilen
kullanıcıları yapılandırabilirsiniz.

pam_service_name=vsftpd

Pluggable Authentication Module (PAM)
güvenliğini yapılandırır. Daha fazla bilgi için
Bölüm-10'a bakın.

userlist_enable=YES

Bunu değiştirmeyin! Bu sisteminize giriş
yapan root gibi kullanıcıları tutar.

tcp_wrappers=yes

/etc/hosts.allow ve /etc/hosts.deny içindeki
güvenlik komutlarının kullanımını destekler.

Bu sonraki mesaj, istemciye onu gönderir ve her dizinde bir .message dosyası
arar:
dirmessage_enable=YES

Ne yazık ki, bu mesajlar lftp gibi bir istemci kullanarak sisteminize giriş yapan
kullanıcılar için çalışmaz. Pek çok servis kullanıcıları ve root tarafından erişim
öntanımlı olarak etkisizleştirilir. lftp kullanarak root olarak giriş yapmayı
denerseniz, bağlandığınızı zannedeceksiniz. Fakat root olarak birşeyler
yapmaya çalıştığınız zaman, “yeniden bağlanmadan önce” komutlarınız
geciktiği mesajlarını göreceksiniz.

BÖLÜM 7.04
Mail Servisleri
Sendmail ve/veya Postfix'i kurduğunuz zaman, aynı zamanda yapılandırma
dosyalarını okumak zor ve devasadır. Gözünüz korkmasın. Değiştirmek zorunda
olacağınız sadece birkaç giriş vardır. Bir mail sunucusunun üç önemli bileşeni
vardır. Bunlar:
Kısaltma

Anlamı

Örnekler

MTA

Mail transferagent

sendmail,postfix,qmail

MUA

Mail user agent

mail,mozilla,elm

MDA

Mail delivery agent

procmail,dropmail

Linux bilgisayarınız üzerinde, spooling dizinleri, opsiyonel alias'lar ve diğer
MTA'lar ile birlikte bilgisayarın listeleri, gönderim yöntemi (TCP ya da UDP gibi),
gecikme ve yönlendirme gibi çeşitli outbound servisleri için (sendmail ya da

postfix) mail transfer agent 'i yapılandırabilirsiniz.
E-posta sistemleri isim çözümlemesine şiddetle bağlıdır. Küçük bir ağ
üzerinde /etc/hosts üzerinden isim çözümlemesine erişilebiliyorken, Internet
erişimini gerektiren herhangi mail sistemi tam olarak fonksiyonel bir DNS
sunucusuna erişmeye ihtiyaç duyar.
Sendmail ve postfix sistemleri e-posta göndermek için SMTP kullanır. Aynı
zamanda e-posta almak için POP ve/veya IMAP yapılandırmaya ihtiyaç
duyacaksınız.
SMTP
SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, modern çağın çok önemli servis
protokollerinin biridir. SMTP, bir protokoldür. Öntanımlı SMTP protokolü RHEL 3
için sendmail'dir, alternatifi postfix'tir.
Mail Sunucu Paketlerini Kurma
Mail Server Paket Grup RPM'leri 8 adet RPM paketi içerir. Bunlar:
RPM Paketi

Açıklama

sendmail

Aynı isimli çok popüler mail sunucusunu kurar.

imap

Gelen e-posta protokolleri olan POP ve IMAP'in
her ikisini de destekler.

sendmail-cf

Sendmail yapılandırma dosyanızı üretmek için
kullanabildiğiniz şablonların bir sayısını ekler.

spamassin

Spam'ı en aza indirmek için sendmail ya da
postfix'ten başlatabildiğiniz program kurar.

squirremail

Web tabanlı bir e-posta sunucusu kurar.

postfix

Sendmail'e alternatif bir e-posta sunucusu
kurar.

redhat-switch-mail
redhat-switch-mail-gnome

Postfix ve sendmail arasında
yapmak için bir GUI yöntemi ekler.

ayarlama

Sınavınızda bu paketlerin tümünü kurmaya ihtiyacınız olmayabilir, gereklilikleri
dikkatlice okuyun.
Not: /usr/share/comps/i386/comps.xml dosyası içinde bir Intel 32-bit CPU
kurulumu için her paket grubu ile bağdaşan RPM'lerin bir listesini bulabilirsiniz.

Sendmail
sendmail programcığı /usr/share/sendmail-cf içindeki yapılandırma dosyalarının
bir dizini ve /etc/mail içindeki dosyaların bir dizininden yapılandırılır. İki temel
yapılandırma dosyası vardır: gelen mail için sendmail.cf ve giden mail için
submit.cf.
➔
➔
➔

sendmail.cf; ana sendmail yapılandırma dosyası.
sendmail.mc; düzenleyebildiğiniz bir macro ve sonra yeni bir sendmail.cf
dosyası üretin.
access; sendmail sunucunuza giden erişim kontrolünü destekler. Bu
dosyanın öntanımlı sürümü yerel bilgisayardan erişimi destekler. Bu
listeye ağlar ya da hostname'leri ekleyebilirsiniz. Bir hata mesajı
olmaksızın DISCARD, bir hata mesajı ile REJECT ya da e-posta göndermek
için RELAY.

➔

domaintable; Farklı domain'leri haritalamanıza izin verir. Örneğin, domain
adınızı compaq.com'dan hp.com'a değiştirirseniz, insanlara hala
michael@compaq.com
gibi
e-posta
adreslerini
gönderebilirsiniz.
Aşağıdaki
satır
ile
michael@hp.com'a
o
e-posta
adresini
yönlendirebilirsiniz.
compaq.com

➔

➔

➔
➔
➔

HP.com

helpfile; telnet localhost 25 komutu ile erişebildiğiniz, sendmail
prompt'undan mail sunucunuzu yönettiğiniz zaman yardım komutlarını
destekler.
local-host-names; bir sendmail sunucusu olarak bilgisayarınız için
alias'ları ya da hostname'leri eklemenize izin verir. Bu dosyada her satıra
bir alias girin.
mailertable; nadiren kullanılır.
makefile; sendmail.mc dosyasını derlemeyi destekler.
spamassin; spam'ı en aza indirmenize yardım edebilen yapılandırma
dosyalarını içeren bir dizin. Eğer yerel olarak alınan e-posta üzerinde onu
yapılandırma istiyorsanız, aşağıdaki satırı /etc/procmailrc'ye ekleyin.
INCLUDERC=/etc/mail/spamassin/spamassin-default.rc

➔
➔
➔
➔

➔

statistic; binary biçimde sendmail kullanım istatistiklerini toplar. Mailstats
komutu ile birlikte onu okuyabilirsiniz.
submit.cf; temel giden sendmail yapılandırma dosyası.
submit.mc; düzenleyebildiğiniz bir macro ve sonra yeni bir submit.cf
dosyası üretin.
trusted-users; uyarılar olmaksızın e-posta gönderebilen özel kullanıcıları
listeler. Örneğin, Apache yapılandırma dosyası içinde e-posta adreslerini
görürdünüz; eğer bu listeye apache kullanıcısını eklerseniz, sendmail
uyarı mesajları üretmeksizin web sunucu yöneticilerinize mesajlar
gönderebilir.
virtusertable; e-posta yönlendirmeyi destekler; eğer sendmail
sunucunuzu kullanan ağınız dışındaki kullanıcılara sahipseniz, izin verilen
kullanıcılar için domain'ler ya da tek kişilik e-posta girebilirsiniz.

Not: Eğer INCLUDERC değişkeninin öntanımlı değerini unuttuysanız, “rpm -qi
spamassin” komutunu çalıştırın.

Yukarıdaki dosya ya da dizinlerin bazılarını görmüyorsanız, her iki sendmail RPM
paketlerine sahip olmayabilirsiniz: sendmail ve sendmail.cf kontrol etmek için
“rpm -q packagename” komutunu kullanın, eğer onları kurduysanız, gerekliyse
yeniden kurun.
Temel İşlem İçin Sendmail'i Yapılandırma
sendmail başladığı zaman, /etc/submit.cf ve /etc/sendmail.cf dosyalarını okur.
submit.cf dosyası diğer mail sunucularıyla konuşmak, spam filtreleme, e-posta
adresi işleme ve daha fazlasını sendmail'in nasıl yaptığının detaylı kurallarını
sağlar.
Bu dosya son derece karışıktır ve şifreli sözdizimi kullanır. Neyse ki, bu dosyada
içerilen yönergelerin pekçoğu değiştirmeye ihtiyaç duymadığınız standartlardır.
Pek çoğu mail transfer agents, e-posta adresleri ve daha fazlasıyla ilişkili çeşitli
internet sözleşmesi tarafından gereklidir.

RedHat bu işlemi basitçe pekçok ilişkili yapılandırma yönergeleri içeren daha
küçük bir dosya ile (/etc/mail/sendmail.mc) dener. Bu dosyayı bir kez
yapılandırırsanız, yeni bir sendmail.cf dosyasını derlemek için make komutunu
kullanabilirsiniz. Ancak, bu dosyanın öntanımlı RHEL 3 sürümü hala 140 satırın
üzerindedir. RedHat sınavı hazırlık el kitabı sadece temel işlem için servisi
yapılandırmanızı gerektirir. Bu yüzden değiştirmek istediğiniz bu komutları
renklendireceğiz.
sendmail.mc dosyası sendmail.cf için içerik oluşturmada kullanılan yönergeleri
meydana getirir. (Diğer ilişkili .mc dosyaları benzer kriteri takip eder ve aynı
komutların pekçoğunu kullanır). Bu makrolar aşağıdakileri yapar:
➔
➔
➔
➔

kavramaya yardım etmek için yorumlar ekler
anahtar değişkenler ve değerleri tanımlar
özellikleri etkinleştirir ya da etkisizleştirir.
Belirli ayarlar ile birlikte değişkenleri oluşturur.

Çoğu temel makro, satırın sonuna kadar bu noktadan silmek için m4'ü anlatan
dn1'dir. Bu, dış betimleyici metni yorumlamada kullanılır ya da eklenebilecek
bir özelliği etkisizleştirmede.
include yönergesi named dosyasının içeriklerini okumak için make komutuna
talimat verir. Ve çıktı içindeki mevcut konumda onu ekler. Bu, değiştirmek
istediğiniz ayarlardan ayrı olarak tutulan yapılandırma bilgisinin nasıl
eklendiğidir.
define yönergesi, kullanmak istediğiniz özelliklerini etkinleştirir ya da dosyaları
ayarlar. Önceki örnekte procmail'in çalıştığı yerdeki tanımlama olarak
(/etc/aliases) ALIAS.FILE kullanıcısı e-posta adınızdaki yolu ayarlarsınız ve eposta kullanıcılarının resmi veritabanı için yol sağlar. Bu durumda,
virtualusertable.db içindedir.
FEATURE
yönergesi,
belirli
özellikleri
etkinleştirir.
Örneğin,
accept_unresolvable_domains ayarlamak için FEATURE'ı kullanabilirsiniz. Bu, eposta gönderen kullanıcının domain'i çözemediğiniz yerdeki postayı kabul
etmenize izin verir. Özellikle çözülemeyen bir domain tersi bir IP adresi
üzerinden bir domain adı bulmak için mümkün olmadığı yerde bir durum
belirtir. Eğer güvenilir bir DNS erişiminiz yoksa, bu özelliğe ihtiyaç duyabilirsiniz
ya da aynı zamanda sendmail yapılandırmanız pek çok geçerli e-postayı
reddebilir.
DAEMON_OPTIONS direk olarak SMTP'yi kontrol eder. Öntanımlı durumda, kendi
sisteminiz dışından herhangi posta kabul etmezsiniz (bu satır üzerindeki
loopback adreslerini not alın).
Bu komutların pek çoğunda sıradışı tırnak karakterlerine dikkat edin.
Parantezler içindeki komut geri tırnak (`) ile başlar ve tekli tırnak (') ile sona
erer.
Sendmail Güvenliği ve Yapılandırması
Bu kısımda, sendmail.mc yapılandırma dosyasını değiştireceğiz. İlk önce
yedeğini alın! Öntanımlı olarak, aşağıdaki satır yerel bilgisayarda sendmail
kullanımını sınırlar.
DAEMON_OPTIONS('Port=smtp,Addr=127.0.0.1,Name=MTA')dnl

Bu satır dışında yorumlama yoluyla sendmail sunucunuz kullanmak için diğer
bilgisayarlara izin verebilirsiniz. Önceden tanımlandığı gibi, bu bir dn1 komutu
gerektirir. Sonuç:
dnl DAEMON_OPTIONS('Port=smtp,Addr=127.0.0.1,Name=MTA')dnl

Sonraki, eğer güvenli DNS erişiminiz varsa, accept_unresolvable_domains'de
izin veren FEATURE yönergesi dışında yorumlar. Bu sadece bir IP adresi kullanan
spamcıları ya da kendilerini gizlemek için taklit eden spamcıları bloklar.
FEATURE('accept_unresolvable_domains')dnl

Fakat yeterli değildir. Eğer sendmail sunucunuza erişen ağlara ya da
bilgisayarlara izin vermek isterseniz, /etc/mail/access dosyasında onların
isimlerini ya da adreslerini eklemeye ihtiyaç duyacaksınız. Örneğin, eğer
192.168.30.0 domain'e erişmeye izin vermek istiyorsanız, o dosyaya aşağıdaki
satırı eklerdiniz.
192.168.30

RELAY

Aynı zamanda mail.example.com ve www.example.com gibi ağınızın e-posta
adresleri ile bağdaşan isimleri eklemek önemlidir. Adresin sonunda nokta
yoktur. 192.168.30.0 ağı üzerindeki tüm bilgisayarları kapsar. Alternatif olarak,
example.com ya da IP adresleri ya da belirli bir bilgisayar adını tahsis
edebilirdiniz.
Mevcut sendmail.cf dosyasını yedekleyin. O zaman aşağıdaki komutla yeni bir
sendmail.cf dosyası üretebilirsiniz.
#cp /etc/mail/sendmail.cf /root
#make -c /etc/mail/

Sendmail'i Başlangıçta Çalıştırma
Şimdi yeni sendmail.cf yapılandırma dosyanızı okuduğuna emin olmak için
sendmaili başlatın ya da yeniden başlatın.
#chkconfig sendmail - -level 35 on
#service sendmail restart

Sendmail Sorun Giderme
Ağınızda isim çözümleme çalışmadığı zaman, sendmail giden e-postanızı
gönderdiğiniz yeri bilmez. Bu mesajlar düzenli aralıklarda e-posta adresinizi
yeniden göndermeyi deneyen bir kuyrukta sıralanır.
Bir yönetici olarak bu kuyruğu izlemeye ihtiyacınız var. Bir problem mesajının
bir örneği için aşağıdaki koda bakın.
#mail
<->
Önceki örnekte, hedef isim sunucusu (mommabears.cab) çözülemedi (o,
mommabears.com'dur). Bu nedenle sendmail teslim edemediği o maili
göndericiye (root@localhost.localdomain) e bildirir.

Bu durumda, sorun açıktır. Standart olmayan bir domain belirttiniz. Ancak,
aşağıdaki sebeplerin biri içinde benzer bir hata alabilirsiniz.
➔
➔
➔

Mevcut DNS sunucusu yok, eğer sendmail.mc içinde gerekliyse.
Bir bilgisayardan erişim listede değil ya da özellikli olarak
/etc/mail/access yapılandırma dosyasında engellenmiş.
Birkaç güvenlik duvarı erişimi engelliyor. TCP/IP 25 portu üzerinden
gelen e-postaya izin vermek için bir güvenlik duvarını yapılandırabilirsiniz.

Postfix'i Aktifleştirme ve Yapılandırma
Sendamil'e göre bir yedek olarak postfix mail sunucusunu yapılandırabilirsiniz.
Yapılandırma dosyaları /etc/postfix dizini içinde kayıtlıdır. Temel yapılandırma
dosyası main.cf'dir ve 600 civarında satır içeren sendmail.cf'den daha basittir.
Bu dosyanın yediğini alın ve bir metin düzenleyicisi ile açın.
➔

Bilgisayarınızın ismine işaret etmek
komutunu düzenleyin ve aktifleştirin.

için

aşağıdaki

myhostname

#myhostname=host.domain.tld
➔

Bilgisayarınızın IP ağı ya da domain adını yansıtmak için aşağıdaki
mydomain komutunu değiştirin ve aktifleştirin.
#mydomain=domain.tld

➔

Aşağıdaki iki komut sadece yerel bilgisayarda dinlemek için postfix'i
ayarlar.
#inet_interface=all
#inet_interface=localhost

➔

Sunmak istediğiniz IP ağ adresini işaret etmek için aşağıdaki mynetworks
komutunu değiştirin ve aktifleştirin.
#mynetwork=168.100.189.0/28,127.0.0.0/8

Reboot Sırasında Yeniden Başlatmak İçin Postfix'i Yapılandırma
Yeni /etc/postfix/main.cf yapılandırma dosyanızı okuduğuna emin olmak için
şimdi postfix'i yeniden başlatın.
#chkconfig postfix - -level35 on
#service postfix restart

Mail İstemcileri
Komut Satırı Mail'i
mail sisteminizi denemek için komut satırında mail aracını kullanabilirsiniz.
Sistem bir sistem dizini içinde her kullanıcının mail'ini tutar. Kullanıcılar bir kez
bir mesajı okursa, onlar onu silebilir, yönlendirebilir ve yanıtlayabilir. Eğer mail
aracından çıkmadan önce, mesajı silmezlerse, sistem ilgili kullanıcı adından

sonra adlandırılan dosyada /var/mail dizini içinde mesajı saklar.
Mutt gibi diğer mail okuyucularının kuşkusuz herhangi birsini kullanabilirsiniz ya
da sisteminizi denemek için farklı GUI web tarayıcıları ile bağdaşan e-posta
yöneticilerini. Diğer posta okuyucuları farklı dizinlerde mesajlar kaydeder.
Örneğin pine, /home/mehmet/mail dizini içinde mehmet kullanıcısı için
mesajları kaydeder ve oluşturur.
Başka kullanıcıya e-posta göndermek için, mail komut satırı aracını
kullanabilirsiniz. Mail'i kullanmak için iki temel yöntem vardır. Birincisi konuyu
girebilirsiniz ve sonra mesajınızın metnini. Yaptığınız zaman, Ctrl-D'ye basın ve
sonra CC: satırında başka adres girin. ENTER'a bastığınız zaman, mesaj
gönderilir ve mail aracı durur ve komut satırına geri dönersiniz.
$mail mehmet
Subject: Deneme Mesajı
Sent and received
CC:mjong@example.com

Alternatif olarak, başka kullanıcıya bir e-postanın metni olarak yeniden
yönlendirebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki komut konu ismi “host file” ile birlikte,
root kullanıcısına /etc/hosts'un bir kopyasını gönderir.
$mail root@localhost -s 'host file' </etc/hosts

Posta Mesajlarını Okuma
Öntanımlı olarak, posta sistemi aslında kutunuzda bir e-posta olmadıkça açmaz.
Açtığınızda, okunmuş mesajları ve yenilerin listesini göreceksiniz. Belirli bir
mesajı okumak için, mesajın numarasını girin ve ENTER'a basın. Bir postayı
silmek için, mesajı okuduktan sonra d komutunu kullanın ya da # numaralı
mesajı silmek için d# yi kullanın.
“Alias” Listeleri Posta Grubu
Eğer aynı e-posta için kişilerin bir dağıtım listesine sahipseniz, /etc/aliases
dosyası içinde onu yukarı ayarlayabilirsiniz. Öntanımlı olarak, root'taki apache
ve system gibi sözde hesaplarından bir e-posta yönlendirmek için o ayarlanır.
Aşağıdakilere benzer bir grup listesi ekleme yoluyla onu değiştirebilirsiniz.
groupname: user01, user02, othergroupname

Bu veritabanını derlemek için newaliases komutunu sonra çalıştırabilirsiniz. O
zaman bunu yapmak için tüm ihtiyacınız olan e-posta adresleri gibi
kullanıcıların gruplarıdır.
POP
Sendmail ve postfix servisleri kendi gelen e-posta desteğini sağlar. Eğer
sunucunuz üzerinde onları başlatırsanız, ipop3d servisini aktifleştirmeye ihtiyaç
duyacaksınız. /etc/xinetd.d/ipop3 yapılandırma dosyasını düzenleme yoluyla
ipop3 servisini etkinleştirebilirsiniz.
Post Office Protocol (POP) iki önemli posta dağıtım protokolünden birisidir.
Mesajları bulmak ve göndermek için bir e-posta istemcisi ya da size izin veren
bazı temel komutları içerir. Bir posta servisi diğer herhangi MTA servisinden

gelen posta mesajları için yapılandırılır. İstemci uygulamaları o zaman yerel
konaktaki işleme için POP sunucusu postaları yükler.
IMAP
IMAP servisi, diğer önemli posta dağıtım protokolüdür. POP istemciye tüm epostaları yüklüyorken, bir IMAP sunucus bir veritabanı olarak, sunucu üzerinde
tüm posta mesajlarını sağlar. IMAP genellikle farklı konumlardan giriş yapan
servis kullanıcıları tarafından kullanılır.
POP ve IMAP'i Kurma, Yapılandırma ve Güvenli Yapma
Her iki POP3 ve IMAP4 sunucuları bir RedHat RPM paketinin parçasıdır: imap2002d-2.i386.rpm
Özel yapılandırmaya ihtiyaç yoktur. SSL desteği içerir, aynı zamanda xinetd
“super servers” ların birisidir. Bu paketler /etc/xinetd.d dizini içinde
yapılandırılır. POP3 servisi ipop3 dosyası üzerinden yapılandırılır. IMAP4 servisi
imap ve imaps dosyaları üzerinden yapılandırılır. Bunların tümü aşağıdaki satır
ile birlikte öntanımlı olarak etkisizleştirilir.
disable=YES

İki yolun biri ile onu etkisizleştirebilirsiniz. Bu satırı disable=NO'ya değiştirmek
için direk olarak dosyayı düzenleyin. Alternatif olarak, aşağıdaki komut POP3
servisini aktifleştirir.
#chkconfig ipop3 on

-8LINUX AĞ SERVİSLERİ
BÖLÜM 8.01
Samba Ağı
SMB bir ağ üzerinde dosyaları ve yazıcıları paylaşmak için bir yol olarak Intel,
Microsoft ve IBM tarafından 1980'lerde geliştirilmiştir. Bir Microsoft tabanlı ağ
üzerindeki SMB ağ iletişimi aynı zamanda TCP/IP üzerindeki NETBIOS olarak
bilinir. Samba ile 4 temel şeyi yapabilirsiniz.
➔
➔
➔
➔

Windows ve Linux/Unix bilgisayarlar ile bir Linux dizin ağacını paylaştırır.
Linux/Unix bilgisayarlar ile bir windows dizinini paylaştırır.
Windows ve Linux/Unix bilgisayarlar ile bir Linux yazıcısını paylaştırır.
Linux/Unix bilgisayarlar ile bir Windows yazıcısını paylaştırır.

Bir Microsoft temelli ağ üzerindeki şeylerin yapmak için sambayı yapılandırmak
kolaydır. Örneğin;
➔

➔
➔
➔

Bir Windows 9X stili Workgroup içinde yer alır ya da bir istemci olarak bir
NT/2000/XP Domain'i, üye sunucusu ya da bir Primary Domain Controller
bile.
Bir WINS (Windows Internet Name Service) ya da sunucu olarak davranır.
Bir Master Tarayıcı gibi davranmak.
Bir Microsoft NT4 Primary Domain Controller'dan ya da başka Samba
sunucusundan yerel olarak güvenli veritabanlarını paylaşma ve kullanıcı

➔
➔
➔

adı/şifre sağlama
Paylaşılan SMB dosya sistemleri olarak yerel dizinleri yapılandırma
Windows ve Linux sistemleri arasında şifreleri senkronize etme
Microsoft Erişim Kontrol Listesini desteklemek

Samba özellikleri /etc/samba dizini içindeki smb.conf üzerinden yapılandırılır.
RedHat kolay bir arayüz olarak redhat-config-samba yapılandırma aracını sunar.
RHEL 3 Samba Web Yönetim aracı içermez, bu yüzden RedHat sınavlarında
mevcut olmasını beklemeyin.
Samba Servislerini Kurma
Eğer RHEL 3 kurduğunuz zaman Windows Dosya sunucu paketini seçtiyseniz, o
zaman samba RPM paketleri zaten yüklenmiştir. İhtiyacınız olan dört samba
paketi vardır. Bunlar:
➔ Samba RPM paketi; dosyaları ve yazıcıları paylaşmak için tem SMB
sunucu yazılımını içerir.
➔ Samba-client
RPM paketi; Microsoft bilgisayarlardan paylaşımlara
bağlanmak için ihtiyaç duyulan araçları sağlar.
➔ redhat-config-samba; bu paket RedHat samba sunucu yapılandırma
aracını kurar.
➔ samba-common RPM paketi; ortak samba yapılandırma dosyalarını içerir.
Windows File server paket grubunun bir parçası değilken, eğer o paket
grubunu kurarsanız, bir bağımlılık olarak kurulur.
Sistem Başlangıcında Çalıştırmak İçin Sambayı Yapılandırma
Linux'u boot ettiğiniz zaman samba'nın başlaması için onu yapılandırmak
kolaydır. Aşağıdaki iki komutla bunu yapabilirsiniz.
#chkconfig - -level 35 smb on
#service smb start

Birkaç Samba Arkaplanı
Özgün Microsoft Windows Ağları 15 karakterle sınırlı NETBIOS isimleri olarak
bilinen bilgisayar konak adları ile yapılandırılır. Bunlar bir LAN üzerindeki
bilgisayarlar için düz konak adı sistemi, basitlik sağlayan eşsiz konak adlarıdır.
Bu, tamamı ağ transport sistemi “routable” olmayan NETBEUI olarak bilinir.
Başka bir deyişle, iki farklı LAN arasında iletişime izin vermez. Sonuç olarak,
özgün Microsoft temelli PC ağları 255 düğümdeki boyutta sınırlandırılmıştır.
Microsoft ağları, ağlar arasındaki mesajları yönlendirmek için Novell IPX/SPX
protokolünü kullanıyorken, yeterli değildir. Çünkü internet büyüdü, bu yüzden
TCP/IP'nin üstünlüğü oldu. Microsoft SMB ile birlikte TCP/IP'ye kendi NETBIOS
sistemini adapte etti. Çünkü Microsoft bir endüstri-geniş standardı olarak
SMB'yı yayınladı, herhangi biri SMB ile çalışmak için kendi servisini onlara
ayarlayabildi.
Samba Dosyaları ve Komutları
Aşağıdaki listede anahtar Samba komutları ve dosyaları vardır:
➔
➔

/usr/sbin/smbd; temel SMB servis programcığı
/usr/sbin/nmbd; NETBIOS isim servis programcığı

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

/etc/samba/smb.conf; Samba'nın birincil yapılandırma dosyası
/usr/bin/smbmount; tahsis edilen bir dizin üzerinde SMB paylaşımlarını
bağlar
/usr/bin/smbclint; SMB programlarını bağlar, ftp gibi sözdizimi
/usr/bin/smbmount; paylaşılan bir SMB dizinini ayırır.
/usr/bin/testparm; /etc/samba/smb.conf dosyasının doğrulama testleri.
/etc/rc.d/init.d/smb; kontrol betiğini başlatma ve durdurma programcığı.
smbfs; dizinler üzerinde SMB paylaşımlarını bağlamak için dosya sistemi
uzantısı; mount -t komutu ile birlikte kullanın.
/usr/bin/smbprint; bir SMB konağı üzerinde bir yazıcıya yazdırmak için bir
betik
/usr/bin/smbstatus; yerel konak için mevcut SMB bağlantılarını listeler.

Samba Programcıkları
Samba'yı çalıştırmak için 2 programcığa ihtiyacınız vardır: smbd ve nmbd. Her
ikisi de /usr/sbin içindedir ve /etc/samba/smb.conf yapılandırma dosyası
üzerinden yapılandırılır. testparm komutu ile birlikte bu geniş yapılandırma
dosyasının sözdizimini kontrol etmek kolaydır. Eğer sorunlar başgösterirse, bu
program onları doğrulamanıza yardım etmek için hata mesajlarını işler.
Bir İstemci Olarak Samba'yı Yapılandırma
Samba üzerinden yapılandırabildiğiniz istemcilerin iki türü vardır. Birisi
Microsoft Windows sunucularından paylaşımlı dizinlere ya da Unix/Linux
üzerinde samba sunuculardan paylaşımlı dizinlere bağlanmaktır.
Samba Dosyası ve Yazdırma Servislerini Kontrol Etme
Eğer bir Linux bilgisayardan paylaşımlı dizinlere gözatmak isterseniz,
smbclient'i nasıl kullanıldığını bilmek isteyeceksiniz. Windows ya da Samba
paylaşımlı Unix/Linux bilgisayar üzerindeki herhangi SMB HOST'a bağlantıyı test
etmenize yardım eder. Ağınız üzerindeki uzak bilgisayarlardan paylaşılan
yazıcıları ve dizinleri kontrol etmek için smbclient'i kullanabilirsiniz. Örneğin,
aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi smbclient komutu uzak bir Linux tabanlı
Samba PDC'den paylaşılan dizinleri ve yazıcıları kontrol eder.

Gördüğünüz gibi, smbclient komutu ile iki parametre belirttim: -L samba
sunucusunun ismini belirtmemize izin verir ve -U uzak bilgisayar üzerindeki bir
kullanıcı adını belirtmenize izin verir. Alternatif olarak grafiksel Nautilus
istemcisini kullanarak “smb://” komutu ile samba dizinlerine göz atabilirsiniz.
Bu komutun ardından görmek istediğiniz bilgisayarın ismini girerek, uzak
bilgisayara bağlanabilirsiniz.

Giriş Süresince Paylaşılan Samba Dizinlerini Bağlama
Özellikli olarak, .bashrc dosyası içindeki bir normal kullanıcı için paylaşılan bir
dizini bağlamada komutları yapılandırabilir ve .bash-logout dosyası içinde o
dizini ayırmak için bir komut ayarlayabilirsiniz. Her iki dosya her kullanıcının
home dizini içinde kayıtlıdır.
Bir eksiklik var: /etc/fstab dosyanızda paylaşılan dizini eklemedikçe ya da root
kullanıcısında kendinizi sınırlamadıkça, mount komutunu kullanamazsınız. Bir
seçenek var: smbmnt ve smbomunt. Bir kez aşağıdaki komutlarla tümü için
çalıştırabilecek şekilde onları ayarlarsanız, normal kullanıcıların .bashrc ve
.bash-logout dosyalarına onları ekleyebilirsiniz.
#chmod u+s /usr/bin/smbmnt
#chmod u+s /usr/bin/smbumount

Bu komutlar Bölüm-11'de kullanılan ve Bölüm-1'de özetle tanımlanan SUID
bit'ini ayarlar. Bir kez SUID biti ayarlanırsa, normal kullanıcı olarak paylaşılan
samba dizinlerini bağlayabilirsiniz. Şimdi normal bir kullanıcı olarak giriş
yaptığınızda aşağıdaki komutlarla /home/mehmet/shared dizini üzerindeki
cosmic isimli bir bilgisayardan inst isimli bir Samba paylaşımını bağlayabilir ve

ayırabilirsiniz.
$smbmnt //cosmic/inst /home/mehmet/shared -o username=mehmet
$smbumount /home/mehmet/shared

Birinci komutla cosmic bilgisayarı üzerinde mehmet kullanıcısı için tanımlama
yaparsınız. Bir başka deyişle, mehmet kullanıcısı girmek için iki şifre alır:
birincisi kendi yerel hesabına giriş yapmak için, ikincisi paylaşılan dizine bir
bağlantıyı yetkilendirmek için. Alternatif olarak, eğer mehmet kullanıcısının
şifresi a2b3c4d5 ise, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
$smbmnt //cosmic/inst /home/mehmet/shared -o username=mehmet% a2b3c4d5

Bir kez onların çalışmasını doğruladığınızda, kullanıcının .bashrc ve .bash-logout
dosyalarına bu komutları ekleyebilirsiniz. Eğer root kullanıcısı için bunu
yapılandırıyorsanız, benzeri mount komutlarını kullanmaya ihtiyaç duyacaksınız.
#mount -o username=michael //cosmic/inst /root/shared
#umount /root/shared

smbmnt komutu için gösterildiği gibi aynı yolla mehmet kullanıcısının şifresini
ekleyebilirsiniz.
Alternatif olarak, kullanıcılarınız GNOME üzerinden giriş yapıyorsa, Sessions
aracı üzerinden aynı mount komutunu ayarlayabilirsiniz.

Yazıcı Servisleri İçin İstemci Yapılandırması
Sanki bu başka windows konağıymış gibi tüm yerel yazıcı sistemlerini paylaşma
dır,
/etc/samba/smb.conf
dosyası
içinde
basit
bir
satır
vardır.
/etc/samba/smb.conf içinde, yazıcı yapılandırmaları [printers] isimli başlık kısmı
ile başlar. Dizinler için kullanılan aynı paylaşım seçeneklerini kullanarak, Samba
her kurulu yazıcı kuyruğu için paylaşımlı bir yazıcı servisi oluşturabilir. Bu yazıcı
paylaşımları kullanıcılar ağ yazıcılarını kurduklarında Microsoft istemcileri
üzerinde mevcuttur.

Bir Samba Sunucusunu Yapılandırma
Eğer bir samba sunucusunu yapılandırmak istiyorsanız, /etc/samba/smb.conf
dosyasını düzenlemelisiniz. Samba sunucuyu başlatmak için aşağıdaki komutu
kullanmalısınız.
#service smb restart

smb.conf dosyası yarım satırların iki türünü içerir. Hash sembolü (#) genel
metin yorumu için kullanılır. İkinci yorum sembolü noktalı virgüldür (;) ve samba
yönergeleri dışındaki yorumlarda kullanılır.
Global Ayarlar
RHCE sınavında zamanın önemini hatırlayın. Mükemmel yapılandırma dosyası
gerekli değildir. Bu kısım aşağıdaki ilk satırla başlar.
#==========Global Settings=========
[global]

Şimdi kritik global ayarlarını çalışacağız. İlki, workgroup değişkeni ile ilgili
olandır, bu Samba sunucu domain ya da Microsoft Workgroup'un bir üyesi
olacaktır. Öntanımlı Samba Workgroup, Workgroup'tur. Eğer bir Microsoft stili
Domain bilgisayarına katılırsanız, aynı değişken kullanılır.
#workgroup=NT-Domain-Name or Workgroup-Name
workgroup=MYGROUP

Sonraki, bu dosyaya bilgisayarınız için bir NETBIOS adı eklemek iyi bir fikirdir.
Aşağıdaki komut gözat listesi ile birlikte gösterilen yorum olur:
#local computer NetBIOS name
netbiosname=cosmic
#server string is the equivalent of the NT Description field
server string=Samba Server

Eğer hosts allow komutunu aktive ederseniz, belirtilen ağa erişimi
sınırlayabilirsiniz. Aşağıdaki öntanımlı yerel bilgisayarda (127.), 192.168.2.0 ve
192.168.1.0 ağ IP adresleri ile birlikte, ağlara erişimi sınırlayabilirdi.
;hosts allow = 192.168.1 192.168.2 127.

