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1. LINUX NEDÝR ? 

1.1 Linux Tarihçe 

Linux, UNIX benzeri, serbestçe daðýtýlabilen , çok kullanýcýlý, çok görevli ve güçlü 
bir iºletim sistemidir. Linux'un kalbi olan kernel (çekirdek), baºta Linus Torvalds 
olmak üzere dünyanýn dört bir yanýndaki yüzlerce programcý tarafýndan ortak 
geliºtirilmiºtir. Linux sadece Intel deðil, Sparc, Alpha, Macintosh 
platformlarýnda da çalýºabilir. Çok az donaným ihtiyacý olduðu için evinizde 
Linux'u rahatlýkla kurabilir ve kullanabilirsiniz. 
 
Linux iºletim sisteminin her aºamasý açýk olarak internet üzerinde 
yayýnlanmakta, dünyanýn dört bir yanýnda kullanýcýlar tarafýndan test 
edilmekte, hatalarý ve eksiklikleri  tespit edilerek düzeltilmekte ve 
geliºtirilmektedir. Bu açýklýk Linux�un en büyük avantajlarýndan biridir.  
 
Linux, Andy Tannenbaum tarafýndan geliºtirilmiº olan Minix iºletim sistemine 
dayanmaktadýr. Linux Torvalds boº zamanlarýnda Minix�den daha iyi bir Minix 
iºletim sistemi yaratmak düºüncesiyle 1991 Aðustos sonlarýnda ilk çalýºan Linux 
çekirdeðini oluºturdu. 5 Ekim 1991 tarihinde 0.02 sürümü Linux ilk defa 
tanýtýldý. Linux, comp.os.minix haber grubuna gönderdiði yazýda yeni bir iºletim 
sistemi geliºtirmekte olduðunu ve ilgilenen herkesin yardýmýný beklediðini 
yazmýºtý. Ýºletim sisteminin çekirdeði için verilen numaralar kýsa sürede bir 
standart kazandý. a.x.y ºeklinde belirtilen çekirdek türevlerinde y bulunulan 
seviyeyi, x geliºim aºamasýný göstermektedir. Tek sayýlý x�ler geliºtirme 
aºamalarýný çift sayýlý x�ler ise güvenilir Linux çekirdeklerini göstermektedir. a 
ise deðiºik Linux sürümlerini belirtir. Bu yazýnýn hazýrlandýðý Aðustos 1997 
içerisinde en son güvenilir (kararlý) Linux çekirdeði 2.0.30, en son geliºim 
aºamasýndaki çekirdek ise 2.1.47�dir. 

1.2 Linux�un Desteklediði Donanýmlar 

Linux'un  donanýmdan sonuna kadar faydalanmasý neticesinde son derece düºük 
donaným maliyeti vardýr. Desteklediði kartlar piyasada her an bulunabilir 
cinstendir.  
 
En düºük donaným ihtiyacý 386 SX/16 iºlemci ve 4Mb RAMEn az 150 Mb boº disk 
bölümü ve bir takas bölümü. 
 
Kullanýlabilir donaným ihtiyacý; Bir Pentium iºlemci 32Mb RAM, 1.5 GB boº 
sabit disk alaný ve bir takas alaný; iyi bir grafik ekran görüntüsü alabilmek için 
en az 1 ya da 2Mb bellekli ekran kartý, fare (PS/2, Microsoft, Mouseman). 
 
CPU (MÝB - Merkezi Ýºlem Birimi) 
 
386 ve üzeri Intel uyumlu tüm iºlemciler (386, 486, Pentium, PentiumII, 
Pentium Pro, Celeron ve türevleri) ile deðiºik üreticilerin daðýttýðý Intel uyumlu 
iºlemcilerde (AMD, Cyrix) Linux sorunsuz olarak çalýºabilir. Amiga'larda 
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kullanýlan Motorola iºlemcilerde de (68020, 68030, 68040 ve 68060) Linux 
çalýºabiliyor. Bunlarýn yanýnda daha geliºmiº sayýlan DEC Alpha, SPARC, 
StrongARM, MIPS, HP PA-RISC ve PowerPC (Macintosh'larda kullanýlan) 
iºlemcilerde de Linux kurulmuºtur.  
 
Mimari 
 
ISA, EISA, VESA ve MCA (IBM PS/2'lerde kullanýlan Micro Channel 
Architecture) mimarilerindeki anakartlar desteklenir. Yerel veri yollarýndan 
VLB ve PCI da Linux ile sorun çýkartmadan çalýºacaklardýr.  
 
Bellek 
 
4 GB'a kadar RAM desteklenmektedir.  
 
Sabit disk 
 
EIDE ve IDE diskler ile MFM ve RLL'e sahip 8 ve 16 bitlik sabit disk 
denetleyicileri Linux tarafýndan desteklenir. Benzer ºekilde SCSI denetleyicisi 
desteklenen (Advansys, Adaptec AHA 1542, 1522, 1740, 27xx ve 29xx gibi) tüm 
SCSI sabit disk ve CD-ROM'larla Linux altýnda çalýºabilirsiniz. CD-ROM 
aygýtlarýndan Matsushita/Panasonic, Mitsumu, Sony, Soundblaster, Toshiba ve 
ATAPI gibi türler de desteklenenler arasýndadýr.  
 
Ekran 
 
Metin ekranlarda SVGA, VGA, EGA, CGA veya Hercules kartlar ile X Window 
grafik ekraný altýnda S3, ATI Mach8/32/64, Trident, ET3000/4000, Paradise, 
Cirrus Logic gibi kartlar desteklenir.  
Að kartlarý 
Onlarca tip ethernet kartý desteklenir ve halen bu liste gittikçe artmaktadýr. 
3COM, WaveLAN, Western Digital, D-Link, Intel, DEC, HP, AMD, Zenith 
firmalarýnýn ürettiði kartlarýn çok büyük bir çoðunluðu tanýnabilir. Genellikle en 
sýk kullanýlan ethernet kartlarý NE2000 ve 3COM uyumlulardýr.  
 
16450 ve 16550 UART tabanlý seri kartlar ve tüm asenkron modemler Linux 
altýnda çalýºýr. Internal (makinanýn içine takýlan) veya external (makinanýn 
dýºýnda duran) modemler ile Linux yardýmýyla Internet'e baðlanabilirsiniz. 
Winmodem'leri Linux ile birlikte kullanamazsýnýz. ISA modemler Linux ile 
sorunsuzca çalýºýr.  
 
Ses Kartlarý 
 
Linux, SoundBlaster, ProAudio Spectrum, Gravis Ultrasound, AWE 32/64, Sound 
Blaster Live gibi en son çýkmýº ses kartlarýný destekler.  
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Yazýcýlar 
 
Linux'un yazýcý desteði nispeten kýsýtlýdýr. Windows uyumlu olduðu söylenen 
birtakým yazýcýlar Linux altýnda çalýºmazlar. Aslýnda temel bir kural olarak ºunu 
belirtebiliriz ki paralel veya seri porta takýlan her yazýcý ve çizici, sürücüsü 
olduðu sürece Linux tarafýndan desteklenir. Hatta bir yerel að üzerinden bu 
yazýcýlar birden çok makinaya paylaºtýrýlabilir.  
 
Fare 
 
Linux, Microsoft, Mousesystems ve Logitech serial mouse, ATI XL, Logitech ve 
Microsoft busmouse ile PS/2 mouse desteklenir.  
 
Linux, baºta IBM-PC uyumlu kiºisel bilgisayarlar olmak üzere Apple, Atari ve Amiga gibi 
68000 tabanlý bilgisayarlar üzerinde, Sun Sparc iºlemcili iº istasyonlarý, Alpha iºlemcili 
kiºisel bilgisayarlar, MIPS, PowerPC, HP PA-RISC ve ARM mimarilerinde çalýºmaktadýr.  
 
IBM uyumlu kiºisel bilgisayarlar üzerinde 80386 ve üzeri deðiºik üreticilerin 
iºlemcileri ile sorunsuz olarak çalýºmaktadýr. 80286 ve 8086 iºlemcili 
bilgisayarlar için sýnýrlý kabiliyette Linux uygulamalarý mevcuttur.  
 
PCI, VESA, ISA, ve MCA mimarilerinde her türlü anakartý desteklemektedir.  
 
Teorik olarak 4 Gbyte�a kadar RAM desteklenmektedir. 
 
AT uyumlu diskler (IDE, EIDE ve 16 bitlik MFM, RLL veya ESDI) 
desteklenmektedir. Kontrol kartýna uyumlu destek bulunduðu sürece SCSI 
diskler ve diðer cihazlar desteklenmektedir.  
 
IDE-ATABI CD-ROM sürücüleri, ve bazý özel CD-ROM kontrol kartlarý 
desteklenmektedir.  
 
Metin ekranlarda CGA, EGA, VGA, Hercules veya uyumlu kartlar 
desteklenmektedir. X Window ortamýnda genel VGA ve SVGA uyumlu kartlar ve 
S3, ET4000, 8514/A, ATI MACH8, ATI MACH32 gibi birçok görüntü kartý 
desteklenmektedir.  
 
Birçok 10 ve 100 Mbit ethernet kartý, ISDN, ATM, FDDI, SLIP, CSLIP, PPP 
desteði verilmektedir.  
 
Baºta SoundBlaster, Gravis Ultrasonud olmak üzere birçok ses kartý 
desteklenmektedir.  