Öntanımlı yazıcı ayarları, bu samba sunucudan yazıcıları paylaşmak için
gereklidir. Gösterildiği gibi, CUPS ile birlikte işbirliğini etkinleştirmek için
yazdırma komutunu değiştirmek isteyeceksiniz.
Printcap name=/etc/printcap
load printers=yes
;printing=bud
printing=cups

Eğer özel bir konuk hesabı yapılandırmak istiyorsanız, useradd komutunu
kullanarak, bu komutu aktifleştirebilirsiniz.
;guest account=pcguest

Bu komut, bu samba sunucuya bağlanan he bilgisayar için günlük dosyalarını

ayarlar. Örneğin, allaccess ismindeki bir bilgisayar, bu samba sunucuya
bağlanırsa, /var/log/samba/allaccess.log içinde kendi erişim sorunlarının bir
günlüğünü bulabilirsiniz.
log file = /var/log/samba/%m.log
max log size=50

security komutu biraz anlaşılması güç olabilir. Bağlantıları anlatan bu komut
yerel şifre veritabanını kontrol eder. Eğer bir PDC olarak bu bilgisayarı
yapılandırıyorsanız uygundur.
securiy=user

Eğer bir domain üzerinde bir üye sunucusu olarak bu bilgisayarı yapılandırmak
istiyorsanız, bir PDC'den bir şifre veritabanı kullanmak isteyeceksiniz. Tuhaf bir
şekilde yeterlidir, bu durumda aşağıdaki komutu yerine kullanırdınız.
security=domain

Alternatif olarak, bir PDC olmayan başka bilgisayardan bir veritabanı kullanmak
istiyorsanız, aşağıdaki komutu yerine kullanırdınız.
security=share

Dört temel yetkilendirme seçeneği vardır: share, user, server ve domain.
Öntanımlı olan “user” dır. Eğer server yetkilendirme seçeneğini kullanıyorsanız,
kullanıcı adları ve şifrelerinin veritabanını taşımak için başka samba sunucu
adlandırabilirsiniz.
Eğer domain yetkilendirme seçeneğini kullanıyorsanız, bir NT/2000/XP domain
kontrolleyicisi adlandırabilirsiniz.
Not: Samba 3.0 ile, bir Active Directory ağı üzerinde bir üye sunucusu olarak
Sambası etkinleştirilmiş bir Linux bilgisayarını yapılandırabilirsiniz.

Eğer security=domain ya da server ayarlarsanız, şifre sunucusunun ismi ile
birlikte bu komutu aktifleştirebilirsiniz.
;password server=<NT-Server-Name>

Linux büyük-küçük harf duyarlıdır. Eğer sekiz karaktere kadar şifrelerini ve
kullanıcı adlarını küçük-büyük harf duyarlılığını kapatmak isterseniz, şu
komutları aktifleştirin.
;password level=8
;username level=8

Windows 95 ya da Windows NT-4'ten daha eski işletim sistemleri ile bir ağa
sahip olmadıkça, şifreleme Microsoft Windows bilgisayarlar için öntanımlı olarak
etkinleştirilir. Bu yüzden, bu komutları aktive etmek isteyeceksiniz. Bu bölümde
sonraki samba şifre dosyasını nasıl ayarlayacağınızı anlatacağız.
;encrypt passwords=yes
;smb passwd file = /etc/samba/
smbpasswd

Eğer Linux ve Microsoft bilgisayarınız için aynı kullanıcı adlarını
yapılandırırsanız, aşağıdaki komutları etkinleştirin. Onlar farklı hesaplar

üzerinde şifreleri senkronize etmeye yardım eder.
;unix password sync = Yes
;passwd program = /usr/bin/passwd %u
;passwd chat = *New*Unix*password* %n\n \
;*Retype*new*Unix*password* %n\n \
*passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully

Eğer Linux bilgisayarlarınız üzerinde kullanıcı adları, windows kullanıcı
adlarınızla aynı değilse, aşağıdaki veritabanı içinde eşleyen kullanıcı adlarının
bir veritabanını etkinleştirmek isteyeceksiniz.
;usernames map = /etc/samba/smbusers

Aşağıdaki komutu atkive etme yoluyla bağlantıların bilgisayar istemcisi
tarafından yerel samba yapılandırmasını özelleştirebilirsiniz. Bilgisayara özgü
komut dosyalarını yapılandırma karışıktır.
;include = /etc/samba/smb.conf %m

Socket seçeneklerini yapılandırma aynı zamanda RedHat sınavına hazırlanma
kitapçığında belirtilen “temel işlem” yapılandırma becerilerinden daha fazlasını
gerektirir.
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192
so_SNDBUF=8192

Eğer bilgisayarınız bir ağdan daha fazlasına bağlanırsa, buradaki samba
sunucunuz tarafından hizmet verilen ağları belirtebilirsiniz.
;interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24

Eğer diğer ağlarla birlikte gözatma listenizi tutmak isterseniz, buradaki ağlar ya
da o bilgisayarları belirtebilirsiniz.
;remote browse sync=192.168.3.25
192.168.5.255

Eğer diğer bilgisayarlar gözatma listesi bulmada sorun yaşarsa, subnet'ler ya
da belirli bilgisayarlar ile listeyi paylaşmak için samba'ya söyleyebilirsiniz.
;remote announce = 192.168.1.255
192.168.2.44

Gözatıcı seçimi kazanmada yerel bilgisayar için sadece onu daha kolay yapmak
isteyeceksiniz, preferred master komutunu aktive edin.
;local master = no
;os level = 33
;preferred master = yes
;domain master = yes

Eğer ağınız üzerinde Windows 95 bilgisayarlarınız varsa, bu komutu aktive
etmek isteyeceksiniz.
;domain logons = yes

Aşağıdakl komutlar bilgisayar ya da kullanıcılar tarafından Microsoft komut

satırı grup dosyalarını ayarlar. Komut sonradan yerel samba sunucusu üzerinde
Microsoft kullanıcı profillerini kayıt eder. Bu komutlar bir windows bilgisayarına
siz erişmedikçe RedHat sınavlarında test edilemez.
;logon script = %m.bat
;logon script = %U.bat
;logon path = \\%L\Profiles\%u

Eğer çoklu gözatma yöntemlerine sahipseniz, diğer bilgisayarlarda arama için
samba sunucunuz tarafından kullanılan düzeni ayarlayabilirsiniz. Bu belli komut
herhangi mevcut lmhoots dosyası tarafından takip edilen ilk WINS sunucusuna
bakar, eğer her iki seçenek başarısız olursa isimler için bir broadcast isteği ağa
gönderilir.
;name resolve order = wins lmhoots bcast

Eğer aşağıdaki komutu etkinleştirirseniz, Samba yerel bilgisayar üzerinde bir
WINS sunucusunu aktifleştirir.
;wins support = yes

Alternatif olarak, ağ üzerinde bir uzak WINS sunucusuna yerel bilgisayarı
konumlayabilirsiniz. Tabi w.x.y.z için IP adresleri yedeklemek zorunda kalırdınız.
;wins server = w.x.y.z

Eğer ağ üzerinde WINS olmayan yeterli bilgisayarlar varsa, Linux bilgisayarlar
gibi, Samab sunucu yazılımı olmaksızın bu komutu etkinleştirebilirsiniz.
;wins proxy = yes

Eğer bu ayarı, yes'e değiştirirseniz, isim aramaları mevcut DNS veritabanları
üzerinden gidebilir.
dns proxy = no

Geri kalan komutlar oldukça açıklayıcıdır, ancak dosya transferleri ile birlikte
soruna yol açabilen bu değişkenleri değiştirme olarak, bu değişkenleri asla
değiştirmedik.
#Case Preservation can be handy – system default is -no#NOTE: These can be sent on a per share basis
;preserve case = no
;short preserve case = no
#Default case is normally uppercase for all DOS files
;default case = lower
#Be carefully with case sensitivity – A can break things!
;case sensitive = no
Not: Eğer kullanıcı adı ve şifrelerinin bir windows veritabanını kullanmak için bir
samba sunucu ayarlamak isterseniz, winbindd programcığını aktive etmeye
ihtiyaç duyacaksınız. smb.conf içindeki doğru ayarlarla birlikte, Linux sisteminiz
üzerinde seçiminizin UID'ler ve GID'ler ile birlikte aynı zamanda Microsoft
kullanıcıları ve gruplarını ayarlayabilirsiniz.

Paylaşım Ayarları
Bu kısımdaki ilk dört satır kullanıcıda giriş yapılan ev dizinini otomatik olarak
paylaşan [homes] paylaşımını tanımlar. Her kullanıcı onların kendi ev dizinine

erişimi alır; browsable=no komutu her birinin ev dizininden kullanıcıları uzak
tutar.
Öntanımlı /homes dizini yoktur. O sadece bir etikettir. Bir home dizini
sağlamaya ihtiyacınız yoktur, çünkü samba paylaşılan dizini tanımlamak için
/etc/passwd ve /etc/shadow içindeki kullanıcının hesap kaydını okuyacaktır.
Öntanımlı olarak bu, bilinmeyen kullanıcılara erişimi izin vermez (guest ok =
no). Eğer tercih ederseniz, bu paylaşımı kullanabilen sistemleri sınırlayabilirsiniz
(hosts allow = ? ve host deny = ?)
#=====Paylaşım Tanımları=====#
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writable = yes
Not: Eğer belirli bir samba değişkeninin anlamını unutursanız, man smb.conf
komutu ile daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

RedHat 9 üç değişken içerir:
➔

➔

➔

valid users =%, öntanımlı olarak yerel bir hesapla birlikte tüm kullanıcılar
bu paylaşımı kullanarak onların ev dizinini paylaşabilir, bu komut
servisinin ismini ekler.
create mode = 664; bu paylaşım üzerinden ev dizininize dosyaları
kopyaladığınız ya da oluşturduğunuz zaman izinleri ayarlar. Öntanımlı 744
oluşturma kipine karşılık gelir. Bu, dosya sahibine rwx izinlerini verir ve o
bilgisayar üzerindeki diğer kullanıcıların izinleri read-only'dir.
directory mode = 755; oluşturma kipine benzerdir, bu paylaşım üzerinden
dizin oluşturduğunuz zaman izinleri ayarlar. RHEL 3 için öntanımlı, eğer
bir directory mode belirtmediyseniz, 755'tir.

Eğer aşağıdaki kıtada komutları aktifleştirirseniz, Microsoft Windows
Workstations için bir netlogon ayarlayabilirsiniz. Çünkü samba etkinleştirilen
Linux Workstations için bile netlogon paylaşımları yoktur, bu kısım fonksiyonel
olarak doğrulamak için bir Microsoft Windows bilgisayarı gerektirir. Eğer RedHat
sınavları boyunca bir Microsoft Windows bilgisayara erişeceğinize inanıyorsanız,
bu kısmı dikkatlice çalışın.
#Un-comment the following and create the netlogon directory for
#Domain Logons
;[netlogon]
;comment = Network Logon Service
;path = /home/netlogon
;guest ok = yes
;writable = no
;share modes = no

Sonraki kıta, Microsoft Windows Workstations için profilleri yapılandırır. Çünkü
bu profiller o workstation'ların birine giriş yaptığınız zaman bir Microsoft
Windows registry'sinin bir parçası olur, sadece Linux bilgisayarları bir ağ
içindeki bu kısmı yapılandırmak olası değildir.
#Un-comment the following to provide a specific roving profile
#share; the default is to use the user's home directory
;[Profiles]
;
path = /home/profiles

;
;

browseable = no
guest ok = yes

[printers] kıtası normal olarak domain ya da bilgisayarınız üzerindeki hesaplarla
birlikte tüm kullanıcılar tarafından erişime izin vermek için çalışır. Eğer belirli
kullanıcılara erişimi sınırlandırmak istiyorsanız, bu öntanımlı dosya içinde sonra
[fredsprn] kıtasına bakın. Spool dizini (/var/spool/samba) erişilebilir değilken,
uygun yazılar onların NETBIOS isimleri yoluyla göz atılabilir. Bu bölümde
sonradan bir yazıcı yapılandırdığınız zaman, otomatik olarak tasarladığınız isim
NETBIOS ismi olur.
# NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to
#specifically define each individual printer
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
#Set public = yes to allow user 'guest account' to print
guest ok = no
writable = no
printable = no

Eğer [tmp] paylaşımını aktifleştirirseniz, dosyaları paylaşmak ve yüklemek için
insanların standart konumudur; tüm kullanıcılar bu paylaşımda yazma erişimi
alır.
#This one is useful for people to share files
;[tmp]
; comment = Temporary file space
; path = /tmp
; read only = no
; public = yes

Aşağıdaki kıta, yorum yoluyla önerildiği gibi, staff isimli grup tarafından
paylaşılan /home/samba dizinini yapılandırır. NIS üzerinden ya da /etc/gruop
içinde bu grubu yapılandırabilirsiniz. Bölüm-11'de kullanıcı özel grup şeması
içinde tanımlandığı gibi /home/samba için izinler ve özel sahipliği
yapılandırmaya ihtiyaç duyacaksınız.
# A publicly accessible directory, but read only, except for people
# in the “staff” group
;[public]
; comment = Public Stuff
; path = /home/samba
; public = yes
; read only = yes
; write list = @staff

Eğer aşağıdaki kıtayı aktifleştirirseniz, bir kullanıcı için yalnızca bir yazıcı
yapılandırırsınız. Öntanımlı RHEL 3 smb.conf dosyası, bu dosya içinde bir
hataya sahiptir. O, /home/mehmet olarak Mehmet'in ev dizinindeki yolu listeler.
#A private printer, usable only by fred. Spool data will be
#placed in mehmet's home directory. Note that fred must have
#write access to the spool directory,
#wherever it is.
;[mehmetsprn]
;
comment = Mehmet's Printer
;
valid user = mehmet
;
path = /home/mehmet

;
;
;
;

printer = mehmets_printer
public = no
writable = no
printable = yes

Bu kıta Mehmet'in kişiye özel kullanımı için bir dizin yapılandırır. O'nun samba
yapılandırma dosyası içinde neden eklendiğine emin değilim, kullanıcı olarak
Mehmet zaten bu bilgisayar üzerinde bir ev dizinine sahiptir. Path için en iyi
konum /home/dizini ile birliktedir.
#A private directory, usable only by mehmet. Note that mehmet
#requires write access to the directory.
;[mehmetsdir]
; comment = Mehmet's Service
; path = /usr/somewhere/private
; valid users = mehmet
; public = no
; writable = no
; printable = no

Aynı zamanda, iş istasyonu olarak dizinleri ayarlayabilirsiniz; %m değişkeni
samba sunucuya bağlanan bilgisayarın ismi tarafından yer değiştirilir. Path için
en iyi konum /home/pc/%m dizinidir.
#The %m gets replaced with the machine name that is connecting.
;[pchome]
; comment = PC Directories
; path = /usr/pc/%m
; public = no
; writable = yes

Aşağıdaki kıta [tmp] paylaşımından birazcık farklıdır. Bir kez bağlandığında,
sadece bağlanan kullanıcı bir konuktur. Bir konuk kullanıcı yapılandırmaksızın,
bu hiçbir kullanıcıda öntanımlı değildir.
# A publicly accessible directory, read/write to all users. Note
# that all files created in the directory by users will be owned
# by the default user, so any user with access can delete any
# other user's files. Obviously this directory must be writable
# by the default user. Another user could of course be specified,
# in which case all files would be owned by that user instead.
;[public]
; path = /usr/somewhere/else/public
; public = yes
; only guest = yes
; writable = yes
; printable = yes

Sonuç olarak, bu bi grup dizini oluşturan kullanıcı özel grup şeması üzerindeki
başka bir varyasyondur. [public] kıtasından farklı olarak, bu paylaşım özeldir.
# The following two entries demonstrate how to share a directory so
# that two users can place files there that will be owned by the
# specific users. In this setup, the directory should be writable
# by both users and should have the sticky bit set on it to prevent
# abuse. Obviously this could be extended to as many users as required.
;[myshare]
; comment = Mary's and Fred's stuff
; path = /usr/somewhere/shared
; valid users = mary fred
; public = no

;
;
;

writable = yes
printable = no
create mask = 0765

Bu bölüm adı sadece, eğer servis browseable ayarlanırsa gösterilecek ismi
içerir (browseable=yes).

Bir Domain'e Katılma
Eğer bir samba sunucu yapılandırırsanız ve o ağınız için PDC değilse, domain'e
katılmak için onu ayarlamaya ihtiyaç duyacaksınız. Aslında, ağ için domain
kontrolleyicisi üzerinde bir hesap yapılandırıyorsunuz. Bu ağ üzerinde bir
domain olduğu sürece, aşağıdaki komutla yapmak kolaydır:
#net rpc join -U root

Bu PDC üzerinde yönetici kullanıcının root olduğunu varsayar; eğer bir Microsoft
Windows bilgisayar tarafından yönetilen bir domain'e katılırsanız, yönetici
kullanıcı administrator'dur. Eğer başarılı olursa, uzak PDC üzerindeki root şifresi
için komutlanır. Yerel bilgisayar için bir hesap /etc/password içindeki PDC'nin
kullanıcı veritabanına eklenir.
Not: Eğer RedHat Linux 9 kullanıyorsanız net rpc komutu mevcut değildir.
“smbpasswd -j domain -r domaincomputer -U root “ komutunu kullanmak ya da
yükseltmek zorundasınız.

Samba Kullanıcılarını Yapılandırma
Samba kullanıcılarını ayarlamanın en çabuk yolu smbadduser ve smbpasswd
komutlarıdır. Linux bilgisayarınız üzerinde geçerli hesaplardan sadece yeni bir
samba kullanıcısı oluşturabilirsiniz.
Samba Kullanıcılarını Yönetme
Linux sisteminiz üzerinde hesaplara sahip Linux kullanıcılarınızdan bağımsız bir
liste üzerinde samba kullanıcıları ayarlayabilirsiniz. Samba geliştirme takımı
bunu yapmayı seçer. Çünkü:
➔
➔
➔

Tüm Linux kullanıcılara samba erişimi vermenin sebebi yoktur.
Windows NT/2000/XP yoluyla kullanıcı erişimini yönetmek isteyebilirsiniz,
bu yüzden Linux samba kullanıcılarınız hakkında ille de bilmek gerekmez.
Samba
kullanıcı
yetkilendirmesi
metin
şifrelerini
temizlemeyi
gerektirebilir. Bu, potansiyel olarak Linux sisteminizi tehlikeye atabilirdi.

Bu özellikleri desteklemek için, /etc/samba dizinindeki smbusers ve smbpasswd
dosyaları içindeki ayrık kullanıcı hesaplarını ayarlayabilirsiniz. Yeni bir kullanıcı
yapmak ve etkinleştirmek için iki adım gereklidir:
1) Kullanıcı için bir şifre ekleyin ve isim yoluyla bir samba kullanıcı girişi
oluşturun.
2) Yeni kullanıcı için samba erişimini etkinleştirin.
Eğer istediğiniz kullanıcı adı henüz mevcut değilse, useradd username komutu

ile onu oluşturun. Sonra smbpasswd komutu ile bir samba kullanıcısı olarak
yukarıdaki kullanıcıyı ayarlayabilirsiniz. Bir şifre girmek için aşağıdaki komutu
kullanın. O şifre, o bilgisayarda direk olarak giriş yaparak kullanılan şifreden
farklı olabilir.
#smbpasswd -a newUser
New SMB password:
Retype SMB password:
#

Sonra, bu kullanıcı için samba erişimini etkinleştirmek için, aşağıdaki komutu
çalıştırın.
#smbpasswd -e newUser
Enabled user newUser
#

smbpasswd yoluyla yapılan değişiklikler ağınız için kullanıcı adı ve şifre ile
birlikte sisteme kopyalanan samba sunucuya geçilir.
Eğer ağınız için bir PDC olarak samba yapılandırıyorsanız, /etc/passwd dosyası
sisteminiz
için
temel
kullanıcı
adları
ve
şifreler
belirlenmelidir.
/etc/samba/smbpasswd yapılandırma dosyasında tüm şifreleri eklemek için
mksmbpasswd.sh betiğini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda öğrenmeniz
gereken değişik smbpasswd komutları vardır:
Smbpasswd parametresi

Açıklama

-a username

/etc/samba/smbpasswd'ye belirtilen kullanıcı
adını ekler.

-d username

Belirtilen kullanıcı adını etkisizleştirir, bu
yüzden
Microsoft
ağından
o
şifreyi
etkisizleştirir.

-e username

Belirtilen kullanıcı adını etkinleştirir; -d'nin
zıttıdır.

-r computername

Uzak bir bilgisayar üzerindeki Windows ya da
Samba şifrelerinizi değiştirmenize izin verir.
Normal olarak -U ile birlikte gider.

-x username

/etc/samba/smbpasswd'deki belirtilen kullanıcı
adını siler.

Alıştırma 8-1
Ev Dizinlerini Kullanma
Bu çalışmada, temel ev dizini paylaşımını öğreneceğiz. Birinin samba sunucu
olması gereken iki bilgisayara ihtiyaç duyacaksınız. Diğeri Linux ya da Microsoft
Windows iş istasyonu olabilir. İş istasyonundan Samba sunucusuna
bağlanacaksınız ve Samba sunucusu üzerindeki ev dizininizdeki dosyalara
erişeceksiniz.
1. Bu bölümde önceden tanımlanan yöntemleri kullanarak başlatma için
Samba sunucusunu kurun ve yapılandırın.
2. /etc/samba/smb.conf yapılandırma dosyasını açın. workgroup'ın mevcut
değerine bakın.
3. workgroup'ın aynı değerine sahip olan ağınız üzerindeki bilgisayarlara
emin olun. Eğer bilgisayarınız bir domain üzerindeyse, domain'in adını

workgroup'a ayarlayın. Eğer bu ağ üzerinde zaten bir WINS sunucu yoksa,
aynı zamanda wins support = yes komutunu aktifleştirmek isteyeceksiniz.
4. testparm komutu ile Samba yapılandırma dosyanızın söz dizimini

deneyin.
5. testparm komutunun çıkışında görebildiğiniz herhangi sorunları okuyun
ve adresleyin. smb.conf yapılandırma dosyanız ile birlikte herhangi söz
dizimi sorunlarını giderin.
6. Aşağıdaki komutlarla Samba veritabanı içindeki sunucu üzerindeki root
kullanıcısını ayarlayın (uygun bir şifre girin)
# smbpasswd -a root
# smbpasswd -e root

7. Aşağıdaki komutla smb.conf dosyanı Samba'nı yeniden okuduğuna emin
olun.
# service smb reload

8. Şimdi aynı domain ya da Workgroup üzerindeki uzak bir Linux ya da
Microsoft Windows iş istasyonuna gidin.
9. Eğer aşağıdaki komutla Samba sunucudan bilgisayarların listesine göz
atabiliyorsanız, büyük olasılıkla WINS düzgün çalışıyordur. (Alternatif
olarak, bir Windows bilgisayardan, Ağ Komşuları penceresi içinde
bilgisayarların listesini görmelisiniz).
# smbclient -L sambaserver -U root

10. Uzak Samba sunucu üzerinde root kullanıcı adını girin.
11. Eğer Linux bilgisayar üzerindeyseniz, boş bir yerel dizin üzerindeki uzak
dizin [homes] paylaşımını yapılandırmak için, smbmount ya da mount
komutunu kullanın (root kullanıcısı ya da normal kullanıcıya bağlı olarak).
Örneğin, root kullanıcısı olarak, aşağıdaki komutla yerel /mnt/share dizini
üzerinde bağlayabilirdiniz.
# mount -o username=root “//sambaserver/homes” /mnt/share

12. Sonucu test edin. Uzak bilgisayar üzerindeki ev dizininize göz atabiliyor
musunuz?
Red Hat Samba Sunucusu Yapılandırma Aracı
RHEL samba sunucusu için redhat-config-samba (system-config-samba) komutu
ile çalıştırılabilen bir GUI yapılandırma aracı içerir. Bu araç ile paylaşımlı dizinleri
yapılandırabilir ve temel global parametreleri ayarlayabilirsiniz. Bu araç ile aynı
zamanda Samba kullanıcı adlarını ve şifrelerini yapılandırmak için
kullanabilirsiniz. Bir başka deyişle, smbusers ve smbpasswd dosyaları
üzerinden Samba kullanıcı adları ve şifreleri kadar smb.conf dosyanızıda
yapılandırmak için bu aracı kullanabilirsiniz.
Global Ayarlar
Samba Sunucu Yapılandırma aracını görmek için Samba Sunucusu Yapılandırma
aracındaki Preferences -> Server Settings menüsünü kullanabilirsiniz. Temel
ayarlar workgroup ve server string değişkenlerini ayarlar.

Bu aracı kullandığınız ve öntanımlı değişkenleri atadığınız zaman, o smb.conf
dosyanızdan değişkeni siler. Örneğin, eğer workgroup adını Workgroup'a
ayarlarsanız, bu araç smb.conf dan workgroup komut satırını siler. Bu yüzden,
Samba Sunucu Yapılandırma aracını kullanmadan önce, smb.conf dosyasının
yedeğini almak iyi bir fikirdir.
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, Security sekmesi birkaç ayar barındırır.






Authentication Mode, /etc/samba/smb.conf içindeki security değerini
ayarlar. Öntanımlı user dır.
Authentication Server, password server'ın konumunu ayarlar. Öntanımlı
değer yoktur.
Kerberos Realm; Authentication Mode ADS seçildiğinde aktif hale gelir.
Kerberos Bölgesini ifade eder.
Encyrpt Password, aynı isimli değişken ile ilgilidir. Öntanımlı yes'tir.
Guest Account aynı isimli değişken ile ilgildir. RHEL içinde öntanımlı
nobody'dir.

Paylaşım Ayarları
Add Share düğmesine tıklayın. Bu aşağıdaki şekilde görülen Samba Paylaşımı
Oluştur penceresini açar. Basic sekmesi paylaşımla ilgili temel parametreleri
tanımlamanıza yardım eder:







Directory, path değişkenini kullanarak, paylaştırmak istediğiniz dizini
tanımlar.
Share Name, dizin ismini son kısmında alınır. Örneğin, eğer
/usr/share/to/path1 paylaşıyorsanız, Samba paylaşım adı olarak [path1]
atar.
Description,
kullanıcıların
gözat
listesinde
görebildiği
yorumu
tanımlamanıza izin verir.
Writable ve Visible seçenekleri, paylaşılan dizinini yazılabilir ve görülebilir
olmasını ayarlar.

Access sekmesi basittir. Bu sekmede, smbpasswd yapılandırma dosyasından
belirli kullanıcılara erişimi sınırlamanıza izin verir. Bir başka deyişle, sadece
Samba şifre veritabanından kullanıcılara erişimi sınırlayabilirsiniz.

Samba Kullanıcıları
Samba Sunucusu Yapılandırma aracı aynı zamanda /etc/passwd yapılandırma
dosyanız içindeki halihazırdaki kullanıcılar üzerine temelli, Samba kullanıcılarını
yapılandırmanıza izin verir. Ne yazık ki, sadece bu yazıdaki gibi yerel şifre
veritabanlarını kullanabilirsiniz. Ancak, bu bilgisayar üzerindeki Microsoft
kullanıcı adlarını yapılandırmak için yeterlidir. Samba Sunucusu Yapılandırma
aracında Samba kullanıcıları eklemek için, Preferences menüsünden Samba
Users'a tıklayın. Bu aşağıdaki pencereyi açar.

Bu listede mevcut yapılandırılmış Samba kullanıcılarını bir listesi vardır. Yeni
kullanıcı eklemek için Add User'a tıklayın. Bu aşağıdaki gibi Yeni Samba
Kullanıcı Oluşturma penceresini açar. Bu pencere içinden:
/etc/passwd içinden mevcut bir kullanıcı seçin.
 Microsoft Windows kullanıcı adındaki karşılığını girin.
 O Samba kullanıcısı için bir şifre ayarlayın. Kullanıcının Linux şifresinden
farklı olabilir.
Bittiği zaman OK'a basın. Doğal olarak, aynı zamanda her Samba kullanıcısı için
Windows kullanıcı adı ve şifresini değiştirebilirsiniz.


Bir Public Paylaşım Oluşturma
İlk olarak bu amaç için /home/publicshare dizinini oluşturun. Create Samba
Share penceresini açmak için Ekle'ye tıklayın. Dizin metin kutusuna
paylaştırmak istediğiniz dizini girin. Uygun açıklamayı girin ve Read/Write
erişimini seçin. Access tab'ında “herkese erişime izin ver” seçeneğini
işaretleyin. TAMAM'a tıklayın ve File | Quit komutu ile Samba sunucusu
yapılandırma aracından çıkın.
Şimdi metin düzenleyiciden direk olarak görevi bitirmek zorundasınız. Şimdiye
kadar ki girişler /etc/samba/smb.conf yapılandırma dosyasına aşağıdaki
komutları ekler:
[publicshare]
comment = Shared Public Directory
path = /home/publicshare
writeable = yes
guest ok = yes

Şimdi bu komutları yapılandırmak isteyeceksiniz. [publicshare] bilgisayarınız
üzerindeki bir Linux hesabı ile tüm kullanıcılara erişilebilir olmalıdır. O aynı
zamanda, konuk kullanıcılara ve diğerlerine erişimi kısıtlamalıdır. Domaininize
(.mycompany.com) herhangi erişimi sağlamak isteyeceksiniz ve şüphelenilen
domain içindeki herkese erişimi kısıtlamak isteyeceksiniz (evil.cracker.com).
Son olarak, geçerli kullanıcılara paylaşımlarınız erişilebilir olmalıdır.
Bu kıtada son komutu değiştirmek isteyeceksiniz. guest ok = no olarak
öntanımlıdır, sadece komutu silin ya da aşağıdaki gösterildiği gibi değiştirin:
guest ok = no

Verilen domain'e tüm kullanıcıların erişimini sağlamak için, aşağıdaki komutu

ekleyebilirsiniz.
hosts allow = .mycompany.com

Ağ içinde belirtilen bir bilgisayara erişimi kısıtlamak istiyorsanız, bu komutun
sonuna “EXCEPT guest.mycompany.com” u ekleyebilirsiniz. Alternatif olarak,
eğer bu domain 192.168.99.0 ağı üzerindeyse, aşağıdaki komutların birini
kullanabilirsiniz.
hosts allow = 192.168.99.
hosts allow = 192.168.99.0/255.255.255.0

Aşağıdaki gibi bir komutla özellikli olarak bilgisayarlara erişimi kısıtlayabilirsiniz:
hosts deny = evil.cracker.com

Ya da hosts allow komutu gibi aynı formatta IP adreslerini onun yerine
kullanabilirsiniz. smb.conf yapılandırma dosyasında paylaşım özniteliklerini
tanımlarsınız. Fakat “sticky bit” içeren aşağıdaki komutla paylaşımı bağdaşan
dizini değiştirmeye ihtiyacınız var:
#chmod | 777 /home/publicshare
Sınav İzlemesi
chmod komutundaki 777 dizin izin karakteridir. Önündeki “|” digit'i “sticky bit” olarak bilinir.
Stick bit'i etkinleştirme yoluyla, dizin içindeki herhangi birşeyi yapabileceğini herhangi
birisine söyleyebilirsiniz (777 izin değerinden dolayı). Fakat sadece dosyalama yaparlar! Aksi
takdirde, herhangi kullanıcı Publicshare'niz içindeki herhangi dosyayı silebilir ya da adını
değiştirebilir.

/etc/samba/smb.conf Değişikliklerini Test Etme
/etc/samba/smb.conf'deki herhangi değişiklikleri yaptıktan sonra, üzerine onu
koymadan önce sisteminizi test etmek iyi bir fikirdir. testparm test aracı ile
samba yapılandırma dosyası üzerinde basit sözdizimi kontrolü yapabilirsiniz. Bu
sadece temel metin sözdizimi ve komut kıtalarını kontrol eder.

Alıştırma 8-2
Paylaşımlarla Birlikte Samba'yı Yapılandırma

Bu çalışmada, yapılandırılmış herhangi yazıcıları ve bir dizini paylaşarak, faydalı
bir şeyler yapmak için Samba'yı yapılandıracağız. Bu amaç için, Samba
Sunucusu Yapılandırma aracı ile herhangi bir şey yapmayın; bu yüzden bir
metin düzenleyicide direk olarak /etc/smba/smb.conf dosyasını düzenlemeye
ihtiyaç duyacaksınız.
1. Bu bölümde önceden tanımlandığı gibi Windows Dosya Sunucu Paket
Grubu ya da Samba RPM'lerini kurun.
2. Bir /home/ftp/public dizini oluşturun. Tam izinler ile (770) ftp kullanıcı ve
grubuna sahipliğini değiştirin.
3. Bir metin düzenleyicisinde /etc/samba/smb.conf dosyasını açın.
4. Tüm kullanıcılara tüm kurulu yazdırma kuyruklarını paylaştırmak için
Samba'yı yapılandırın. Normal olarak, smb.conf içindeki öntanımlı
[printers] kıtası yeterlidir. Ancak, bir konuk hesabı oluşturuyorsanız,
aşağıdaki gösterildiği gibi son komutu eklemek isteyeceksiniz.
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
printable = yes
guest ok = yes

5.

/home/ftp/pub dizin ağacını salt okunur kipte public olarak paylaşmak
için Samba'yı yapılandırın. Paylaşım Tanımlamaları kısmında, aşağıdaki
komutu ekleyebilirsiniz:
[pub]
comment = shared FTP directory
path = /home/ftp/pub

6. Tüm public paylaşımlara konuk erişimini izin verin. smb.conf içinde, [pub]

kıtasına aşağıdaki satırı eklemeyin.
guest ok = yes

7. Bir guest hesabı oluşturduğunuz için, smb.conf içinde aşağıdaki komutu
aktifleştirmeye ihtiyaç duyacaksınız.
; guest account = pcguest

8. pcguest için bir guest hesabı oluşturun; kullanılmayan bir UID ve GID 600
ile onu ilişkilendirin. Şifresini “anonymous” a ayarlayın. Bunu yapmanın
en kolay yolu aşağıdaki komutlardadır:
# useradd pcguest -u 600
# passwd pcguest

9. Bağlanan her bilgisayar host'u için ayrı günlük dosyaları oluşturun. Bu
zaten aşağıdaki komutla öntanımlı olarak aktive edilir.
log file = /var/log/samba/%m.log

10. Eğer yapılandırılmış bir WINS sunucuya sahipseniz, bir WINS istemcisi
olarak katmak için Samba'yı yetkilendirin. wins support komutunu
etkinleştirmek istemiyorsanız, WINS sunucunuzun IP adresine wins server
komutunu göstermek için aşağıdaki yapın (rastgele bir IP adresi ekledim).
wins server = 10.11.12.13

11. smb.conf dosyasına değişiklerinizi kaydedin.
12.Samba'nın çalışıp çalışmadığını service smb status komutu ile
görebilirsiniz.
Eğer
çalışmıyorsa,
service
smb
start
komutu
başlatabilirsiniz. Eğer çalışıyorsa, aşağıdaki komutla yapılandırma
dosyanızı yeniden okumasını sağlayabilirsiniz.
# service smb reload

BÖLÜM 8.02
Yazdırma Servisleri
RHEL 3 bir yazdırma servisi ile (CUPS) birlikte gelir. /etc/cups dizini içinde CUPS
yapılandırma dosyaları üzerinden direk olarak yazıcıları yapılandırabilirsiniz.
CUPS Internet Print Protokolünün Unix/Linux uygulamasıdır.
CUPS'u Kurma ve Başlatma
CUPS 10 adet paket içerir. Eğer kendiniz paketleri kurmayı öğrenmek
istiyorsanız,
paket
yönetim
aracı
içindeki
paketler
ya
da
/usr/share/comps/i386/comps.xml dosyasını yeniden gözden geçirin. Aşağıdaki
komutla cups'u başlatabilirisiniz.
#service cups start

Cups Yapılandırma Dosyaları
/etc/cups dizini içinde yazıcı yapılandırma dosyaları vardır.

Cups Yapılandırma Dosyası

Açıklama

/etc/cups/classes.conf

Yazıcıların farklı sınıflarını belirtir. Bir yazdırma
sınıfı değişik yazıcıları içerebilir. Bir yazdırma
sınıfı yazdırdığınız zaman, cups burada
belirtildiği gibi, o sınıf içindeki ilk mevcut
yazıcıdaki yazdırdığınız işi gönderir.

/etc/cups/client.conf

Bu bilgisayar için öntanımlı CUPS sunucuyu
ayarlar; yerel ya da başka uzak yazıcı sunucu
olabilir.

/etc/cups/cupsd.conf

Ana CUPS yapılandırma dosyası

/etc/cups/mime.convs

Resimler ve belgeler
süzgeçlerini içerir.

/etc/cups/mime.types

CUPS yazıcıları üzerinden işlenebilen dosya
türlerini ayarlar.

/etc/cups/printers.conf

CUPS web tabanlı aracı yoluyla yapılandırılan
yazıcıları belgeler.

/etc/cups/pstoraster.convs

Postscript yazıcıları destekleyen bir değişim
süzgeci içerir.