1.3 LINUX�un Desteklemediði Donanýmlar 

Birtakým donaným firmalarý sadece windpws tabanlý ve uyumlu donaným 
parçalarý üretmeleri ve yazýlým firmalarýnýn da bu iºletim sistemini destekleyen 
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sürücüleri çýkartamamasý nedeniyle Linux altýnda bazý çalýºmayan ürünler 
bulunmaktadýr.bunlar: 
Tüm HP Deskjet 820xx serisi ve sadece windows uyumlu yazýcýlar. 
Multiwave Innovation CommWave V.34 modem 
US Robotics WinModem serisi ve tüm HCF modemler 
US Robotics Sðortster Voice/Fax modem (X� model 1785 internal PnP) 
Boca modem (model M3361) 
Boca Research 28.8 dahili modem (model MV34AI) 
Zoltrix 33.6 Win HSP Voice/Speaker Phone modem 
Motorola ModemSURFR dahili 56K 
Compaq 192 PCMCIA modem/serial kartý 
New Media Winsurfer PCMCIA mode/serial kartý 
Sharp JX-9210 yazýcýsý 

1.4 LINUX�un En Önemli Özellikleri 

Linux�un en önemli özelliklerini açýklayabilmek için Linux�un temel parçalarýný 
ve bunlarýn özelliklerini verelim. 
 
Çekirdek 
 
Linux�un çekirdeði bir bakýma sistemin beyni sayýlabilir. Aslýnda çekirdeðin adý 
Linux�tur. Bütün versiyonlarý ayný çekirdeði kullanýr. Deðiºenler dosya ve dizin 
yapýsý, daðýtýma giren belgeler, paketler, daðýtýmýn fiyatý ve daðýtýmýn hedeflediði 
kullanýcýlardýr. 
 
Çekirdek, sistemin düzgün çalýºmasýndan, bilgisayar kaynaklarýnýn 
düzenlenmesinden, kullanýcýlarýn görevlerinin sýrasýyla yapýlmasýndan, bellek 
denetiminden, yan birimlerin (CD-ROM, teyp, disket sürücü vb.) çalýºmasýndan 
ve benzeri iºlemlerden sorumludur. Programlar, çekirdek içindeki �system 
call�lar (sistem çaðrýlarý) yardýmýyla birbiriyle haberleºirler. Çekirdeði oluºturan 
sistem çaðrýlarýndan kullanýcýlarda yararlanabilir. Böylece bir CD, ethernet kartý 
ya da disk üzerindeki bir dosyaya eriºim mümkün olur. 
Linux�ta sistemin temel yönetimi çekirdek tarafýndan yapýlýr. 
 
Birden Çok Kullanýcý  
 
Linux, birden çok kullanýcýyý desteklemek için yazýlmýº ve ona göre programlanmýºtýr. Birden 
çok  kullanýcý tarafýndan ayný kaynaklar paylaºýldýðý için zamandan ve paradan tasarruf edilir. 
 
Birden Çok Görevin Ayný Anda Yapýlmasý 
 
Linux, birden çok görevin ayný anda yapýlmasýna olanak veren bir sistemdir. Siz bir klavyaeye 
bastýðýnýz zaman yapýlan iºlem ile makineye uzaktan baðlanan bir baºka kullanýcýnýn iºlemleri 
birbirinden baðýmsýz çalýºýr. Ayný anda arka planda örneðin bir web sayfasýný sunan 
programlar olabilir, ya da bir baºkasý ftp isteðinde bulunabilir. Diyebiliriz ki Linux çokgörevli 
bir iºletim sistemidir. 
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Kararlýlýk  
 
Linux, 1.0 sürümünün Internet sitelerine konulduðu 14 Mart 1994 yýlýndan beri 
beta denemelrini geçmiº ve kararlý bir yapýya bürünmüºtür. Çekirdekte halan 
hatalar vardýr ve üzerine yeni kodlar eklendikçe bu hatalarýn yenilerinin gelmesi 
kaçýnýlmazdýr. Ancak Linux açýk bir ºekilde geliºtiðinden sürekli bir kontrol 
altýndadýr. Çekirdeðin iki farklý sürümüde internette daðýtýlýr. Örnek olarak 
1.2.13 kararlý bir çekirdek sürümüdür. 1.3.56 ise halen üzerinde geliºtirme 
yapýlýyor ve test ediliyor anlamýna gelir. Çekirdek sürümünün ortasýndaki rakam 
tek ise bu çekirdek deneyseldir. Hala test aºamalarýndan geçmekte ve üzerinde 
sürekli yeni kod yazýlýyor demektir. Çift olmasý durumu ise bu çekirdeðin 
kullanýlabilir ve çok büyük ihtimalle kararlý olduðu anlamýna gelecektir. 
 
Linux�un kararlý bir iºletim sistemi olmasýnýn en büyük kanýtý, Internet 
üzerindekullanýldýðý alanlarýn geniºliði ve bu konudaki yönetici 
memnuyetleridir. 
 
Çok Ýºlemci Desteði 
 
SMP (symmetric multi processor � simetrik çok iºlemci) desteði Linux�ta Intel ve 
SPARC platformlarýnda mevcuttur. Sürüm numarasý 2.0 ile baºlayan çekirdekler 
açýlýrken sistemde kaç tane iºlemci olduðunu bulur ve buna göre kendini ayarlar. 
Linux ile 16 iºlemciye kadar olan sistemler doðrudan desteklenebilir.  
 
Linux ve Að Teknolojileri 
 
Linux üç deðiºik ºekilde aða baðlanabilir: broadcast (örneðin ethernet), Token 
Ring (örneðin FDDI) veya noktadan noktaya (örneðin modemle PTT) baðlantý. 
 
Linux, doðrudan doðruya internete baðlanabilmesi için TCP/IP desteði ile gelir. TCP/IP nin 
yanýnda NetBEUI, Samba (windows makinelerinin birbiriyle konuºmak için kullandýklarý 
protokol), Appletalk (Macintosh makinelerin kullandýðý protokol) gibi protokoller de 
desteklenir. Daha za kullanýlan ama Linux�un desteklediði protokoller arasýnda Ipv6, AX.25, 
X.25, IPX ve Netrom bulunur. Linux, geniº bir að desteði ve protokol ailesi ile birlikte 
gelmektedir. 
 
Güvenlik Meanizmasý 
 
Linux, 386 ve üstü iºlemcilerde korumalý kipte çalýºýr. Çalýºan programlar arasýnda bir 
koruma vardýr. Bu koruma yardýmýyla bir program özel ºartlar olmadýkça diðer programlarýn 
çalýºmasýný engelleyemez. Çok kullanýcýlý bir sistem için bu çok önemlidir. Benzer ºekilde 
herhangi bir kullanýcý istediði gibi bir program yazýp sistemin kapanmasýný veya çalýºamaz 
hale gelmesine neden olamaz. Kullanýcýlarýn dosya ve dizinleri basit bir koruma mekanizmasý 
kullanýlarak diðer kullanýcýlarýn görmesini engelleyecek ºekilde saklanabilir.  Linux, geniº 
güvenlik mekanizmasý içerir. 
 
Linux ve çekirdek bunlarýn yanýnda aºaðýdaki özelliklere de sahiptir: 
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 Birden fazla programýn çalýºmasý halinde bellekte bu programlarýn sadece 
bir tanesi tutulur. Böylece bellekten tasarruf saðlanýr. 

 Çalýºtýrýlabilir bir program, belleðin tamamýndan büyük olabilir. Bu 
durumda programýn sadece o an kullanýlan bölümleri belleðe alýnýr ve 
çalýºtýrýlýr. Böylece bellek kýsýtlamasý programýn çalýºmasýna engel teºkil 
etmez. 

 Disk alaný yadýmýyla belleðin yetmediði durumlarda fazla veri diske 
yazýlýr. Bu bölüme takas alaný (swap space) denir. Her biri en çok 2Gb 
tutan 16 tane takas alaný açýlabilir. 

 Paylaºýlan kütüphaneler dinamik veya statik olabilir. Yani bir kütüphane 
ayný anda birden çok program tarafýndan yüklenebilir (dinamik), veya bir 
programýn içine gömülebilir (statik). Linux�un çekirdeði büyük oranda 
POSIX , System V ve BSD standartlarýyla uyumludur. Pek çok klavye 
tipini destekler. 

 Ayný anda birden çok sanal ekraný destekler. Konsolda oturuken birden 
fazla (en çok 64) giriº yapabilirsiniz. 

 Minix, Xenix, FAT, VFAT, FAT^�, HPFS (OS/2�nin kullandýðý dosya 
sistemi), HFS (macintosh�un kullandýðý dosya sistemi) gibi dosya 
sistemleri desteklenir. Kendisine ait olan en hýzlý ext2 dosya sistemi 4TB�a 
kadar bilgiyi adresleyebilir ve 255 karaktere kadar dosya isimlerini 
gösterebilir. 

 Joilet ve ISO9660 standartlarýnda yazýlan CD-ROM�larý okuyabilir.  

1.5 Linux�un Genel Kullaným Amaçlarý  

Linux iºletim sistemi özel kullaným baºta olmak üzere birçok alanda yaygýn olarak 
kullanýlmaktadýr.  
 
1.5.1 Kiºisel Kullaným 

 
Linux evinde veya iºinde UNIX iºletim sistemi altýnda çalýºmak isteyenler için ideal bir 
platformdur. Linux altýnda yer alan uygulamalar giderek sýradan bir kullanýcý için bile bu 
iºletim sisteminin ilgili çekici hale getirmektir. Geliºimleri henüz tamamlanmamýº olmasýna 
raðmen, herhangi bir kiºisel bilgisayardan beklenebilecek yazý editörleri, hesap cetvelleri, 
çizim yazýlýmlarý, veri tabanlarý birçok ihtiyaca cevap verecek düzeye gelmiºtir. 
 
1.5.2 Internet Sunucusu 

 
Linux doðrudan TCP/IP desteðiyle gelmektedir. Bu yönüyle TCP/IP temelli bilgisayar 
aðlarýnda hem istemci hem de sunucu olarak yaygýn kullaným bulmuºtur. Üzerinde hali 
hazýrda bulunana servislerin çeºitliliði, yeni çýkan servislere hýzlý ayak uydurmasý, kolay 
konfigüre edilebilmesi ve özellikle de düºük maliyeti sebebiyle yaygýn olarak internet 
servislerinin verilmesi amacýyla kullanýlmaktadýr. Zamanla verdiði að servisleri baºka 
protokollere destek verecek ºekilde geniºletilmiºtir. ªu anda Linux; WWW sunucu, DNS 
sunucu, NFS sunucu, NIS sunucu, X Window sunucu, BOOTP sunucu, SMTP sunucu, FTP 
sunucu, LIST sunucu, NEWS sunucu gibi yaygýn TCP/IP servislerinin yaný sýra NOVELL 
sunucu, SAMBA sunucu (Windows 3.1, Windows 95; Windows NT ve WfW için disk ve 
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yazýcý servisi), APPLE TALK sunucu (MacOS kullanan APPLE makineler için disk ve yazýcý 
servisi) verebilmektedir.  
 
1.5.3 Að Elemaný 

 
Linux, yazýlým desteði ile birçok að elemanýnýn yerine geçebilecek bir alternatif olarak 
kullanýlabilmektedir. Birden fazla aðýn birbirine baðlanmasý amacý ile bir yönlendirici (router) 
olarak da kullanýlabilmektedir. Özellikle farklý protokoller arasý bir geçiº elemaný olarak 
yaygýn ºekilde Linux�den yararlanýlmaktadýr. Ayrýca yönlendirici olarak kullanýldýðýnda 
kolaylýkla güvenlik amacýyla firewall (alev duvarý) olarak konfigüre edilebilmektedir. Ayrýca 
bir að üzerinde bulunan iki segmanýn trafiðini birbirinden ayýran bir köprü (bridge) olarak 
hizmet verebilmektedir. Birçok kurumda bir veya daha çok modemin baðlanmasý amacýyla bir 
terminal sunucu olarak Linux kullanýlmaktadýr.  
 
1.5.4 Internet Haberleºmesi 

 
Linux ile modem yardýmýyla baðlandýðýnýz saðlayýcýnýn size sunduðu olanaklarýn tamamýný 
Linux ile kullanabilirsiniz. Linux kolay yapýlandýrýlabilen, yeni çýkan servislere hýzlý ayak 
uyduran, ucuz ve güvenli bir iºletim sistemi olduðundan, yaygýn olarak internet 
haberleºmesinde kullaným bulmuºtur. Linux�ta çalýºan Apache web sunucusu, dünya 
üzerindeki web servislerinin %57�sinde kullanýlýyor. Tüm web sunucularýnýn %10�unun 
Linux  üzerinde çalýºtýðý tahmin ediliyor. 
 
1.5.5 Yazýlým Geliºtirme 

 
Linux geniº yazýlým arºivi ve kütüphanesi ile birlikte sunuluyor. C, c++, Java, Ada, Fortran, 
Pascal, Lips, Scheme, Tcl/Tk baºta olmak üzere hemen her programlama dilinin yorumlayýcý 
ve derleyicisini bulabilirsiniz. derleyicilerin yaný sýra daha kolay yazýlým geliºtirmeye olanak 
kýlan hata ayýklayýcýlar (debuggers), otomatik yapýlandýrma yazýlýmlarý (configure) ve 
programýn performansýný denetleyen paketler (gprof) bulunur. Gcc C derleyicisinin 100�den 
fazla seçeneyi var ve programcýya rahat bir programlama ortamý sunar. 
 
Grafik tabanlý Tcl/Tk programlama dili; menüleri, pencereleri kolyca yaratmanýzý saðlýyor.  C 
tabanlý Xforms, Qt ve Gtk kütüphaneleri X Window altýnda hýzlý grafik programlama için 
kullanýlabilir. KDE Qt ile, X-ISP Xforms ile, GNOME pencere denetleyicisi ise Gtk 
kütüphanesi ile yazýlmýºtýr. 
 
Unýx/Linux makineler için geliºtirilen yazýlýmlar genellikle çalýºtýrýlabilir halde daðýtýlmaz, 
kaynak kodlarý ile birlikte verilir. Bumlarý internetten indirdikten sonra açmalý ve uygun 
derleyicilerle derlemelisiniz.  

1.6 LINUX�un Yazýlým Özellikleri  

1.6.1 Temel Komutlar  

 
Daha önce UNIX tabanlý bir iºletim sisteminde çalýºanlar için Linux, öðrenilmesi çok kolay 
bir sistem olacaktýr. Standart bir UNIX sisteminde yer alan hemen hemen tüm komutlar, 
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Linux�a taºýnmýºtýr. Onlarca çeºit kabuðun yaný sýra, sed, awk gibi programcýnýn iºini 
kolaylaºtýran diller, ls, less, finger gibi temel her türlü komut, Linux�ta vardýr. 
 
Að ve Ýnternet uygulamalarý için elm ve pine (Pine Is Not Elm :-) yanýnda metin editörleri 
olarak vi, vim (vi�ýn daha geliºmiº sürümü), pico ve joe sayýlabilir. Editörlerden, bizde fazla 
bilinmeyen Emacs da Linux altýnda denemeye deðer programlardandýr. Kelime iºlem 
programlarýndan troff, groff (GNU troff) ve daha modern metim iºleme yazýlýmlarýndan TeX 
ve LaTeX sayýlabilir. 
 
Bazý program isimlerinin (GNU-tar, GNU-bash gibi)  baºýnda görebileceðiniz GNU (GNU is 
not UNIX), Linux için de yazýlým ve programlar üreten bir kuruluºtur. GNU, lisansýný ve 
yazarýný korumak koºuluyla programlarý kaynak koduyla birlikte Linux kullanýcýlarýna daðýtýr. 
GNU bash ve tcsh, Linux altýnda en çok raðbet edilen iki kabuk ismidir. Diðer kabuklar 
arasýnde zsh, ash, ksh ve csh sayýlabilir.  
 
1.6.2 Uygulama Programlarý  

 
Doðru seçilmiº bir donaným üzerine kurulan bir Linux makinesi, hemen her tür çoklu ortam 
(multimedia) uygulamalarýný rahatlýkla çalýºtýrabilir. En az pentium tabanlý, 32 Mbyte RAM 
ve 2 GB sabit diske sahip makine yardýmýyla ticari olarak satýlan çoklu ortam uygulamalarý 
kullanýlabilir. Linux, hemen her türlü ses kartýný desteklediðinden ses dosyalarýnýn, workman 
ve cdplayer gibi programlar yardýmýyla kolayca çalýnmasý mümkün olur. MIDI editörleri ve 
bir sentezleyici ile kendi müzik stüdyonuzu kurabilirsiniz.  
 
Mühendislik yazýlýmlarý arasýnda gnuplot (grafiksel veri analiz yazýlýmý), xspread ve xfractint 
(fraktal yaratma programý) sayýlabilir.  
 
Ayrýca Doom, Quake, Abuse, Xtetris, FreeCiv, Imaze vb. onlarca oyun Linux�da oynanabilir.  
 
1.6.3 Grafik Arabirimi  (X Window Arabirimi) 

 
Linux iºletim sistemi altýnda X Window sistemiyle Windows altýndaki gibi grafik 
arabirimiyle birlikte çalýºabilinir. Windows ile uðraºan herkes X Window�a geçebilir. X ile 
ekranda ayný anda birden fazla pencere açýlabilir (20 kadar pencere denetleyicisi vardýr), fare 
yardýmýyla birden fazla uygulama ayný anda kontrol edilebilir.  
 
Pek çok uygulamanýn (özellikle internet tabanlý) X üzerinde çalýºan sürümleri vardýr. Bu 
sayede metin tabanlý ekrana (vt100) dönmeden her iºinizi X yardýmýyla tamamlayabilme 
ºansýnýz olur. Bu sayede Linux bir iº istasyonu görünümüne ve kullanýºlýlýðýna sahip olacaktýr.  
 
X pencere denetleyici (Window Manager-wm) kullanýcý ile X arasýnda bekler ve klavyeyle 
fareden emirleri ekranda yerine getirir. Bu emirler, pencerelerin açýlmasý, kapatýlmasý ve 
yerlerinin deðiºtirilmesi gibi komutlardýr. Sýkça kullanýlan pencere denetleyicileri fvwm, twm 
ve olwm�dir. 

1.7 Linux ve Diðer Ýºletim Sistemleri  

Linux iºletim sistemi, diðer sistemler ile birlikte ayný sabit diski paylaºabilir. UNIX�i 
öðrenmek için kesinlikle en kolay ve ucuz olan yol olan Linux, diðer iºletim sistemlerine 
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karºý her zaman güçlü bir alternatif olmaktadýr. Ýnternet servis saðlayýcýlarýnýn büyük 
çoðunluðu Linux kullanmakta, internet baðlantýlarýný, e-posta ve haber grubu alýºveriºini 
Linux sayesinde yapmaktadýr.  
 
Genelde kiºisel bilgisayar satýn alýndýðýnda üzerinde MS-DOS veya türevi bir iºletim sistemi 
yüklenmiº olur. Fakat MS-DOS arabirimi programlanýrken ileriyi düºünmeyen programcýlar, 
bu iºletim sistemine Linux�te olan bazý hayati özellikleri kazandýramamýºlardýr. MS-DOS, çok 
kullanýcýlý bir sistem deðildir ve ayný birden çok iºi yapamaz. Fakat Linux bu özelliklere 
sahiptir.  
 
Tüm bu olumsuzluklara raðmen yine de MS-DOS kullanýlmak isteniyorsa; ücretsiz daðýtýlan 
MS-DOS ve Windows emülatörü yardýmýyla MS-DOS altýnda çalýºan programlarýn hemen 
hepsi Linux�la da çalýºabilir. WinWord 2.0, sysinfo, Civilization ve Qbasic Linux altýnda 
sorunsuz çalýºan MS-DOS/Windows programlarýndan birkaçýdýr.  
 
Profesyonel bir yatýrým sayýlabilecek Windows NT�nin çok görevlilik ve hafýzayý mükemmel 
kullanma gibi özellikleri vardýr. Buna karºýlýk fiyatý oldukça yüksektir ve çalýºmak için gayet 
yüksek standartlý bir makine ister. IBM firmasýnýn geliºtirdiði OS/2 de NT2ye benzer ºekilde 
çok görevli iºletim sistemi olup fiyat/performans oraný açýsýndan makul sayýlabilecek bir 
iºletim sistemi olarak göze çarpar.  
 