/etc/printcap

Samba tarafından kullanılan paylaşım için
yazıcıların bir listesini ekler.

gibi,

dosya

biçim

RedHat Yazıcı Yapılandırma Aracı
Bu aracı redhat-config-printer komutu ile ya da Ana Menü | Sistem Ayarları |
Yazdırma'yı tıklayarak başlatabilirisiniz. Yazıcıları yönetmek için bu aracı
kullanabilirsiniz.
Not: RedHat yazıcı yapılandırma aracının bir metin kipi sürümünü geliştirdi.
Redhat-config-printer-tui komutu ile metin konsolundan onu başlatabilirisiniz.
Line Print Daemon (lpd) Komutları
Üç temel komut lpd servisi ile bağdaşır: lpr, lpq ve lprm. Onlar yazdırma
isteklerini kaldırmak, yazdırma istekleri kuyruğunu listeleme ve yazdırma
istekleri eklemek için kullanılır. Tek komut size bir ya da daha fazla yazdırna
kuyruklarını yönetmenize yardım edebilir: lpc

lpc = Line Print Command
Bilinen tüm kuyrukları görmek için, “lpc status” komutunu çalıştırın. Komut
çıktısında gördüğünüz gibi, çıktı, yapılandırılan tüm yazdırma aygıtları ve
kuyrukları kolayca taramanıza yardım eder.
Not: CUPS ile birlikte gelen lpc komutu yazdırma kuyruklarını başlatma ya da
durdurmayı destekler.

lpr = Line Print Request
Herhangi kullanıcı herhangi yerel yazdırma kuyruğundaki yazdırma isteklerini
göndermek için lpr'yi kullanabilir. Eğer color isimli kuyrukta yazdırmak
istiyorsanız, “lpr -Pcolor filename” komutunu kullanırdınız. Kuyruğun ismi ve -P
parametresi arasında boşluk yoktur.

lpq = Line Print Query
Yazdırma kuyruklarını listeler. Bu komutla ekrana gelen yazdırma kuyruğundan
herhangi bir iş silinmek istenirse, o isim iş numarasını vermek gerekir.
#lprm 376

lpq'nun kullanımı;
#lpq

şeklindedir.
CUPS Web Tabanlı Arayüz
CUPS'u yapılandırmanın başka yolu web-tabanlı arayüz üzerindendir.
Tarayıcıdan http://localhost:631 girdiğiniz zaman, ana CUPS yapılandırma
menüsü gelir. Yönetim menüsünde 7 seçenek vardır:
➔ ESP;
➔

➔
➔
➔
➔
➔

www.easysw.com'daki Easy Software Products ana sayfasını getirir.
CUPS GPL altında lisanslanmış diğer ürünlerden biridir.
Administration; Yazıcıları yönetmek ya da eklemek, yazdırma işlerini
yönetme ve yazıcıların sınıflarını ayarlamanıza izin veren temel bir
arayüzdür.
Classes; Yazıcıların gruplarını ayarlamanızı etkinleştirir.
Help; Geniş belgeleme sağlar.
Jobs; Aktif yazdırma işlerini görmenizi ve yönetmenizi etkinleştirir.
Printers; Yeni yazıcıları ayarlama ve mevcut yazıcıları yönetmenizi etkin
kılar.
Software; Eğer uygunsa mevcut sürümü yükseltmeyi etkin kılar.

CUPS'un kalbi Administration menüsüdür.
CUPS Yönetimi
Administration bölümüne girdiğinizde burada üç seçenek vardır. Classes
yazıcıların grubunu yapılandırmanızı etkin kılar. Belirli bir sınıf kullandığınız
zaman, CUPS bu sınıf içindeki ilk mevcut yazıcıdaki yazdırma izninizi yönetir.
Jobs, yazdırma kuyruğundaki mevcut yazdırma işlerinizi yönetmenize yardım
eder. Printers, mevcut yazıcıları yönetmenize ve yeni yazıcılar eklemenize izin
verir.
Yeni bir yazıcı sınıfı oluşturmak için, Add Class'a tıklayın. Ekrana aşağıdaki
menü gelir.
➔
➔
➔

Name; Yazıcı sınıfının adıdır. Eğer bu yazıcı grubunda yazdırmak
istiyorsanız, bu yazıcı sınıf adına bağlanabilir ya da çağırabilirsiniz.
Location; Yerel yazıcı sunucusunun IP adresi ya da ismi ayarlanmak
zorundadır.
Description; Yazıcı sınıfını tanımlamaya yardım etmek için seçtiğiniz
yorumu ekler.

Devam'a tıkladıktan sonra, yazıcı sınıfınız içindeki bir ya da daha fazla
yapılandırılan yazıcıyı eklemek için alacaksınız. Daha sonra CUPS web-tabanlı

aracı yeni bir yazdırma sınıfı oluşturur.
CUPS Paylaşımını Doğrulama
Bir kez bir CUPS yazıcısı için güvenliği yapılandırırsanız, /etc/cups/cupsd.conf
içinde onu doğrulayabilirsiniz. Bu dosyadaki güvenlik komutları oldukça basittir.
Öntanımlı olarak, bir CUPS yazıcısına erişme aşağıdaki gibi bir kıta ile yerel
bilgisayarda sınırlıdır.
<Location /printers/printer>
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
AuthType None
</Location>

Eğer world ile birlikte paylaşılan bir CUPS yazıcısı yapılandıyorsanız, kıtada fazla
bir komut göreceksiniz. Örneğin, altı çizili komuttan dolayı world ile birlikte
paylaşılır.
<Location /printers/printer>
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
AuthType None
Allow From All
</Location>

Doğal olarak belirli IP adresleri ağlarına erişimi sınırlayabilirsiniz. Örneğin,
192.168.30.0 ağına erişimi sınırlandırmak için;
Allow from All satırında aşağıdaki komutu yerine koyarsınız:
Allow From All 192.168.30.0/255.255.255.0

Aynı zamanda domain adları ya da bilgisayarı yerine koyabilirsiniz. Örneğin,
aşağıdaki komut example.com domain'den erişime izin verir.
Allow From *.example.com

RedHat
Yazıcı
Yapılandırma
aracını
kullanarak
bu
sınırlamaları
yapılandıramazsınız (redhat-config-printer). Bu yolla host-tabanlı güvenliği
ayarlamak isterseniz, direk olarak cupsd.conf yapılandırma dosyasını
düzenlemek zorunda kalacaksınız.

-9AĞ YÖNETİMİ
Sınavda
Her iki RedHat sınavı bir ağ üzerinde bir istemci olarak bir Linux iş istasyonu
yapılandırmanızı gerektirir. Linux bilgisayarlarla bir ağ üzerinde, DHCP
sunuculardan IP adres bilgisi alma, paylaşımlı NFS dizinlerine bağlanma ve
doğal olarak DNS sunucuları kullanmayı içerir.
RHCE sınavı bir ağ üzerinde Linux sunucuları yapılandırmanızı gerektirir. RedHat
sınavı hazırlık kitabı, sınav boyunca DNS ve NFS sunucuları yapılandıracağınızı

beklemenizi söyler. DCHP sunucuları RedHat sınava hazırlık kitabında açıkça
listelenmiyorken, RHCE sınavı için RedHat müfredatında listelenir.
Bu bölümde, NFS ve NTP sunucuları RHEL 3 ile birlikte otomatik olarak
kurulmuş olmalıdır. DNS ve DHCP sunucuları için gerekli paketleri size
anlatacağız. Her servis için, Linux sonraki zaman başladığında onun çalıştığına
emin olmak için chkconfig gibi bir komutu kullanmayı hatırlamaya ihtiyacınız
olacak.

DNS/BIND

BÖLÜM 9.01

DNS, Internet Software Consortium üzerinden geliştirilen BIND (Berkeley
Internet Name Domain) paketi üzerine inşa edilmiş named programcığı üzerine
temellidir. RHEL 3 BIND 9.2 sürümünü içerir. BIND'in bu sürümü /usr/sbin/rndc
yapılandırma arayüzünün kullanımını destekliyorken, RHEL 3 hala eski
/etc/named.conf yapılandırma dosyası üzerinde temelli örnek dosyaları içerir.
Ancak DNS işlemini yönetmek için “rndc” komutunu kullanabilirsiniz. Aynı yolla
Apache sunucusunu yönetmek için “apachectl” yi kullanırdınız.
DNS yapılandırma dosyalarını direk olarak düzenleme yoluyla bir DNS
sunucusunu yapılandırabilirsiniz. Alternatif olarak, RedHat Domain Name
Service yapılandırma aracını kullanarak bir DNS sunucusu yapılandırabilirsiniz.
DNS sunucularını dört farklı türünü ayarlayabilirsiniz.
➔
➔
➔
➔

Domain(ler)iniz için master bir DNS sunucusu; domaininiz için
yetkilendirme kayıtlarını kaydeder.
Bir Slave DNS sunucusu; veri için master bir DNS sunucusuna muhtaçtır.
Sadece Caching DNS sunucusu; bir proxy sunucusuna benzeyen son
istekleri kaydeder. Aksi takdirde diğer DNS sunuculara gönderir.
Sadece Forwarding DNS sunucusu; tüm istekleri diğer DNS sunuculara
gönderir.

Not: redhat-config-bind, bindconf'in halefidir. RHEL 3 bindconf'tan redhatconfig-bind'e bir bağlantı içerir.

DNS Paketleri
Eğer bir DNS sunucusu olarak Linux bilgisayarınızı yapılandırıyorsanız, DNS
Name Server paket grubu ile bağdaşan paketleri kurmaya ihtiyacınız olacak.
DNS ile bağdaşan dört RPM paketi vardır.
/usr/sbin/named içeren, temel isim sunucusu yazılımını içerir.
belirli internet host'u hakkında daha fazla bilgi için bir DNS
sunucuya sormanıza izin veren dig ve host gibi araçları içerir.
caching-nameserver; internet gibi uzak bir ağda ağınız üzerindeki
bilgisayarlardan erişimi hızlandırmak için uzak bir DNS sunucusunun yerel
önbelleğini ayarlamanıza izin verir.
redhat-config-bind; host ve ters adres verisi ekleme için yararlı bir GUI
yapılandırma aracıdır. DNS Name Server paket grubunun resmi parçası
değildir.

➔ bind;

➔ bind-utils;
➔

➔

DNS Yapılandırma Dosyaları
Bir sunucu ve bir istemci olarak Linux bilgisayarınızı yapılandırmak için gerekli

DNS yapılandırma dosyaları vardır. İki DNS istemci yapılandırma dosyası
vardır: /etc/hosts ve /etc/resolv.conf
Aşağıdaki bölümlerde, çalışan bir DNS sunucu için ihtiyaç duyduğunuz
yapılandırma dosyalarına bakacağız. Fakat ilk önce, bir DNS istemcisi olarak
bilgisayarınızı nasıl yapılandıracağınızı bilmelisiniz. Hatırlamak için bir şey, her
domain adının sonunda bir nokta içeren /var/named içindeki dosyaların
tümüdür.
Örneğin, /var/named/localhost.zone yerel bilgisayar olarak listelenir.
localhost.

/etc/named.conf
ve
/etc/named.custom
içindeki
domain
karşılaştırıldığında onların domain isimlerinin sonunda noktalar yoktur.

isimleri

DNS Sunucusu Yapılandırma Dosyaları
DNS Yapılandırma Dosyası

Açıklama

/etc/sysconfig/named

Bu dosya üzerinden farklı yapılandırma ve veri
dosya dizinleri ayarlayabilirsiniz.

/etc/named.conf

Ana DNS yapılandırma dosyası. /var/named
dizini içinde veri dosyalarını çağırır ve
/etc/named.custom'a katar.

/etc/named.custom

Eğer
RedHat
DNS
yapılandırma
aracı
kullanırsanız, bu dosya içinde ek ayarlar
ekleyebilirsiniz.

/etc/rndc.key

DNS sunucusundaki istekleri desteklemek için
gerekli yetkilendirme anahtarı

/var/named/0.0.127.in-addr.arpa.zone

Yerel bilgisayar için terzi zone dosyası

/var/named/netaddr.in-addr.arpa.zone

LAN için terzi zone dosyası (Bir IPV4 ağı
üzerindeki). Geriye doğru yazılan ilk üç sekiz
bitli bayt'tır. Örneğin, 192.168.30.0 adresinin
bir ağı için, tersi zone dosyası 30.168.192.inaddr.arpa.zone'dur.

/var/named/domain.zone

example.com
veritabanı

/var/named/localhost.zone

Yerel bilgisayar için zone dosyası

/var/named/named.ca

Internet üzerindeki root DNS sunucularının bir
listesi.

/var/named/named.local

Localhost için ters zone kaydı.

/var/named/named.stats

DNS sunucunuzun istatistikleri

gibi

bir

domain

için

bir

Bir DNS İstemcisi
Internet gibi bir TCP/IP ağı üzerinde başka bilgisayar için bilgisayar aradığınız
zaman, tipik olarak iki yerde arar: /etc/hosts ve ağınız için ayarladığınız
herhangi DNS sunucuları. Sıra /etc/host.conf içindeki tekil bir satır tarafından
tanımlanır. Öntanımlı olarak:
order hosts,bind

şeklindedir. Bilgisayarınız başkasını aradığı zaman, bu satır /etc/hosts veritabanı
üzerinden ilkini arayacağını bilgisayarınıza söyler. /etc/hosts içindeki aşağıdaki
satır yerel IP adresindeki bir web browser adresini harekete geçirir.

127.0.0.1 Enterprise3 localhost.localdomain localhost.localdomain

Teorik olarak /etc/hosts yapılandırma dosyanız içindeki internet üzerinde aynı
zamanda her bilgisayarı yapılandırıyorken, o gerçekçi değildir. Ancak, eğer
yerel ağınız küçükse, /etc/hosts dosyası içindeki ağınız üzerindeki her
bilgisayarın IP adresi ve hostname'ni ekleyebilirdiniz. Sonra, ağınız üzerindeki
her bilgisayar üzerinde bu dosyayı ekleyebilirdiniz. O zaman, internet erişimi
için, ISP tarafından sağlanan harici bir DNS sunucusunu kullanabilirdiniz.
Bir DNS istemcisi olarak bir Linux bilgisayarı yapılandırmak kolaydır.
/etc/resolv.conf dosyasının aşağıdaki satırları, internet üzerindeki iki DNS
sunucusunu listeler.
nameserver 207.217.120.83
nameserver 207.217.126.81

Eğer bilgisayarınız için DNS sunucuları eklemek ya da değiştirmek istiyorsanız,
bu dosyayı direk olarak açabilirsiniz.
Not: nameserver ve name server her ikisi de ortak kullanımdadır.

Sadece Yönlendirme İçin Name Server
DNS sunucusunun bu ilk türü basittir. /etc/named.conf yapılandırma dosyası
içinde basit bir komut gerektirir.
Options {
directory “/var/named”;
forward only;
forwarders {
207.217.120.83;
207.217.126.81;
};
};

Bu yapılandırma ile yerel DNS sunucusuna bakan herhangi bilgisayar gösterilen
IP adresine yönlendirilir. Alternatif olarak, bu bölümde daha sonra tanımlanan
/var/named/named.ca dosyasını kullanmaktır.
Sadece Caching Name Server
www.osborne.com gibi bir web sayfasına istek gönderdiğiniz zaman, ağınız
uygun IP adresi için yapılandırılan DNS sunucuya sorar. Bu genellikle, bir isim
sorgusu olarak bilinir. Eğer DNS sunucusu ağınız dışındaysa, bu istek zaman
alabilir. Eğer sadece caching bir name-server'a sahipseniz, bu sorgular yerel
olarak kaydedilir.
Sadece caching bir name server yapılandırıldığı zaman, ilk
/var/named/chroot/etc/named.conf yapılandırma dosyasına bakmaktır.

adım

directory komutu veri dosyaları için bakılacak yeri DNS sunucunuza anlatır.

named.conf
içinde
belirtilen
tüm
diğer
dosyalar
/var/named/chroot/etc/named.conf dosyası DNS'i kontrol etmek için rndc
komutunu kullanmanıza izin veren controls komutu ile devam eder. Sonraki üç
zone komutu çeşitli domain'lere erişimi destekler.
➔
➔
➔

İlk zone “nokta” internet için root sunucularının
/var/named/named.ca düzenli istekleri gönderir.
İkinci zone, yerel bilgisayar için forwarding zone'ı ayarlar.
Üçüncü zone yerel bilgisayar için reverse zone'dur.

listesi

olan,

Not: Eğer eski bir donanım firewall'ına sahipseniz, TCP/IP port 53 üzerindeki
DNS iletişimini talep eder. Eğer öyleyse, “query-source address * port 53”
komutunu aktifleştirmelisiniz.

named.root
Eğer DNS sunucunuz onun veritabanı içinde bir domain adı için IP adresine
sahip değilse, o diğer veritabanlarına gönderebilir. Öntanımlı olarak, internet
için root DNS sunucularının bir listesi olan /var/named/chroot/etc/named.root
dosyasına gönderir. Zamandan zamana değişen bu liste değişikliklerinin
güncellenmesi yapılmış olmalıdır.

localhost.zone
Öntanımlı /var/named/localhost.zone aşağıda gösterilmiştir. O, ağınız üzerinde
diğer bilgisayarlar için bir şablon kullanabildiğiniz yerel bilgisayar için temel bir
DNS girişi dahil eder.

named.local ile Birlikte Reverse Lookups
/var/named/chroot/var/named.local dosyası localhost gibi bilgisayarınız için
ters-lookup kaydı sağlar. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi PTR kaydı,
bilgisayarınız ile birlikte, 127.0.0.1, bağdaşan loopback adresi 1'dir.

Basit Bir Domain Yapılandırma
/etc/named.conf yapılandırma dosyasına dönün. DNS yapılandırma dosyaları
hakkında bildiklerimizle, Master bir DNS sunucusu oluşturabilirsiniz. Örnek
dosyanın altındaki IN satırı yanındaki “0.0.127.in-addr.arpa” zone'a bakın. Bu,
tanımlanacak 0.0.127.in-addr-arpa zone'a söyler, o localhost o zone için (type
master) master sunucudur. Uygun veri named.local adında bir dosya içinde
kaydedilir ve diğer DNS sunucusu localhost ile birlikte (allow-update{none;})
bağdaşan IP adresi değiştirilebilir değildir ya da güncellenmesine izin verilmez.
Not: Tüm karakterlere hostname'ler içinde izin verilmez. DNS; sayılar, (-)
karakteri ve sadece düzenli karakterleri okuyabilir. Linux'tan farklı olarak, DNS
küçük ya da büyük harf karakterleri arasında ayrım yapmaz. Örneğin,
Mail.Example.Com ile mail.example.com aynıdır.

Şimdi DNS sunucunuza ağınızı ekleyebilirsiniz. /etc/named.conf dosyası içine
yeni bir zone bölümü ekleme yoluyla başlayın. Tabi include “/etc/rndc.key”
komutundan önce (eğer aynı zamanda RedHat'ın GUI Domain Name Service
aracını kullanacaksanız, /etc/named.custom'a yerini eklemelisiniz).

Tekrar /etc/named.conf içinde herhangi adresin sonuna bir periyot kullanmayız.
Eğer bir slave sunucu oluşturmak isterseniz, girdiğiniz bilgi şuna benzerdir:

Bir slave sunucu için görev kolaydır. O periyodik olarak 192.168.30.5'in bir IP
adresi ile birlikte bu bilgisayar içinde, master DNS sunucu ile birlikte kontrol
eder. O olduğu zaman, otomatik olarak master DNS sunucu verisini okur ve
/var/named dizini içinde “slave.example.com.db” dosyası oluşturur.
Bir Zone Dosyası Oluşturma
Eğer bir master DNS server oluşturuyorsanız, bir zone dosyası oluşturmaya
ihtiyacınız olacak. Aşağıda gösterilen şekilde, kendi bilgisayarım
için
oluşturduğum bir tanesidir.

Şimdi bu dosyadaki bölümleri açıklayalım.
$TTL1H; bu, DNS server üzerindeki veri için, bir saat olan öntanımlı TimeToLive
(TTL) anlamındadır. Aynı zamanda, bir gün içinde saniyelerin sayısına karşılık
gelen 3600'ün bir TTL'sine sahip ortak alandır. Bu dosya içindeki her giriş için
TTL'nin tipini belirtebilirsiniz.
SOA(Start of Authority) kaydı tüm zone dosyalarındaki önsöz'dür. Bu DNS
server için (root@localhost) için yönetici e-posta'sından (enterprise3 adındaki
bir bilgisayar) geldiği yerdeki zone'ı tanımlar. SOA kaydı komut satırı aynı
zamanda diğer parametrelerin sayısını belirtir.
➔

➔

➔
➔

➔

Seri numarası tarih ve sürüm numarası üzerinde temellidir. Yukarıdaki
şekilde gösterilen bu veritabanı dosyası 12 Şubat 2004'te bu server için
oluşturulan ilkidir.
Tazeleme frekansı; herhangi master DNS sunucularından güncellemeler
için kontrol etmeden önce, yerel DNS slave sunucusunun ne kadar
beklediğini tanımlar.
retry frekansı; master sunucuya iletişim kurarak yerel DNS slave
sunucusunun ne kadar sıklıkta eriştiğini belirtir.
Eğer sona erme periyodunun sonundan önce, bir DNS master sunucudan
cevap gelmezse, yerel sunucu verilen domain için istekleri kabul etmeyi
durdurur.
Time To Live; onların uzak cache içinde yerel zone bilgisi tutması gereken
diğer DNS sunucuları zamanının minimum miktarıdır.

NS, DNS sunucu bilgisayar ismini belirten NameServer kaynak kaydıdır, bu
durumda enterprise3.example.com'dur.
MX, belli bir bilgisayarda e-posta bilgisini yönlendiren Mail Exchange kaydıdır,
bu durumda mail.example.com'dur. Gösterildiği gibi birkaç numara herhangi
MX kaydı ile birlikte gereklidir.
Yukarıdaki şekilde gösterilen benim example.com.db dosya içinde, aynı
zamanda bu DNS zone içindeki üç bilgisayar için girişlere sahibim. Herbiri bir
kayıt (adres) ile bağdaşır, kendi IP adresleri. Son üç giriş özgün bilgisayarlar için
conanical names (CNAME) belirtir. Bu zone dosyası için, www.example.com aynı
zamanda enterprise3.example.com olarak bilinir.
CNAME her bilgisayardaki çeşitli isimleri tahsis etmenize izin verir. Bu durumda,
mail, ftp ve www enterprise3 bilgisayarı için tüm alias'lardır. Bir CNAME bir eposta adresi için yasal bir hostname değildir. Örneğin, gösterilen example.com,

zone dosyası üzerinde çalışmayacaktır. Ancak o giden mail sunucusu olarak
ağınız üzerinde kullanabildiğiniz bir şeydir.
Eğer bir mail sunucudan daha fazlasına sahipseniz, her MX bilgisayarın
isminden önce bir numara ekleyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki komutlar:
IN
IN

MX
MX

10
20

mail.example.com
mail2.example.com

Bu domain'e yönlendirilen herhangi e-posta ilk önce mail.example.com'a
gönderilir.
Bu dosyayı kaydedin ve “service named restart” komutu ile yeniden başlatın.
“host -l example.com” komutu ile sonuçları gözleyin. Aşağıdaki şekilde benim
zone dosyamdaki sonucu vardır.

Reverse Zone
Şimdi programlar gerçek IP adreslerine your-domain.com içindeki isimleri
çevirebilir. Sonraki adım için hazırsınız: bir IP adresinden bir hostname'e geriye
doğru dönüştürmek için bir DNS sunucuya izin veren tersi bir zone dosyasıdır.
Eğer e-posta geçerli bir domain'den geliyorsa, kontrol etmek için bir mail
sunucu için ortak bir yoldur. Bu yüzden tüm internet servislerine tam erişim için
tersi bir zone'a ihtiyacınız var. /etc/named.conf yapılandırma dosyasına başka
zone ekleme yoluyla başlayın.
zone “30.168.192.in-addr.arpa” IN {
type master;
file “example.com.rr.zone”;
allow-update {none};
};

Bu, /etc/named.conf içinde tanımlandığı gibi 0.0.127.in-addr.arpa zone'a
benzerdir. Şekil 9-7'de gösterildiği gibi, ağım üzerinde bilgisayarlar için
/var/named dizini içinde bir example.com.rr.zone dosyası oluşturdum.
Named yeniden başlatın ve “host -l your.domain.com” un çıktısını gözleyin. Eğer
sonuçlar asıl zone dosyasına benzemiyorsa, /var/log/messages içindeki hata
mesajlarına bakın.

Not: Reverse zone; sendmail ve Apache gibi farklı servisler tarafından kullanılır.
reverse zone DNS veritabanı, eğer onun IP adresiyle eşleşen bir istek bilgı
ismiyse, kontol etmek için bir sunucuya izin verir.

named'i Başlatma
Bilgisayarınızın bir ağa bağlandığına emin olun. Şimdi “service named start”
komutu ile birlikte named programcığı üzerinden DNS sunucunuzu
başlatabilirisiniz.
“tail
-f
/var/log/messages”
komutu
ile
(genellikle
/var/log/messages çağrılır) sistem mesaj dosyasına bakın. Eğer sorun varsa,
orada hata mesajlarını göreceksiniz.
Eğer herhangi hata mesajları varsa, named programcığı hata dosyasını
göreceksiniz. “service named stop” komutu ile servisi durdurun ve ilgili
yapılandırma dosyalarını kontrol edin. Şimdi kurulumu test edin. Çalışmanızı
gözetlemek için “dig” komutunu kullanın. Örneğin, eğer www.redhat.com'un
adresini aramak için 'dig' i kullanırsanız, aşağıdaki şekle benzer çıktı
göreceksiniz.

dig komutu www.redhat.com sunucusu için DNS sunucunuza sorar.
/etc/resolv.conf içinde listelenen name server bilgisayarlarının biriyle bağlantı
kurar. Eğer çalışmazsa, named.root dosyasında listelenen name server'ların

birine gider ve oradan kendi isteklerini yapar. İstek diğer DNS sunucularına
geçilebilir. Bu yüzden, siz bir cevabı görmeden önce, biraz zaman alabilir.
Aşağıdaki komut, named'in Linux'un yeniden başladığı zaman çalışması için
gereken komuttur.
#chkconfig - -level 25 named on

Ortak DNS Tuzakları
Ortak DNS hatalarının bazı örnekleri aşağıda tanımlanmıştır.
✗

✗

✗

Zamanlama; Her ne zaman, bir DNS veritabanında bir değişiklik yapılırsa,
değişiklik internet üzerinde diğer DNS, sunuculara not edilmeden önce
biraz zaman alabilir. Bu yüzden, her ne zaman bir web sunucuyla
bağdaşan IP adresi gibi birşeyleri değiştirdiğiniz zaman, yeni IP adresi
devreye girene kadar, o web sunucu için eski IP adresini tutar.
Seri Numarası; Pekçok ortak DNS hatası yönetici bir zone dosyasını
güncellediğinde, DNS'i yeniden başlattığı zaman meydana gelir. Eğer
başka DNS sunucu bir zone dosyası üzerinde yeni seri numarasını
tanımazsa, dosyanın aynısını varsayar ve önbelleği ile birlikte atar. Veri
güncellemeden alınmaz ve diğer DNS sunucular gözden geçirilen bilgiyi
almaz. Bir zone dosyasını güncellediğiniz zaman, seri numarasını
güncelleyin. Örnekler de gösterilen biçimde mevcut tarih ile birlikte en
iyisi yapılır (dört sayılı yıl, iki sayılı ay ve iki sayılı tarih). Eğer bugünden
daha fazla DNS güncellediyseniz, son numarada artar.
Reverse Zone; Çoğu ağ yöneticisi onların DNS sunucuları üzerinde
kontrole sahip değildir. Bazı yöneticiler bu servis için bir ISP ile birlikte
sözleşme yapar. Şimdi sizin o ISP yöneticisi olduğunuzu varsayalım.
Onların domain ismi için IP adreslerinin bir aralığını ayırmaya ihtiyaç
duyacaksınız. Sonra belirli bir DNS “zone of authority” de IP adresleri ve
domain ismini ayırmaya ihtiyacç duyacaksınız. Sonra, reverse zone
ayarlamaya ihtiyaç duyacaksınız. Örneğin, eğer 192.168.1 ağını
ayırırsanız (192.168.1, 192.168.1.0'ın IPV4 ağ adresi için kısaltmadır),
forward DNS zone içine NS kayıtlarını ve reverse zone içinde PTR
kayıtlarınıeklemeye ihtiyaç duyacaksınız.

Çalışmaya Devam Edin
Kendi DNS'inizi çalıştırdığınızı varsayarak, aynı zamanda /var/named/named.ca
dosyasını güncel tutmaya ihtiyacınız var. Bunu yapmanın en kolay yolu, DNS
Information Grouper olarakta bilinen “dig” i kullanmaktır. DNS'iniz düzgün
çalışıyorsa ve internete bağlanmışsa, “dig www.osborne.com” gibi komutları
çalıştırabilirsiniz.
dig komutunu analiz edelim. İlk önce, parametre olmadan dig'i çalıştırın. Yerel
named.ca dosyasından bilgi alacaksınız. Sonra “dig a.ROOT-SERVERS.NET” gibi
bir komut ile birlikte listelenen root sunucularının birisini sorgulamak için bu
komutu kullanın. Çıktı bir named.ca dosyasına benzemelidir. “dig@a.rootservers.net.ns>named.ca.new” gibi bir komutla o dosyaya onu kaydedin.
named.ca dosyasını yerine koyduktan sonra named programcığını yeniden
yüklemeyi hatırlayın.
Alternatif olarak, aşağıdaki betiği named.ca'yı otomatik olarak güncellemek için
çalıştırabilirsiniz. Temel betiğin metni aynı zamanda www.tldp.org'daki Linux
Documentation projesindeki DNS-HOWTO içinde mevcuttur. Bu yazının aynı

zamanda, HOWTO içindeki temel betiği BIND8 için hala yazılıdır. Eğer bu
dosyayı kullanıyorsanız, named.ca'daki “root.hints” dosya isimlerinin tümünü
değiştirin ve sonra çalışan bir e-posta adresi ile birlikte “hostmaster” mail
alias'ını yerine koyun.
Bir kez yapılandırmayı yerine getirirseniz, /etc/cron.montly dizini içinde aylık
olarak bir temel üzerinde bu betiği çalıştırmak için bir crontab girişi
ayarlayabilirsiniz.
#!/bin/sh
#
# Update the nameserver cache information file once per month.
# This is run automatically by a cron entry
#
# Original by Al Longyear
# Updated for bind 8 by Nicolai Langfeldt
# Miscellanaeous error-conditions reported by David A. Ranch
# Ping test suggested by Martin Foster
#
(
echo “To: hostmaster <hostmaster>”
echo “From: system <root>”
echo “Subject: Automatic update of the named.root file”
echo
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:
export PATH
cd /var/named
# Are we online? Ping a server on the Internet
case 'ping -qnc 1 www.redhat.com' in
'100% packet loss'*)
echo “The network is DOWN, named.root NOT updated”
echo
exit 0
;;
esac
dig @A.ROOT-SERVERS.NET . ns > named.root.new 2>>&1
case 'cat named.root.new' in
*Got answer*)
# It worked
:;;
*)
echo “The named.root file update has FAILED.”
echo “This is the dig output reported:”
echo
cat named.root.new
exit 0
;;
esac
echo “The named.root
information:”
echo
cat named.root.new

file

has

been

updated

to

contain

the

following

chown root.root named.root.new
chmod 444 named.root.new
rm -f named.root.old
mv named.root named.root.old
mv named.root.new named.root.hints
/etc/rc.d/init.d/named restart
echo
echo “The nameserver has been restarted to ensure that the update is
complete.”
echo
“The
previous
named.root
file
is
called
/var/named/chroot/var/named/named.root.old.”
) 2>>&1 | /usr/lib/sendmail -t
exit 0

BÖLÜM 9.02
Network File System (NFS)
NFS, Sun Microsystems tarafından 1980'lerin ortalarında geliştirilmiş Linux ve
Unix bilgisayarlar üzerinde dosya ve yazıcı paylaşımı için bir standarttır.
/etc/exports yapılandırma dosyasını düzenleme yoluyla direk olarak paylaşımlı
NFS dizinleri oluşturabilirsiniz ya da RedHat'ın NFS yapılandırma aracı ile onları
oluşturabilirsiniz.
NFS Sunucu Yapılandırması ve İşlemi
NFS ile iki RPM paketi bağdaşır: portmap ve nfs-utils. Onlar RHEL 3 içinde
öntanımlı olarak kurulmuş olmalıdır. Bu paketlerin kurulduğuna emin olmak için
“rpm -q packagename” komutunu kullanabilirsiniz. “rpm -ql packagename”
komutu o paketten kurulan dosyaların bir listesini sağlar. nfs-utils paketi
anahtar dosyaların bir sayısını sağlar. Aşağıdakiler, listenin tamamı değildir.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

/etc/rc.d/init.d/nfs (NFS için kontrol betiği)
/etc/rc.d/init.d/nfslock (lockd ve statd için kontrol betiği)
/usr/share/doc/nfs-utils-1.0.5 (daha çok HTML formatında belgeleme)
/usr/sbin içindeki sunucu programcıkları: rpc.mountd, rpc.statd
/sbin içindeki sunucu programcıkları: rpc.lockd, rpc.statd
/usr/sbin içindeki kontrol programları: exportfs, nfsstat, nhfsgraph,
nhfsnums, nhfsrun, nhfsstone, showmount
/var/lib/nfs içindeki durum dosyaları: etab, rmtab, statd, state, xtab.

Portmap RPM paketi aşağıdaki anahtar dosyaları içerir (aynı zamanda listenin
tamamını değil):
➔
➔
➔
➔

/etc/rc.d/init.d/portmap (kontrol betiği)
/usr/share/doc/portmap-4.0 (belgeleme)
/sbin içindeki sunucu programcığı: portmap
/usr/sbin içindeki kontrol programları: pmap-dump, pmap-set

Başlatmak İçin NFS'i Yapılandırma
Bir kez yapılandırıldığında, Linux boot işlemi boyunca başlatmak için NFS'i
ayarlayabilirsiniz ya da “service nfs start” komutu ile onu başlatabilirisiniz.
Not: Her iki portmap ve nfs programcıkları NFS çalışmadan önce çalışmalıdır.

bağlama isteklerini idare eder.
nfsd; her paylaşımlı dizin için bir nfsd kernel işlemi başlatır.
rpc.rquotad; istemcilerdeki disk kota istatistiklerini raporlar.

➔ rpc.mountd;
➔
➔

Eğer bu işlemlerden herhangisi başlamazsa, NFS çalışmayacaktır. Fakat bunu
kontrol etmek kolaydır. Sadece, “rpcinfo -p” komutunu çalıştırın. Diğer servis
betikleri gibi, RHEL 3 başladığı zaman onu çalıştırmak isterseniz:
#chkconfig - -level 35 nfs on

komutunu çalıştırın.