Ýnternet�in kendisi UNIX tabanlý olduðu için Linux bu alanda yukarýda adý geçen sistemlerden 
daha avantajlý bir duruma gelir. Daðýtýmý tek firma ile sabit olmadýðý için deðiºtirme 
aºamasýnda dünyanýn dört bir yanýndan katký ve destek gelir. UNIX�e belirli bir standart 
getirilmesi için yapýlan çalýºmalara uyan Linux, POSIX standardý destekler. 
 
Mandrake, RedHat, Caldera gibi çeºitli Linux sürümleri de piyasada satýlmakta, çok zengin 
bir doküman ve arºiv kaynaðý ile kullanýcýlara sunulmaktadýr. 8086 tabanlý iºlemciler üzerinde 
kurulabilen ve Ýnternet üzerinde bedava daðýtýlan diðer iºletim sistemlerinden birisi 
FreeBSD�dir. FreeBSD, bir grup programcý tarafýndan BSD standardýný 8086 bilgisayarlara 
taºýmak üzere geliºtirilmiºtir ve Linux ile büyük benzerlikleri bulunur. 
 

1.8 Linux Avantaj ve Dezavantajlarý 

Pek çok insan, �Neden Linux?� diye sorabilir. Belki de cevap önce kullanýcýnýn kendini 
tanýmasý ile bulunabilir. Deðiºik yerlerde Linux kullanýlmasý ve bunun sonuçlarý hakkýnda 
gözlemlediklerimizin ýºýðý altýnda çok kabaca:  
Eðer, 
Bilgisayarla iliºkiniz belirli paket programlara dayanýyorsa, bilgisayar kullanmak için 
bilgisayar konusunda bilgi sahibi olmanýz gerektiðine inanmýyorsanýz, bilgisayar ile uðraºmak 
hoºunuza gitmiyorsa, sorunlarýnýzý kendi baºýnýza çözmeyi denemekten hoºlanmýyorsanýz, bir 
sorun çýktýðýnda para vererek de olsa bu sorununuzu birisi aracýlýðý ile çözmek istiyorsanýz 
Linux kesinlikle size göre deðil. 
 
Ama eðer,  
Bilgisayarla ilgilenmekten hoºlanýyorsanýz, bilgisayarda çýkan problemlerle uðraºmak 
hoºunuza gidiyorsa, diðer iºletim sistemlerinin sizi sýktýðýna ve sýnýrladýðýna inanýyorsanýz, 
donanýmýnýzdan daha çok performans istiyorsanýz, UNIX iºletim sistemi ile çalýºmayý 
seviyorsanýz  
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Linux size göre olabilir.  
 
1.8.1 Avantajlarý  

 
UNIX iºletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanmak istiyorsanýz ve bu iºletim sisteminde 
platforma baðýmlý bir yazýlým kullanmýyorsanýz, Linux ideal bir çözümdür. 
 
Linux ücretsizdir. Sadece iºletim sisteminin maliyeti açýsýndan deðil, verdiði performans için 
ihtiyaç duyduðu donaným açýsýndan da çok ucuzdur. Üstüne üstlük çok kullanýlan ve bol 
yedek parçasý bulunan bir platform altýnda çalýºtýðý için belirli bir Linux sisteminin 
performansýný artýrmak için yapýlmasý gereken yatýrým baºka bir UNIX iº istasyonunu ayný 
oranda geliºtirmek için gereken yatýrýma göre çok düºüktür. Herhangi bir Sun bilgisayarýn 
hafýzasýný iki katýna çýkarmak için harcanacak para ile bir Linux-PC�nin hafýzasýný iki katýna 
çýkarmak için harcanmasý gereken parayý kýyaslamayý deneyin. Fakat ºirketler bazýnda 
Linux�un bedava bir iºletim sistemi olmasý genelde gözardý edilir.  
 
Bir Linux makine bu sayede sadece iºletim sistemi açýsýndan deðil donaným olarak da ucuza 
gelmektedir.  
 
Linux hýzla geliºmektedir. Bu geliºimin en büyük yararý, eksikliklerin kullanýcýlarýn talepleri 
ve çabalarý sonucunda hýzla giderilmesidir. Linux diðer tüm iºletim sistemlerine belirli bir 
donaným için daha hýzlý destek verebilmektedir. 
 
Linux çok deðiºik donanýmlar ve servisler için özel olarak hazýrlanýr. Ýºletim sisteminin 
temelini oluºturan çekirdek kullanýcý tarafýndan da derlenebildiði için, bu derleme sýrasýnda 
sadece kullaným amacýna yönelik alt programlarla donatýlýr. Bu genel olarak daha sistemin 
performansýný artýrmaktýr. (Örnek olarak SCSI donanýmýnýz yoksa çekirdeðinizde SCSI ile 
ilgili alt programlara yer vermezsiniz) 
 
1.8.2 Dezavantajlarý 

 
Linux�un serbestçe daðýtýlýyor olmasý bir çok kiºinin bu iºletim sistemine güvenmemesine yol 
açmýºtýr. �Ciddi olsa, bedava olmazdý !� kanýsý oldukça yaygýndýr. 
 
Linux�un sürekli deðiºiyor olmasý en büyük dezavantajlarýndan biridir. Henüz tüm ihtiyaçlara 
cevap vermemesi, geliºimin bazý aºamalarýnda topyekün deðiºiklik yapýlmasý, geliºimi takip 
etmek için bazen sürekli yenileme yapýlmasý birçok kullanýcýnýn bu iºletim sistemine 
güvenmemesine yol açmaktadýr. 
 
Diðer iºletim sistemlerinde olan teknik destek, daðýtým ve dökümantasyon alanlarýnda 
eksiklikleri vardýr. Bu konudaki eksikleri gidermek için çeºitli gönüllü kuruluºlar, kullanýcý 
gruplarý oluºmuºtur. Zamanla Linux teknik desteði ticari bir konu olarak ortaya çýkmýºtýr. ªu 
anda tüm dünyada Linux çözümleri konusunda teknik destek veren danýºmanlar 
bulunmaktadýr. Bu kiºiler ve kutumlar hakkýnda ayrýntýlý bilgiyi Consultants-HOWTO 
dökümanýnda bulabilirsiniz. 
 
Linux iºletim sistemini geliºtirenlerin ticari kaygýlar gütmemeleri bazý ticari yazýlýmlarýn 
Linux üzerinde geliºmemesine sebep olmuºtur. Linux üzerinde belirli konularda diðer iºletim 
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sistemlerinden aºaðý kalmayan yazýlýmlar bulunmasýna raðmen, belirli bazý konularda çok 
zayýf kalmýºtýr. 
 
Linux üzerinde yer alan çözümlerin hepsi, basit kullanýcýlarýn rahatça kullanabileceði düzeyde 
deðildir. Bazý çözümler kullanýcýlarýn belirli bir yazýlým ve iºletim sistemi bilgisine sahip 
olmalarýný gerektirmektedir. 
 
2. LINUX KURULUMU VE BAªLANGIÇ 
 
Linux  hakkýnda ilk önemli dökümanlar yazýldýðýnda, Linux çalýºtýrabilecek bilgisayarlarýn 
özellikleri önemliydi. Linux 32 bitlik bir iºletim sistemi olduðundan en az 80386SX 
iºlemcilerle çalýºmaktadýr. 8086 ve 80286 iºlemcili IBM-PC uyumlu kiºisel bilgisayarlar 
Linux tarafýndan desteklenmemektedir. Hafýza olarak en az 4 Mbyte RAM ( yoðun iºlemler 
için 12 veya 16) tavsiye edilmektedir. Teknik olarak 2 Mbyte ile de çalýºmasý gerekir. Pratik 
olarak bugün piyasada bulunan hemen hemen her IBM-PC uyumlu kiºisel bilgisayarda Linux 
çalýºabilmektedir. 
 
8 Mbyte RAM�a sahip herhangi bir 486 üzerinde hemen hemen her türlü 
uygulama rahatlýkla çalýºtýrýlabilmektedir. Tabii ki daha fazla RAM ve daha hýzlý 
iºlemciler sistemin genel olarak daha hýzlý çalýºmasýný saðlayacaktýr.  
 
Linux   tarafýndan desteklenen donanýmlar her geçen gün deðiºiyor. 
Bilgisayarýnýzda bulunan herhangi bir donanýmýn desteklenip desteklenmediðini 
Hardware-HOWTO dosyasýndan öðrenebilirsiniz.  
 
Yine de daha önce yazýlanlarý kýsaca tekrar edersek, 
Kiºisel bilgisayarlarda INTEL, AMD, CYRIX ºirketlerinin tüm 80386, 486, 586, 
686, Pentium, PentiumPro iºlemcileri 
 Tüm IDE, MFM, RLL sabit diskler 
 Çoðu SCSI sabit disk denetçileri 
 Çoðu Ethernet ve G/Ç kartlarý 
Birçok VGA,SVGA,EGA,HERCULES görüntü kartlarý Linux   tarafýndan 
desteklenmektedir.  
 
Linux baºka iºletim sistemleri ile ayný sabit diskte bulunabilir. Makinanýza 
Linux yüklemek için mevcut iºletim sisteminizi kaldýrmak zorunda deðilsiniz. 
Fakat yine de Linux yükleyebileceðiniz bir miktar alan ayýrmak zorundasýnýz. 
Bir bilgisayara Linux yüklemek için bilgisayarýnýz üzerinde bir baºka iºletim 
sisteminin bulunmasýna gerek yoktur, Linux tam anlamýyla kendi baºýna bir 
iºletim sistemidir.  
 
�Linux sabit disk üzerinde ne kadar yer kaplar?� sorusuna kesin bir cevap 
vermek oldukça zor, zira bu hangi yazýlýmlarý yükleyeceðinize ve ne kadar 
kullanýcý alaný istediðinize çok baðlýdýr. Yine de kaba rakamlar vermek 
gerekirse, 40 Mbyte�lýk bir alana çalýºtýrýlabilir durumda ve iºinizin çoðunu 
görebilecek bir Linux kurulabilir. Tüm paketleri yüklemeye kalktýðýnýzda ise 
kabaca 250 Mbyte kadar yer kaplayacaktýr. 
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Linux, çok çeºitli gruplar tarafýndan sürekli geliºtirilen bir iºletim sistemidir. 
Belirli kiºiler ve topluluklar Linux için geliºtirilen temel iºletim sistemini ve 
uygulama yazýlýmlarýný bir araya getirerek daðýlýmlar oluºtururlar. Bir Linux 
daðýlýmý temel olarak bir makineye Linux kurmak ve o bilgisayar üzerinde 
Linux�la çalýºmak için gerekecek tüm yazýlýmlarý ve paketleri içerir, bu 
yazýlýmlarýn yüklenmesi için bir yükleme yazýlýmý saðlar.  
 
ªu an mevcut çok çeºitli Linux daðýlýmlarý mevcuttur. Bu daðýlýmlar içerdikleri 
paketler ve yükleniº çeºitleri açýsýnda bazý ufak tefek farklýlýklar gösterseler de 
temelde ayný iºletim sistemini yüklerler. Bir Linux daðýlýmý bir araya getirildiði 
zamandaki güncel iºletim sistemini içermektedir. Örnek olarak Linux iºletim 
sisteminin temeli olan çekirdek neredeyse her hafta yenilenerek 
geliºtirilmektedir. Oysa daðýlýmlar senede ancak birkaç kere oluºturulurlar.  
 
Linux daðýlýmlarý geleneksel olarak 3.5� lik disketler halinde hazýrlanýrlar. (her 
biri bir 3.5� lik diskete sýðabilecek seri dizinler ºeklinde). Her konu ile ilgili bir 
seri disket bulunur. (örnek olarak n serisi að uygulamalarý için n1,n2,n3... 
ºeklinde) 

2.1 Mevcut Daðýtýmlar 

2.1.1 Internet  

Tüm Linux daðýlýmlarý Internet üzerinde anonim FTP hizmeti ile sunulmaktadýr. 
Ancak bireysel olarak daðýtýmýn tüm disketlerini bu yolla almak çok pratik 
olmayacaktýr. Örnek olarak son slackware daðýlýmý 110 Mbyte civarýnda yer 
kaplamaktadýr. Internet aracýlýðýyla daðýtým elde etmek, yerel kullanýcýlarýna 
yeni daðýlýmlar sunmak isteyen sistem sorumlularý için ilginç bir çözüm 
olmaktadýr.  
 

2.1.2 NFS 

Bir yerel bilgisayar aðýna sahip kurumlarda paylaºýlan bir disk alaný üzerinden 
Linux yüklemek mümkündür. Bu sayede CD-ROM veya Internet aracýlýðý ile elde 
edilen bir daðýtým kurumda ortak bir disk alanýna yerleºtirilir ve aða baðlý 
makinalara yükleme yapýlabilir.  
 
Birçok kurumda Linux yüklemek için, geçici olarak bir Ethernet kartý takýlýr, 
bilgisayar að desteði veren bir ºekilde açýlýr ve Linux disketleri bu ºekilde að 
üzerinden  yapýlýr.  
 

2.1.3 Sabit Disk 

Herhangi bir ºekilde Linux daðýtýmý disketleri bir sabit diske de kopyalanmýº 
olabilir. Bu durumda mevcut sabit disk üzerindeki disketler kullanýlarak da 
yükleme yapýlabilir. Bu yöntem yine daha çok eðitim kurumlarýnda baºka 
kaynaklardan elde edilmiº bir  Linux daðýlýmýný kopyalamak için kullanýlýr.  
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Bir kullanýcý makinesine Linux yüklerken tüm özelliklerini yüklemek 
istemeyebilir. Yüklediði yazýmlarýn bazýlarýnýn gereksiz olduðunu düºünüyorsa 
ileride bazý uygulamalarý kaldýrabilir veya sonradan gerekli gördüðü yazýlýmlarý 
daðýtým disketlerinden rahatlýkla ekleyebilir.  
 
Linux sadece daðýtýmlarda bulunan  yazýlýmlara ek olarak çok çeºitli baºka 
uygulamalar mevcuttur. (Örnek olarak Netscape hiçbir Linux daðýtýmýnda 
bulunmamaktadýr.) bu ek yazýlýmlarýn birçoðu Internet üzerinde FTP 
arºivlerinde bulunmaktadýr.  
 
CD-ROM üzerindeki daðýtýmlarda, daðýtýmlarýn yanýsýra birçok tanýnmýº FTP 
arºivinde yer alan yazýlýmlar ve çeºitli dökümanlarda yer alýr. Internet baðlantýsý 
olan bir kurumda çalýºmayan (veya bu tür bir kuruma eriºimi bulunmayan) 
birisi için CD-ROM çok iyi bir çözümdür.  
 
Internet baðlantýsý bulunan (özellikle akademik) kurumlarda güncel daðýtýmlarýn 
Internet üzerinden aktarýlmasý ve buradaki kullanýcýlara NFS ve sabit disk 
üzerinde aktarýlmasý daha pratik bir uygulamadýr. Ayný kurumlar kendi çalýºma 
alanlarý ile ilgili bulduklarý ek yazýlýmlarý da FTP arºivlerinden toparlayabilir ve 
kullanýcýlarýna bu ek yazýlýmlarý sunabilirler.  
 

2.2 Sabit Disk Üzerinde Linux Ýçin Yer Açmak 

Linux iºletim sistemini yüklemek için sabit diskiniz üzerinde Linux için bir 
miktar yer ayýrmak zorundasýnýz. Herhangi bir sabit disk bir iºletim sisteminde 
kullanýlabilmesi için ilk olarak bölümlere (partition) ayrýlýr. Daha sonra bu 
bölümler iºletim sistemine uygun ºekilde formatlanýr. Linux iºletim sistemi 
kendi disk formatýný (ext2) kullanýr. En yüksek verimi sabit disk üzerinde, kendi 
bölümünde, kendi disk formatý altýnda çalýºtýðý zaman verebilir. Eðer ayrý bir 
bölümlendirme yapýlmýyorsa, tavsiye edilmese bile MS-DOS formatlý bir disk 
üzerinde de kurabilir (UMSDOS) ancak bu sistemin performansý diðerine göre 
oldukça düºük olacaktýr. Bu dökümanýn geriye kalan tüm kýsýmlarýnda 
bilgisayarýnýza Linux yüklemek için sabit disk üzerinde  Linux�a  özgü   bir  
bölüm  ayrýlacaðý  ve  bu bölüme yükleyemeceði kabul edilecektir.  
MS-DOS formatlý bir disk hiyerarºisi altýna Linux kurmak için USMDOS-
HOWTO dökümanýndan yararlanabilirisiniz. Eðer bilgisayarýnýzý bir süredir 
kullanýyorsanýz, büyük bir ihtimalle  sabit diskinizin  tümünü  kullandýðýnýz  
iºletim  sistemi  için  ayýrmýº  durumdasýnýz.  
MS-DOS kullanýyorsanýz diskinizin bir (sadece  C veya birden fazla (C: D:..) 
bölüme ayrýlmýº durumda olabilir. MS-DOS altýnda bir disk üzerinde en fazla 4 
bölüm olabilir. (primary partition). Eðer daha fazla bölüme ihtiyaç varsa temel 
bölümlerden biri geniºletilmiº bir bölüm olarak ayrýlýr (extended partition) ve bu 
bölüm üzerinde mantýksal bölümler ayrýlýr(logical partitions). 
 
Bilgisayarýnýzda birden fazla bölüm varsa bir bölümü boºaltýp bu bölümü Linux 
için ayýrabilirsiniz. Eðer tek bölümünüz varsa, veya mevcut bölümlerinizden 
birini tümüyle harcamak istemiyorsanýz diskinizi yeniden bölümlemeniz 
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gerekecektir. Klasik olarak bu durumda bölmek istediðiniz bölümdeki 
yazýlýmlarýn yedeðini almanýz, daha sonra MS-DOS altýnda fdisk yazýlýmý 
yardýmý ile söz konusu bölümü silmeniz, yeni boyutu ile yeniden yaratmanýz, bu 
bölümü format komutu ile formatlandýrmanýz ve yedeðini aldýðýnýz yazýlýmlarý 
yeniden yerleºtirmeniz gerekecektir. 
 
Bazý yazýlýmlar mevcut bölümünüzü iki parçaya ayýrabilirler. Örnek olarak fips 
bu amaçla kullanýlan bir yazýlýmdýr. (Diskinizin üzerinde iºlem yapan her 
yazýlým az da olsa disk üzerindeki bilgilere zarar verme riski taºýr. Bu tür 
yazýlýmlar ile çalýºmadan önce önemli olduðunu düºündüðünüz bilgilerin 
yedeðini almaya özen gösterin). Ftips, defrag  programý kullandýktan sonra 
bölümünüzü sizin belirleyeceðiniz boyutlarda 2 bölüme ayýrabilir. 
 
Eðer bilgisayarýnýzý yeni alýyorsanýz veya yeni bir disk alýyorsanýz, bu diskin 
tamamýný veya bir bölümünü Linux için kullanabilirsiniz. Bu amaçla diskinizde 
sadece Linux kullanmak istemediðiniz bölümleri ayýrmanýz (ve gerisini boº 
býrakmanýz) yeterlidir. Linux bölümlerinin Linux altýndan formatlanmasý 
gerekecektir.  
 