Temel İşlem İçin NFS Yapılandırması
NFS yapılandırma dosyası /etc/exports'dur. Bir kez yapılandırıldığında, “exportfs
-a” komutu ile bu dizinleri gönderebilirsiniz. Verilen dizini sadece bir kez
gönderebilirsiniz. Bir /etc/exports dosyasından aşağıdaki örnekleri alın:
/pub
/home
/opt/diskless-root

(ro,sync) someone.mylocaladmin.com(rw,sync)
*.mylocaldomain.com(rw,sync)
diskless.mylocaldomain.com(rw,no_root_squash,sync)

Bu örnekte, /pub dizini read-only olarak tüm kullanıcılara gönderilir. Aynı
zamanda okuma/yazma hakları ile birlikte belirli bir bilgisayara gönderilir.
/home dizini .mylocaldomain ağı üzerinde herhangi bilgisayara, okuma/yazma
hakları
ile
birlikte gönderilir.
Son
olarak,
/opt/diskless-root
dizini
diskless.mylocaldomain.com bilgisayarı üzerinde tam okuma/yazma hakları ile
gönderilir.
Bu seçeneklerin tümü sync flag'i içerir. Bu, dosya kopyalama gibi bir komuttan
önce diske yazılabilen tüm değişiklikleri gerektirir.
/etc/exports ile çok dikkatli olun; sorunların ortak bir nedeni ifadeler arasındaki
ekstra bir boşluktur. Örneğin, eğer (ro,sync) içindeki virgülden sonra bir boşluk
olursa, dizininiz gönderilmiş olmayacak ve bir hata mesajı alacaksınız.
Wildcardlar ve Globbing
Linux ağ yapılandırma dosyaları içinde, doğru wildcard ile bilgisayarların
grubunu belirtebilirsiniz. Bu işlem aynı zamanda globbing olarak bilinir. NFS
/etc/exports dosyası geleneksel wildcardlar kullanır. Örneğin, *.mydomain.com,
mydomain.com domaini içindeki tüm bilgisayarları tanımlar.
IPV4 ağları için, wildcardlar sık sık ağ maskesinin bazı formunu gerektirir.
Örneğin, 192.168.0.0/255.255.255.0, 192.168.0.1'den 192.168.0.254'e o
aralıktaki IP adresleri ile birlikte bilgisayarın 192.168.0.0 ağını belirtir. Bazı
servisler CIDR(classless Inter-Domain Routing) notasyonunun kullanımını
destekler. CIDR içinde 255.255.255.0, 24 bit'leri maskeler, CIDR 24 sayısı ile
birlikte bunu sunar. Eğer CIDR notasyonu içinde bir ağ yapılandırıyorsanız,
192.168.0.0/24 olarak bu ağı tanımlayabilirsiniz.
Gönderimlerin Listesini Aktive Etme
/etc/exports dosyası, basitçe gönderilmiş dizinlerin öntanımlı ayarıdır. “exportfs

-a” komutu ile onları aktive etmeye ihtiyacınız var. RHEL'i sonraki zamanda

başlattığınızda, eğer uygun çalışma seviyesinde nfs'i aktifleştirdiyseniz, nfs
başlatma betiği otomatik olarak, gönderilmiş dizinleri senkronize eden,
“exportfs -r” komutunu çalıştırır. /etc/rc.d/init.d/nfs betiği içinde kendiniz için
bunu görebilirsiniz.
/etc/exports'a bir paylaşım eklediğiniz zaman, exportfs -r komutu yeni dizinleri
ekler. Ancak, eğer bir paylaşımı değiştiriyor, taşıyor ya da siliyorsanız, exportfs
-a komutu ile paylaşımları yeniden göndermeden önce “exportfs -ua” komutu
ile tüm dosyaları geçici olarak göndermek en güvenlisidir.
Gönderimler bir kez aktifleşirse, kontrol etmek kolaydır. Sadece “showmount
-e” komutunu çalıştırın. Eğer uzak bir NFS sunucu için gönderim arıyorsanız,
sadece NFS sunucusunun adını ekleyin. Örneğin, “showmount -e enterprise3”
komutu enterprise3 bilgisayarından gönderilen NFS dizinlerinin listesini arar.
Eğer bu komut çalışmazsa, bir güvenlik duvarı NFS mesajlarını bloklamış
olabilir.
NFS Sunucu Yapılandırma Aracı
Doğal olarak /etc/exports'u yapılandırma aracı ile yapmak daha kolaydır. Bu
aracı başlatmak için, terminalden redhat-config-nfs komutunu çalıştırın.

Paylaşımlı bir NFS dizini eklemek için, aşağıdaki adımları takip edin.

1) Add'a tıklayın ya da File | Add NFS Share. Bu aşağıdaki Add NFS Share
penceresini açar.
2) Basic sekmesi altında, paylaştırmak istediğiniz dizini ekleyin. Belirli bir
host ya da domain'e erişimi kısıtlamak istiyorsanız, Host(s) metin
kutusuna uygun isimleri ekleyin.

Eğer tüm kullanıcılara erişim izni vermek istiyorsanız, bir (*) girin.
Belirtildiği gibi read/write izinleri ya da read-only ayarlayın. General Options
sekmesine tıklayın.
3) General Options sekmesi altında, aşağıdaki tabloda tanımlandığı gibi, bu
paylaşım için çeşitli parametreler ayarlayabilirsiniz. sync, öntanımlı olarak
sadece onun aktif seçeneğidir. Sınavınızda bir NFS paylaşımı için özgün
talimatlar vermeksizin öntanımlı yeterlidir. User Access sekmesine
tıklayın.
4) User Access sekmesi altında, sonraki tabloda tanımlandığı gibi, uzak
kullanıcılar için farklı parametreler ayarlayabilirsiniz.
5) Bir kez paylaşımlı NFS dizini yapılandırmayı bitirdiyseniz, OK'a tıklayın.
Dizin otomatik olarak “exportfs -r” komutu ile gönderilir ve güvenlik
duvarı ile erişimi engellemediğiniz sürece, kullanıma hazır olmalıdır.
6) Eğer sorun olursa, güvenlik duvarını kontrol edin. /etc/host.allow ve
/etc/host.deny içindeki sınırlamaları kontrol edin. Eğer gerekliyse, NFS'yi
yeniden başlatmak için, service nfs stop ve service nfs start komutlarını
kullanın. Eğer sorunlar hala varsa, /var/log/message dosyası içinde daha
fazla bilgi bulabilirsiniz.
Sınav İzlemesi
Eğer RedHat'ın NFS sunucu yapılandırma aracını kullanmıyorsanız, uygun
çalışma seviyelerinde (3 ve 5) NFS'i aktifleştirmeyi unutmayın.
NFS Aracı Genel Seçenekleri
Parametre

Benzeri /etc/exports Komutu ve
Açıklaması
insecure;

NFS

isteklerini

yukarıdaki

1024

portlarına gönderir. Pek çok güvenlik duvarı
tarafından engellenmez.
insecure-locks; eğer eski bir NFS istemcisine
sahipseniz, bu bir dosyadaki kullanıcı izinlerini
kontrol etmez.
no_subtree_check; /mnt/inst gibi bit alt dizin
gönderiyorsanız, bu izinler için /mnt gibi daha
yüksek seviye dizinlerini kontrol etmez.
no_wdelay; veri hemen paylaşıma yazılır.
NFS Aracı Kullanıcı Erişim Seçenekleri
Parametre

Benzeri /etc/exports Komutu ve
Açıklaması

Treat remote root use as local root

no_root_squash;
uzak
root
kullanıcıları
paylaşımlı dizin üzerinde root hakları alır.

Treat all client users as anonymous users

all_squash;
tüm
uzak
kullanıcılar
bir
anonymous kullanıcı olarak haritalanır. RHEL 3
içinde o kullanıcı nfsnobody'dir. /etc/passwd
içinde görülebilir.

Specify local user ID for anonymous users

anonuid=userid, pcguest gibi belirli bir
kullanıcıya uzak kullanıcıları haritalamanıza
izin verir.

Specify local group ID for anonymous user

anongid=groupid; pcguest gibi belirli bir gruba
uzak kullanıcıları haritalamanıza izin verir.

Ancak, NFS yapılandırma aracı sonraki zamanda Linux'u başlatmanız için uygun
çalışma seviyelerinde NFS'yi aktifleştirmez.
NFS İstemci Yapılandırması ve İşlemi
Şimdi bir istemci bilgisayardan paylaşılan NFS dizinini mount edebilirsiniz.
➢

Komut Satırından Bir NFS Dizinini Bağlama; İlk olarak paylaşılan NFS

dizinlerinin listesini kontrol etmelisiniz. Eğer enterprise3 isimli bir NFS
sunucusu bilgisayar üzerindeyseniz, komut kolaydır.
#showmount -e

Bu komut NFS sunucusunun yerel olduğunu varsayar. Eğer paylaşılan
dizinlerin bir listesini göremezseniz, bu bölümde önceden tanımlanan
adımlara yeniden bakın. /etc/exports dosyasını düzgün yapılandırdığınıza
emin
olun.
Eğer
bilgisayarınız
üzerinde
NFS
programcığını
başlatmazsanız, NFS sunucusu çalışmayacaktır.
Eğer uzak bir NFS istemci bilgisayarı üzerindeyseniz ve enterprise3
bilgisayarından paylaşılan dizinlerin listesini görmek isterseniz, aşağıdaki
komutu çalıştırın.
#showmount -e enterprise3

Eğer çalışmazsa, kontrol etmeniz gereken birkaç şey vardır: güvenlik
duvarı ve /etc/hosts ya da DNS sunucusu. Eğer /etc/hosts ile bir
sorununuz varsa ya da DNS sunucusu ile NFS sunucusunun IP adresini
yedekleyebilirsiniz. Aşağıdakine benzer bir çıktı göreceksiniz.

Export list for enterprise3
/mnt/inst
*

Eğer yerel olarak bu dizini bağlamak isterseniz, boş bir yerel dizine
ihtiyacınız olacaktır. Eğer gerekliyse /mnt/remote gibi bir dizin oluşturun.
Daha sonra aşağıdaki komutla enterprise3 bilgisayarından paylaşılan
dizini bağlayabilirsiniz.
#mount -t nfs enterprise3:/mnt/inst

/mnt/remote

Bu komut enterprise3 isimli bilgisayarda /mnt/inst dizinini bağlar. Bu
komut NFS protokolünün kullanımını belirtir (-t nfs) ve yerel /mnt/remote
dizini üzerindeki trafiğe bağlı olarak, bu komut birkaç saniye alabilir.
NFS ve /etc/fstab
/etc/fstab içinde tanımlandığı gibi, boot işlemi boyunca, uzak bir NFS dizinini
bağlamak için aynı zamanda bir NFS istemcisi yapılandırabilirsiniz. Örneğin,
aşağıdaki giriş /etc/fstab istemcisi içinde nfsserv isimli bilgisayardan /homefs
paylaşımını bağlar.
##Server:Directory Mount Point Type nfsserv:/homenfs
Mount Options
soft,timeout=100

Dump
0

/nfs/home

nfs

Fsckorder
0

Alternatif olarak, autofs ya da amd gibi bir oto bağlayıcı, istemci bilgisayar
tarafından gerektirdiği gibi dinamik olarak NFS dosya sistemlerini bağlamada
kullanılabilir.
İstemci Taraflı Yardımcı İşlemler
Bir NFS istemcisi başlattığınız zaman, birkaç yeni sistem işlemi ekler:
sunucuların durumunu izler. Bir sunucu çöktükten sonra geri
yükleme kilitleri içindeki rpc.locked tarafından kullanma içindir.
rpc.locked; dosya kilitmenin istemci tarafını yönetir.

➔ rpc.statd;
➔

Disk Olmayan İstemciler
NFS disk olmayan istemcileri destekler. Disksiz bir istemci bir boot disketi ya da
boot PROM kullanabilir. Sonra, gömülü komutlar, read-only olarak /usr dizini,
swap alanı, /root dizini ve read-write kipinde /home gibi diğer paylaşımlı
dizinleri bağlayabilir. Eğer bilgisayarınz bir boot PROM kullanıyorsa, ağ ve
kernel bilgisi için aynı zamanda DHCP ve TFTP sunucularına erişmeye ihtiyaç
duyacaksınız.
Ağ kurulum ve disksiz ortam aracı ile bunun nasıl çalıştığı hakkında daha
fazlasını Main Menu | System Settings | Server Settings | Network Booting
Service komutunu çalıştırabilirsiniz.
NFS'nin Gariplikleri ve Sınırlamaları
NFS kendi sorunlarını içerir. Paylaşımlı NFS dizinlerini kontrol eden bir yönetici
bu sınırlamaları not almak için akıllı olmalıdır.

➢

İfadesizlik; NFS bir ifadesizlik protokolüdür. Bir başka deyişle, paylaşımlı

bir NFS dizinine erişmek için ayrı olarak giriş yapmaya ihtiyacınız yoktur.
Yerine, NFS istemcisi normal olarak sunucu üzerinde rpc.mountd ile
iletişim kurar. rpc.mounted programcığı bağlama isteklerini ele alır.
Mevcut gönderilen dosya sistemlerine karşı isteği kontrol eder. Eğer istek
geçerliyse, rpc.mounted bu paylaşım için daha uzak istemci/sunucu
iletişimi için kullanılan bir NFS dosya dokunması sağlar.

➢

➢

➢

İfadesizlik protokolü, eğer NFS sunucusu yeniden başlatılmak zorunda
kaldıysa beklemek için NFS istemcisine izin verir. Yazılım bekler, bekler ve
bekler. Bu NFS istemcisinin asılı kalmasına neden olur. Bu aynı zamanda,
güvenli olmayan tek kullanıcılı sistemler ile sorunlara yol açabilir. Bir
dosya bir paylaşım üzerinden açıldığı zaman, diğer kullanıcılardan
kilitlenmiş olabilir. Bir NFS sunucusu yeniden başlatıldığı zaman, kilitlenen
dosyaya erişme zor olabilir. Güvenlik sorunları öntanımlı RHEL güvenlik
duvarı tarafından bile kilitlenen NFS iletişimini daha sertleştirmiş olabilir.
Kesin ve İlişkili Sembolik Bağlantılar; Eğer gönderilen bir dizin üzerinde
herhangi sembolik bağlantılar varsa, dikkatli olun. İstemci kendi yerel
dosya sistemi ile ilgili olarak sembolik olarak bağlanmış dosyayı yorumlar.
Bağlama noktası ve dosya sistemi yapıları aynı olmadıkça, bağlanan
dosya beklenmedik bir konumda bulunabilir. Bu konuda iki yola
sahipsiniz. Gönderilen dizin ile birlikte sembolik bağlantıların kullanımına
dikkat edebilirsiniz. Alternatif olarak NFS ilgili bağlantıları kesin
bağlantılara çeviren bir sunucu taralı gönderim sunar (link-relative);
ancak bu eğer istemci gönderilen dizini bir alt dizine bağlarsa sonuçlar
sezgisel sayaca sahiptir.
Root Sıkışması; Öntanımlı olarak, NFS bir NFS sunucusu üzerinde bir
paylaşıma root erişimi kazanarak bir NFS istemcisi üzerinde root
kullanıcılarını engelleyen root-squash'ı ayarlar. Özellikli olarak bir istemci
üzerindeki root kullanıcısı (user id 0) ayrıcalıklı olmayan nfsnobody
hesabına haritalanır.
Bu /etc/exports için no_root_squash sunucu gönderim seçeneği yoluyla
etkisizleştirilebilir. Bu durumda, bir istemciden bağlanan root kullanıcıları
paylaşımlı NFS dizini üzerinde root ayrıcalıkları kazanır.
NFS Asılmaları; NFS istemcileri bir sunucu için birkaç dakika uyanık
kalabilir. Bazı durumlarda, bir NFS istemcisi eğer sunucu devre dışı kalırsa
tanımsız olarak bekleyebilir. Bekleme boyunca, bağlanmış olan NFS
paylaşımı üzerindeki bir dosya için bakan herhangi işlem asılı kalacaktır.
Bu olursa, kusurlu dosya sistemlerini ayırmak genelde zor veya
imkansızdır. Bu sorunun etkisini azaltmak için birkaç şey yapabilirsiniz:










NFS sunucuları ve ağın güvenililirliğini garantiye almak için
daha dikkatli olun.
Pek çok farklı NFS sunucuları bağlamaktan kaçının. Eğer
değişik bilgisayarlar diğer NFS dizinlerine bağlanırsa, bu
ağ üzerinde sorunlara yol açabilir.
Sadece ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılan NFS
gönderimlerini sık sık olmamak üzere bağlayın. NFS
istemcileri kullanımdan sonra bu istemcileri ayırmamalıdır.
Sync seçeneği ile birlikte NFS paylaşımlarını ayarlayın.
Bir NFS istemcisi olarak görev-kritik bir bilgisayar
yapılandırmayın.
Kullanıcılar için aramanın dışındaki bağlanmış NFS
dizinlerini tutun, özellikle de root'u.
(/) root dizini dışında bağlanan NFS dizinlerini tutun; yerine

/nfs/home ya da /nfs/share gibi daha az sık kullanılan
dosya sisteminde onları ayırın.
➢

Soft Bağlama; NFS dosya sistemleri bağlandığı zaman, soft seçeneğini

kullanarak düşünün. Bir NFS sunucusu başarısız olduğu zaman, soft
bağlanmış bir NFS dosya sistemi askıda kalmaktan daha fazla başarısız
olacaktır. Ancak bu, geçici ağ otojenleri yüzünden uzun-çalışan işlemlerin
başarısızlık riskidir.
Ek olarak, zamanaşımı aralığı ayarlamak için “timeo” seçeneğini
kullanabilirsiniz. Saniyenin 10'da 1'inde. Örneğin, aşağıdaki komut 30
saniye zamanaşımı ile birlikte /nfs/home'ı bağlayabilir.
#mount -o soft, timeo=300 myserver:/home /nfs/home
➢

Inverse DNS Pointer; Bir NFS sunucu programcığı bağlama isteklerini

kontrol eder. Birincisi, /etc/exports üzerine temelli gönderimlerin mevcut
listesine bakar. Sonra, kendi hostname'i bulmak için istemcisinin IP
adresini arar. Bu tersi bir DNS lookup gerektirir.
Bu hostname o zaman sonuç olarak gönderimlerin listesine karşı kontrol
edilir. Eğer NFS bir hostname bulamazsa, rpc.mountd o istemcide erişimi
iptal edilecektir. Güncelik nedenleri için, aynı zamanda /var/log/messages
içindeki bilinmeyen host girişinden bir istek ekler.
➢

Dosya Kilitleme; Çoklu NFS istemcileri aynı sunucudan aynı export edilen

dizini bağlamak için ayarlayabilir. Bu dosya kilitleme daemon servisi
tarafından adreslenir. NFS tarihsel olarak dosya kilitleme işini yapan ciddi
sorunlara sahipti. Eğer NFS üzerinde dosya kilitlemeye bağlı bir
uygulamanız varsa, ürünü ona koymadan önce baştan sona deneyin.
➢

Eğer biri diğerinin içindeyse, aynı dosya
sisteminde iki dizini göndermek imkansızdır. Örneğin, /usr ve /usr/local,
/usr'den ayrı bir partition üzerinde /usr/local bağlanmadıkça her ikiside
gönderilemez.
Dosya Sistemi Yuvalama;

Performans İpuçları
NFS ile deneyim kazanmanız için aşağıdakiler ile deneme yapabilirsiniz.
➔

➔

➔

➔

Sekiz kernel NFS programcığı, oldukça ağır yükler altında bile iyi
performans için genel olarak yeterlidir. Eğer NFS sunucunuz meşgulse,
0/etc/rc.d/init.d/nfs betiği üzerinden ilave NFS programcıkları eklemek
isteyebilirsiniz.
NFS yazma performansı diske yazılabilen verinin her bloku için bekleyen
istemci olarak, özellikle NFS WL istemcileri ile birlikte son derece yavaş
olabilir.
Değişken olmayan RAM ile birlikte uzmanlaşmış donanımı test
edebilirsiniz, “async” seçeneğini deneyebilirsiniz. Bu, NFS'yi daha hızlı
yapar. Çünkü async NFS diğer işlemler tamamlanana kadar diske
dosyaları yazmaz. Ancak güç kaybı ya da ağ bağlanabilirliği verinin kaybı
içinde sonuçlanabilir.
Hostname lookups sıklıkla NFS sunucu tarafından yürütülür. Lookup
performansını hızlandırmak için (nscd) None Switch Cache Daemon'u
başlatabilirisiniz.

Not: NFS güçlü bir dosya paylaşım sistemidir. Fakat riskleri vardır. Eğer bir NFS
sunucusu çökerse, ağ girişini etkileyebilir. Aynı zamanda internet üzerinde
kullanmak için yeterince güvenli değildir. NFS güvenli LAN/WAN üzerinde birincil
olarak kullanılabilir.

NFS Güvenliği
NFS ciddi güvenlik sorunları içerir ve saldırgan ortamlarda
kullanılmamalıdır (direk olarak internette korumasız bir sunucu gibi).

asla

Kusurlar ve Riskler
NFS henüz güçlü bir dosya paylaşım sistemidir. Aşağıdakiler akılda tutmak için
birkaç güvenlik konusudur.
NFS kullanıcı ve grup ID'lerini raporlamak için host'a
muhtaçtır. Ancak, bu eğer root kullanıcıları diğer bilgisayarlar üzerinde
NFS paylaşımlarınıza erişiyorsa, dosyalarınız korumasız olabilir. Bir başka
deyişle, herhangi kullanıcıda NFS yoluyla erişilebilen veri, herhangi diğer
kullanıcı tarafından potansiyel olarak erişilebilir.
Mahremiyet; Güvenli olmayan NFS bile kendi ağ trafiğini şifreler.
Portmap altyapısı; NFSdaemon ve sunucunun her ikiside RPC portmap
daemon'a bağlıdır. Portmap daemon ciddi güvenlik deliklerine sahiptir. Bu
sebeple, portmap internete direk olarak bağlanan bilgisayarlar üzerinde
ya da diğer potansiyel olarak saldırgan ağlarda kullanmak için önerilmez.

➔ Yetkilendirme;

➔
➔

Güvenlik İpuçları
Eğer NFS saldırgan ortam içinde yakınında kullanılmalıysa, güvenlik risklerini
azlatmak için bazı şeyler yapabilirsiniz.
➔

➔
➔
➔

➔

NFS güvenliği hakkında kendi kendinize detaylı çalışın. Eğer riskleri iyice
anlamazsanız, iyi bir güvenlik duvarı arkasındaki harici ağlarda, NFS
kullanamınızı kısıtlamalısınız.
Mümkün olduğu kadar az veri gönderin ve eğer mümkünse read-only
olarak dosya sistemlerini gönderin.
Gönderilen dosya sistemlerine root erişimine sahip olaraktan istemcileri
önlemek için root squash kullanın.
Eğer bir NFS istemcisi internete direk bağlantıya sahipse, LAN ve Internet
bağlantısı için ayrı ağ adaptörleri kullanın. port-mapper, mountd ve nfsd
ile bağdaşan TCP ve UDP portları üzerindeki rootingi bloklamak için doğru
firewall komutlarını (iptables ya da ipchains) kullanın.
Açıkça güvenli host'lar ya da ağlardan hariç tutma; nfsd, mountd ve
portmapper portlarına erişimi engellemek için iptables ya da ipchains gibi
güvenlik duvarı sistemi kullanın. Portlar:
111
745
747
2049

TCP/UDP
UDP
TCP
TCP/UDP

portmapper
mountd
mountd
nfsd

(sunucu ya da istemci)
(sunucu)
(sunucu)
(sunucu)

Güvenli olmayan ağ(lar) için bloklanan bu portları kontrol etmek için bir port
tarayıcı kullanın.

Alıştırma 9-1
NFS

Bu çalışma iki bilgisayar gerektirir. Birisini bir NFS sunucu olarak ayarlayın,
diğerini ise bir NFS istemcisi olarak. NFS sunucu üzerinde:
1. /etc/group içinde Bilgi Teknolojileri grubu için BT adında bir grup
ayarlayın.
2. /MIS dizini oluşturun. chgrp komutu ile MIS grubuna sahiplik atayın.
3. Grup sahipliğini zorlamak için bu dizine SGID bit'i ayarlayın.
4. Yerel ağınız için okuma ve yazmaya izin vermek için /etc/exports
dosyasını güncelleyin. NFS altında onu ayarlamak için aşağıdaki komutu
çalıştırın.
# exportfs -a

5. NFS sunucusunu yeniden başlatın.
Bir NFS istemcisi üzerinde, aşağıdaki adımları yapın.
6. /mnt/MIS adında sunucu paylaşımı için bir dizin oluşturun.
7. /mnt/MIS üzerine paylaşımlı MIS dizinini bağlayın.
8. /mnt/MIS/thishost.shares.list olarak bu çıktıyı kaydedin ve sunucudan tüm
gönderilmiş paylaşımları listeleyin.
9. /etc/fstab dosyası içinde sürekli bir servis bağlantısı yapın. Soft bağlama
gibi uygun seçenekler ekleyin ve o bağlantının sıkıntılı olabileceğini
varsayın.
10.İstemci bilgisayarı yeniden başlatın. Paylaşımın düzgün olarak yeniden
bağlandığını kontrol edin.
11.NFS bağlantısını deneyin. Sunucu üzerindeki servisi durdurun ve /mnt/MIS
dizinine bir dosya kopyalamayı deneyin.
12.NFS sunucuyu yeniden başlatın.
13./etc/fstab'ı yeniden düzenleyin.
14.İstemci bilgisayarı yeniden başlatın. Yeni ayarlarla servisi deneyin.

BÖLÜM 9.03
Bir sunucudan ağ yapılandırma bilgisi için bir istemciye izin veren iki protolol
vardır: DHCP ve bootp. Yerel ağ üzerinde bir DHCP sunucuya sahipseniz, DHCP
çalışır. Bootp protokolü ise eğer başka ağ üzerinde bir DHCP sunucudan bilgi
alıyorsanız gereklidir.
DHCP Paketlerini Kurma
DHCP bir istemci ve bir sunucudur. Bunlar dhcp-3.opl2-6.14 ve dhclient-3.opl26.14 RPM paketleri üzerinde temellidir. dhclient RPM paketi öntanımlı olarak
kurulmuş olmalıdır. dhcp RPM paketi Network Server paket grubu ile birlikte
öntanımlı olarak kurulur. Eğer gerekliyse onları kurun.
DHCP Sunucu Yapılandırması
Bir DHCP sunucusu bir LAN üzerinde çoklu bilgisayarlara mesaj gönderir. Bu

aynı zamanda bir multicast olarak bilinir. RHEL 3'de öntanımlı olarak
etkinleştirilmiş olmalıdır. ifconfig komutu ile bunu doğrulayabilirsiniz. Aktif ağ
kartı için MULTICAST ayarını içeren bir şekil aşağıdadır.

Eğer ağ kartınızla bağdaşan MULTICAST göremiyorsanız, birisi kerneliniz dışında
bu özelliği derlemiştir. Şimdi /etc/dhcpd.conf yapılandırma dosyasını düzenleme
ve oluşturma yoluyla DHCP sunucusunu yapılandırın. Normal olarak, bu dosya
belirli bir aralıktan gelişigüzel IP adresleri atamak için DHCP sunucusuna izin
verir.
Eğer hala /etc/dhcpd.conf dosyasına sahip değilseniz, /usr/share/doc/dhcp-3.0pl2 dizini içindeki dhcpd.conf örnek dosyası ile başlayabilirsiniz. # ile başlayan
satırlar dosyadaki yorumlardır. Örnek dosya içindeki detayları analiz edelim.











interim; Bu komutla DNS sunucusu kendi DNS
sözleşmesini yeniden canlandırdığı zaman DNS veritabanını güncellediği
yerdeki, yeni dinamik DNS standardında mümkün olduğu kadar yakında
uyum sağlar. O geçicidir, çünkü DDNS için standartlar bu yazılan gibi
tanımlanmaz.
ignore client-updates; Eğer onların hostname'lerini değiştirmek için
istemci bilgisayarlar üzerinde kullanıcılara izin vermek istemiyorsanız, iyi
bir ayardır.
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0; 192.168.0.0 adresi ve
255.255.255.0 ağ maskesi ile birlikte bir ağ tanımlar. Bu, bu ağ üzerindeki
farklı bilgisayarlarda 192.168.0.1 – 192.168.0.254 aralığındaki adresleri
tahsis etmenize izin verir. Doğal olarak, farklı bir ağ IP adresi
yapılandırdıysanız, bu ayarları yaklaşık olarak değiştirmek isteyeceksiniz.
option routers; Öntanımlı router'ı listeler. Eğer dış bir ağda bir
bağlantıdan daha fazlasına sahipseniz, ilave option routers komutları
ekleyebilirsiniz. Bu bilgi internet gibi dış ağlara erişimi destekleyen
öntanımlı gateway gibi DHCP istemcilerine geçirilir. Doğal olarak ağınız
için gateway'e yansıtmada bu komutu isteyeceksiniz.
option subnet-mask; Yerel ağ için ağ maskesi belirtir.
option nis-domain; NIS paylaşımlı yetkilendirme veritabanı sağlayan
ddns-update-style
















sunucuyu not eder. Eğer ağınız üzerinde NIS yapılandırıyorsanız,
domain.org için domain'ininizin adını yerine koymak isteyeceksiniz. Aksi
takdirde, bu komut dışında yorumlamalısınız.
option domain-name; Ağınız için domain adı ekler. Eğer domain adınız
farklıysa, bu komutu değiştirmek isteyeceksiniz.
option domain-name-servers; Ağınız için DNS'in IP adresini not eder. İlave
DNS sunucuları tanımlamak için bu türün daha fazla komutunu
eklemelisiniz.
option time-offset; Greenwich Mean Time'dan farkı listeler, aynı zamanda
UTC olarak bilinir.
option ntp-servers; UTC ile birlikte sync içinde yerel bilgisayarlar
üzerindeki zamanı tutma için herhangi Network Time Protocol (NTP)
sunucularını not eder.
option netbios-name-servers; Ağınız için herhangi Windows Internet
Naming Service (WINS) sunucularının konumunu ekler. Çünkü bu
Microsoft servisidir.
option netbios-node-type 2; WINS'e uygun peer-to-peer düğümlerini arar.
range dynamic-bootp 192.168.0.128 192.168.0.254; bootp protokolünü
kullanarak uzak ağlara tahsis edilen IP adreslerini not eder. IP adresleri
arasındaki
boşluğu
hatırlayın!
(örnek
dhcpd.conf
dosyasındaki
192.168.0.255 adresini kullanmayın).
default-lease-time; Saniyelerde IP adres bilgisi için lease zamanı belirtir.
Max-lease-time; Saniyelerde IP adres bilgisi için maksimum lease zamanı
belirtir.
Next-server; Ağ bilgisayarları için boot sunucuyu not eder. Eğer herhangi
bilgisayara sahip değilseniz, bu giriş kıtası dışında yorumlayabilirsiniz.

Aynı zamanda bir istemcinin Ethernet adresi üzerine temelli bir bilgisayarda
belirli IP adresi ayırabilirsiniz. Sadece /etc/dhcpd.cong'a aşağıdakine benzer bir
giriş ekleyin.
host dragonfire{
hardware ethernet 08:00:12:23:4d:3f;
fixed-address 192.168.0.201;
}

Bu, 08:00:12:23:4d:3f ehternet donanım adresi ile birlikte dragonfire isimli bir
istemciye 192.168.0.201 IP adresini tahsis eder.
DHCP'yi özel bilgisayarlar için özelleştirebilirsiniz. Sunucular için static IP adresi
ayarlayabilirsiniz. Hazırsanız, aşağıdaki komutla dhcpd sunucusunu başlatın.
#service dhcpd start

Aşağıda örnek bir dhcpd.conf dosyası örneği vardır.

Öntanımlı olarak bu, eth0 ağı üzerindeki istekleri düzenleyen bir DHCP
sunucusu başlatır. Alternatif olarak, eth1 arayüzü üzerinde bir DHCP
sunucusuna sahip olmak için, aşağıdaki komutu çalıştırın.
#service dhcpd start eth1

Eğer bu komutlar bir cevap alamazsa, bir /etc/dhcpd.conf yapılandırma
dosyasını oluşturmadığınız olasıdır.
DHCP sunucusunu izleyebilirsiniz. “service dhcpd stop” komutu ile DHCP
sunucusunu durdurun. Aşağıdaki komutla ön planda onu yeniden
başlatabilirisiniz.
#/usr/sbin/dhcpd -d -f

Başka Linux/Unix istemcisi başlatın. “dhclient -r” ve “dhclient” komutları ile,
başka DHCP lease için ona bakın, sonra sunucunun konsolunu izleyin. Bir
istemcideki bir IP adresini kiralayarak işlemi sergileyen sunucu üzerindeki DHCP
iletişim mesajlarının bir sayısını göreceksiniz.
Not: Verilen bir istemci için MAC adresi almanın başka kolay yolu DHCP sunucu
mesajlarını izlemektir.

3 ve 5 çalışma seviyelerinde DHCP sunucusunu Linux başlangıcında çalıştırmak
için:

#chkconfig - -level 35 dhcpd on

komutunu çalıştırın.
DHCP ve Microsoft Windows
Microsoft Windows 9X gibi DHCP istemcileri ile doğru olarak çalıştırmak için,
sunucu broadcast adresine veri göndermeye ihtiyaç duyar: 255.255.255.255.
Ne yazık ki, Linux yerel subnet broadcast adresi içinde 255.255.255.255'i
değiştirmeyi dayatır. DHCP protokol ihlali olur ve sonuçlar karışık mesajlardır ve
Linux DHCP istemcileri sorunu farketmiyorken Microsoft DHCP istemcileri
farkeder. Normal olarak, bazı istemciler DHCPOFFER mesajlarını göremeyebilir
ve bu yüzden DHCP sunucudan teklif edilen bir IP adresi ne zaman alınacağını
bilmez. Eğer Microsoft Windows bilgisayarlar ile bir ağ için DHCP sunucusu
yapılandırıyorsanız, aşağıdaki komutu çalıştırın.
#route add - -host 255.255.255 dev eth0

İstemci Yapılandırması
dhclient komutunu kullanarak bir istemci olarak DHCP ayarlayabilirsiniz ya da
RedHat Network yapılandırma aracını kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, komut
satırında bir DHCP istemcisi yapılandırma zor değildir (ve RedHat sınavlarında
daha hızlıdır). /etc/sysconfig/network yapılandırma dosyasının aşağıdaki satırı
içerdiğine emin olun.
NETWORKING=yes

Sonra, /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 betiğini aşağıdaki satırı
içerdiğine
emin
olun
(Eğer
farklı
bir
ağ
aygıtı
kullanıyorsanız,
/etc/sysconfig/network-scripts dizini içinde uygun dosyayı değiştirin).
BOOTPROTO='dhcp'
ONBOOT='yes'

Sonraki zaman yeniden başlattığınızda, ağınız için DHCP sunucudan otomatik
olarak DHCP adres bilgisi için ağ yapılandırmanıza bakmalısınız.
Not: DHCP istemcisi ve sunucusu için Linux isimlerinde bir fark vardır. DHCP
sunucu daemon'u dhcpd'dir, DHCP istemcisi daemon'u dhclient'tir.

Alternatif olarak, DHCP'yi yapılandırmak için GUI'den Ağ Yapılandırma aracını
kullanabilirsiniz. Aynı zamanda redhat-config-network (system-config-network)
komutu ile bir GUI'yi konsoldan başlatabilirisiniz.
Eğer bu bilgisayar üzerinde DHCP kullanmak istiyorsanız, “Automatically Obtain
IP address settings with” seçeneğini seçin. Uzak bir ağda IP adres bilgisi almak
için bootp kullanarak, yerel ağınız üzerinde bir DHCP sunucuda IP adres bilgisi
alma arasında seçim yapacaksınız ya da bir dialup bağlantı üzerinden giderek
bir ISP yapacaksınız.
DHCP İstemcisi Sorun Çözme
Eğer DHCP istemci yapılandırması çalışmıyorsa, Linux bilgisayarınız üzerinde ağ
yolunu ayarlama ile ilgili bir sorun olabilir. Örneğin:

➔
➔

NIC düzgün yapılandırılmadı. Ağ kartınızı yeniden yapılandırma üzerine
Bölüm - 4'e bakın.
Eğer bilgisayar hala bir DHCP sunucu bulma sorunlarına sahipse, güvenlik
duvarınızı kontrol edin. Eğer 67 ya da 68 portu bloklanmışsa bilgisayarınız
sunucudan bir mesaj alamayacaktır.

Alıştırma 9-2
DHCP

Bu çalışma için, iki farklı bilgisayara ihtiyaç duyacaksınız: bir DHCP sunucu ve
aynı ağ üzerinde bir DHCP istemcisi.
1. /etc/dhcpd.conf dosyasını açın. 192.168.11.11 – 192.168.11.15 IP adres
aralığı ve 255.255.255.0 ağ maskesi ile sunucuyu yapılandırın.
2. DHCP kullanmak için istemci bilgisayarı yapılandırın. İstemci üzerindeki
ağ servisini yeniden başlatın ve aldığı IP adresini kaydedin.
3. Sırasıyla, 192.168.11.254 ve 12.34.45.56 IP adresleri ile birlikte DNS
sunucu seçenekleri ve ağ geçidi ekleyin. Eğer zaten bir DNS sunucusu ve
ağ geçidiniz varsa, ilgili IP adresinin yerine koyun. DHCP servisini
yeniden başlatın. Onun IP adresini yenilemesini sağlamak için istemci
üzerindeki ağı yeniden başlatın.