Yoðun olarak Linux kullanan yerler için standart olarak daðýtýmdan gelen 
iºletim sistemini ayrý bir bölüme yüklemeleri kullanýcý alanlarý (/home) ve 
sonradan yüklenen yazýlýmlar (/usr/local)  için ayrý bir alan ayýrmalarý tavsiye 
edilebilir. Bu sayede, iºletim sistemi güncellemek son derece kolaylaºýr, yeni 
iºletim sistemi yüklerken sadece iºletim sisteminin bulunduðu bölüm üzerinde 
iºlem yapýlýr ve bu sayede kullanýcý alanlarýnýn veya sonradan (daðýtým dýºý) 
yüklenen yazýlýmlarýn zarar görmeleri engellenebilir.  
 
Her bir bölüm için ne kadar yer ayrýlacaðý hakkýnda çok ºey yazýlmýºtýr. Ne var 
ki yazýlanlarýn birçoðu sabit disklerin nadiren 200 Mbyte sýnýrýný geçtiði 
günlerden kalmaktadýr. Linux�un kaplayacaðý alan, hangi paketleri 
kullanacaðýnýza çok baðlýdýr. Kabaca bir disketin 2-3 Mbyte arasýnda yer 
kaplayacaðýný düºünerek, yüklemek istediðiniz disketleri hesaplayarak kaba bir 
tablo çýkartabilirsiniz. Tecrübeli bir Linux kullanýcýsý hangi yazýlýmlarý kullanýp 
hangilerini kullanmadýðýný daha iyi belirleyecek durumda olacaktýr. Dolayýsý ile 
yeni bir kullanýcý ortalama olarak 200-300 Mbyte kadar bir yer ayýrmak 
isteyecektir. Bu, günümüzün disk kapasiteleri düºünülünce o kadar büyük bir 
alan deðildir.  
 
Takas alaný konusunda da çok ºey yazýlmýºtýr. Birçok kaynak takas bölümü için 
ayýrmasý gereken alanýn gerçek hafýzanýn 2 katýnýn biraz fazlasý olarak kabul 
edilmektedir. Pratikte 10-60 Mbyte arasýnda bir alan fazlasýyla yeterli 
kalmaktadýr. Ancak takas bölmeleri 128 megabytedan daha büyük olamaz. Eðer 
128 megabytedan daha büyük takas alaný gerekiyorsa birden fazla takas bölmesi 
ayartmalýsýnýz. Toplam 16 tane takas bölmeniz olabilir.  
 
Takas alaný kullanýrken, bir seferde daha fazla uygulama çalýºtýrmanýzý 
saðlayacak ºekilde Linux kullanýlmayan sayfalarý hafýzadan diske taºýr. Ancak, 
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takas iºlemi genelde yavaº olduðundan gerçek fiziksel hafýzanýn yerini 
dolduramaz. Ama çok fazla hafýza isteyen uygulamalar (X Window System gibi) 
eðer yeteri kadar fiziksel hafýzanýz yoksa takas alanýna bel baðlar.  
 
Tercih olarak 1.2 Gbyte�lýk bir disk üzerinde; 

Linux nedir denemek isteyen bir kiºi için 

 Bölüm 1: DOS 1000 Mbyte 
 Bölüm 2: Linux 180-200 Mbyte 
 Bölüm 3: Linux �swap� bölümü 10-20 Mbyte 

Ýºinde arada sýrada Linux kullanan birisi için 

 Bölüm 1: DOS 400 Mbyte 
 Bölüm 2: Linux 400 Mbyte 
 Bölüm 3: Linux takas  bölümü 32 Mbyte 
 Bölüm 4: DOS( DOS altýnda D: olarak gözükecek) 400 Mbyte 

 
Ýnternet üzerinde sadece Linux kullanan bir bilgisayar için 
 

 Bölüm 1: Linux 100 Mbyte 
 Bölüm 2: Linux takas  bölümü 60 Mbyte 
 Bölüm 3: Linux /usr 400 Mbyte 
 Bölüm 4: Linux /home 600 Mbyte 

 

2.3 Bilgisayarýn Linux ile Açýlmasý 

Bilgisayarýn sabit diski üzerinde yer ayýrdýktan, bir Linux daðýtýmý bulduktan sonra artýk 
Linux yüklemek için yapýlmasý gereken, yükleme yapmanýza yardýmcý olmaya yetecek 
ºekilde bilgisayarýnýzý Linux altýnda çalýºtýrmaktýr. Bu amaçla boot ve root disketi adý verilen 
iki disket kullanýlmasý yeterlidir. Bu disketlerden boot disketi bilgisayarýnýz üzerindeki 
donanýma uygun bir Linux çekirdeði (kernel) içerir ve bilgisayarýn Linux ile açýlmasýný saðlar, 
root disketi adý verilen diðeri ise makinanýz Linux olarak açýldýðý zaman çalýºtýracaðý 
yazýlýmlarý içeren  ve  Linux�un  çalýºmasý  için  gereken   sistem   programlarýný  içerir .  Bu   
iki   disketi,  
MS-DOS  altýndaki sistem disketine benzetmek mümkündür.  
 
Boot ve root disketleri, Linux daðýlýmý ile birlikte gelirler. Eðer bir CD-ROM daðýtýmý 
kullanýyorsanýz, büyük ihtimal disketler CD-ROM ile beraber geleceklerdir. Eðer daðýtýmý 
Internet�ten alýyorsanýz bu disketler bir disket görüntüsü olarak bulunacaklardýr. Yapmanýz 
gerek bu disket görüntülerini normal disketlere bu amaç için yazýlmýº bir yazýlýmla aktarmak 
ve açýlýº disketlerini oluºturmaktýr. Bunun için RAWRITE.EXE programýný kullanabilirsiniz.  
 
Root disketi için genelde bir veya iki seçenek bulunmaktadýr. Genelde kullanýlan disket 
color.gz adýný alýr.  
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Boot disketi için ayný ºeyi söylemek mümkün deðildir. Zira boot disketi Linux çekirdeðini 
içermektedir. Her iºletim sistemi, o iºletim sistemi altýnda çalýºacak olan bilgisayar üzerindeki 
donanýma eriºebilmek için bazý destekler içerir. Ne var ki her donaným kendisine göre bir 
takým farklýlýklar gösterir. Linux bilgisayarýnýz üzerinde bulunan birçok donaným için destek 
verebilir, ne var ki tüm donaným desteðini tek bir çekirdekte toplamak çekirdeðin gereksiz 
yere büyümesine ve hantallaºmasýna neden olacaktý( Bilgisayarýnýzda ses kartý donanýmý 
yoksa çekirdeðin ses kart desteðine ihtiyacýnýz olmayacaktýr, yapýlan sadece gereken 
destekleri ekleyerek çekirdeðin verimini artýrmak demektir.)  
 
Linux çekirdeði gerektiðinde destek verdiði donanýmlarý destekleyecek ºekilde 
güncellenebilir. Ancak Linux yükleyebilmek için, seçeceðiniz yükleme yöntemine göre bazý 
donanýmlara destek vermesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, NFS üzerinden Linux 
yüklemek için çekirdek içerisinde mutlaka að (network) desteðinin olmasý gerekmektedir ama 
ses kartý desteðinin olmasýna gerek yoktur. Linux yükledikten sonra derleyeceðiniz bir 
çekirdeðe ses kartý desteði vermesini saðlayabilirsiniz.  
 
Bir iºletim sisteminin sabit diske yüklenme aºamasýnda kullanýcýya saðlayacaðý en büyük 
kolaylýk, deneyimli kullanýcýlar için tüm paketleri kurmadan önce sormak, Linux�u bilmeyen 
ve sabit diskine Linux kurmak isteyen yeni kullanýcýlar için ise kurulum aºamasýný mümkün 
olan en az soru ile bitirip daha önceden belirlenmiº birtakým paketleri otomatik olarak 
yüklemektir. 
Çok farklý donanýmlarýn olmasý Linux yükleyebilmek için bir dizi boot disketinin oluºmasýna 
neden olmuºtur. Güncel bir Linux daðýtýmýnda hangi boot disketlerinin hangi donanýmlara 
destek verebildiðini görebilmek için ilgili daðýtýmla gelen README dosyalarýna bakmak 
gerekecektir. ªu anki Slackware daðýtýmý ile gelen boot disketlerinden bazýlarý ; 
  

 Bare.i IDE sabit disklere, sabit disk veya IDE/ATAPI CD-ROM�lardan yükleme 
yapmak için 

 Net.i IDE sabit disklere, NFS üzerinden yükleme yapmak için. 
 Scsinet.s SCSI sabit disklere, NFS üzerinden yükleme yapmak için. Buna ek olarak 

deðiºik SCSI denetçileri için 25 kadar deðiºik boot disketi bulunmaktadýr.  
 Xt.i Bu açýlýº disketinde sadece IDE ve XT sabit disk sürücüleri vardýr. 

 
Boot ve root disketlerinizi de elde ettikten sonra artýk bilgisayar ilk defa Linux altýnda 
çalýºmak için hazýrdýr. Boot disketini takarak sistemi açýn, (PC�nin açýlma sýrasýnýn A:,C: 
olmasýna dikkat ediniz). Disket açýlýr açýlmaz yaklaºýk bir sayfalýk bir mesaj verecek ve 
kullanýcýdan ek bir parametre isteyip istemediðini soracaktýr.  
Bu noktada çalýºacak olan yeteneðe birçok ek parametre verilebilir. Eðer herºey yolunda 
giderse bu noktada özel bir parametre belirtmeye gerek kalmayacaktýr. Boot disketi 
parametreleri hakkýnda BootPrompt-HOWTO içerisinde detaylý bilgi bulabilirsiniz. Bu 
aºamayý geçtikten sonra çekirdek yüklenmeye baºlayacak ve bir dizi mesaj geçecektir. Bu 
mesajlar çekirdeðinizin bilgisayar üzerindeki donanýmlarý tanýmasý ve çeºitli hizmetleri 
çalýºtýrmasý ile ilgili mesajlardýr. Çekirdeðin donanýmýnýzý ne ºekilde tanýdýðý bu mesajlardan 
anlaºýlýr. Yükleme yapabilmek için çekirdeðin sabit diskinizi ve að baðlantýsý kullanacaksýnýz 
Ethernet kartýnýzý doðru olarak tanýmýº olmasý gerekecektir.  
 