BÖLÜM 9.04
Sync İçinde Sunucuları Tutma
Şirketlerin biri dünya etrafında farklı zaman bölgelerinde sunucular tutar. Bu
onlara en yakın sunucuyu seçmek için kullanıcılarına izin verir. Bir Linux
yöneticisi olarak, aynı zamanda bu sunucuların tümüne emin olmak için
sorumluluklarınız olabilir. NTP üzerinden merkezileştirilmiş bir sunucu üzerinde
zaman eşzamanlamasını ayarlayabilirsiniz.
Network Time Protocol (NTP)
NTP bir zaman sunucusuna bir bağlantı üzerinden UTC'ye bir bilgisayarı
eşzamanlama yoluyla çalışır. Mevcut zaman TCP/IP 123 portu üzerinden, NTP
sunucularının bir hiyerarşisi üzerinden dağıtılır. Eğer bilgisayarınız üzerindeki
saat hızlıysa, UTC ile senkronize içinde olana kadar, NTP saati aşağı yavaşlatır.
NTP Yapılandırması
NTP için yapılandırma dosyası, /etc/ntp.conf'dur. Bir metin editörü ile ntp.conf
dosyasını açın. “fudge” komutu ile listelenen bir sunucu bulacaksınız. Öntanımlı
sunucu 127.127.1.0 IP adresinde listelenir. Bu normal “loopback” IP adresleri
değilken, hala “loopback” subnet içindedir. Bu yüzden, bu adres noktası
bilgisayarınızın
gerisinde
bulunur.
Alternatif
olarak,
www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/servers.html de tanımlanan standart zaman
sunucularının birinde onu ayarlayabilirsiniz. redhat-config-date ile aynı
zamanda onu ayarlayabilirsiniz. Aşağıda görüldüğü gibi bir pencere açılır.

Enable Network Time Protocol seçeneğini seçtiğiniz zaman, ntpd başlatılır ve
sunucunun ismi /etc/ntp.conf'a eklenir. Eğer yeniden başlattıktan sonra
çalışması için NTP'yi ayarlamak isterseniz, uygun “chkconfig” komutu ile onu
başlatmaya ihtiyaç duyacaksınız.

-10SİSTEM YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ
Sisteminizi ve ağınızı korumak için farklı yollara sahipsiniz. NIS ve LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) ağınız için yapılandırma dosyaları ve
yetkilendirme ortak veritabanı sağlayabilir. PAM (Pluggable Authentication
Module) sistemi farklı servislere erişmek ya da giriş yapmak için, kullanıcılara
nasıl izin verileceğini yapılandırmanıza izin verir. Sistem günlükleme pek çok
sorununun çözümüne yardım eder.
Sınavda; RHCT adayları, NIS ve LDAP gibi dizin servislerinde bir istemciyi nasıl
yapılandıracağını bilmelidir. Adaylar aynı zamanda temel sorunları nasıl
çözeceğini öğrenmek için Sistem Günlükleme bölümünü okumak isteyecektir.
Ancak, bu bölümün pek çoğu RHCE gereksinimleri üzerine odaklanır. RedHat
sınav hazırlık kitabının parçası değilken, NIS sunucuları RHCE hazırlık kursunda
işlenir. RHCE sınavına uyma ile birlikte, güvenliğe odaklanın. Sisteminizi
kırabilecek saldırganları en aza indirmek için, ihtiyaç duyulmayan servisleri

kaldırmayı hatırlayın. PAM sistemini farklı servisler ve araçlar için güvenliği
özelleştirmenize nasıl izin verdiğini öğrenin. Güvenli xinetd servislerinde tcpwrappers'in nasıl gerçekleştirildiğini anlayın. Detaylıca iptables komutlarını
öğrenin. Bu komutlarla pratik yapın. Uzak istemcilerden sonuçları deneye tabi
tutun.

BÖLÜM 10.01
Dizin İstemcileri ve NIS Sunucularını Yapılandırma
Öntanımlı olarak, bir Linux bilgisayara erişme, geçerli bir kullanıcı adı ve şifre
gerektirir. Geniş ağlı Linux sistemlerindeki bir sorun, her Linux bilgisayar
üzerinde normal olarak her kullanıcı için bir hesap gerektirir. Merkezi olarak,
Linux ve Unix bilgisayarlar için kullanıcı adı ve şifrelerini yöneten veritabanını
ayarlamanıza izin veren iki servis vardır. Bu servisler, NIS ve LDAP'dır. Bu
servislerin her biri, istemciler gibi ağ üzerindeki diğer
bilgisayarları
yapılandırabilir ve NIS ya da LDAP üzerinde bir şifre veritabanı muhafaza
edebilirsiniz. Bir NIS ya da LDAP istemcisi içinde bir kullanıcı giriş yaptığı
zaman, o sistem ilk olarak kendi yerel şifre dosyasını kontrol eder. Genellikle
/etc/passwd. Eğer kullanıcı adını bulamazsa, sunucu üzerindeki karşılık gelen
dosyaya bakar.
NIS İstemci Yapılandırması
Bir ağ üzerinde bir NIS istemcisi yapılandırmak oldukça basittir. Bir NIS
sunucunuz varsa, bunun için üç şeye ihtiyaç duyacaksınız. İlk olarak,
/etc/yp.conf içinde domain adı ve sunucu adı belirtin. Sonra, Linux sisteminiz
sonraki zaman yeniden başladığında, “ypbind” istemci servisinin başladığına
emin olun. Son olarak, en son ki kullanıcı adı ve şifre veritabanı için NIS
servisinde /etc/nsswitch.conf dosyasına baktığına emin olun.
/etc/yp.conf yapılandırma dosyasındaki değişiklik basittir. Tüm ihtiyaç
duyduğunuz, enterprise3 gibi bir NIS sunucusunun adı, nisdomain olarak NIS
domain adını belirten aşağıdaki gibi bir komuttur.
domain nisdomain server enterprise3

Linux sonraki zamanda yeniden başladığında, “ypbind” istemci servisinin
başladığına emin olmak basittir. Diğer Linux servislerindeki gibi, aşağıdaki gibi
bir komutla uygun çalışma seviyelerinde onu başlattığınıza emin olabilirsiniz.
#chkconfig –level 35 ypbind on

Sonuç olarak, sunucu için bilgisayarınız /etc/nsswitch.conf yapılandırma
dosyasını düzenleyerek anahtar dosyaları anlamada NIS sunucu için bakar.
Örneğin, kullanıcı adı ve şifre veritabanı için bilgisayarınızın NIS sunucusuna
baktığına emin olmak için, o dosya içindeki aşağıdaki komutları yapılandırmak
isteyeceksiniz (listeye LDAP gibi diğer servisleri ekleyebilirsiniz).
passwd: files nis
shadow: files nis
group: files nis

Bir NIS istemcisi çalıştırdığınız zaman bilmeniz gereken bir komut “yppasswd”
dir. Tüm kullanıcılar bu komutla kendi NIS şifrelerini yönetebilir.

LDAP İstemci Yapılandırması
Eğer bir LDAP istemcisi olarak, RHCE3 bilgisayarınızı yapılandırmak istiyorsanız,
openldap-clients, openldap ve nss-ldap RPM paketlerine ihtiyaç duyacaksınız.
Openldap-clients RPM'si Sistem Araçları paket grubunun öntanımlı bir parçası
olarak kurulmuş olmalıdır.
Bir LDAP istemcisi yapılandırmak için, iki farklı ldap.conf yapılandırma dosyasını
yapılandırmaya ihtiyaç duyacaksınız: /etc ve /etc/openldap dizinleri içindeki
ldap.conf dosyaları. Her iki dosya tamamen karmaşıklaşabiliyorken, sınavın
amacı için, tanımlamaları basit tutacağız.
/etc/ldap.conf
/etc/ldap.conf dosyasının öntanımlı sürümü farklı komutlar ve yorumlar içerir.
Bir LDAP istemcisi olarak RHEL bilgisayarınızı ayarlamak için, aşağıdaki Tablo'da
tanımlandığı gibi, bu dosya içindeki 4 komut ile ilgilenmeye ihtiyaç
duyacaksınız.
/etc/openldap/ldap.conf
Bu dosya içinde HOST ve BASE değişkenlerini belirtmeye ihtiyaç duyacaksınız.
Sadece /etc/ldap.conf yapılandırma dosyası içinde yaptığınız gibi, aşağıdaki iki
komutula ilgileneceksiniz.
HOST 127.0.0.1
BASE dc=example, dc=com

Eğer LDAP sunucunuz, yerel bilgisayar üzerinde değilse ve domain adınız
example.com değilse, bu yüzden vekiline ihtiyaç duyacaksınız.
Bazı /etc/ldap.conf parametreleri
Komut

Açıklama

host 127.0.0.1

LDAP servisi için IP adresi tanımlar. Bu özel
komut yerel bilgisayarınız üzerinde LDAP
sunucu varsayar.

base dc=example,dc=com

Öntanımlı base seçkin adını
durumda example.com'dur.

ssl start_tls

Eğer LDAP sunucusuna gönderilen şifreleri
şifrelemek için Transport Layer Security (TLS)
desteği isterseniz gereklidir.

pam_password md5

Şifreler için MD5 şifreleme şemasını destekler.

ayarlar,

bu

Name Server Ayar Dosyası
Name Server Switch dosyası, /etc/nsswitch.conf, şifre veritabanları gibi anahtar
dosyaları için bilgisayarınızda nasıl arayacağınızı idare eder. NIS ve LDAP
sunucu veritabanları üzerinden onu aramak için yapılandırabilirsiniz. Örneğin,
bir NIS istemcisi bir bilgisayar için aradığı zaman, /etc/nsswitch.conf'dan
aşağıdaki giriş ile birlikte başlatabilir.
hosts: files nisplus nis dns

Bu satır aşağıdaki sırada isim veritabanları üzerinden arama yapmak için

bilgisayarınıza anlatır.
1. /etc/hosts içindeki IP adresleri ve hostname'lerin veritabanı ile birlikte
başlatın.
2. Sonra, NIS+(NIS Sürüm 3) üzerine temelli bir map dosyası içinde
hostname için arayın.
3. Sonra, NIS(Sürüm 2) üzerine temelli bir map dosyası içinde hostname
arayın.
4. Eğer bu veritabanlarının hiçbiri istenen hostname'i içermezse, DNS
sunucuya başvurun.
İstenen veritabanları için bir LDAP sunucuda bakmak için, /etc/nsswitch.conf
yapılandırma
dosyasını
yapılandırabilirsiniz.
Örneğin,
ağınız
için
merkezileştirilmiş bir kullanıcı adı ve şifre veritabanı ayarlamak isterseniz,
/etc/nsswitch.conf içinde en son aşağıdaki komutları yapılandırmaya ihtiyaç
duyacaksınız.
passwd: files ldap
shadow: files ldap
group: files ldap

Bir LDAP ya da NIS merkezileştirilmiş veritabanı içinde ilave dosyaları
yapılandırabilirsiniz.
RedHat Yetkilendirme Aracı İle İstemcileri Yapılandırma
Eğer NIS ya da LDAP'a aşina değilseniz, RedHat Yetkilendirme Yapılandırma
aracını kullanarak bir istemci gibi bilgisayarınızı basitçe yapılandırabilirsiniz.
RHEL GUI içinde, redhat-config-authentication (system-config-authentication) ile
başlatabilirsiniz ya da Main Menu | System Settings | Authentication'a tıklayın.
Bu aşağıdaki şekilde gösterilen Yetkilendirme Yapılandırma Aracını açar.
Eğer Bölüm-2'de tanımlanan ilk Boot işleminden gidersek, bu aracı kullanarak
zaten bilgisayarınızı yapılandırmışsınızdır. Kullanıcı adı ve şifreleri için bir NIS ve
LDAP sunucusu kontrol etmek için bilgisayarınızı ayarlayabilirsiniz.

Eğer “NIS Desteğini Etkinleştir” i seçerseniz, NIS'i yapılandır düğmesine
tıklayın. NIS sunucu ile birlikte bilgisayarın IP adresi ya da adının olduğu kadar,
NIS Domain'in adını girmeye ihtiyaç duyacaksınız. Değişiklikleri yapın ve
Tamam'a tıklayın.
Eğer “LDAP Desteğini Etkinleştir” i seçerseniz, LDAP'ı yapılandır düğmesine
tıklayın. Değişiklikleri yapın ve Tamam'a tıklayın. Aşağıdaki bilgiyi girmeye
ihtiyaç duyacaksınız.
➔

➔

Eğer LDAP sunucuya gönderilen şifreleri kriptolamak için Transport Layer
Security kullanmak isterseniz, Kriptolama Bağlantıları için TLS Kullan
seçeneğini aktifleştirin.
LDAP Arama Temeli DN metin kutusu içinde LDAP formatında sunucumuz
için domain adını girin. Örneğin, eğer domaininiz my-domain.com ise,
aşağıdakini girin.
dc=my-domain, dc=com

➔

LDAP sunucusunun konumunu belirtin. Eğer yerel bilgisayar ise, 127.0.0.1
IP adresini kullanabilirsiniz.

Yetkilendirme sekmesi altında, aynı zamanda PAM-aware uygulamaları için
LDAP desteğinin kullanımını belirtebilirsiniz.
Bir kez bu değişiklikleri yaptığınızda, TAMAM'a tıklayın. Onu kapatmadan önce,
yapılandırma dosyasında not edilen değişiklikleri yazmak için, Yetkilendirme
aracı biraz zaman alabilir. Eğer bir NIS istemcisi ayarlıyorsanız, Linux sonraki
zaman başladığında uygun çalışma seviyelerinde başlatmak için otomatik

olarak “ypbind” servisini ayarlar.
NIS Servisleri
Eğer bilgisayarınızda bir NIS sunucusu ayarlamak isterseniz, “ypserv” RPM'yi
kurmaya ihtiyaç duyacaksınız. O, Network Servers paket grubunun bir
parçasıdır. Aynı zamanda RHEL bilgisayarı üzerinde öntanımlı olarak zaten
kurulmuş olması gereken, yp-tools RPM'ye ihtiyaç duyacaksınız. Kitapta
tanımlanan
teknikleri
kullanarak
bu
RPM
paketlerini
kurabilir
ve
doğrulayabilirsiniz.
NIS istemcileri ve NIS sunucuları NIS donanımlar içinde organize edilir. LDAP
istemcileri LDAP sunucu veritabanına bağlıdır. Tek bir ağ üzerinde çoklu NIS
domain'lerine sahip olabilirsiniz, fakat istemciler ve sunucular sadece bir
domain'e ait olabilir. Eğer NIS kullanıyorsanız, şu komutu kullanma yoluyla NIS
domain'inizin adını çözebilirsiniz.
#domainname

Eğer bu komut boş dönerse, sisteminiz için NIS domain adı tanımlamaya ihtiyaç
duyacaksınız. Bunu yapmak kolaydır; aşağıdaki komut sisteminize nisdomain
adını tayin eder.
#domainname nisdomain
Not: NIS domainleri BIND domainlerinden farklıdır. Gerçekte, güvenlik sebepleri
için, NIS domain adınız BIND domain adınızdan farklı olmalıdır. Eğer Microsoft
Windows sunucularının kelimesinden bahsediyorsak, NIS domainleri LAN
Yönetici domainlerine benzerdir.

NIS bir paylaşımlı veritabanından fazlasını sunar. NIS ile birlikte, bilginizi
herhangi türüne paylaşımlı erişim sağlayabilirsiniz. Öntanımlı olarak, RHEL
altında NIS aşağıdaki dosyaları paylaşır.
➔
➔
➔
➔
➔
➔

/etc/passwd
/etc/group
/etc/hosts
/etc/rpc
/etc/services
/etc/protocols

Ayrıca diğer dosyaları paylaşmak için, NIS'i yapılandırabilirsiniz. Bunu NIS
yapılandırma dosyası içinde yapılandırmak kolaydır, /var/yp/Makefile.
NIS sevisleri, en az bir NIS master sunucu gerektirir. Bu, maps olarak bilinen
merkezileştirilmiş NIS veritabanı dosyalarının olduğu yerde kayıtlıdır. NIS
değişiklikleri master sunucu üzerinde map'te bir güncelleme gerektirir. Her NIS
domain için sadece bir NIS master sunucuya sahip olabilirsiniz.
Daha geniş ağlar için, aynı zamanda bir NIS slave sunucu isteyebilirsiniz. NIS
slave'leri master sunucudan NIS maps'lerin kopyalarını alır. NIS istemcileri ya
master sunucudan ya da slave sunucudan onların yapılandırma dosyalarını
alabilirler. Bir ağ üzerinde çoklu NIS slave sunuculara sahip olabilirsiniz.
NIS istemcileri bir NIS sunucudan bilgiyi kullanan sistemlerdir. NIS istemcileri
NIS veritabanları içinde kapsayan herhangi bilgiyi kayıt etmez, o bilgiye her ne
zaman ihtiyaç duyulursa, sunucudan geri alır.

NIS Servisi Başlatma
Bir kez ağınız ya bilgisayarınız için yapılandırma dosyalarını düzenlediğinizde,
NIS servisini başlatabilirsiniz. /usr/lib/yp dizini içindeki “ypinit” komutu ile bunu
yapabilirsiniz. Bu komut iki anahtar parametreye sahiptir: -m bir master
sunucusu oluşturmada kullanılır; -s ise bir slave NIS sunucusu oluşturmada
kullanılır. İşlem basittir. Bir master NIS sunucusu ayarlamak için komutu
çalıştırdığınız zaman, NIS domain üzerinde farklı host'lar girdirebilirsiniz. Burada
bizim enterprise3 bilgisayarı üzerinde komutu çalıştırdığımız zaman ne
olduğuna bakalım:

Gördüğünüz gibi, işlem açıktır. Bir kez Ctrl+D ile listeyi tamamlarsanız, listeyi
doğrulamak için onaylayın. Bir kez onaylarsanız, NIS sunucusu /var/yp/Makefile
içinde belirtilen dosya üzerine temelli bir veritabanı inşa etmek için birkaç
dakika alır. Tamamlandığında, sonunda bir mesaj göreceksiniz.

Eğer hatalar görürseniz, NIS sunucu daemon'u ypserv'in “service ypserv
status” komutu ile düzgün çalıştığına emin olun.
Şimdi seçtiğiniz NIS istemcilerinden bu NIS domain'e katılabilirsiniz.
RedHat Enterprise Linux Üzerinde NIS Bileşenleri
Bir kez NIS servisini başlatırsanız, /usr/lib/yp dizini NIS servislerini yönetme ve
yapılandırmak için ihtiyaç duyduğunuz araçları ekler. “ypinit” programı bir NIS
sunucusunu yapılandırabilir. Tablo 10-2 bir NIS sunucusu yapılandırmak için
kullanabildiğiniz dosyaları listeler.
NIS ağınız üzerinde erişime sahip olan kontrolleme yoluyla güvenliği
yönetmenizi etkinleştirmek için tasarlanmış olmasına rağmen, NIS çok güvenli
bir ürün değildir. NIS domain adınızı bilen herhangi biri, ağınıza bağlanabilir
ve /etc/passwd gibi NIS veritabanınız içindeki kayıtlı tüm bilgileri okuyabilir.
Anahtar NIS Yapılandırma Dosyaları ve Komutları

Dosya

Açıklama

/usr/lib/yp/ypinit

/var/yp içindeki başlangıç veritabanı maps'leri
inşa etmek için bir kabuk betiği; ypinit -m bir
master sunucu için veritabanı inşa eder.

/var/yp/Makefile

Ana NIS yapılandırma dosyası. NIS yoluyla
paylaşılan map'leri kontrol etmek için bu

dosyayı düzenleyin. /var/yp dizini içinde make
komutunu çalıştırmalı ve bu dosyayı
düzenlemelisiniz.
/usr/sbin/ypserv

NFS sunucu daemonu. Linux sonraki
başladığında bunun çalıştığına emin olmak için
chkconfig gibi bir komut kullanmalısınız.

/usr/lib/yp/makedbm

NIS map'lerdeki veritabanı dosyalarını metne
çevirir. /var/yp/Makefile tarafından çağrılır.

/usr/sbin/yppasswd

NIS şifre değiştirme daemonu. Kullanıcılar
kendi şifrelerini değiştirmeden önce, bu servisi
aktive etmeniz gerek.

/etc/ypserv.conf

Başka NIS sunucu yapılandırma dosyası.

/var/yp/securenets

NIS veritabanlarına erişebilen sistemleri
kontrol eder.

NIS Erişim Kontrolü
NIS veritabanını korumaya yardım etmek için birkaç şey yapabilirsiniz.
/var/yp/securenets dosyası NIS sunucusuna bağlananları kontrol edebilir.
Öntanımlı olarak kurulmuyorken, bu dosyayı oluşturmak ve yapılandırmak
kolaydır. Sadece iki satır bir LAN için gereklidir. Onlar aşağıdaki ağ adresleri
tarafından IP ağ maskelerini belirtir.
255.255.255.0
255.255.255.0

127.0.0.1
192.168.0.0

İlk satır yerel bilgisayardan erişime izin verir. İkinci satır, 192.168.0.0 ağı
üzerindeki IP adresleri ile birlikte bilgisayarların tümünden erişime izin verir.
RHEL'te
bu
dosya
için
bir
şablon
vardır;
yorumlarla
birlikte,
/usr/share/doc/ypserv-2.8 dizini içinde mevcuttur.

BÖLÜM 10.02
Temel Host Güvenliği
Bir ağ, o ağ içinde pekçok açık sistem gibi sadece güvenli gibidir. Sistem yüzde
yüz güvenli olmamasına rağmen, herhangi verilen sistemde güvenliği
geliştirmek için şüphesiz temel host tedbirlerini takip edebilirsiniz. Güvenlik
tedbirlerini düzenlediğiniz zaman, güvenlik ihlallerinin iki türü için plan yapmak
zorundasınız; kullanıcı kazaları ve kırık kurulumlar. Kazalar olur, çünkü
kullanıcılar yeterli eğitimden mahrumdur ya da prosedürleri takip etmek için
isteksizdir. Eğer güvenlik çok sıkıcı ise, verimlilik kalitesi düşebilir ve
kullanıcılarınız kurallarınızdan kurtulmak isteyecektir. Şifre güvenliği bu kategori
içinde düşer.
Bir saldırgan sisteminizi kırdığı zaman, bazı saldırganlar kredi kartı gibi sırları
arayabilirler. Diğerleri sadece sisteminizi yıkmak isteyebilir. Ağınızı güvende
tutmak için çeşitli şeyler yapabilirsiniz. En son ki sorunlar için RedHat yazım
hatasını izleyin. Up2date aracı ile, en son paketler ile RedHat sisteminizi güncel
tutabilirsiniz.
Bu bölümde daha sonra göreceğiniz gibi, /etc/hosts.allow ve /etc/hosts.deny
dosyaları üzerinden bazı isteklere bilgisayarınızın cevap vermesini
yönetebilirsiniz. iptables ya da ipchains üzerine temelli güvenlik duvarlarından
kernelinizi korumayı ayarlayabilirsiniz.

Şifre Güvenliği
İyi şifre güvenliği önemlidir. İyi şifreler karakter, sayı ve kolayca tahmin
edilemeyen noktalama bile bir kombinasyon içerir. İyi şifre güvenliği düzenli bir
temel üzerinde onların şifrelerini değiştirmek için kullanıcılar gerektirir. Şifre
güvenliği aynı zamanda kullanılmayan hesapları silme ya da etkisizleştirme
anlamındadır. Bu hesaplar sisteminizi kırmayı deneyecek saldırganlar için ortak
bir yoldur.
Aynı zamanda şüpheli hareketlilik için sistem günlük dosyalarını kontrol
edebilirsiniz. Giriş kayıtları /var/log/wtmp içindeki bir veritabanında tutulur. Bu
dosyayı direk olarak okuyamıyorken, bu dosyayı okunabilir yapmak için
“utmdump” komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin, “utmpdump /var/log/wtmp”
komutu son giriş hareketliliğini listeler. Aşağıdaki şekle bakın.
IP adresindeki girişleri not edin. Eğer sizinkinden başka IP adresleri varsa,
kaygılanmak için bir nedeniniz var demektir.

Güvenlik Güncellemeleri
RHEL sisteminizi güvende tutmak için başka bir yol, RedHat'tan en son
sürümleri kurmaktır. Bunlar uygulamalardaki sorunlar için yamalar ya da
düzeltmeler ya da güvenlik ihlallerinde sonuçlanan işletim sistemi içindeki en
son
ki
güncellemeleri
içerir.
En
son
ki
güncellemelerin
listesi

http://rhn.redhat.com/errata/ içerisinde mevcuttur.
Eğer
bilgisayarınız
direk
olarak
internete
bağlıysa,
RedHat
onu
yapılandırabildiğiniz “up2date” adındaki güncellemeleri kontrol etmek için bir
inşa servisi sağlar. Sadece seçtiğiniz X pencerede bir komut satırından
up2date'i çalıştırın. Sonra komutları takip edin; up2date güncellemeler için
rhn.redhat.com'a bağlanır. RHEL ile birlikte, bu rhn.redhat.com üzerinden
güncellemeler için zaten sisteminizi yapılandırdığınızı varsayar.
Ekstra Servisleri Silme
Sisteminizdeki güvenliği yükseltmenin basit bir yolu kullanmayacağınız ağ
servisleri ile bağdaşan paketleri silmektir. Örneğin, bir saldırgan eğer windows
dosya sunucu paketi grubu yüklenmemişse sisteminizi kırmak için sambayı
kullanmaz. Servise ekleyebildiğiniz diğer yapılandırma ya da herhangi güvenlik
duvarı hala o servis üzerinden bir saldırıya teorik olarak savunmasızdır. Eğer bir
ağ servisi kullanmıyorsanız, uygun RPM paketlerini kaldırmak isteyebilirsiniz.
Mevcut kurulu ağ servislerini yeniden gözden geçirmek için /etc/xinetd.d ve
/etc/rc.d/init.d dizinlerini kontrol edin.

BÖLÜM 10.03
Pluggable Authentication Module Sistemi (PAM)
RHEL, yetkilendirilmiş kullanıcıları kontrol etmek için PAM sistemi kullanır. PAM
kullanıcıların belli başlı uygulamaları nasıl kontrol ettiğini idare eden dinamik
olarak yüklenebilen kütüphane modüllerinin bir grubunu içerir.
Not: PAM modülleri /usr/share/doc/pam-0.75/txts dizini içinde belgelenmiştir.
Örneğin, pam-security.so modülünün fonksiyonelliği README.pam-securetty
dosyası içinde tanımlıdır.

PAM, kullanıcı yetkilendirme modulünü standartlaştırmak için geliştirilmiştir.
Örneğin, login programı giriş esnasında kullanıcı adı ve şifrelere ihtiyacı olarak
PAM kullanır. /etc/pam.d/login dosyasını açalım ve ilk satıra bakalım:
auth required pam_security.so

Bu satır /etc/securetty içinde tanımlandığı gibi sadece güvenli terminallerden
giriş yapabilen kullanıcıları tanımlar.
Not: RedHat Linux'un eski sürümlerinde, PAM modülünün tam yolu gerekliydi. Bu
modüllerin şu anda /lib/security dizini içinde kayıtlı olduğu anlaşılır.

/etc/pam.d dizini içinde gösterilen, yapılandırma dosyaları uygulamardan sonra
isimlendirilir. Bu uygulamalar “PAM aware” dir. Bir başka deyişle, konsol giriş
programı gibi uygulamalar için doğrulanan kullanıcıları değiştirebilirsiniz.
Sadece /etc/pam.d dizini içinde uygun yapılandırma dosyasını düzenleyin.
PAM ve İlişkili Dosyalar
PAM sistemi dört ayrı görev içinde kullanıcıları doğrulamak için işlemi böler.
Bunlar PAM modüllerinin dört farklı türüdür:
Yönetimi (auth); Bir kullanıcının kimliğini tayin eder.
Örneğin, bir PAM auth komutu kullanıcı adı ya da şifrenin girilip

➔ Yetkilendirme

girilmediğine karar verir.
➔ Hesap Yönetimi (account);

Hesap politikalarına göre erişimi reddeder ya

da kabul eder.
Diğer şifre politikalarını yönetir. Örneğin, bir
PAM password komutu bir konsolu başa döndürmeden önce giriş yapmayı
deneyebilen bir kullanıcının sayısını süresiz sınırlayabilir.
Oturum Yönetimi (session); Bir uygulama için ayarları uygular. Örneğin,
PAM session komutu bir giriş konsolu için öntanımlı ayarları ayarlayabilir.

➔ Şifre Yönetimi (password);

➔

Aşağıdaki şekilde gösterilen kod /etc/pam.d/login PAM yapılandırma dosyasının
bir örneğidir.
Tüm PAM yapılandırma dosyalarındaki her satır aşağıdaki biçimde yazılır.
module_type

control_flag

module_path

[arguments]

Önceden tanımlandığı gibi module_type; auth, account password ya da session
olabilir. Control_flag ise, eğer modül başarılıysa ya da başarısızsa PAM'ın ne
olduğunu tanımlar. module_path; doğru PAM modül dosyasının konumunu
belirtir. Sonuç olarak, düzgün kabuk komutları ile birlikte, her modül için
parametreleri belirtebilirsiniz.
control_flag alanı ek açıklama gerektirir. Bu bir modül flags, başarılı ya da
başarısız olduğu zaman yapılandırma dosyasının nasıl tepki verdiğini tanımlar.
Tablo 10-3'te tanımlandığı gibi, dört farklı kontrol flags vardır.
control_flag'in nasıl çalıştığını göstermek için, /etc/pam.d/reboot yapılandırma
dosyasından komutlara bakalım.
auth sufficient pam_rootok.so

İlk auth komutu pam_rootok.so modülünü kontrol eder. Eğer root kullanıcısı
reboot komutunu çalıştırırsa, control_flag yeterlidir; bu dosyadaki diğer auth
komutları
gözardı
edilir.
Linux
reboot
komutunu
çalıştırır.
Bu
/usr/share/doc/pam-0.75/txts dizini içindeki README.pam-rootok dosyasında
açıklanmıştır.
auth required pam_console.so

İkinci auth komutu sadece root olmayan kullanıcılar içindir; o sadece komut

satırı arayüzündeki konsol parametrelerini işaret eder. README.pam_console
dosyası içinde tanımlandığı gibi, man pam_console dosyası ile birlikte bu modül
hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
#auth reguired pam_stack.so service=system-auth

Üçüncü satır öntanımlı olarak yorumlanır. Eğer bu satırı aktif yaparsanız, root
kullanıcı öncelikleri gerektiren system-auth yapılandırma dosyasına tekabül
eder. Bilgisayarınız yeniden başladığında root şifresini bilen uzak kullanıcılara
hala izin verilir.
PAM control_flags tablosu

control_flag

Açıklama

required

Eğer modül çalışırsa, komut işletilir. Eğer
başarısız olursa, yapılandırma dosyası içindeki
sonraki komuta gider, fakat komut hala
başarısızdır.

requisite

Eğer modül başarısız olursa, işlem durur.

sufficient

Eğer modül çalışırsa, login ve diğer
yetkilendirme işletilir. Diğer komutların
işletilmesine gerek yoktur.

optional

PAM modül başarısı ya da başarısızlığını
gözardı eder.

account required pam_permit.so

account komutu ile ilişkili uzak giriş yapanlar olsa bile tüm kullanıcıları kabul
eder. Bir başka deyişle, bu yapılandırma dosyası bilgisayarınızı yeniden
başlatmak için, uzak ya da yerel herhangi root kullanıcısına izin verebilir.
Alternatif olarak, sisteminiz yeniden başladıktan sonra, uzak kullanıcıları tutan
pam_securetty.so modülünü ekleyebilirsiniz. Bu modül bu bölümde daha önce
detaylı olarak anlatıldı.
Not: Ortak bir sunucuyu kapatmak için herhangi kullanıcıya izin vermek normal
değilken, bir Linux iş istasyonu üzerinde bunu yapmak isteyebilirsiniz. Bu yolla,
kullanıcılar root hesabını bilmelerine gerek kalmadan kendi masaüstü ya da
dizüstü bilgisayarlarını kapatabilir.

PAM Yapılandırma Örneği: /etc/pam.d/login
Bu bölüm, yukarıdaki şekilde gösterilen /etc/pam.d/login yapılandırma
dosyasındakine atıfta bulunur. Bir kullanıcı bir metin konsolu açtığı ve giriş
yaptığı zaman, Linux satır yoluyla bu yapılandırma dosyasındaki dosya satırı
üzerinden gider. Önceden yazıldığı gibi, /etc/pam.d/login içindeki ilk satır:
auth required pam_security.so

/etc/securetty dosyasında tanımlandığı gibi güvenli terminallere erişimi root
kullanıcısı sınırlar. Sonraki satır aynı zamanda yapılandırma dosyası meydana
getiren, system_auth, aşağıdaki servis üzerinden giriş programı getirir.
auth required pam_stack.so service=system_auth

Aslında, bu aşağıdaki şekilde gösterilen /etc/pam.d/system_auth yapılandırma
dosyası içindeki auth komutunu çağırır.

/etc/pam.d/login'den en son auth satırı /etc/nologin dosyasını kontrol eder.
account required pam_stack.so service=system_auth
password required pam_stack.so service=system_auth

/etc/pam.d/login içindeki account ve password komutları aynı zamanda
/etc/pam.d/system_auth yapılandırma dosyasına işaret eder. Daha fazla bilgi
için, /etc/pam.d/system_auth içindeki account komutuna başvurabilirsiniz.
account required /lib/security/$ISA/pam_unix.so

Bu, /lib/security dizini içindeki pam_unix.so modülüne işaret eder. $ISA'nın
değeri normal olarak boştur, bu yüzden bu değişkeni gözardı edebilirsiniz.
pam_unix.so modülü normal kullanıcı adı ve şifre girişlerini ayarlar.
/etc/pam.d/login
password
komutu
üzerine
daha
fazla
bilgi
için,
/etc/pam.d/system_auth içindeki üç password komutuna bakmaya ihtiyacınız
var:
password required /lib/security/$ISA/pam_cracklib.so retry=3 type=
password sufficient /lib/security/$ISA/pam_unix.so nullok use_authok
shadow nis
password required /lib/security/$ISA/pam_unix.so

md5

Bu listedeki birinci komut, maksimum 3 kez yeniden deneyi ayarlar. Sonraki
komut, boş şifrenin (sıfır-uzunluk) kullanımına izin verir; bir şifre için kullanıcıyı
geçirir(use_authok), MD5 algoritması kullanarak şifreleri kriptolar, Bölüm-1'de
tanımlanan “shadow” şifre ailesini destekler ve NIS şifrelerinin kullanımına izin
verir.
Sonuç olarak /etc/pam.d/login dosyasında 2 session komutu vardır:
session required pam_stack.so service=system_auth
session optional pam_console.so

Birinci komut /etc/security/limits.conf üzerinden belli başlı kullanıcılardaki
sınırları ayarlamanıza izin verebilen /etc/pam.d/system_auth yapılandırma
dosyasına işaret eder. İkinci komut Linux bilgisayarınız üzerinde giriş yapan
kullanıcıların dosya izinlerini yönetir.
Alıştırma 10-1
PAM'ı Yapılandırma
Bu çalışmada, RHEL'nin PAM güvenlik özelliklerinin bazıları ile çalışacağız.
1. Aşağıdaki komut ile /etc/securetty'nin kopyasını yedekleyin.
# cp /etc/securetty /etc/securetty.sav

2. /etc/securetty'i düzenleyin ve tty11'den tty3 için satırları kaldırın.
Değişiklikleri kaydedin ve çıkın.
3. 3 numaralı sanal konsola geçiş yapmak için ALT-F3 kullanın (eğer X
pencerede çalışıyorsanız, CTRL-ALT-F3). root olarak giriş yapın. Ne oldu?
4. Normal kullanıcı olarak adım 3'ü tekrarlayın. Ne oldu?
5. 2 numaralı sanal konsola geçiş yapmak için ALT-F2 kullanın ve root olarak
giriş yapmayı deneyin.
6. Aşağıdaki komut ile özgün /etc/securetty dosyanızı geri yükleyin.
# mv /etc/securetty.sav /etc/securetty

Kullanıcı Taraflı PAM Güvenliği
Bu bölümde belirli kullanıcılara erişimi sınırlamak için PAM'ı nasıl
yapılandıracağımızı öğreneceğiz. Bu güvenlik özellik özelliğinin anahtarı
/lib/security dizini içindeki pam_listfile.so modülüdür. Önceden anlatıldığı gibi,
her PAM yapılandırma komutu içerisinde 4 ayar vardır. Komutun ilk bölümleri
şöyle olmalıdır:
auth required pam_listfile.so

PAM kullanıcı erişimini komutun en son kısmında sınırlar. Örneğin, eğer bir PAM
yapılandırma dosyasına aşağıdaki satırı eklediyseniz, uygun araca erişmek
için /etc/special içinde listelenen herhangi kullanıcıya sınırlanmış olabilirdi:
auth required pam_listfile.so onerr=succeed item=user \
sense=allow file=/etc/special
Not: Komut satırındaki
anlamındadır.

ters

bölü

çizgisi

sonraki

karakterden

“kaçış”

pam_listfile.so modülü için parametreler
pam_listfile parametresi

Açıklama

onerr

Eğer bir sorun varsa, ne yapılacağını modüle
anlatır. Seçenekler onerr=succeed ya da
onerr=fail dir.

item

Belirli bir dosya içindeki kullanıcılar (user),
gruplar (group) ya da daha fazlası, bir
terminale (tty) erişimi kısıtlamak için bu
parametreyi kullanabilir.

sense

Eğer öge belirtilen dosya içinde bulunmuşsa,
yazılan eylemi alın. Örneğin, eğer kullanıcı
/etc/special içindeyse ve sense=allow ise, o
zaman bu komut belirtilen aracın kullanımına
izin verir.

file

Bir liste ile birlikte bir dosya yapılandırır;
örneğin file=/etc/special

Not: /etc/pam.d yapılandırma dosyaları üzerinden kullanıcı yetkilendirmesine
RHEL'in nasıl eriştiğine anladığınıza emin olun. Bu dosyaları test ederken,
herhangi değişiklik yapmadan önce PAM içindeki herşeyin yedeğini aldığınıza
emin olun. Çünkü bir PAM yapılandırma dosyasında yapacağınız herhangi hata
sisteminizi tamamen etkisizleştirebilir.

Alıştırma 10-2
Erişimi Sınırlamak İçin PAM Kullanma

Aynı zamanda normal kullanıcılara erişimi sınırlamak için PAM sistemini
kullanabilirsiniz. Bu çalışmada, /etc/nologin dosyasına bir ya da daha fazla
kullanıcı ekleme yoluyla erişimi sınırlayacaksınız. Özellikle aşağıdaki satırla,
öntanımlı /etc/pam.d/login güvenlik yapılandırma dosyası ile yetkili biçimde
çalışmalıdır:
auth required pam_nologin.so

1. /etc/nologin dosyasını arayın. Eğer zaten mevcut değilse, şunun gibi bir
mesajla birini oluşturun:
I'm sorry, access is limited to the root user.

2. CTRL-ALT-F2 gibi bir komutla başka bir terminale erişin. Normal bir
kullanıcı olarak giriş yapmayı deneyin. Ne görüyorunuz?

BÖLÜM 10.04
Sistem Günlüğü Yapılandırması
RHEL iki günlükleme uygulaması ile birlikte gelir. Kernel log uygulama servisi
klogd, kernel mesajlarını ve uygulamalarını günlükler. Syslog uygulaması
syslogd, tüm diğer işlem aktivitesini günlükler. Sisteminizdeki uygulamaları
izlemek için syslogd'in ürettiği günlük dosyalarını kullanabilirsiniz. Eğer çoklu
RedHat Enterprise Linux sistemleri üretiyorsanız, merkezi bir host sistemindeki
günlük
mesajlarına
her
sistem
üzerindeki
syslogd
uygulamasını
yapılandırabilirsiniz.
Her iki uygulama tipi olarak öntanımlı aktiftir ve her ikisi de
/etc/rc.d/init.d/syslog betiği tarafından aktive edilir. Bu uygulamalar bir kez
başlarsa, syslog uygulaması yapılandırabildiğiniz günlükleme seçeneklerini
bulmak için /etc/syslog.conf'u inceler.
Sistem Günlüğü Yapılandırma Dosyası
/etc/syslog.conf yapılandırma dosyası üzerinden syslogd'in kaydettiklerini
yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, o farklı hizmetler için
kuralların bir takım ayarlamasın içerir: auth, auth-priv, cron, daemon, kern, lpr,
mail, mark news, security, syslog, user ve uucp.

Her hizmet öncelik olarak bilinen, günlüklemenin değişik farklı seviyeleri ile
ilişkilidir. Küçükten büyüğe sıralamada, günlük öncelikleri: debug, info, notice,
warn, err, crit, alert, emerg. Aynı zamanda tüm seviyelerde tüm mesajları
günlükleyen generic bir “none” önceliği vardır.
Her hizmet ve öncelik için, günlük bilgisi belirli bir günlük dosyasına gönderilir.
Örneğin, /etc/syslog.conf'dan aşağıdaki satırları alın:
*.info;mail.none;news.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages
Bu satır /var/log/messages içinde verilen hizmetlerin tümünden günlük bilgisini
gönderir. Bu hizmet şunları içerir:
➔
➔

Bilgi seviyesinin tüm hizmet mesajları ve daha yükseği
cron, authpriv(authentication),news ve mail de ilişkili tüm günlük
mesajları.

/etc/syslog.conf içinde bir wildcard olarak yıldız işareti kullanabilirsiniz. Örneğin,
*.* ile başlayan satır, herşeyi günlüklemek için syslog uygulamasına anlatır.
auth.* ile başlayan bir satır auth hizmetinden tüm mesajları günlüklemek
istediğiniz anlamındadır. Öntanımlı olarak, syslogd verilen önceliğin tüm

mesajlarını ya da daha yükseğini günlükler. Başka bir deyişle, bir cron.err satırı
err,crit,alert ve emerg seviyelerindeki cron uygulamasından tüm günlük
mesajlarını içerecektir.
Syslog daemon'dan pekçok mesaj /var/log dizini içindeki dosyalara yazılır.
Düzenli bir temelde bu günlükleri taramalısınız ve bir güvenlik ihlali
gösterebilen biçimler için bakmalısınız.
Günlükleri Yönetme
Günlükler kolayca çok büyük olabilir ve okuması zor olabilir. Öntanımlı olarak,
logrotate aracı haftalık bir düzende yeni bir günlük dosyası oluşturur. Aynı
zamanda, istenen günlük dosyalarını kaldırmak, mail göndermek ve sıkıştırmak
için /etc/logrotate.conf dosyasını yapılandırabilirsiniz. Öntanımlı olarak, cron
uygulaması /etc/logrotate.d dizini içinde konumlu yapılandırma dosyalarını
kullanarak düzenli bir temel üzerinde, logrotate'i çalıştırır. Aşağıdaki şekilde
gördüğünüz gibi, bu işlem oldukça iyi çalışır; günlükler beş ya da daha fazla
hafta günlük hizmetlerini bir sayıda tutar.

RedHat Günlük Görüntüleyicisi
Uygulanabilir günlüklerden tarama yapabilmenize yardım eden yeni bir RedHat
GUI aracı vardır. Eğer anahtar günlük dosyalarının yerini hatırlamazsanız ve o
konumlar için /etc/syslog.conf üzerinden bakmayı unutursanız, bu size yardım
edebilir. GNOME masaüstünde bunu “redhat-logviewer” ya da Main Menu |
System Tools | System Logs'a tıklayarak başlatabilirsiniz.
Ancak, bu paketi RedHat sınavları boyunca bilgisayara yüklemek biraz zaman
alabilir. RedHat Günlük Görüntüleyicisi basitçe bir ön panel sağlar; eğer /var/log
dizini içinde ihtiyaç duyduğunuz dosyaları biliyorsanız, en iyisidir.
Örneğin, /var/log dizini içindeki en son mail günlük dosyaları üzerinden bulma
yoluyla basitçe, Şekil 10-7'de gösterilen bilgiyi gözden geçirebilirsiniz. Ve bu
yazıdaki gibi, düzenli metin günlük dosyaları eksiksiz bilgi sağlar. Bir başka
deyişle, RedHat Günlük Görüntüleyicisi belirli servislerle birlikte sorunları
tanımanıza yardım eden tehlike simgeleri ve uyarı içerir. Farklı günlük dosyaları
ve onların fonksiyonelliği Tablo 10-5 içinde gösterilir. Bu, /etc/syslog.conf

dosyasının önceki tanımlı yapılandırması üzerine temellidir. Gösterilen tüm
dosyalar /var/log dizini içindedir. Gördüğünüz gibi, sistem günlük aracı tüm
günlük dosyalarını kapsamaz.

Standart RedHat Günlük Dosyaları
Günlük Dosyaları

Sistem Günlük Aracı Etiketi

Açıklama

boot.log

Boot Log

Başlama ve Kapatma işleminin
servisleri ile ilişkili

cron

Cron Log

Cron programcığı tarafından
çalıştırılan betikler üzerinde
temelli

cups/

İçerilmiyor

Yazıcı erişimi, sayfa ve hata
günlüklerinin dizini

dmesg

Kernel Startup Log

Temel boot mesajları

gdm/

İçerilmiyor

GNOME Ekran Yöneticisi
aracılığıyla başlatma ile birlikte
ilişkilenen mesajların dizini; giriş
başarısızlıklarını içerir.

httpd/

Apache Access Log
Apache Error Log

Apache Web sunucusu ile
ilişkilenen günlük dosyalarının
dizini

ksyms

İçerilmiyor

Mesajları bağlama kernel
modülleri (Linux Kernel 2.6 için
kalisyms)

mailog

Mail Log

Sendmail ve postfix mail
sunucularıyla ilişkilenen günlük
mesajları

messages

İçerilmiyor

/etc/syslog.conf içinde
tanımlandığı gibi diğer
servislerden mesajlar.

news

News Log

Internet Network News (INN)
servisiyle ilişkilenen günlük
mesajlarının dizini.

quagga/

İçerilmiyor

Yönlendirme mesajlarının dizini

redhat-config-network

İçerilmiyor

RedHat Network Yapılandırma
aracı üzerinden alınan eylemler.

rpmpkgs

RPM Packages

Yüklü RPM paketlerinin mevcut
listesi

sa/

İçerilmiyor

Hafıza kullanım bilgisinin listesi

samba/

İçerilmiyor

Samba sunucusu için servis ve
erişim günlüklerinin dizini

scrollkeeper.log

İçerilmiyor

GNOME belgelemesi ile ilişkili
günlük

secure

Security Log

Giriş ve erişim mesajlarını
listeler

spooler

İçerilmiyor

Print Spool Günlüğü

squid/

İçerilmiyor

Squid proxy sunucusuna erişme,
önbellek ve depolama ile ilişkili
dosyaların dizini.

up2date

Update Agent Log

RedHat Güncelleme Aracını
(up2date) kullanarak
sunucunuzu güncellediğiniz
zaman alınan eylem listeleri.

wtmp

İçerilmiyor

Binary biçimdeki girişlerin
listesini utmpdump komutu ile
okuyabilirsiniz.

xdm-errors

İçerilmiyor

X Görüntü Yöneticisi ile ilişkili
mesajları

xferlog

İçerilmiyor

FTP gibi diğer bilgisayarlardan
transfer edilen dosyaların
günlüğü

XFree86

Xfree86 Log

Linux GUI başlama işlemi
boyunca olan mesajlar

XFree86.setup.log

İçerilmiyor

X pencere sistemi için kurulum
mesajları; yapılandırma
sorunlarını içerebilir.

BÖLÜM 10.05
Extended Internet Services Daemon (xinetd)
Linux, tipik olarak istemciler ve sunucular arasındaki ağ iletişimini destekler.
Örneğin, uzak bir sisteme bağlanmak için Telnet'i kullanabilirsiniz.
Bilgisayarınızdaki Telnet istemcisi uzak sistem üzerindeki bir Telnet sunucu
uygulaması ile bağlantıya geçer. Bu kısım, Telnet'in daha güvenli sürümünü
içeren öntanımlı RHEL krb5-workstation RPM paketine sahip olduğunuzu
varsayar.
Not: Eğer RedHat Linux 9 ile çalışıyorsanız, aynı zamanda telnet-server RPM
paketi ile çalışabilirsiniz. Bu eski Telnet sunucusu ile komutların bazıları burada
gördüğünüzden farklıdır.

Bir TCP/IP ağı üzerinde bağlantı kurmak için, bir istemci uygulaması sunucunun
IP adresine ve sunucu uygulaması ile ilişkili port numarasına ihtiyaç duyar. Tüm

ortak TCP/IP uygulamarı standart bir port numarasına sahiptir; bazı örnekler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tipik TCP/IP Port Numaraları
Port Numarası

Servis

21

FTP

23

Telnet

25

SMTP(giden posta)

80

Http

443

HTTPS(Güvenli Http)

631

Internet Yazdırma Protokolü (CUPS
Yapılandırması)

Eğer bir port numarası belirtmezseniz, TCP/IP, belirtilen servis için öntanımlı
portu kullandığınızı varsayar. İstemciler uzak sistem üzerindeki benzer sunucu
çalışmadıkça bağlanmaz. Eğer bir sunucu yönetiyorsanız, Linux başladığı
zaman başlatmak için sunucunun bir numarasına sahip olabilirsiniz. xinetd
programı eş zamanlı olarak bu sunucu uygulamalarını başlatabilir. Bu
program /etc/xinetd.d dizini içindeki betikler ile birlikte aktif sunucuların tümü
için bağlantı isteklerini dinler. Xinetd servisleri için generic bir yapılandırma
dosyası vardır: /etc/xinetd.conf. /etc/xinetd.d dizini içindeki betikler aynı
zamanda belirli yapılandırma dosyaları servisi olarak fonksiyondur.
Generic xinetd Yapılandırması
xinetd servisleri için generic yapılandırma /etc/xinetd.conf dosyası içinde
kayıtlıdır. Kısa ve oldukça açıktır; bu yüzden satır satır onu analiz edebiliriz.
Birincisi, aşağıdaki komut ile birlikte başlatılan öntanımlı ayarların bir sayısı
vardır.
defaults

Bu, onların öntanımlı TCP/IP portlarını (110) saklamak için POP3 gibi servislere
izin verir. Bu özel bir servis için aktif servislerin sayısını sınırlayan
instances = 60

tarafından takip edilir; bu durumda 60'dan daha fazla kullanıcı eş zamanlı
olarak Kerberos Telnet sunucunuza giriş yapamaz. Aşağıdaki satır
/etc/syslog.conf içinde belirtildiği gibi gönderilen günlük mesajları anlamındadır.
log_type=SYSLOG authpriv

Aşağıdaki satır bir xinetd servisine her başarılı giriş anlamındadır, uzak
bilgisayarın adı ve işlem ID'si (PID) uygun günlük dosyasına gönderilir.
log_on_success = HOST PID

Sonraki satır bir xinetd servisine her ne zaman başarısız giriş denemesi
yapılırsa anlamındadır; uzak sunucunun adı (ya da IP adresi) ve sebebi uygun
günlük dosyasına gönderilir.
log_on_failure = HOST

cps komutu, herhangi xinetd servisine “flood” yapmak isteyen girişimleri önler;
bu satır her 25 saniyede bağlantıları sınırlar. Eğer bu sınır aşılırsa, xinetd bir
kullanıcıya yeniden denemeyi izin vermeden önce 30 saniye bekler.
cps = 25 30

Sonuç olarak, son satır /etc/xinetd.d dizini içinde belirtilen diğer yapılandırma
dosyalarının kullanımını destekler.
includedir /etc/xinetd.d

Örnek xinetd Yapılandırması
/etc/xinetd.d dizini içindeki her dosya yönetmek için xinetd izin vermek
istediğiniz özel bir servis belirtir. Öntanımlı olarak, bu dizin içindeki betikler
etkisizleştirilmiştir. Aşağıdaki kod bu servisi etkisizleştirmekle birlikte,
/etc/xinetd.d/krb_telnet yapılandırma dosyasının bir örneğini gösterir.
#default: on
#description: The telnet server serves telnet sessions; it uses \
# unencryted username/password pairs for authentication.
Service telnet
{
flags
= REUSE
socket_type
= stream
wait
= no
user
= root
server
= /usr/Kerberos/sbin/telnetd
log_on_failure
+= USERID
disable
= yes
}
xinetd Yapılandırma Dosyaları Standart Parametreler
Alan

Alan Girişinin Açıklanması

flags

Servis için farklı parametreleri destekler.
REUSE servisinin devamlı kullanımını
destekleyen öntanımlısıdır.

socket-type

Bağlantı akışını tanımlar

wait

Tek silsile uygulamaları için yes'e ayarlar ya da
çoklu silsile uygulamarı için no'ya

user

Çalıştırılması gereken sunucu altındaki hesap

group

Çalıştırılması gereken sunucu altındaki grup

server

Sunucu programı

only_from

Sunucuyu kullanmak için izin verilen
hostname ya da IP adresi. CIDR notasyonu
(192.168.0.0/24 gibi) tamamdır.

no_access

Sunucuyu kullanmasına izin verilmeyen
hostname ya da IP adresi. CIDR notasyonu
tamamdır.

log_on_failure

Eğer başarısız bir giriş denemesi olursa, bu bir
günlük dosyasına gönderilen bilgiyi tanımlar.

disable

Öntanımlı olarak evet'tir.

Bu, tipik bir /etc/xinetd.d yapılandırma dosyasıdır. Değişkenler (ve kullandığınız
birkaç ilave değişken) yukarıdaki tablo içinde tanımlanmıştır. Bu, çok yönlü bir

yapılandırma dosyasıdır; diğer alanlar xinetd.conf için man sayfaları içinde
tanımlıdır. Bu man sayfasını okuyun; only_from ve no_access alanları ilginç
olabilir.
Bir servisi aktive etmek için iki yolunuz vardır. No'dan yes'e disable alanını
değiştirme yoluyla direk olarak yapılandırma dosyasını düzenleyenbilirsiniz.
Sonra “service xinetd reload” komutu ile birlikte yapılandırma dosyalarını
yeniden oluşturmak için xinetd uygulamasını çağırın.
Alternatif

olarak,

bunu

değiştirmeyi

otomatik

olarak

yapan

“chkconfig

servicename on” komutunu kullanabilirsiniz.
Not-1: CIDR notasyonu Classless Inter-Domain Routing üzerinde temellidir. CIDR
altında,
tam
IPV4
ağ
maskesi
tanımlamaya
ihtiyaç
duymazsınız;
192.168.0.0/255.255.255.0 ile 192.168.0.0/24 aynıdır. Burada yazıldığı gibi,
RedHat
sınavları
IPV6
adreslerini
anlamada
herhangi
detaylandırma
gerektirmez.
Not-2: Her zaman, yeniden başlattıktan sonra, aktif edilecek bir servise emin
olduğunu hatırlayın. “chkconfig servicename on” komutu xinetd servisleri için
bunu yapmanın bir yoludur. Aksi takdirde yapılandırdığınız herhangi Bir şey
bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra çalışmayabilir ve sınavınızda o servisi
nasıl yapılandırdığınızla ilgili kredi alamayabilirsiniz.

Alıştırma 10-3
xinetd'yi Yapılandırma

Bu çalışmada, xinetd kullanarak Telnet servisini etkinleştireceksiniz. telnet
localhost komutunu kullanarak bir Telnet oturumunu tesis etmeyi deneyin. Eğer
başarılı olursanız, Telnet zaten etkinleştirilir; chkconfig krb5-telnet off komutu
ile ilk onu kapatın.
1. /etc/xinetd.d/telnet düzenleyin ve disable'in değerini yes'den no'ya
değiştirin.
2. Şu komutu kullanarak kendi yapılandırma dosyasını yeniden okumasını
xinetd'ye söyleyin.
# service xinetd reload

3. Yeniden telnet localhost komutunu deneyin. Çalışmalıdır.
4. Telnet'i etkisizleştirmek için chkconfig komutunu kullanın. Telnet
Sunucusuna yeniden bağlanmayı deneyin. xinetd'yi yeniden yüklemek ya
da yeniden başlatmak zorunda mısınız?
5. Telnet'i etkinleştirmek için chkconfig'i kullandığınız zaman ne oluyor?
/etc/xinetd.d/telnet yapılandırma dosyasını değiştirdi mi?
Kullanıcı Ya da Host Taraflı Güvenlik
Bir servisi kullanan bir saldırganı önlemenin en iyi yolu Linux sisteminizden onu
tamamen kaldırmaktır. Ancak, yüklü servisi tutmak isteyebilirsiniz; çünkü yakın
gelecekte onu kullanmak için plan yapıyor olabilirsiniz.
/etc/xinetd.d
dizini
içindeki
kullanılmayan
servisleri
kaldırma
veya
etkisizleştirme yoluyla birkaç güvenlik tedbiri elde edebilirsiniz. Fakat etkin
servisler üzerinden saldırılara karşı kendinizi korumak için diğer önlemleri
almaya ihtiyaç duyacaksınız. xinetd ile iki yaklaşıma sahipsiniz. Hostname ya

da IP adresleri yoluyla bilgisayarları bloklamak için yalnız /etc/xinetd.d
yapılandırma dosyaları içindeki alanları ayarlayabilirsiniz. Alternatif olarak, /etc
dizini içinde hosts.allow ve hosts.deny dosyaları üzerinden kullanıcılar,
bilgisayarlar ya da ağları bile erişime engelleyebilirsiniz. Bu sistem, öntanımlı
olarak etkinleştirilen tcp_wrappers olarak bilinir.
xinetd bir servisi için bir ağ isteği aldığı zaman, tcp_wrappers üzerindeki isteği
pas geçer. Bu sistem isteği günlükler ve sonra onun erişim kurallarını kontrol
eder. Eğer özel host ya da IP adresleri üzerinde sınırlamalar yoksa,
tcp_wrappers ihtiyaç duyulan servisleri başlatmak için xinetd'deki geri kontrolü
pas geçer.
Anahtar dosyalar hosts.allow ve hosts.deny'dir. Felsefe oldukça açıktır;
hosts.allow içinde listelenen istemcilerin erişimine izin verilir, hosts.deny içinde
listelenen istemcilerin erişimi ise iptal edilir. Xinetd bir istek aldığı zaman,
tcp_wrappers sistemi aşağıdaki adımları alır:
1) /etc/hosts.allow'u arar. Eğer tcp_wrappers bir eşleşme bulursa, erişimi
kabul eder.
2) /etc/hosts.deny'i arar. Eğer tcp_wrappers bir eşleşme bulursa, erişimi
iptal eder.
3) Eğer host ikisinde de bulunamazsa, erişim otomatik olarak kabul edilir.
Aynı erişim kontrol dilini her ikisinde de kullanabilirsiniz. Her dosyadaki
komutlar için temel biçim aşağıdaki gibidir.
daemon-list: client-list

Bu biçimin en basit sürümü:
ALL: ALL

Bu, tüm IP adresleri üzerindeki tüm host'lara uygulanabilir kural yapar ve xinetd
tarafından yönetilen tüm servisleri tanımlar. Eğer /etc/hosts.deny içindeki bu
satırı ayarlarsanız, tüm erişim tüm servislerde yasaklanır. Ancak, ince süzgeçler
oluşturabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki satır:
telnet d: 192.168.1.5

/etc/hosts.allow içinde Telnet üzerinden sisteminize bağlanmak için 192.168.1.5
IP adresine sahip istemciye izin verir. /etc/hosts.deny içindeki aynı satır
sisteminize bağlanmak için Telnet kullanan bir IP adresini engelleyebilir.
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, farklı yolları istemcilerde belirtebilirsiniz.
Tabloda görüldüğü gibi, özel sembollerin iki türü vardır. ALL herhangi istemci ya
da servisi betimlemek için kullanılabilir. Nokta (.) belirtilen domain adı ya da IP
ağ adresi ile birlikte tüm host'ları tanımlar.
/etc/hosts.allow ve /etc/hosts.deny içinde Örnek Komutlar
İstemci

Açıklama

.example.com

Domain adı. Çünkü bu domain adı bir nokta ile
başlar, example.com domain'i üzerindeki tüm
istemcileri tanımlar.

172.16.

IP adresi. Çünkü bu adres bir nokta ile biter,
176.16.x.y IP adresi ile birlikte tüm istemcileri

tanımlar.
172.16.72.0/255.255.254.0

Ağ maskesi ile IP ağ adresi. CIDR notasyonu
tanımaz.

ALL

Herhangi istemci, herhangi uygulama

user@linux1.example.com

Verilen bilgisayar üzerindeki kullanıcıyı
tanımlamak için uygular.

Virgüllerle, çoklu servisler ve adresler ayarlayabilirsiniz. İstisnalar EXCEPT
operatörü ile kolayca yapılır. Bir örnek için /etc/hosts.allow dosyasından
aşağıdaki alıntıya bakın.
#hosts.allow
ALL :.example.com
telnetd : 192.168.25.0/255.255.255.0 EXCEPT 192.168.25.73
in.pop3d, in.tftpd : 192.168.1.10

bu dosyadaki ilk satır basit bir yorumdur. Sonraki satır example.com domain'i
içindeki tüm bilgisayarlara TÜM xinetd servislerini açar. Aşağıdaki satır
192.168.25.73 IP adresi hariç, 192.168.25.0 ağı üzerindeki herhangi bilgisayara
Telnet servisini açar.
Sonra POP3 ve TFTP servisleri 192.168.1.10 IP adresi ile birlikte bilgisayarda
açılır. Aşağıdaki kod erişimi kontrol etmek için listelerin nasıl inşa edilebildiğine
bakmak için bir hosts.deny dosyası içerir.
#hosts.deny
ALL EXCEPT in.tftpd : .xyz.com
telnetd : ALL EXCEPT 192.168.1.10
ALL:ALL

hosts.deny dosyasındaki ilk komut bir yorumdur. İkinci satır .xyz.com domain'i
içindeki bilgisayarlarda TFTP hariç tüm servisleri engeller. Üçüncü satır
192.168.1.10 IP adresine sahip bizim Telnet sunucumuza erişmek için izin
verilen bilgisayarı ifade eder. Sonuç olarak, son satır bir yalanlama örtüsüdür;
tüm diğer bilgisayarlar tcp_wrapper tarafından kontrol edilen tüm servislere
erişimi engeller.
tcp_wrappers operatörleri

Alan

Açıklama

Alan

Açıklama

%a

İstemci adresi

%h

İstemci hostname

%A

Host adresi

%H

Sunucu hostname

%c

İstemci bilgisi

%p

İşlem ID'si (PID)

%d

İşlem adı

%s

Sunucu bilgisi

Kabuk komutarına erişmek için, /etc/hosts.deny ya da /etc/hosts.allow içindeki
twist ya da spawn komutunu kullanabilirsiniz.
Birincil olarak mesaj göndermek, erişimi izlemek ve günlük sorunlarını
planlarlar. Örneğin, /etc/hosts.deny dosyasındaki aşağıdaki satırı alın:
telnetd : .crack.org: twist /bin/echo Sorry %c, access denied

Bu, crack.org domain'i üzerindeki Telnet kullanıcıları için özelleştirilmiş bir hata
mesajı gönderir. %c gibi farklı operatörler yukarıdaki tabloda tanımlıdır. Bu

operatörlerin birkaçı davetsiz misafirleri izlemenize yardım edebilir.
Alıştırma 10-4
tcp_wrappers Yapılandırması

Bu çalışmada, ağ kaynaklarına erişimi kontrol etmek için tcp_wrappers
kullanacağız.
Çünkü
tcp_wrappers
öntanımlı
olarak
etkinleştirilir,
/etc/xinetd.conf'da herhangi değişiklikler yapmak zorunda olmamalısınız.
1. localhost adresini kullanarak sistemde telnet doğrulayın.
2. /etc/hosts.deny'i düzenleyin ve aşağıdaki satırı ekleyin (dosyayı yazmayı
unutmayın):
ALL : ALL

3. localhost adresine telnet yapmayı denediğiniz zaman ne oluyor?
4. /etc/hosts.allow'ı düzenleyin ve aşağıdaki satırı ekleyin.
telnetd : 127.0.0.1

5. Şimdi localhost adresine telnet yapmayı denediğinizde ne oluyor?
6. Eğer sizde diğer sistemler mevcutsa, diğer tcp_wrappers kurallarının
bazılarını kullanarak Telnet servisine erişimi kısıtlamayı deneyin.
7. Bittiğinde değişiklikleri geri alın.

BÖLÜM 10.06
Güvenlik Duvarı İlkeleri
RHEL bir güvenlik duvarı olmak için bir sistemi yapılandırmaya ihtiyaç
duyduğunuz herşey ile birlikte gelir. Üç temel güvenlik duvarı komutu
mevcuttur: ipfwadm, ipchains ve iptables. İpchains komutu Linux Kernel 2.2.x
için geliştirilmiştir ve hala Kernel 2.4.x sürümlerinde bile aktif durumdadır. Fakat
öntanımlı olanı iptables'dır.
Not: RHEL aynı zamanda Ipv6 ağları için ip6tables firewall komutunu içerir.

İptables'ı Yapılandırma
iptables arkasındaki felsefe “chains” üzerine temellidir. Bunlar, her ağ paketine
uygulanan kuralların ayarlarıdır. Her kural iki şeydir: kuralı eşlemek için
karşılaması gereken bir paket koşulları belirtir ve eğer paket eşlenirse o eylemi
tanımlar.
iptables komutlarını ayarlamadan önce, uygun modüllerin Linux kernelizin
parçası olduğuna emin olmalısınız. Mevcut kurallarınızı kontrol edin.
Mevcut zincirleri listelemek için “iptables -L” komutunu çalıştırın. Eğer
aşağıdakine benzer bir hata mesajı görüyorsanız, modüllerinizi güncellemeye
ihtiyaç duyacaksınız:
iptables: incompatible with this kernel

Herhangi ipchains ilişkili modüllerini silmek için “rmmod modulename”
komutunu kullanın. Sonra iptables kernel modülü eklemek için “insmod

iptables” komutunu kullanın. Şimdi iptables kurallarını yapılandırmaya
başlamak için hazırsınız. iptables komutu aşağıdaki temel biçimi kullanır.
İptables -t tabletype <action/direction> <packet pattern> -j <what to do>

Şimdi bu komutu adım adım analiz edelim. Birincisi, “-t
parametresidir. iptables için iki temel tabletype seçeneği vardır:

tabletype”

Bu, süzçgeçleme paketleri için bir kural ayarlar.
Bu, bu bölümün en sonunda tartışılan NAT'ı yapılandırır.

➔ filter;
➔ nat;

Öntanımlı filter'dır. Eğer “-t tabletype” belirtmezseniz, iptables komutu bir
süzçgeçleme kuralı denediğimizi varsayar. Sonraki <action/direction> dır.
iptables kuralları ile ilişkili dört temel eylem vardır:
Bir zincirin sonuna bir kural ekler.
-D(--delete); Bir zincirden bir kural siler. Paket şablonu ya da numara
tarafından kural belirtir.
-L(--list); Zincirdeki mevcut yapılandırılan kuralları listeler.
-F(--flush); Mevcut iptables zincirindeki kuralların tümünü temizler.

➔ -A(--append);
➔
➔
➔

Eğer bir zincire ekleme yapıyorsanız (-A) ya da silme (-D) yapıyorsanız;
aşağıdaki üç yönergenin birinde hareket eden ağ verisine onu uygulamak
isteyeceksiniz:
●
●
●

INPUT; Tüm gelen paketler bu zincirdeki kurallara karşı kontrol edilir.
OUTPUT; Tüm giden paketler bu zincirdeki kurallara karşı kontrol edilir.
FORWARD; Başka bilgisayara gönderilen tüm paketler, bu zincirdeki

kurallara karşı kontrol edilir.
Sonra, bir <packet pattern> yapılandırmaya ihtiyaç duyacaksınız. Güvenlik
duvarınız, bu şablona karşı her paketi kontrol eder.
➢
➢

-s ip_address; Tüm paketler belirli bir kaynak IP adresi için kontrol edilir.
-d ip_address; Tüm paketler belirli bir hedef IP adresi için kontrol edilir.

Paket şablonları daha karmaşık olabilir. TCP/IP içinde, TCP, UDP ya da ICMP
protokolü kullanarak iletilir. Hedef port (--dport) tarafından takip edilen -p
parametresi ile birlikte protokol belirtebilirsiniz. Örneğin, “-p tcp –dport 80”
uzantısı, bir http bağlantısı için bakarak dış ağınızdaki kullanıcıları engeller.
iptables komutu bir paket kalıp eşlemesi bulur; komutun en son parçasına
neden olan -j<what to do>, paket ile birlikte ne yapılacağını bilmeye ihtiyaç
duyar. Üç temel seçenek vardır:
Paket düşürülür. İstek bilgisayara hiç mesaj gönderilmez.
REJECT; Paket düşürülür. İstek bilgisayara bir hata mesajı gönderilir.
ACCEPT; Pakete -A eylemi ile birlikte belirtildiği gibi işlemek için izin verilir
(INPUT, OUTPUT ya da FORWARD).

➔ DROP;
➔
➔

Bir güvenlik duvarını yapılandırmak için iptables komutunu nasıl
kullanabileceğinizi bazı örneklerle açıklayacağız. İlk komut he zaman aşağıdaki
komut ile mevcut yapılandırmanızın ne olduğunu gördüğünüz komuttur:
#iptables -L

Eğer iptables düzgün yapılandırılırsa, üç farklı kategoride zincir kuralları
döndürmelidir: INPUT, OUTPUT ve FORWARD.
Bazı örneklere bakalım. Aşağıdaki komut 192.168.75.0 subnet'inden tüm trafiği
reddeden bir kural tanımlar ve bağlanmayı deneyen herhangi bilgisayara
“destination unreachable” hata mesajını gönderir.
#iptables -A INPUT -s 192.168.75.0/24 -j REJECT

Aşağıdaki
kural sisteminize ping atan
bilgisayardaki kullanıcıları durdurur (ping
kullandığını hatırlayın).

192.168.25.200 IP adresi ile
komutunun ICMP protokolünü

#iptables -A INPUT -s 192.168.25.200 -p icmp -j DROP

Aşağıdaki kural ise, ağınızı dışardan TCP SYN saldırılarına karşı korur. Ağınızın IP
adresi 192.168.1.0 olduğu varsayılır. Ünlem (!) işaretinin anlamı tersine
çevirmektir; bu durumda komut 192.168.1.0 ağ adresi ile birlikte onlar hariç
tüm IP adreslerine uygular (ve 255.255.255.0 ağ maskesi).
#iptables -A INPUT -s !192.168.1.0/24 -p tcp -j DROP

Sonra, eğer bu listedeki ping komutuyla ilişkili kuralı silmek isteseydiniz,
aşağıdaki komutu kullanırdınız.
#iptables -D INPUT -s 192.168.25.200 -p icmp -j DROP

INPUT, OUTPUT ve FORWARD için öntanımlı kural tüm paketleri kabul etmektir.
Paket iletimini durdurmanın bir yolu aşağıdaki kuralı eklemektir.
#iptables -A FORWARD -j DROP

NetFilter Kuralları Sağlama
Bir kez seçtiğiniz iptables komutlarını eklerseniz, aşağıdaki komut bir dosyaya
yeni güvenlik duvarı yapılandırmanızı kaydeder.
#service iptables save

Bu, /etc/sysconfig/iptables yapılandırma dosyasına zincirlerinizi kaydeder.
iptables servis betiği sonra bu dosyayı okur, eğer Linux'unuz başladığında onu
uygun çalışma seviyesinde aktifleştirmek isterseniz, chkconfig komutu ile tüm
ağ çalışma seviyeleri için (2,3,4 ve 5) aktifleştirmede iptables'i
yapılandırabilirsiniz.
#chkconfig - -level 2345 iptables on
#chkconfig - -list iptables
iptables 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

RedHat Güvenlik Duvarı Yapılandırması
redhat-config-securitylevel (system-config-securitylevel) ile ya da Main Menu |

System Settings | Security Level tıklama yoluyla onu başlatabilirsiniz. Bu,
aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi basit bir araçtır. redhat-config-securitylevel-tui
ya da lookkit komutları ile başlatabildiğiniz benzer bir metin tabanlı aracı vardır.
RedHat RHEL için bu aracı değiştirmiştir. Bilgisayarınız için bir güvenlik duvarı
etkinleştirebilir ya da kapatabilirsiniz.

➔
➔

Öntanımlı RHEL güvenlik duvarı ağınız içinden istek gelmedikçe tüm
ilintisiz trafiği engeller. Örneğin DNS cevaplarına izin verir.
RedHat
Güvenlik
Duvarı
yapılandırıcısını
kullanarak
önceden
oluşturduğunuz herhangi kuralı etkisiz kılan güvenlik yoktur. iptables
komutu ile direk olarak oluşturduğunuz herhangi kuralı silmez.