Daha sonra kullanýcýdan root disketini yüklemesi için bir mesaj çýkacaktýr. Bu aºamada boot 
disketi yerine root disketi takýlmalýdýr. Kýsa bir yüklemeden sonra bir mesaj çýkacak ve 
ardýndan 



 

 17 

    
 

   
 

Ýºletim Sistemleri (Linux) � Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

 
login: 
mesajý ile karºýlaºýlacaktýr. Tebrikler!. Artýk Linux altýnda çalýºmaya baºlayabilirsiniz. 
Bilgisayarýnýz ºu anda sizden bir kullanýcý ismi beklemektedir. �root� yazarak sisteme girin.  
 
 
2.3.1 Ön Hazýrlýk 

 
Yüklenmenin her aºamasý setup yazýlýmý tarafýndan yürütülür. Ancak ilk olarak disk 
alanlarýnýn tanýmlanmasý gerekmektedir.Bu  amaçla setup programý kullanýlýr. 
 
Linux altýnda bir bilgisayara baðlý her cihaza bir dosya gibi eriºilebilir. Her cihaza karºýlýk 
gelen bir sistem dosyasý mevcuttur.cihazlarla ilgili dosyalar /dev dizini altýnda yer alýr. IDE 
sabit diskler �hd�, SCSI sabit diskler �sd� olarak adlandýrýlýr. Ayný anda bir bilgisayara birden 
fazla disk baðlanmýº olabilir. Diskler sýrasýyla a b c d olarak adlandýrýlýr. Her disk üzerinde 
birden fazla bölüm olabilir. Bu bölümler 1 2 3 4 olarak numaralandýrýlýr. Örnek: 
 

 /dev/hda, bir numaralý IDE (Primary Master) diski 
 /dev/hda1, bir numaralý IDE diskin ilk bölümü (DOS altýnda c:) 
 /dev/hda2, bir numaralý IDE diskin ikinci bölümü 
 /dev/hdb, iki numaralý IDE (Primary Slave) diski 
 /dev/hdc, üç numaralý IDE (Secondry Master) disk 
 /dev/hdd, dört numaralý IDE (Secondry Slave) disk 
 /dev/sdb3, ikinci SCSI sabit diskin üçüncü bölümü 
 

göstermektedir.  
 
2.3.2 FDISK 

 
Birden fazla sabit disk varsa hangisi ile ilgilenecek belirtilmelidir. Fdisk�i kullanýrken dikkat 
edilmelidir. Her an yanlýº bir diski formatlama yapabilirsiniz. 
 
Fdisk komutu hardisk bölümlerinin düzenlenmesi için kullanýlýr. Eðer komut satýrýnda 
parametre verilmezse fdisk ilk bulduðu disk üzerinde iºlem yapacaktýr. Komut satýrýnda 
istenilen disk belirtilmelidir. 
 
Fdisk paremetreleri: 

 /fdisk �v: Fdisk programýnýn sürümünü ekrana getirir. 
 Fdisk �l: /dev/hda, /dev/hdb, /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd, /dev/sde, /dev/sdf, 

/dev/sdg ve /dev/sdh disklerinin (varsa) bölümlendirme tablosunu ekrana yazar ve 
çýkar. 

 Fdisk �s <disk-bölümü>: Eðer bir DOS bölümü deðilse (bölüm numarasý 10�dan 
büyük), sözkonusu disk bölümünün büyüklüðü bayt cinsinden ekrana yazýlýr. 

 
Örnek FDISK Çalýºmasý 
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Bu örnek içerisinde 1 Gbyte�lýk SCSI sabit disk�e sahip makine üzerinde LINUX için gerekli 
kýsýmlarýn ayrýlmasý adým adým incelenmiºtir. Söz konusu sabit disk üzerinde kullanýcý 
önceden 400 Mbyte�lýk bir kullanýcý alaný tanýmlamýº ve geri alaný LINUX için ayýrmýºtýr.  
 
Fdisk programý çalýºtýðýnda ilk olarak mevcut bölümler hakkýnda bilgi almak için p komutunu 
(Print Partition Info) kullanýlýr. 
Command (m for help): p 
Disk /dev/sda: 34 heads, 61 sectors, 1017 cylinders 
Units = cylinders of 2074*512 bytes 
 
Device Boot Begin start End Blocks Ld System 
/dev/sda1 *    1    1     395   409584+ 6 DOS 16-bit>=32M 
 
bu tablo sadece tek bölüm ayrýldýðýný, ayrýlan alanýn DOS formatýnda olduðunu, boot edecek 
bölüm olduðunu belirtiyor. Bölümün adý /dev/sda1, yani ilk SCSI sabit disk üzerinde 
tanýmlanan ilk bölüm. Ýlk iº olarak LINUX iºletim sistemi için yeni bir bölüm yaratmalýyýz. 
Command (m for help): n 
 
Command action 
  e extended 
  p primary partition (1-4) 
p 
Partition number (1-4):2 
First cylinder (396-1017):396 
 
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK ([396]-1017): +250M 
 
N komutu ile kendimize yeni bir bölüm yarattýk. Ýlk seçenek temel bir disk bölümümü yoksa 
geliºmiº bir disk bölümü üzerinde mi iºlem yapacaðýmýzý sordu. Temel bir bölüm için p 
komutunu girdik. Daha sonra hangi bölümü yaratacaðýmýzý sordu. Halen mevcut 1 bölüm var, 
bu bölüm ikinci bölüm olacak bu yüzden 2 yazdýk. 
 
Bölümün baºlangýç adresini giriyoruz. Bu deðer otomatik  olarak bir önceki bölümün bitiº 
deðerinden hesaplanmaktadýr. Sadece onaylýyoruz. Daha sonra istediðimiz boyutu 
belirtiyoruz. +250M tanýmý 250 Mbyte�lýk bir kýsým istediðimizi belirtiyor. Yarattýðýmýz bu 
bölümü p komutu ile inceliyoruz . 
Command (m for help): p 
 
Disk /dev/sda: 34 heads, 61 sectors,1017 cylinders 
Units = cylinders of 2074*512 bytes 
 
  device Boot Begin Start End Blocks Id System 
/dev/sda1  *     1         1    395   409584+   6  DOS  16-bit>=32M 
/dev/sda2        396     396      642    256139 83 linux native 
 
fdisk yaratýlan her bölümü otomatik olarak (LINUX native) olarak yaratmaktadýr. ªimdi takas 
alaný için 60 Mbyte�lýk  3.temel bölümü tanýmlayalým: 
command (m for help): n 
command action 
    e  extent 
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    p  primary partition (1-4) 
p 
Partition number (1-4):3 
First cylinder (643-1017):643 
 
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK ([643]-1017): +60M 
 
command (m for help): p 
 
Disk /dev/sda: 34 heads, 61 sectors,1017 cylinders 
Units = cylinders of 2074*512 bytes 
 
  Device   Boot Begin Start  End  Blocks   Id   System 
/dev/sda1  *     1         1    395   409584+   6  DOS  16-bit>=32M 
/dev/sda2        396     396      642    256139 83 linux native 
/dev/sda3        643     643      702    62220   83 linux native 
 
dikkat edilecek olursa bu bölüm de LINUX native olarak tanýmlandý. LINUX tarafýndan takas 
bölümü olarak kullanýlacak olan bölümler farklý bir yapýya sahiptirler ve ayrýca tanýmlanmalrý 
gerekmektedir. Bu amaçla t komutu ile herhengi bir bölümün tipini deðiºtirmek mümkündür. 
(Tip deðiºtirmekle o bölümün yapýsý (formatý) deðiºmiº olmuyor, format sonradan yapýlan bir 
iºlemdir). 
  
Command (m for help): t  
Partition number (1-4): 3 
Hex code (type L to list codes): 82 
Changed system type of partirion 3 to 82 (Linux swap) 
 
Command (m for help): p 
 
Disk /dev/sda: 34 heads, 61 sectors,1017 cylinders 
Units = cylinders of 2074*512 bytes 
 
  Device   Boot Begin Start  End  Blocks   Id   System 
/dev/sda1  *     1         1    395   409584+   6  DOS  16-bit>=32M 
/dev/sda2        396     396      642    256139 83 linux native 
/dev/sda3        643     643      702    62220   82 linux swap 
 
yukarýda yapýlan iºlemle 3 numaralý bölümün tipini Linux swap olarak deðiºtirmiº olduk. ªu 
anda yine n komutu ile ekleriz. 
 
Command (m for help):n 
Command action 
    e  extent 
    p  primary partition (1-4) 
p 
Partition number (1-4):4 
First cylinder (703-1017):703 
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK ([703]-1017): 1017 
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Command (m for help):p 
 
Disk /dev/sda: 34 heads, 61 sectors,1017 cylinders 
Units = cylinders of 2074*512 bytes 
 
  Device   Boot Begin Start  End  Blocks   Id   System 
/dev/sda1  *     1         1    395   409584+   6  DOS  16-bit>=32M 
/dev/sda2        396     396      642    256139 83 linux native 
/dev/sda3        643     643      702    62220   82 linux swap 
/dev/sda3        703     703      1017   326655   83 linux native 
 
Bu örnekte boyut Mbyte cinsinden verilmedi. Zaten amaç kalan alaný tümüyle kullanýcý alaný 
olarak ayýrmaktý. Bu nedenle son silindirin numarasýnýn girilmesi yeterli olur. Artýk yapýlmasý 
gereken bu bilginin diske yazýlmasýdýr. ªu ana kadar yapýlan hiçbir deðiºiklik sistem üzerinde 
herhangi bir etki yapmamýºtýr. Ancak bölümlenme bilgisi diske yazýldýktan sonra geri dönüº 
yoktur.  
Command (m for help): w 
The partition table has been altered! 
 