Her kural için istisnalar oluşturabilirsiniz. Birincisi güvenlik duvarları “Güvenli
Aygıtlar” da uygulanmaz. Bu yüzden, eğer bilgisayarınız üzerinde çoklu ağ
kartına sahipseniz, sadece bir ağ kartına güvenlik duvarı kuralları
uygulayabilirsiniz. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, bir servis numarasına
gelen trafiğe izin verebilirsiniz. Örneğin, eğer www(HTTP) yi seçerseniz,
diğerleri bilgisayarınız üzerindeki bir web sunucusuna bağlanabilir. Mevcut
ayarlarla birlikte, aynı zamanda şu gelen bağlantılara izin verebilirsiniz.
➔
➔
➔
➔
➔

www(HTTP) seçeneğini aktive etme yoluyla, bir web sunucusu
FTP seçeneğini aktive etme yoluyla, vsFTP servisi gibi bir FTP sunucusu
SSH seçeneğini atkive etme yoluyla, bir güvenli kabuk SSH servisi. Bu,
uzak Linux bilgisayarları yönetme için ortak bir yöntemdir.
Telnet seçeneğini aktive etme yoluyla, Telnet. Bu, aynı zamanda bu
kısımda daha önce tanımlanan Telnet servisi tabanlı Kerberos ile çalışır.
Mail(SMTP) seçeneğini aktive etme yoluyla, Bölüm – 7'de tanımlanan
Postfix ya da Sendmail servisleri üzerinden mail servisleri.

Oluşturduğunuz ayarlar /etc/sysconfig/iptables içinde belgelenir. Aşağıdaki
şekilde gördüğünüz gibi, diğer gelen TCP/IP portlarını kullanaraktan gelen
veriye izin vermek için “Other Ports” metin kutusunu kullanabilirsiniz. Bu
yapılandırma
penceresi
redhat-config-securitylevel-tui
(system-configsecuritylevel-tui) komutu ile çalıştırılabilir.

Örneğin, güvenlik duvarınız üzerinden güvenli web bağlantısına izin vermek
isteseydiniz, Other Ports metin kutusuna aşağıdaki satırı girebilirdiniz.
443:udp,443:tcp

Bu, güvenli web servisleri ile bağdaşan TCP/IP portları üzerinden bağlantı açar
ve aşağıdaki iptables komutlarına eşittir.
#iptables -A INPUT -p udp - -dport 443 -j ACCEPT
#iptables -A INPUT -p tcp - -dport 443 -j ACCEPT

BÖLÜM 10.07

Network Address Translation (NAT)

NAT internete bağlantı yapan ağınız üzerindeki bilgisayarların IP adresini
gizlemenize izin verir. NAT aynı zamanda internet ve ağınız arasında bir
gateway olarak hizmet eden, güvenlik duvarı bilgisayarının IP adresi ile kaynak
adresini değiştirir.
IP Maskeleme
RHEL, IP masquerading adındaki NAT'ın bir varyasyonunu destekler. IP
masquerading resmi olarak tahsis edilen tekil bir IP adresi ile birlikte çoklu
bilgisayarlara internet erişimi sağlamanıza izin verir. IP masquerading geçerli
bir harici tekil IP adresine çoklu dahili IP adreslerini haritalamanıza izin verir.
IP masquerading kullanarak internete çoklu sistemler bağlama oldukça basit bir
işlemdir. Güvenlik duvarı bilgisayarınız ağınıza bağlamak için bir ağ kartına ve
internet için ikinci ağ kartına ihtiyaç duyacaktır. Bu ikinci ağ kartı bir telefon
modem olabilir ya da bir kablo modeme ya da DSL adaptörüne bağlanabilir. Bu
yapılandırma aşağıdakini yapmanızı gerektirir.
➔

Internet'e direk olarak bağlanan ağ kartında resmi IP adresiniz olduğunu

➔
➔
➔
➔
➔

varsayın.
Bölüm – 1'de tanımlı özel IP adreslerinin biri LAN'ınız üzerindeki
bilgisayarları varsayar.
Ağınıza bağlanan güvenlik duvarınız üzerindeki ağ kartınız için özel bir IP
adresi ayırın.
IP masquerading'i ayarlamak için iptables kullanın.
Güvenlik duvarı bilgisayarınız üzerinde IP forwarding'i etkinleştirin.
Onların internet ağ geçidi olarak güvenlik duvarı bilgisayarınızı IP adresi
ile birlikte ağınız üzerindeki bilgisayarları yapılandırın.

Ağınız üzerindeki bir bilgisayar internet üzerindeki bir web sayfasını isterse,
güvenlik duvarı paketleri gönderir. Güvenlik duvarı, güvenlik duvarının resmi IP
adresi ile birlikte her paket üzerinde kaynak IP adresini değiştirir. O zaman
pakete yeni bir port numarası ayırın. Güvenlik duvarı asıl kaynak IP adresi ve
port numarasını önbellekler.
Güvenlik duvarına internetten bir paket geldiği zaman, paket bir port numarası
içermelidir. Eğer güvenlik duvarınız belirli giden bir pakete atanmış port
numarası ile birlikte onu eşleyebilirse, işlem tersine döndürülür.
Güvenlik duvarı dahili bilgisayarın özel IP adresi ile birlikte port numarası ve
hedef IP adresini değiştirir ve sonra ağ üzerindeki asıl istemciye paketi geri
iletir.
İşlemdeki sonraki adım masquerading'i etkinleştirmek için iptables
kullanmaktır. Aşağıdaki komut internete direk olarak bağlanmış bir ağ kartı olan
eth1 sunulduğunu varsayar ve o ağınız 192.168.0.0/24'ün ağ adresine sahiptir.
#iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE

Aşağıdaki komut güvenlik duvarınız üzerinden FTP erişimini etkinleştirir.
#modprobe -a ip_comtrack_ftp ip_nat_ftp

Benzer modüller aşağıdaki alt dizindeki, kernel dizininizde mevcuttur.
/usr/src/linux-2-4/net/ipv4/netfilter

Fakat IP masquerading aşağıda göreceğimiz IP forwarding'i etkinleştirmeden
çalışmaz.
IP Forwarding
IP forwarding routing olarak genellikle daha fazla tercih edilir. Routing herhangi
IP ağı ya da internetin işlemesindeki kritiktir. Routers çoklu ağlar arasında
iletişimi kolaylaştırır ve bağlar. Bir dış ağ üzerinde bir site bulmak için bir
bilgisayar ayarladığınız zaman, bir ağ geçidi adresine ihtiyaç duyarsınız. Bu
ağınız üzerindeki router'ınızın IP adresine karşılık gelir.
Bir router her paketin hedef IP adresine bakar. Eğer IP adresi onun ağının biri
üzerinde ise, direk olarak doğru bilgisayara paketi yollar. Aksi takdirde, onun
son hedefindeki başka ağ geçidine paketi gönderir. Bir router olarak bir RHEL
sistemini kullanabilmek için;
net.ipv4.ip_forward=0

satırını

net.ipv4.ip_forward=1

olarak değiştirerek /etc/sysctl.conf yapılandırma dosyası içindeki IP forwarding'i
etkinleştirmelisiniz.
Bu ayarlar sonraki zaman yeniden başladığında etki yapar. Yeniden başlatana
kadar, aşağıdaki komut ile kernelinizde direk olarak forwarding'i
etkinleştirebilirsiniz.
echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

SENARYO VE ÇÖZÜMÜ
Şirket
ağınıza
bir
e-posta
sunucusu
kurdunuz
ve
bazı
bölümlere
erişimi
kısıtlamak istiyorsunuz. Her bölüm kendi alt
ağına sahip.

İstenmeyen
ağlara
e-posta
erişimini
engellemek için (ipop3d) tcp_wrappers
paketi içindeki /etc/hosts.deny dosyasını
kullanın.

Sadece bir adet resmi IP adresiniz var, fakat IP
maskelemeyi
gerçekleştirmek
için
ağınızdaki sistemin tümüne Internet erişimi iptables'ı kullanın. IP forwarding'in aktif
sağlamaya ihtiyacınız var. Ağınız üzerindeki olduğuna emin olun.
her bilgisayar kendi birincil IP adresine
sahip.
Linux ve Unix bilgisayarlardan oluşan bir
ağınız var ve ağınız için kullanıcı adı ve
şifrelerinin
tekil
bir
yetkilendirme
veritabanını gerçekleştirmek istiyorsunuz.

Ağınız üzerinde NFS dosya paylaşımını
gerçekleştirin. Bir NIS sunucusu ayarlayın.
NIS istemcileri olarak ağınız üzerindeki diğer
bilgisayarları ayarlayın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatma ve kapatma
ile ilgili komutları düzenlemek istiyorsunuz.
Bu yüzden onlara sadece root kullanıcısı
erişiyor.

system-auth modülünü kullanmak için
/etc/pam.d
içindeki
uygun
Pluggable
Authentication
Module
yapılandırma
dosyalarını ayarlayın.

-11Operasyonel Yönetim İyileşmesi ve Güvenlik
Bu bölümün amacı güvenlik ve iyileştirmedir. Bunlar RedHat sınavları için iki
kritik konseptir.

BÖLÜM 11.01
Servisler ve Özel Kullanıcılar
RHEL bilgisayarınızda başladığı zaman, init olarak bilinen özel bir işlem başlatır.
init işlemi sonra çalışan bir Linux sistemi için gerekli diğer temel işlemleri
başlatır; bunlar shell dahil, temel kullanıcıları konsolları, başlangıç uygulamaları
ve daha fazlasıdır. Çünkü, yetkilendirmeye ihtiyaç duyar; init'i root olarak
çalıştırır. Bir başka deyişle, root kullanıcısının hakları ile birlikte çalıştırır.
Pekçok diğer servisler, özellikle ağ uygulamaları, root kullanıcı ID'si altında
çalışmaz. Bu ağınızı koruyan önemli bir Linux yoludur. Root kullanıcı ID'si altında
çalışan değişik ağ servislerini başlatmak için bir sistem yapılandırdığınızı
varsayın. En son güvenlik yamalarını yüklemiş olsanız bile, risk hala yüksektir.
Eğer bir saldırgan sisteminize saldırırsa ve bunu yaparsa, servis uygulaması
üzerinden çabucak root erişimi alabilir.

Buna benzer sorunlar gibi, RHEL normal olarak onları kendi kullanıcı hesapları
altında çalıştırmak için servisleri yapılandırır. Eğer bir saldırgan bir uygulamayı
kırmada başarılı olursa, zarar sınırlıdır. Çünkü servis yetkisiz kullanıcı yani
normal kullanıcı olarak çalışıyordur. Alternatif olarak, bazı servisler nobody
hesabı üzerinden çalışabilir. Aşağıdaki şekil tipik bir /etc/passwd dosyasını
gösterir.

BÖLÜM 11.02
RedHat User Private Grup Şeması
RHEL ve RedHat Linux olmayan ya da Unix distroları arasındaki bir önemli fark,
yeni kullanıcıların gruplara nasıl tahsis edildiğidir. Bir Linux grubu dosyaları
paylaşmak için kendi üyelerine izin verir. Ne yazık ki, o aynı zamanda tüm diğer
grup üyelerinin ev dizinlerine erişime sahip olan başlıca aynı grup içindeki
herbiri anlamındadır. Kullanıcılar her zaman diğerleriyle birlikte kendi ev
dizinleri içinde dosyaları paylaşmak istemez. Örneğin, bir ISP ayarlıyorsanız,
kullanıcılarınız kendi gizlilikleri içinde ödeme yapar.
Bir başka deyişle, RHEL normal olarak /etc/passwd içinde her kullanıcıya eşsiz
bir user ID ve grup ID verir. Bu, “user private scheme” olarak bilinir. Çünkü
kullanıcılar kendi gruplarında kişiye özel erişim alır; onlar kendi ev dizinlerinde
dosyalarını okuyan diğer kullanıcılar hakkında endişe duymazlar.
RedHat Grupları ve Standartlar
Geleneksel olarak kullanıcılar /etc/group içindeki kullanıcılar gibi bir ya da daha
fazla gruba atanır. Eğer Unix ya da Linux'un bu diğer sürümlerinin birine
erişime sahipseniz, /etc/passwd içindeki üçüncü ve dördüncü alanları kontrol
edin. Pekçok kullanıcı kendi birincil grubunu temsil eden aynı dördüncü alanlara
sahip olacaktır. O zaman, yeni bir kullanıcı oluşturduğunuz zaman her hesap
eşsiz bir kullanıcı ID'si alır, fakat acct grubu içinde diğer kullanıcılarla birlikte
aynı grup ID'sini paylaşır. Kullanıcılar diğer gruplara ait olabilirler.

RHEL içinde, her kullanıcı öntanımlı olarak kendi özel kişisel grubunu alır. Çünkü
kullanıcı ID'leri ve grup ID'leri öntanımlı olarak 500 ile başlar, eşleşir ve artan
sırada işlenir.
RHEL için öntanımlı olarak tüm düzenli kullanıcılar 0002 umask'ına sahiptir.
Eğer geleneksel bir Unix ortamından geliyorsanız, endişeniz olabilir. Geleneksel
kullanıcı/grup şeması ile birlikte, kullanıcının birincil grubunun herhangi üyesi
otomatik olarak onun ev dizini içinde oluşan kullanıcının herhangi dosyasına
yazma erişime sahip olacaktır.
Bu, kullanıcı özel grup şeması arkasında bir avantajdır. Çünkü her kullanıcı
hesabı sadece onun kendi özel grubu içindeki üyesidir, 0002 umask ayarına
sahip olma dosya güvenliğini etkilemez. Bu, internet servis sağlayıcıları gibi
sistemler için avantajlar sağlar.
Paylaşımlı Dizinler
Pek çok insan gruplar içerisinde çalışır. Dosyalarını paylaşabilirler. Belirli bir
kullanıcının ev dizinine bir kullanıcı grubu erişimi verebilirsiniz ya da bir grup
için paylaşımlı bir dizin ayarlayabilirsiniz.
Paylaşımlı bir dizin yapılandırdığınız zaman, bir grup sahipliği ayarlayabilirsiniz
ve sonra o grub ihtiyaç duyduğunuz kullanıcıları /etc/group yapılandırma
dosyası üzerinden eklersiniz. Bu dizin üzerinde group ID bit (SGID) ayarladığınız
zaman, bu dizinde oluşturulan herhangi dosya grup ID'sini miras alır. Uygun
izinleri ayarladığınızı varsayarsak, bu grubun bütün üyeleri o dizin içindeki
dosyalara erişebilir.
Faydalı bir paylaşımlı dizin oluşturmak için çeşitli temel adımları vardır. Örneğin,
şirketinizdeki hesaplar için /home/accshared gibi paylaşımlı bir dizin ayarlamak
istediğinizi varsayın. Bunu yapmak için, aşağıdaki adımları almalısınız.
1) Paylaşımlı bir dizin oluşturun.
#mkdir /home/accshared

2) Hesap bölümünüzdeki kullanıcılar ile birlikte bir grup oluşturun. Mevcut
kullanıcı ya da grup ID'leri ile çatışmayan bir grup ID'si verin. Bunu
yapmanın bir yolu /etc/group dosyanıza aşağıdaki gibi bir satır eklemektir.
accgrp:x:5000:stewardh,jamrec,davidw,debl,callend

3) Yeni paylaşımlı dizin için uygun sahipliği ayarlayın. Aşağıdaki komut
dizinin kontrolünü alaraktan herhangi belirli kullanıcıya engel olur.
#chmod 2770 /home/accshared

accgrp grubunun bir üyesi olan herhangi kullanıcı /home/accshared dizini içinde
şimdi dosyalar oluşturabilir. Üretilen herhangi dosyalar accgrp grup ID'si ile
bağdaşan olacaktır ve /etc/group dosyası içinde accgrp üyeleri olarak listelenen
tüm kullanıcılar yazma, okuma ve /home/accshared dizininde çalıştırma
erişimine sahip olacaktır.
Yukarıdaki 2770 sayısının anlamını çözelim. İlk sayı (2) setgroup ID bit'dir, aynı
zamanda SGID bit olarak bilinir. Bir dizin için SGID bit ayarladığınız zaman, o

dizin içinde oluşturulan herhangi dosya otomatik olarak dizinin grup sahibi
olan , grup sahiplik ayarına sahiptir. /home/accshared dizini için SGID bit
ayarlamanın iki yolu vardır.
chmod g+s /home/accshared

ya da alternatif olarak
chmod 2770 /home/accshared

SGID bit'î ayarlama, umask düzgün ayarlandığı sürece, doğru gruba ait
paylaşımlı bir dizin içinde oluşturulan tüm dosyalara emin olmanın sorununu
çözer.
Kalan sayılar herhangi gelişmiş Linux ya da Unix kullanıcısı için temel bilgidir.
770, kullanıcı ve grup için okuma, yazma ve çalıştırma izinlerini ayarlar.
Alıştırma 11-1
SGID Bit İle Grup Sahipliğini Kontrol Etme
Bu çalışmada, SGID bit'in ayarlandığı yerdeki bir dizin içinde yeni dosyalar
oluşturacaksınız.
1. test1, test2 ve test3 adında kullanıcılar ekleyin. Oluşturulan her
kullanıcının özel grubunu doğrulamak için /etc/passwd ve /etc/group
dosyalarını kontrol edin.
# useradd test1; passwd test1
# useradd test2; passwd test2
# useradd test3; passwd test3

2. tg1 adında bir grup ekleyin ve /etc/group dosyasını düzenleyin. test1 ve
test2 hesaplarını bu grubun bir üyesi yapın. Red Hat Kullanıcı Yöneticisini
kullanarak ya da direk olarak /etc/group'a aşağıdaki satırı ekleyebilirsiniz.
tg1:9999:test1, test2

İşlemden önce, tg1 grubuna kullanımda olmayan grup ID atadığınıza emin
olun ( bu durumda 9999).
3. tg1 grubu için paylaşımlı bir dizin oluşturun.
#mkdir /home/testshared

4. paylaştırılan dizinini kullanıcı ve grup sahipliğini değiştirin.
# chown nobody.tg1 /home/testshared

5. ayrı olarak test1 ve test2 olarak giriş yapın. Dizini testshared dizinine
değiştirin ve bir dosya oluşturmayı deneyin. Bunu yapmanın aşağıdaki
komutlarla iki yolu var. Ne oldu?
$ date >> test.txt
$ touch abcd

6. Şimdi root kullanıcısı olarak, testshared dizini üzerindeki grup yazma
izinlerini ayarlayın.
# chmod 770 /home/testshared

7. test1 kullanıcısı olarak yeniden giriş yapın ve yeni dizin içinde bir dosya
oluşturmayı deneyin.
$ cd /home/testshared
$ date >> test.txt
$ ls -l test.txt

8. Şimdi yeni dosya üzerindeki sahipliği değiştirin. Bu dosyaya erişebilen tg1
grubu içindeki diğer kullanıcıları düşünüyor musunuz?
$ ls -l

9. root hesabından, dizin üzerindeki SGID bit'ini ayarlayın.
# chmod g+s /home/testshared

10. test1 hesabına geri ayarlayın ve başka dosya oluşturun. Bu dosya
üzerindeki sahipliği kontrol edin. Şimdi bu dosyaya erişebilen test2
kullanıcısını düşünüyor musunuz?
$ date >> testb.txt
$ ls -l

11. Şimdi test2 hesabı olarak giriş yapın. /home/testshared dizinine gidin,
farklı bir dosya oluşturun ve izinler ve sahipliği yeniden kontrol etmek için
ls -l kullanın.
12. test3 hesabına ayarlayın ve bu dizin içindeki dosyaları oluşturup
oluşturamadığınızı kontrol edin ve bu dizin içindeki dosyaları görüp
göremediğinizi.

BÖLÜM 11.03
anacron ve tmpwatch
Temel sistem yönetimi için kritik iki cron işi vardır: anacron ve tmpwatch.
anacron
anacron RHEL ile birlikte gelmez, onun RedHat Linux 9 ya da Fedora Linux
kurulum dosyaları gibi farklı bir kaynaktan RPM'sini almaya ihtiyaç
duyacaksınız. Eğer RedHat sınavınıza eklenirse, kolaylıkla birkaç mevcut
kaynaktan onu kurabilirsiniz, çünkü sınav boyunca internet erişiminiz
olmayacak. Bu yüzden ftp.redhat.com gibi bir kaynaktan anacron RPM'sini
yükleyebilirsiniz.
anacron komutu /etc/anacrontab yapılandırma dosyasındaki ayarlar üzerine
temelli, seçtiğiniz işleri kontrol eder. Bu dosyanın öntanımlı sürümü açıktır. İlk
iki satır dosyanın kalanındaki komutlar için SHELL ve PATH'î ayarlar.
SHELL=/bin/sh

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin/:/usr/bin

Aşağıdaki üç komut not edilen dizinlerdeki cron betiklerini çalıştırır.
1 65
7 70
30 75

cron.daily
run-parts
cron.weekly run-parts
cron.monthly run-parts

/etc/cron.daily
/etc/cron.weekly
/cron/monthly

Bu komutlar aşağıdaki formattadır.
period delay job-identifier command

Bu biçimde, anacron job-identifier dizini işleri kontrol eder. Eğer bu dizin
içindeki bir ya da daha fazla iş çalıştırılmışsa, komut verilen gecikmeden sonra
(dakikalar içinde) çalıştırılır.
Bir başka deyişle, eğer anacron RPM'sini kurduysanız, RHEL bilgisayarınızda her
zaman Linux başladığında anacron servisini çalıştırır. Bu listedeki son komutu
alın. anacron servisi /etc/cron.monthly dizini içinde komutları kontrol eder. Eğer
onlar 30 gün içinde çalıştırılmazsa, anacron 75 dakika bekler ve sonra
/etc/cron.monthly
dizini
içindeki
betikleri
çalıştıran
“run-parts
/etc/cron.monthly” komutunu çalıştırır.
tmpwatch
tmpwatch betiği normal olarak /tmp ve /var/tmp gibi dizinler üzerinde çalışır.

Tmpwatch betiği özyineli çalışır, bu yüzden eğer bir ağaç içindeki üst-seviye
dizinini belirtirseniz, tmpwatch kaldırılacak dosyalara bakarak bütün dizin ağacı
üzerinden arayacaktır.
Aşağıdaki tmpwatch komutu geçen hafta içinde erişilemeyen /tmp dizini
içindeki tüm dosyaları siler (168 saat = 7 gün * 24 saat/gün)
#tmpwatch 168 /tmp

/etc/cron.daily dizini içinde, günlük bir esasta bir betik olarak çalıştırır.
Öntanımlı olarak, RHEL sırasıyla her 10 ve 30 gün, /tmp ve /var/tmp içindeki
dosyaları silmek için tmpwatch içindeki ilk iki komutu yapılandırır.
/usr/bin/tmpwatch 240 /tmp
/usr/bin/tmpwatch 720 /tmp

Son komut değişik /var/cache dizinleri içinde kayıt edilen ve önbelleklenen
biçimlendirilmiş klavuzları siler.
for d in /var/{cache/man,catman}/{cat?,X11R6/cat?,local/cat?};do
if [ -d “$d” ]; then
/usr/sbin/tmpwatch -f 720 $d
fi
done

Alıştırma 11-2
Hayali Bir /db Dizini Temizleme

Eğer zaten /db isimli bir dizine sahipseniz, onu kullanmayın. Eğer gerekliyse, bu
çalışmanın amacı için sadece ayrı bir dizin oluşturun.
#cp /etc/* /db

# /db'ye dosyalarını kopyalama

#ls /db | wc -w

# kaç tane dosya kaldırılmaya ihtiyaç duyuyor

en az bir saat bekleyin.
# tmpwatch 1 /db
# ls /db
# dosyalar gitmiş olmalı

BÖLÜM 11.04
Linux Kurtarma Ortamı
Boot başarısızlıkları için, sisteminizde
olduğunuza emin olmalısınız.

geçerli

bir

boot

disketine

sahip

Bir mkbootdisk Boot Disketi
mkbootdisk komutu bir floppy disketi üzerinde bir LILO stili oluşturmak için,
GRUB ya da LILO, /boot içinde seçili kernel images'i okur. Örneğin, eğer RHEL
kernelinin mevcut sürümü 2.4.21-4.EL ise, şu komutu kullanırdınız:
#mkbootdisk 2.4.21-4.EL

Bu boot disketi ile boot etme yoluyla kazara silinmiş bir MBR gibi, birkaç sorunu
çözebilirsiniz.
mkbootdisk komutu RHEL içinde tanımlandığı gibi çalışmaz. Bir masaüstü
ortamında, mükemmel çalışır. Ancak, benim dizüstü bilgisayarımda, floppy
üzerindeki syslinux.cfg dosyasının sonuna aşağıdaki iki satırı ekleme ile birlikte
syslinux.cfg dosyasını oluşturdu.
append initrd=initrd.img ro
ro root=/dev/hda2

Bu, aslında bir kernel panic'e sebep olur. bugzilla.redhat.com adresindeki
RedHat bug veritabanında daha fazlasını bulabilirsiniz. Bu veritabanında aynı
zamanda RedHat Linux 9 üzerindeki bug numarası olan 109834 ve bug
116446'da gösterildiği gibi, syslinux.cfg dosyası kolayca belirlenmiştir. Bu
durumda, bu iki satır aşağıdaki gibi birleştirilir.
append initrd = initrd.img ro root=/dev/hda2

Eğer kernel root dosya sistemini bulamamışsa ya da root dosya sistemi zarar
görmüşse, Linux kerneli aşağıdakine benzer mesajlarla bir kernel panic
gösterecektir.
Creating root device
Mounting root filesystem
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystems with ordered data mode.
Pivotroot: pivot_root (/sysroot,/sysroot/initrd) failed: 2
Freeing unused kernel memory: 272k freed
Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel

Disk Kurtarma Kurulum Kipi
Kurtarma kipte yeniden başlatmak için ya boot disketinizi kullanarak sisteminizi
bir kez başlatın ya da aşağıda görüldüğü gibi bir yüklenebilir CD-ROM içindeki
ilk kurulum CD'si ile birlikte direk olarak başlatın.

Eğer ilk RHEL kurulum CD'sinden başlatırsanız, boot satırında iki seçeneğiniz
var: “linux rescue” veya “linux rescue askmethod”; sonra ENTER'a basın. Eğer
kurulum RPM'lerine erişmeye ihtiyaç duymazsınız ya da RHEL boot disketinden
başlatmışsanız, “linux rescue” yeterlidir. Eğer kurulum RPM'lerine ihtiyaç
duyarsanız, “linux rescue askmethod” Bölüm-2'de kullandığınız ağ kurulum
sunucusuna bağlanmanıza izin verir.

ve RedHat sınavları boyunca size imkan verilebilir.
“linux rescue askmethod” komutunu çalıştırdığınız zaman, kurtarma kipi
çalışmıyormuş gibidir. Metin kipinde RHEL kurulum işleminin ilk adımları
üzerinden alırdınız. Aşağıdaki birinci şekilde görüldüğü gibi, RHEL kurulum
dosyalarının konumu, klavye türü ve bir dil girmeye ihtiyaç duyacaksınız.
Sonraki, yerel bilgisayarınız için birincil DNS nameserver, ağ geçidi, ağ maskesi
ve IP adresi yapılandırmanızı ister. Sınavınızda dikkatlice konuyla ilgili herhangi
yönergeleri takip edin. Sonra, IP adresleri ya da ağ kurulum sunucu adındaki
noktayı cevaplayın. Bir kez linux kurtarma ortamı ile ilişkili dosyalar yüklenirse,
ikinci şekildeki gibi ekran göreceksiniz.
Gördüğünüz gibi 3 seçeneğiniz var. Detaylar aşağıdadır:
mevcut dosya sistemlerini bağlayacak ve üzerinden arama
yapacaktır.
Read Only; Continue gibi aynı görevleri yerine getirir, read-only bağlamış
bulunan tüm dosya sistemlerini ayırır.
Skip; Mevcut dosya sistemleri üzerinden arama yapmak için denemez.

➔ Continue;
➔
➔

Yerine, bir root kabuk promptuna direk olarak geçer.

Standart Linux Kurtarma Ortamı
Yukarıdaki ikinci şekilde gösterilen ekrandan Continue seçerseniz, standart
“linux rescue” ortamını alırdınız. Kurtarma dosyaları root dizin dosya sisteminiz
(/) içinde aranır. Eğer bulunursa, standart root dizininiz /mnt/sysimage üzerine
bağlanır. Diğer düzenli dosya sistemlerinizin tümü root'un alt dizinleridir.
Örneğin, /etc dizininiz /mnt/sysimage üzerinde bulunmuş olacaktır.
Dosya sistemlerinin tümü düzgün bağlanmamış olabilir. Şunun gibi hata
mesajları görebilirsiniz.
Error mounting filesystem on sdb1: invalid argument

Eğer “linux rescue” ortamı root dizininizi (/) bağlayabilirse, aşağıdaki şekilde
görüldüğü gibi sisteminizin bağlandığına dair bir mesaj göreceksiniz.
OK'a tıklayın. Aşağıdaki mesajı görmelisiniz.
Your system is mounted under the /mnt/sysimage directory.
When finished please exit from the shell and your system will reboot.
sh-2.05b#

Kısaca “chroot /mnt/sysimage” komutunu kullanacaksınız. Şimdi herhangi
dosyaları tamir etme ya da zarar görmüş olabilen dosya sistemleri üzerinde
çalışabilirsiniz. İlk önce, bağlanmamış dosya sistemlerini kontrol edin. “df”
komutunu çalıştırın. Çıktı aşağıdakine benzer olmalıdır.
/mnt/sysimage/etc/fstab yapılandırma dosyasındaki sonucu karşılaştırın. Eğer
birkaç dosya sistemi bağlanmamışsa, fstab dosyası içinde yanlış olarak
yapılandırılmış olabilir. Alternatif olarak, bir partition ile bağdaşan etiket fstab
dosyanız içinde gösterilen dosya sistemi ile eşleşmeyebilir. Örneğin, /dev/sda1
ile bağdaşan etiketi bulmak için, aşağıdaki komutu çalıştırın.
#e2label /dev/sda1

Bazen bağlanmamış dosya sistemleri sadece küçük bir temizlemeye ihtiyaç

duyar; hatırlayın, aşağıdaki gibi bir komut /dev/sdb1 partiton'u temizler.
#fsck /dev/sdb1

fsck komutu sadece bağlanmamış bir dosya sistemi üzerinde çalışır. Örneğin,
eğer şunun gibi bir mesaj alıyorsanız:
WARNING!!! Running e2fsck on a mounted filesystem may cause SEVERE
filesystem damage.

“umount /dev/sbd1” gibi bir komut ile birlikte dosya sistemini ayırın. Eğer o
çalışmıyorsa, kurtarma işlemini yeniden başlatın. Şekil 11-4'te gösterilen
ekrandakini aldığınız zaman, Skip'i seçin ve bir sonraki konu olan “Bağlamasız
Linux Kurtarma Ortamı” bölümünü okuyun.
Şekil 11-5'teki mesajı hatırlayın. Önemli bir ipucu içerir. Asıl dosya sistemi
yapısını geri yüklemek için tüm ihtiyaç duyduğunuz aşağıdaki komutu
çalıştırmaktır.
#chroot /mnt/sysimage

Kurtarma diskini kullandığınız zaman, standart root dizininiz (/) aslında
/mnt/sysimage dizini üzerinde bağlanır. Bu komut standart root (/) dizininizi
sıfırlar, bu yüzden /mnt/sysimage dizinine gitmek zorunda değilsiniz.
Değişiklikleri yaptığınız zaman, “sync” komutunu çalıştırın, yaptığınız herhangi
değişikliklerin diske yazıldığına emin olmak için iki kez çalıştırın. “exit”
komutunu yazın, Linux'a iki kez otomatik olarak exit komutunu verdiğiniz
zaman, “sync” komutunu çalıştırmalıdır. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ya da
yeniden başlatmasına izin vererek durun.
Read-Only Linux Kurtarma Ortamı
Şekil 11-4'te gösterilen Read-Only seçeneğini seçtiğiniz zaman, birkaç temel
giriş alacaksınız. Düzenli ve read-only kurtarma kipi arasında ufak fark vardır.
Kurtarma sistemi düzenli kip altında olacak olan herşeyi yapmak için girişimde
bulunur, tüm partiton'lar dışında read-only bağlanır.
Bağlanmasız Linux Kurtarma Ortamı
Şekil 11-4'te gösterilen Skip seçeneğini seçtiğiniz zaman, kurulum dosyaları
kernel tarafından oluşturulan bir RAM disk içerisinden en küçük root image
yükler ve gösterildiği gibi sizi bir root shell girişine (#) alır:
When finished, please exit from the shell and your system will reboot.
-/bin/sh-2.05b#

Bu noktada, komutların temel ayarına erişime sahipsinizdir. vi kullanarak
dosyaları düzenleyebilir, dosyaları taşıyabilir, dizinler oluşturabilir ve dosya
sistemlerini bağlayabilirsiniz. Değişik hard disk ve partiton'larda fdisk ve fsck
komutlarını uygulayabilirsiniz. Birkaç diğer temel komutlar aynı zamanda
mevcuttur. Sizin kurtarma ortamındaki işlemde en büyük zorluk Linux işletim
sisteminizin en küçük sürümü ile çalışmaktır.
Sisteminizdeki
partiton'ları
tanımlamada
birazdan
yardıma
ihtiyaç
duyabilirsiniz. “fdisk -l /dev/hda” komutu birinci IDE hard disk üzerindeki
yapılandırılan partiton'ları listeler. /mnt/sysimage gibi yeni bir dizin oluşturabilir,

o dizin üzerinde /dev/hda2 gibi bir partiton bağlayabilir ve aşağıdaki komutlarla
sonucu kontrol edebilirsiniz.
#mkdir /mnt/sysimage
#mount /dev/hda2 /mnt/sysimage
#ls /mnt/sysimage

Eğer /mnt/sysimage dizini üzerinde standart root dizinini (/) bağladığınızı
kontrol edebiliyorsanız, “chroot /mnt/sysimage” komutunu çalıştırabilirsiniz.
Sonra bağlanan o partiton altında mevcut yapılandırma dosyaları ve
komutlarına tam erişime sahip olabilirsiniz.
Not: Eğer kurtarma kipinde hard diskinizden partiton'ları bağlarsanız ve sonra o
partiton'lar üzerindeki dosyalarda değişiklikler yaparsanız, “sync” komutunu
kullanmayı hatırlayın. Bu, diske dosyalarınızı yazar. Bu yüzden eğer
bilgisayarınızın güç düğmesine basarsanız, bilgileriniz kaybolmaz. Alternatif
olarak, aynı zamanda herhangi partiton'daki uygulanmış bir “umont” komutu
diske veriyi yazar.

Farklı Çalışma Seviyelerinde Başlatma
Boot yükleyici girişinde, farklı bir çalışma seviyesinde Linux'u başlatabilirsiniz.
Bu, iki amaç için faydalıdır. Eğer /etc/inittab içindeki öntanımlı çalışma seviyeniz
5 ise, sisteminiz normal olarak GUI'de başlar. Eğer GUI'de başlatmada
sorunlarınız varsa, çalışma seviyesi 3'te standart metin kipinde RHEL'yi
başlatabilirsiniz.
Zarar görmüş bir Linux sistemi kurtarmaya yardım etmek için bir diğer seçenek
“tekil kullanıcı kipidir”. Bu, eğer sisteminiz en son ki root dosya sistemini (/)
bulabiliyorsa uygundur. Sisteminiz kendi root partition'u bulmada sorunlara
sahip olmayabilir ve boot işlemi başlamayabilir; fakat zarar görmüş
yapılandırma dosyaları ya da yüksek çalışma seviyelerinin birinde başlamadaki
yeteneksizlik gibi sorunlarla karşı karşıya olabilir. Tekil kullanıcı kipinde
başlattığınız zaman, seçenekleriniz sisteminizin zaten bağlandığı yerdeki
standart linux kurtarma ortamına benzerdir ve “chroot /mnt/sysimage” komutu
uygulanmıştır.
Farklı bir çalışma seviyesinde başlatmak için, ilk olarak öntanımlı RHEL boot
yükleyicisini kullandığınızı (GRUB) varsayalım. Bu durumda eğer gerekliyse,
GRUB şifresini girmek için (küçük harf) p'ye basın. Kernel parametrelerini
değiştirmek için (küçük harf) a'ya basın.
grub append> ro root=LABEL=/

Buna benzer bir satır gördüğünüz zaman, o satırın sonuna (koyu olarak
gösterilen) aşağıdaki komutların birini ekleyin.
grub append> ro root=LABEL=/ single
grub append> ro root=LABEL=/ 1
grub append> ro root=LABEL=/ init=/bin/sh
Alternatif olarak, eğer LILO kullanıyorsanız, “linux single” komutu aynı görevi
yapacaktır. Bu komutların herhangi en küçük çalışma seviyesinde Linux
başlayacaktır ve bir bash kabuk girişi (bash #) alacaksınız.
Doğal olarak, başka çalışma seviyesinde boot etmek için aynı tekniği

kullanabilirsiniz; örneğin, çalışma seviyesi 3'te GRUB boot loader'dan başlatmak
için, kernel parametrelerini değiştirebildiğiniz yere gidin aşağıdaki komutu
ekleyin.
grub append> ro root=LABEL=/ 3
Tek kullanıcı kipinde başlattığınız zaman, sisteminize erişmek için şifre gerekli
değildir. Tekil kullanıcı kipinde sisteminizi çalıştırma, kurtarma kipinde başlatılan
bir sistemi çalıştırmaya oldukça benzerdir. Normal olarak kullandığınız araçlar
ve komutların pekçoğu mevcut değildir. Bazı komutlar çalıştığı zaman tam yolu
belirtme ve partition'ları ya da ilave sürücüleri bağlamak zorunda kalabilirsiniz.
Sorunu doğruladığınız zaman, sistemi yeniden başlatabilirsiniz. Alternatif
olarak, /etc/inittab içinde tanımlandığı gibi öntanımlı çalışma seviyesinde
başlatmak için “exit” komutunu girebilirsiniz; büyük olasılıkla çalışma seviyesi 3
ya da 5'tir.
Boot İşlemi Sorun Giderme
Kurtarma kipi ya da tekil-kullanıcı kipinden sorunları çözmek için çeşitli diğer
komutları nasıl kullanılacağını bilmeye ihtiyaç duyarsınız.
df kullandığınız zaman, bağlanmış dizinleri her partition'ın
kapasitesini ve dosyalarla doldurulmuş her partition'un yüzdesini bulabilirsiniz.
Şekil 11-6'de gösterilen sonuç kilobyte olarak sonucu sergiler. Bir çift basit
varyasyon vardır; aşağıdaki komutlar bağlama noktalarını ve megabyte olarak
sonucu verir.
df

komutu;

#df -m
#df -i
fdisk komutu; fdisk kullandığınız zaman, bağlama için sahip olduğunuz mevcut
partition'ları bulabilirsiniz. Örneğin, “fdisk -l /dev/hda” komutu birinci IDE hard

disk üzerindeki mevcut partition'ları listeler.

e2label komutu; Yeni bir dosya sistemi ayarladığınız zaman, uygun partition

normal olarak bir etiketle işaretlenir. Örneğin, aşağıdaki komut /dev/hda5
üzerinde normal olarak bağlanmış /usr dosya sistemini size söyler.
#e2label
Usage: e2label device [newlabel]
#e2label /dev/hda5
/usr
dumpe2fs komutu; Bu komut ile aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her partition

üzerinde daha fazla bilgi alabilirsiniz. dumpe2fs komutu sadece e2label'ın

yapıldığı işi yapmaz, aynı zamanda blok boyutu ve bir Journal'e sahip bir biçim
hakkında size bilgi sunar.

Dosya Sistemi Kontrolü – fsck
Bu komut tutarlık için bir partition üzerindeki dosya sistemlerini kontrol etmek
için kullanılır. Mkfs komutunu kullanarak Linux altında bir disk partition
formatladığınız zaman, kayıt düğümleri için kullanılacak diskin belli bir
bölümünü ayarlar. Mkfs komutu aynı zamanda, “superblock” adındaki dosya
sistemi etiketi partition'un başlangıcındaki özel konumu içindeki düğümlerin
numarasını ve dosya sisteminin boyutu hakkındaki bilgiyi kaydeder. Eğer
superblock bozulursa, disk üzerindeki kalan bilgi okunamaz olur. Çünkü
superblock bir partition üzerindeki veriyi doğrulamak için hayatidir. Mkfs
komutu önceden tanımlandığı gibi dumpe2fs komutu ile bulabildiğiniz, partition
üzerindeki yerleştirilmiş aralıklardaki superblock'un eş kopyasını yapar. Fsck
komutu aynı zamanda bozulmuş bir superblock'u tamir edecektir. Eğer fsck
bozuk bir superblock yüzünden başarısız olursa, alternatif bir superblock
belirtmek için “-b” seçeneği ile fsck komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin:
#fsck -b 8193 /dev/hda5

8193 disk bloğunda konumlu superblock'u kullanarak, /dev/hda5 disk
partition'u üzerindeki dosya sistemi üzerindeki bir tutarlık kontrolünü yürütmeyi
fsck'ye söyler.
Boot Yükleyiciler
İki tane boot yükleyici vardır: GRUB ve LILO. RedHat öntanımlı boot yükleyici
olarak GRUB'u adapte etmiştir. Eğer MBR'niz bir MS-DOS ya da Windows
NT/2000/2003 boot yükleyici yoluyla üzerine yazılmışsa, grub-install komutu ile

GRUB'u aramayı BIOS'a belirtebilirsiniz.
Örneğin, eğer /boot dizini birinci SCSI hard disk üzerindeyse, aşağıdaki komutu
çalıştırırdınız.
#grub-install /dev/sda

Alternatif olarak, eğer LILO kullanıyorsanız, /boot dizini ile birlikte uyuşan disk
partition'u her ne zaman değiştirir ya da Linuz kernelinizi yeniden inşa
ederseniz, “lilo” komutu çalıştırmaya ihtiyaç duyarsınız. Aksi takdirde, LILO boot
dosyalarınızı bulamayabilir. Bu durumda sorunu çözmek için “linux rescue”
ortamını kullanmak zorunda kalacaktınız.
Kayıp Dosyalar
mount ya da init gibi komutlardaki ya da bazı anahtar dosyalardaki bozuklukları
bulabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde, bir seçenek olarak asıl RPM'lerdeki
dosyalar geri yüklenecektir. Örneğin, eğer mount komutu bozulmuşsa ya da
silinmişse, mount RPM den onu geri yükleyebilirsiniz.
“linux rescue” ortamında sisteminizi başlattığınız zaman, bir ağ kaynağı
kullanarak, /mnt/source dizini içindeki ağ kaynak dosyalarına erişebilirsiniz.
“linux rescue” ortamında bilgisayarınız boot ettikten sonra, aşağıdaki adımları
yapacaksınız:
1) “df” komutunu çalıştırın. Linux rescue ortamının partition'ları nasıl
bağladığını görmelisiniz. Aynı zamanda /mnt/source dizini üzerindeki ağ
kaynağını görmelisiniz.
2) /mnt/source dizininden mount RPM'yi kopyalayın. Bu, doğru konumlardaki
dosyalarla birlikte,
mount RPM'yi yeniden yüklemenize izin verir.
Aşağıdaki komutu kullanın:
#cp /mnt/source/RedHat/RPMS/mount-*.rpm /mnt/sysimage/root

3) Standart dizin ağacı içerisine taşımak için aşağıdaki chroot komutunu
çalıştırın.
#chroot /mnt/sysimage

4) mount RPM'yi kurun.
#rpm -Uvh - -force /root/mount-*.rpm

5) mount komutunun durumunu kontrol edin.
#rpm -Vf /bin/mount

Şimdi bilgisayarınızı yeniden başlatmak için iki kez “exit” komutunu çalıştırın ve
sorun çözülmüş olmalıdır.
İlk Bakılacak Yerler
Başlatılamamış bir sistemdeki hataların sonucunu bulmak için olası iki yer boot
loader ve dosya sistemi yapılandırma dosyaları (/boot/grub/grub.conf ve
/etc/fstab) içindedir. Her durumda, root partition (/) olarak yanlış partition
tanımlama bir kernel panic'e yol açabilir. /boot/grub/grub.conf içindeki diğer

yapılandırma hataları aynı zamanda Linux başladığında kernel panic'e neden
olabilir. Her ne zaman o dosyalarda değişiklik yaparsanız, onları dışarıdan test
etmek için Linux yeniden başlamalıdır.
Aşağıdaki senaryolar ve çözümleri bazı olası sorunlar ve boot işlemi boyunca
sahip olabildiğiniz çözümler ve olası uygun çözümleri listeler. Bu çözümler sizin
bilgisayarınız için ya da RedHat sınavlarında çalışmayabilir. Bu yüzden daha çok
tecrübeye ihtiyaç duyacaksınız. Daha çok tecrübenin eşdeğerini almak için,
aşağıdaki senaryo ve çözüm içinde önerildiği gibi ilave senaryolar deneyin.
Bir kez “linux rescue” ortamına aşina olursanız, bu senaryoları test edin.
Gösterilen ilk senaryo için, grub.conf dosyasının adını değiştirin; bu yüzden o
yüklenemez. Sisteminizde ne olduğuna bakın. RHEL içinde boot etmek için
“linux rescue” ortamını kullanın ve sisteminizi düzeltmek için not edilen çözümü
kullanın. Olası hata mesajlarının ikisi aşağıdadır.
Bir olası hata mesajı

Configuring kernel parameters:
[OK]
Setting clock (localtime): Thu Jan 8 13:17:09 EST 2008
[OK]
Loading default keymap (us):
[OK]
Setting hostname Enterprise3.example.com:
[OK]
Initializing USB controller (usb-uhci):
[OK]
Mounting USB filesystem:
[OK]
Initializing USB HID interface:
[OK]
Initializing USB keyboard:
[OK]
Initializing USB mouse:
[OK]
Checking root filesystem
fsck.ext2: /:
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filesystem (and not
swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try
running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
Is a directory while during to open /
[FAILED]
*** An error occured during the file system check.
*** Dropping you to a shell; the system will reboot
*** When you leave the shell.
Give root password for maintenance
(or type Control-D to continue):
İkinci olası hata mesajı

Booting 'Red Hat Enterprise Linux ES (2.6.25-4.EL)'
root (hd0, 1)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
kernel /vmlinuz-2.6.25-4.EL ro root=LABEL=/
Error 15: File not found
Press any key to continue...

“linux rescue” Ortamının Özeti
Başlamayan bir sistemi boot etmenin en kolay yolu, özelleştirilmiş bir boot
disketidir. Alternatif olarak, 1 ya da 3 gibi farklı bir çalışma seviyesinde
sisteminizi boot edebilirsiniz. Eğer o mevcut değilse ya da sorununuza
uymuyorsa, aşağıdaki adımları kullanarak bir sistemi kurtarmak için “linux
rescue” ortamını nasıl kullanacağınızı bilmeye ihtiyaç duyacaksınız.
1) İlk kurulum CD'si ya da bir RHEL kurulum disketini kullanarak başlatın.
2) Bir ağ üzerinden ya da bir CD'deki kurulum dosyalarının yerini bilin ve
tekil kullanıcı kipinde alın.
3) Kurtarma komut girişinde partitionlarınızı tanımlamak için “fdisk -l
diskdevice” komutunu kullanın.
4) Eğer dosya sistemi sorunları şüpheliyse ya da belirtiliyorsa, özürlü
partitionlar üzerinde “fsck” yı çalıştırın.
5) Eğer sorun bir yapılandırma dosyasıysa:
a) eğer gerekliyse, geçici bağlama nokta(ları)sı oluşturun.
b) Eğer gerekliyse, uygun partition(lar)ı bağlayın.
c) Bozuk dosya(lar)daki sorunu düzeltmek için vi düzenleyicisini kullanın.
6) Sürücüdeki değişiklikleri senkronize edin (sync)
7) Sistemi yeniden başlatmaya ihtiyaç duyduğunuzda “exit” komutunu girin.
Not: Her ne zaman kurtarma kipinde ya da tekil-kullanıcı kipinde çalışırsanız, her
zaman sisteminizi yeniden başlatma ya da kapatmadan önce sürücülerinizdeki
değişiklikleri kaydetmek için “sync” komutunu çalıştırmayı hatırlayın.

SENARYO VE ÇÖZÜM
RHEL'yi başlattığınızda, standart GRUB boot grub.conf yapılandırma dosyasının boot
menüsünün
yerine
grub>prompt yükleyici tarafından okunmasında bir engel
görüyorsunuz.
olabilir. Dosya kayıp ya da bozulmuş olabilir.
Bilgisayarınızı
başlattığınızda,
aşağıdaki MBR'niz silinmiş ve Linux kurtarma ortamına
mesajı görüyorsunuz: “Missing operating gitmeye ihtiyaç duyacaksınız. MBR üzerine
system”
GRUB'u yeniden yüklemek için grub-install
/dev/sda (ya da /dev/hda) çalıştırın.
Boot işlemi boyunca, aşağıdaki mesajı Bozuk mount komutu ile ilgili bir sorun
görüyorsunuz:
“Cannot
open
file olabilir. mount RPM'den onu yeniden
'/proc/mounts' for reading (no such file or yüklemeye ihtiyaç duyacaksınız.
directory)”
Aşağıdaki komut satırını görüyorsunuz: init- Mevcut dizin ağacınızı kontrol edin. Eğer
2.05b#
standart
dizinler
görüyorsanız,
init
komutunuz
bozuk
olabilir.
SysVinit
RPM'sinden onu yeniden yüklemeyi deneyin.
Aşağıdaki mesajı görüyorsunuz: “INIT: No /etc/inittab dosyanız ile ilgili yanlış olan
inittab file found”
birşeyler var; dosya silinmiş olabilir. linux
rescue ortamına gitmek isteyeceksiniz ve
yedeklemeden ya da initscripts RPM'sinden
onu geri yükleyin.
Yukarıda ki Bir olası hata mesajı şeklindeki /etc/fstab dosyanızın bütünlüğü ile ilgili bir
hatayı alıyorsunuz.
sorun var. linux rescue ortamını çalıştırın
ve /etc/fstab'ın bütünlüğünü kontrol edin.
Eğer hala sorun varsa, superblock ve daha
fazlasını kontrol etmek için önceden
tanımlanan adımları çalıştırın. (daha fazla
uzmanlık için /etc/fstab içine ilave hatalar
eklemeyi deneyin)

Yukarıdaki İkinci olası hata mesajı gibi bir RHEL grub.conf yapılandırma dosyasını
mesaj görüyorsunuz. Mesajda bahsedilen en okuduğu zaman bazı sorunlarla karşılaşmış.
son dosyanın notunu dikkatlice alın.
linux rescue ortamını çalıştırın ve bu dosyayı
kontrol edin. Alternatif olarak, /boot dizini
içinde referans edilen grub.conf içinde
yazılan dosyaları kontrol edin. Örneğin,
mkinitrd komutu ile yeni bir initrd dosyası
oluşturabilirsiniz. (daha fazla uzmanlık
için /boot dizini içindeki diğer hataları ortaya
çıkarmayı deneyin.)
runlevel 5'te RHEL'yi boot ettiğinizde, bir
grafiksel giriş ekranı görmüyorsunuz; bir
metin giriş ekranı periyodik olarak yanıp
sönüyor.

X Font Sunucusu ile ilgili olarak bazı
sorunlar var. 1,2 veya 3 gibi X sunucusu
gerektirmeyen farklı bir çalışma seviyesinde
boot edin. runlevel 5'te çalışacak şekilde
ayarlandığını görmek için xfs servis betiğini
kontrol edin. Eğer evetse, ilişkili hata
mesajları için kontrol edin.

Boot işlemi boyunca Welcome to Kudzu Bu, /etc/inittab ya da /etc/rc.d/rc.sysinit gibi
ekranı görüyorsunuz; sonradan, bir ağ kartı boot betiklerinin biri ile ilgili bir sorunun
tanındıktan sonra duruyor.
belirtisidir. linux rescue ortamında başlatın
ve boot işlemi ile ilgili dosyaları kontrol edin.

Alıştırma 11-3
Acil Bir Boot Süreci Gerçekleştirme

Bu çalışmayı yapmak için, elden çıkarttığınız bir test sistemine sahip
olmalısınız. Bu işlemi yaptığınız yerdeki bilgisayar üzerindeki herhangi veri risk
altındadır. Bu çalışmada, bilerek hatalı yapılandırılmış bir dosya yoluyla
sisteminizi kıracaksınız ve sorunu çözmek için linux rescue ortamında yeniden
başlatacaksınız. Yanlış partition içindeki boot dosyalarında arama yapan Linux
GRUB menüsündeki bir boot seçeneğini yapılandırıyor olacaksınız.
1. Eğer gerekliyse bir ağ kaynağından mkbootdisk RPM'sini kurun.
# rpm -q mkbootdisk
# rpm -Uvh /mnt/inst/RedHat/RPMS/mkbootdisk*
2. zaten bir boot disketine sahip olsanız bile, bir tane yapın. Disket
sürücüsüne bir disket takın ve aşağıdakini girin ( 'uname -r' komut
parametresi mevcut kernelin sürümünü içerir).
# mkbootdisk 'uname -r'
3. /boot/grub/grub.conf düzenleyin ve boot kıtasından bir kopya alın.
Geçersiz bir partition'a konumlamak için root aygıtının konumunu
değiştirin. Örneğin, eğer özgün grub.conf dosyanız aşağıdaki gibiyse:
default 0
gfxmenu /boot/grub/message
timeout 10
background 10333C
title Red Hat Enterprise Linux ES
root (hd0,1)
kernel /boot/kernel-2.6.25.19-112 root=LABEL=/ vga=791
splash=silent quiet resume=/dev/sda1
initrd /boot/initramfs-2.6.25.19-112

Yeni sürümünüz şunu gibi gözükmeli:
default 0
gfxmenu /boot/grub/message
timeout 10
background 10333C
title Red Hat Enterprise Linux ES
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz-2.6.25.19-112 root=LABEL=/ vga=791
splash=silent quiet resume=/dev/sda1
initrd /initrd-2.6.25.19-112.img
title badboot
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz-2.6.25.19-112 root=LABEL=/ vga=791
initrd /initrd-2.6.25.19-112.img

4. Sisteminizi yeniden başlatın. GRUB menüsünde, badboot'ı seçin. GRUB
“File not found” mesajını döndürecektir.
5. Çünkü geçerli boot kıtasını boş bıraktınız. Sorunu çözmek için, kurtarma
kipinde başlatmalısınız. Birinci RHEL CD'sini takın ve sistemi yeniden
başlatın. Komut satırında linux rescue askmethod girin.
6. RHEL kurulum işleminin ilk adımları üzerinden ilerleyin.
7. Rescue menüsünü gördüğünüz zaman, Skip'i seçin. Partition'larınızın hiç
biri bağlanmamış olacak.
8. Sorunun kaynağını bilmenize rağmen, bir kez boot kipinde başlatırsanız,
tamir araçlarının bazıları ile kendinizi alıştırmalısınız:
-/bin/sh-2.05b# fdisk -l
Device Boot
/dev/sda1
/dev/sda2 *
/dev/sda3

Start
1
263
2874

End
Blocks Id System
262
2104483+ 82 Linux swap / Solaris
2873 20972857+ 83 Linux
14593 94140900 83 Linux

Aşağıdaki komutun çıktısı değişecektir.
-bin/sh-2.05b# fsck -y /dev/hda1
fsck 1.32 (09-Nov-2002)
WARNING: couldn't open /etc/fstab: No such file or directory
e2fsck 1.32 (09-Nov-2002)
/boot: clean, 47/26104 files, 18339/104391 blocks

9. /boot ve root dizini (/) partition'larınız için geçici bağlama nokta(ları)sı
oluşturun ve o partition'ları bağlayın (eğer zaten bağlanmamışsa). Eğer
fdisk -l çıktısı sizin için farklıysa, bundan dolayı bağlanmış aygıtları tekrar
gözden geçirin.
-bin/sh-2.05b# mkdir /tmpmnt
-bin/sh-2.05b# mkdir /tmpmnt/boot
-bin/sh-2.05b# mount /dev/hda1 /tmpmnt/boot

10. grub.conf içindeki bad kıtasını düzenleyin ve sorunları giderin.
-bin/sh-2.05b# vi /tmpmnt/boot/grub/grub.conf

11. Yeni sürümünüz şuna benzemelidir.

title badboot
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz-2.6.25.19-112 root=LABEL=/ vga=791
initrd /initrd-2.6.25.19-112.img

12. grub.conf dosyasına değişikliklerinizi kaydedin.
13. Bağlanmış herhangi partition ayırın ve değişikliklerini sync yapın.
#umount /dev/hda1
# sync

14. Disk sürücülerinizden herhangi boot ortamını kaldırın. Tüm sürücüleri
ayırmak için exit girin ve sistemi yeniden başlatın. Şimdi badboot
kıtasından önyükleme yapabilmelisiniz.

BÖLÜM 11-05
Güvenli Shell Paketi
RHEL; openssh, openssh-clients ve openssh-server RPM'lerini kullanarak,
öntanımlı olarak Secure Shell (SSH) paketlerini kurar. Secure Shell ve Secure
Copy programları, ssh ve scp, rsh, telnet ve rcp programları için değiştirir. Onlar
farklı bilgisayarlar arasındaki iletişimi şifreler. Secure daemon, sshd, 22 portu
üzerindeki gelen tüm trafiği dinler. SSH yapılandırma dosyaları /etc/ssh dizini
içinde konumludur.
Temel Şifreleme İletişimi
Bilgisayar ağı içindeki temel şifreleme bir public key ve bir private key
gerektirir. Private key'i tutarsınız ve diğerlerine public key gönderirsiniz. SSH
üzerinden size veri göndermek istedikleri zaman, mesajları public key ile
birlikte şifreler. Bilgisayarınız private key ile mesajı çözümleyebilir.
Şifreleme anahtarları rastgele sayılar üzerine temellidir. Private ve public
şifreleme anahtarları bu rastgele sayıların eşleşmiş bir ayarı üzerine temellidir.
Private Anahtarlar
Private anahtarınız (özellikle özel numaranız ile birlikte bir dosya) güvenli
olmalıdır. Bir uygulama etkinleştirdiğiniz zaman, o mesajlarınıza anahtarı
ekleyebilir. Public anahtarı, imzanızın parçası olarak sonuna eklenir. Sadece alıcı
mesajı çözebilecektir.
Public Anahtarlar
Verisign, Globalsign ya da Thawte gibi bir yetkili makam oluşturduğunuz public
anahtarlara public erişim sağlar. Eğer onlar sizin için, bir private key
oluşturursa, sistemleri üzerinde güvenli bir kopya tutacaklardır. Sadece epostanıza public anahtarınızı ekleyebilirsiniz ya da son kullanıcılar yetkili
makamın ilgili web sitesinden onu açıkça ortaya çıkarabilir.
Aşağıdak birinci şekilde gösterilen örnek “anahtarlığınıza” eklenmiş public bir
anahtar olarak SSH kullanımı ile bağdaşan dizinleri ve dosyaları listeler.

Bu anahtar verinizi şifrelemek için kullanılan bir şifre gibidir. Aşağıda
gösterildiği gibi hexadecimal değerde belirtilmiş 1024-bit numarasını
hatırlamayı deneyin. İstediğiniz servislerden, sitelerden ve diğer kullanıcılardan
pek çok public anahtar olarak ekleyebilirsiniz.
3081 8902 8181 00D4 596E 01DE A012 3CAD 51B7
7835 05A4 DEFC C70B 4382 A733 5D62 A51B B9D6
29EA 860B EC2B 7AB8 2E96 3A4C 71A2 D087 11D0
.....................
.....................

Private anahtarınız benzerdir, fakat o private'i tutmalısınız ya da bu tüm sistemi
başarısız yapar. Eğer PC'niz public ise, bu key'i kullanmak için, aşağıda ikinci
şekilde gösterildiği gibi bir şifre ile birlikte sisteminiz güvendedir.

Anahtar Nasıl Oluşturulur?
Bilmemiz gereken birkaç SSH-oriented aracı vardır:
•

sshd; daemon servisi, gelen secure shell istemci istekleri için çalışıyor
olmalıdır.

•

•
•

•

ssh-agent; RSA yetkilendirmesi için kullanılan private anahtarları tutmak
için bir program. Giriş oturumu ya da bir X oturumu başlangıcında
başlatılan ssh-agent komutudur ve tüm diğer pencereler ya da
programlar ssh-agent programındaki istemciler olarak başlatılır.
ssh-add; Yetkilendirme agent'ine (ssh-agent) RSA kimliklerini ekler.
ssh; Secure shell komutu ssh, uzak bir makineye bağlanmanın güvenli
yoludur; Telnet ya da rlogin'e benzerdir. Bu işi yapmak için, sunucu
üzerinde private key ve istemci üzerinde bir public key'e ihtiyaç
duyarsınız. Bu bölümde daha sonra oluşturulan, identity.pub ya da
id_dsa.pub, public anahtar dosyasını alın. Onu istemciye kopyalayın.
~/.ssh/authorized_keys ya da ~/.ssh/authorized_keys2 dosyası içindeki
yetkilendirilmiş bir kullanıcının ev dizinine onu yerleştirin.
ssh-keygen; Sizin için anahtarlarınızı oluşturacak bir araç. “ssh-keygen -t
keytype” komutu istediğiniz anahtarları oluşturacaktır. keytype, dsa
(Digital Secure Algorithm) ya da rsa1 (RSA Security) olabilir.

Yukarıda ikinci şekilde görüldüğü gibi çalışır. Yapmak için tüm ihtiyacınız,
yetkilendirilmiş bir kullanıcıdaki .pub uzantısı ile birlikte, public anahtarını
transfer eder. Sayısal imzayı korumak için bir passphrase eklemek önemlidir.
Brute Force Şifre Çözümü
Tüm bilgisayar verisi, şifreler dahil, bits ve bytes olarak kırılmış olabilir (1 ve
0'lar gibi). Her karakter, bir byte içinde 8 bits'in 7'si ile ilişkilidir. Şimdi bir
şifrede 8 karaktere sahip olduğunuzu varsayın. Bu 56 bit bir şifreleme yapar.
Şifreyi bulmak için tüm ihtiyacınız olan bits ve byte'ların her olası
kombinasyonu ile karşılaştırmaktır. Bir başka deyişle, 2 56 ve 0 arasındaki bitbased değerlerinin biri şifrenizi gösterir (72, 057, 594, 037, 927, 936). Yüksek
seviyeli 128 bit şifrelenmiş tarayıcılar daha fazla güvenlidir.
Öntanımlı olarak, ssh-keygen komutu 1024 bit şifreleme anahtarları oluşturur.
PGP (Pretty God Privacy)
E-posta güvenliğini yönetmek için mevcut standartların biri, phil zimmerman
tarafından geliştirilmiş PGP olarak bilinir. SSH gibi, PGP e-posta istemcileri için
bir private ve public-key sistemi sağlar. Public key genellikle, sonraki örnekte
gösterildiği gibi, verinin sonuna eklenir.
PGP'nin Linux uygulaması GNU Privacy Guard (GPG) olarak bilinir. GPG,
OpenPGP standardının bir uygulamasıdır.
******************************************************
To: Dreg (SD444466)
From: The SANS NewsBites service
------BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-------------Hash: SHA1
... (text removed)
Please feel free to share this with interested parties via e-mail (not on bulletin
boards). For a free subscription, (and for free posters) e-mail sans@sans.org
with the subject: Subscribe NewsBites
...
------BEGIN PGP SIGNATURE-----Version: GnuPG v.1.0.4 (BSD/OS)

Comment: For info see http://www.gnupg.org
iD8DBQE63beV+LUG5KFpTkYRAu/WAJ0fUwoQFUOETTd+WAbe1L784S3PDwCfULr
0DXDk20qZotKDLMfjLz1Gty4=
=K1Av
-------------END PGP SIGNATURE----

GPG ile RPM'leri Doğrulama
Eğer internetten bir RPM yüklerseniz, GPG yardım edebilir. Tüm ihtiyacınız olan
RHEL Public key'dir. En azından 3 farklı konum mevcuttur.
•
•
•

Her RHEL kurulum CD'si, ana dizindeki, RPM-GPG-KEY dosyası içindeki.
Standart bir RHEL kurulum üzerindeki, /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY
içindeki.
http://www.redhat.com'dan online.

İlk olarak, anahtarı almaya ihtiyacınız var. Örneğin, RHEL kurulum CD'sinden
anahtar almak istiyorsanız, /mnt/cdrom üzerine bağlayın ve aşağıdaki komutu
çalıştırın.
#rpm - -import /mnt/cdrom/RPM-GPG-KEY

Şimdi, /var/lib/rpm/Pubkeys dosyası içinde RPM-enabled anahtarını bulmalısınız.
Sonra, “rpm -vK packagename” komutunu kullanarak paketin PGP-encrypted
checksum'unu doğrulayabilirsiniz. Örneğin, eğer yüklenmiş bir kurulum
CD'sinde openoffice RPM'sini doğrulamak isterseniz, aşağıdaki komutu
çalıştırın:
#rpm -vK /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/setup-*

BÖLÜM 11-06
Logical Volume Yönetimi
Bir RHCE olarak, Logical Volume'leri nasıl ekleyeceğinizi, kaldırabileceğinizi ya
da yeniden boyutlandıracağınızı bilmeye ihtiyacınız var. Bölüm-2'de kurulum
işlemi boyunca logical volume'leri oluşturmayı öğrendiniz (ve Bölüm 3'te
RHEL'ü kurduktan sonra). Eğer RHEL bilgisayarınız üzerinde herhangi Logical
Volume oluşturmuş ve bağlanmışsanız, onlar /etc/fstab içinde okunabilir
olmalıdır.
Örneğin, farklı bir RHEL bilgisayar üzerinde /home dizini için generic bir LV'ye
sahibim ve o, /etc/fstab içinde aşağıdaki komut satırı gibi gösterir.
/dev/Volume00/LogVol00 /home ext3 defaults 1

2

Alternatif olarak, “vgscan” komutu ile birlikte aynı temel bilgiyi bulabilmelisiniz.
“vgdisplay” komutu ile birlikte yapılandırılmış volumu group'ları (VG)
doğrulayabilirsiniz.
Örneğin,
aşağıdaki
şekil
logical
volume
flex'in
yapılandırmasını sergiler.
Logical Volume'ler kullanışlı olmadan önce, başka LV'nin nasıl eklendiğini
bilmeye ihtiyacınız var. Örneğin, eğer daha fazla kullanıcı eklerseniz ve onlar
/home dizininiz üzerinde sahip olduğunuzdan daha fazla odaya ihtiyaç duyarsa,
diğer dosya sistemleri için daha fazla LV eklemeye ihtiyaç duyabilirsiniz ya da

mevcut /home dizini Logical Volume'i yeniden boyutlandırabilirsiniz.
Not: Linux, eğer bir Logical Volume üzerinde kurulmuşsa /boot dosyalarını
okuyamaz.

Eğer daha önce bir LV eklemediyseniz, kernel LVM modül (lvm-mod) ve temel
dosyaları ayarlamaya ihtiyaç duyacaksınız. Bunu yapmak için “vgscan”
komutunu çalıştırın. Bu /etc/lvmtab yapılandırma dosyasını oluşturur ve lvmmod modülünü ekler. Sonraki zaman Linux'u başlattığınızda, /etc/rc.d/rc.sysinit
dosyası /etc/lvmtab dosyasını bulur ve otomatik olarak lvm-mod modülünü
yükler.

Başka Logical Volume Ekleme
Örneğin, eğer sadece dördüncü SCSI hard disk eklediysem, /dev/sdd aygıtı
olarak bilinir. Eğer /tmp dizini için daha fazla logical volume ihtiyaç duyarsanız,
şu temel adımları takip edin.
1) Yeni bir hard disk ekleyin.
2) “fdisk” gibi bir komut aracı kullanarak partition'lar ile birlikte yeni bir hard
disk yapılandırın. Linux LVM formatına uyan LVM partition(lar) için hex.
code emin olun. Bu kod, fdisk içerisindeki 8e kodudur. Alternatif olarak,
“pvcreate /dev/sdd” komutu ile fiziksel bir volume olarak (PV) yeni hard
disk üzerinde tüm boşluğu tahsis edebilirsiniz.
3) Eğer ayrı partition'lar oluşturursanız, bir PV'de belirli bir partition'un
boşluğunu tahsis edebilirsiniz. Eğer zaten boş bir logical volume'e sahip
değilseniz, birden daha fazlasını oluşturmaya ihtiyaç duyacaksınız.
Örneğin, /dev/sdd'nin birinci partition için, aşağıdaki komutla
yapabilirsiniz.
#pvcreate /dev/sdd1

4) Sonra, iki ya da daha fazla boş, düzgünce yapılandırılmış partition'lar (ya

da sürücüler) den bir Volume Group (VG) oluşturmak isteyeceksiniz. Bunu
yapmanın bir yolu, aşağıdaki komut ile birlikte boş bir /dev/sdc3
partition'a sahip olduğunuzu varsayın.
#vgcreate Volume01 /dev/sdc3 /dev/sdd1

5) İşlemeden önce “vgdisplay” komutu ile birlikte VG'yi denetlemelisiniz.
Şekil 11-13'te bunu örnekledim.
6) Şimdi “lvcreate” komutu ile başka bir LV ekleyebilmelisiniz. Örneğin,
aşağıdaki komut yeni LV LogVol01 için 20 fiziksel uzantı (PE) alır.
#lvcreate -l 20 Volume01 -n LogVol01

7) Yeni Logical Volume eklediniz. Doğal olarak, bunu kullanmadan önce, bu
LV üzerindeki dizini biçimlemeye ve bağlamaya ihtiyaç duyacaksınız.
Gösterilen örnek için aşağıdaki komutları kullanırdınız.
#mkfs -j /dev/Volume01/LogVol01
#mount -t ext3 /dev/Volume01/LogVol01 /tmp

Logical Volume'leri Kaldırma
Mevcut bir LV'yi kaldırma basit bir komut gerektirir. Temel komut “lvremove”
dur. Eğer önceki kısımda bir LV oluşturduysanız ve onu kaldırmak istiyorsanız,
aşağıdaki adımlar basittir.
1) LV üzerinde bağlanmış dizinler içindeki herhangi veriyi kaydedin.
2) LV ile bağdaşan herhangi dizinleri ayırın. Önceki kısımdaki örnekte,
aşağıdaki komutu kullanırdınız.
#umount /dev/Volume01/LogVolume01

3) Şunun gibi bir komutla LV'ye “lvremove” komutunu uygulayın.
#lvremove /dev/Volume01/LogVol01

4) Şimdi diğer LV'ler içinde kullanmak için, bu LV'den serbest PE'lere sahip
olmalısınız.
Logical Volume'leri Yeniden Boyutlandırma
Eğer mevcut bir LV'ye sahipseniz, sisteminizdeki mevcut boşluğu genişletmek
için yenice oluşturulan bir PV ekleyebilirsiniz. “vgextend” ve “lvextend”
komutlarının kullanımı uygundur. Örneğin, eğer daha önce bahsedilen /home
dizini ile bağdaşan VG'ye PE'ler eklemek isterseniz, aşağıdaki temel adımları
uygulardınız:
1) /home dizini üzerindeki mevcut verinin yedeğini alın.
2) Mevcut logical volume'den /home dizinini ayırın.
3) Oluşturduğunuz partition'lar ya da yeni hard disk eklemek için VG'yi
uzatın.Örneğin, eğer /home VG'de /dev/sdd1 eklemek isteseydiniz,
aşağıdaki komutu çalıştırırdınız.
#vgextend Volume00 /dev/sdd1

4) Aşağıdaki “vgdisplay” komutu ile birlikte yeni partition'ların eklendiğine

emin olun.
#vgdisplay Volume00

5) İhtiyaç duyduğunuz alanı eklemek için mevcut LV'yi uzatın. Örneğin, eğer
2048 MB'lık bir alan eklemek isteseydiniz, aşağıdaki komutu uygulardınız.
#lvextend -L2048M /dev/Volume00/LogVol00

lvextend komutu KB, MB, GB ya da TB olarak dahi LV'leri
yapılandırmanıza yardım edebilir. Örneğin aşağıdaki komut ile aynı
sonucu alırdınız.
#lvextend -L2G /dev/Volume00/LogVol00

6) Önceden tanımlanan komutları kullanarak, LV'yi yeniden biçimleyin ve
yeniden bağlayın.
#mkfs -j /dev/Volume00/LogVol00
#mount -t ext3 /dev/Volume00/LogVol00 /home