Calling ioctl() to re-read partition table. 
(Reboot to ensure the partition table has been updated.) 
Syncing disk. 
Reboot your system to ensure the partition table is updated. 
Sabit diski bölümleme esnasýnda karºýlaºýlan bazý sorunlar vardýr. Bunlarýn en önemlisi 
Linux�un nasýl çalýºtýrýlacaðý ile ilgilidir. Linux açmak için belli baºlý üç yöntöm vardýr: 

 LILO ile boot menüsünden 
 DOS altýndan LOADLIN isimli bir yazýlýmla 
 Yüklemek için yapýldýðý gibi bir boot diskiyle 

Son iki yöntem herhangi bir sýnýrlama getirmezken ilk yöntemin bir sýnýrlamasý vardýr. LILO 
isimli yazýlým kullanýldýðý zaman bilgisayar açýldýðý zaman minik bir yazýlým çalýºtýrýr ve 
gerektiðinde linux çekirdeðine yükler. Ancak çekirdek yüklenmesine kadar geçen süre 
içerisinde sistemin BIOS komutlarý çalýºýr. Bu komutlarýn önemli bir sýnýrlamasý bir disk 
üzerindeki bir yazýlýmý belirleyen üç parametreden (silindir sayýsý, kafa numarasý, sektör 
numarasý) silindir sayýsýnýn en fazla 1024 ile sýnýrlý olmasýdýr. Bu bakýmdan llLILO 
kullanýlacaksa  Linux çekirdeðinin yer alacaðý bölüm bu 1024 numaralý silindir sýnýrýnýn 
altýnda kalmalýdýr. Bu sýnýrlama tamamýyla DOS�un kullandýðý BIOS�un sýnýrlandýrmasýdýr. 
Yeni BIOS�lar bu sýnýrlamadan kurtulmak için LBA adý verilen bir yöntem kullanýrlar. Bu 
yöntemin temelinde BIOSTA kafa sayýsý için gereksiz yere ayrýlan kýsýmlarýn silindir sayýsýný 
belirtmek  için kullanýlmasýdýr. (BIOS, bir sabit disk için 64�e kadar kafa kabul 
edebilmektedir). Böylelikle 1654 silindirli 16 kafalý bir sabit disk, LBA olarak 827 silindirli 
ve 32 kafalý olarak tanýmlanabilmektedir. Ýkinci durumda bu disk üzerinde tanýmlanabilecek 
her bölümün yukarýda belirtilen sýnýrlama içerisinde kalacaðýna dikkat ediniz. 
     
2.3.3 Setup Programý 
 
Setup Linux yüklemek için gereken temel birçok iºlemi yapabilir. Ok tuºlarý 
yardýmýyla menüler arasýnda gezerek iºlemleri tamamlayabilirsiniz.ekrana gelen 
menüler aºaðýdadýr.(Linux sürekli gelime halinda olduðu için zamanla 
deðiºiklikler olabilir.) 
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Hint: If you have trouble using the arrow keys on your keybord, 
You can use �+�, �-� and TAB instead. Which option would you like? 
 
HELP Read the Slackware setup HELP file 
KEYMAP Remap your keyboard 
MAKE TAGS  Tagfile customization program 
TARGET   Select target directory [now:/] 
SOURCE   Select source media 
DISK SETS   Decide which disk sets you wish to install 
INSTALL   Install selected disk sets 
CONFIGURE   Reconfigure your Linux system 
PKGTOOL    Install or remove packages with Pkgtool 
EXIT Exit Slackware Linux Setup 
   <  OK  > <Cancel> 
 

 HELP Menüsü: Setup programý hakkýnda bazý ipuçlarý verecektir. 
 

 KEYMAP Memüsü: Bu menü ile Amerikan klavye dýºýnda bir klavye 
tanýmlamak mümkün olacaktýr. 

 
 MAKE TAGS Menüsü: Bu menü yardýmý ile daðýtým disketlerinde özel 

uzantýlý dosyalar hazýrlayarak hangi paketlerin yükleneceðini otomatik 
olarak belirlemek mümkündür. Bu sayede eðer benzer makineler 
yüklenecekse yüklenecek paketler bir kere belirlenir ve bir daha 
menülerden ekstradan paketlerin seçilmesine gerek kalmaz. Büyük 
ihtimalle buraya kadar henüz bir takas alaný tanýmlamamýºsýnýzdýr. Setup 
yazýlýmý bu durumu anlar ise bir takas bölmesi oluºturulmasý için 
aºaðýdaki menüyü ekrana getirecektir.  

 
 ADDSWAP Menüsü: fdisk ile ayýrdýðýnýz takas bölümünü uygun ºekilde 

formatlar ve bu bölümü kullanýma açar. Setup yazýlýmý hangi disk 
bölümünün takas bölümü olarak ayrýldýðýný otomatik olarak bulacaktýr. 
Daha sonra söz konusu alanlarý form atlayacak ve bu takas alanýný sistem 
belleðine ekleyecektir. (Her adýmda bir onay isteyecektir.) 

 
 TARGET Menüsü: Linux�un hangi bölüme yükleneceðini belirler. Bu 

menüye girildiði zaman Linux�un disk formatýna (ext2) sahip (sabit disk 
bölümü numarasý 83 olan) tüm disk bölümleri gösterilecek ve içerlerinden 
hangisine Linux kurulmasý istenileceði sorulacaktýr. Bu aºamadan sonra o 
disk bölümü kullanýcý isterse formatlanacaktýr. Burada iki format seçeneði 
vardýr. Bu seçeneklerin ikincisinde disk önce hatalar için taranacak daha 
sonra formatlanacaktýr. Eðer Linux disk formatýnda baºka bölümler varsa 
bu bölümlerin kullanýlmasýnýn istenip istenmediði sorulacaktýr. Bu sayede 
disk hiyerarºisinin herhangi bir kýsmýný bu ek disk bölümleri üzerine 
kurmak mümkündür. Son olarak Linux tarafýndan desteklenen baºka disk 
bölümleri varsa (Örneðin DOS) bu bölümlere Linux altýndan eriºim 
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yapýlmasýnýn istenip istenmediði sorulacak  ve bu bölümler için hiyerarºi 
içerisinde bir dizin atanmasý istenecektir.  

 
 SOURCE Menüsü: bu menü Linux daðýtýmýnýn nerede aranmasý 

gerektiðini belirler. Buradaki seçenekler 
 

SOURCE MEDIA SELECTION  
 Where do you plan to install slackware Linux from? 
 

1 Install from a hard drive partition  
2 Install from floppy disks  
3 Install via NFS 
4 Install from a pre-mounted directory 
5 Install from CD-ROM 
 

 1 Numaralý seçenek, Linux daðýtýmýný bir sabit disk bölümünde aramak 
için kullanýlacaktýr. Bu seçenekle örnek olarak DOS kýsmýnda bulunan 
daðýtým disketlerinden yükleme yapýlabilir. 

 2 Numaralý seçenek, disketlerden yükleme yapýlmaktadýr. Çalýºýr bir 
sistemi birkaç disketle oluºturmak mümkündür. Ancak günümüzde tercih 
edilmemektedir. 

 3 Numaralý seçenek, NFS üzerinden yükleme yapmak için 
kullanýlmaktadýr. Burada bilgisayar aðýna baðlý olmasý, bu bilgisayar aðý 
üzerindeki bir sunucu üzerinde eriºim izni bulunan bir dizin altýnda 
daðýtým disketlerinin bulunmasý gerekmektedir. Bu seçenekle yükleme 
yapmak için boot disketi içerisinde yer alan diskette að desteðinin 
bulunmasý gerekmektedir. Bu seçeneðin ardýndan bilgisayarýn (geçici) IP 
numarasý varsa að üzerindeki yönlendiricinin (router-getway) IP 
numarasý, að maskesi (subnet mask), NFS sunucu IP numarasý ve sunucu 
üstünde daðýtým disketlerinin bulunduðu hiyerarºi gibi að ile ilgili 
parametreler sorulacaktýr. Bu sorularýn cevabýný sistem yetkilisinden  
öðrenmeniz ve onun onayýný almanýz gerekecektir. 

 4 Numaralý seçenek, aslýnda 1 numaralý seçeneðe çok benzemektedir. 
Aradaki fark bu durumda sistem hiyerarºisine baðlanmýº (mounted) bir 
dizin içerisinde daðýtým disketlerinin bulunmasýdýr. 

 5 Numaralý seçenek ise CD-ROM�dan yükleme yapmak içindir. 
 

 DÝSKSETS Menüsü  
 
CUS Also prompt for CUSTOM disk sets 
A      Base Linux system 
AP    Various Applications that do not need X 
D      Program Development (C, C++, Lisp, Perl etc.) 
E      GNU Emacs 
F      FAQ lists, HOWTO documentation 
K     Linux kernel source 
N     Networking (TCP/IP, UUCP, Mail, News) 
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T      TeX typesetting sftware 
TCL Tcl/Tk  script languages 
X      Xfree86 X Window System 
XAP X Aplications 
XD   X Server Development kit 
XV   Xview (Openlook Window Manager, apps) 
Y      Games (tahat do not require  X) 
 
A Serisi (8 disket): Temel iºletim sistemi bu disketlerde yer alýr. Temel disk 
hiyerarºisi yaratýlýr, sistemin çalýºmasý için hayati olan yazýlýmlar, terminal 
yazýlýmlarý, kabuklar (shell), disk düzenleme yazýlýmlarý, kütüphaneler, Linux 
çalýºtýrmak için LILO ve LOADLIN bu disketlerdedir. 
 
AP Serisi (5 disket): X Window ortamý gerektirmeyen uygulama yazýlýmlar. 
Metin editörleri, ghostscript, man sayfalarý, midnight commander (Norton 
Commander benzeri bir yazýlým) bu disketlerde yer alýr. 
 
D Serisi (13 disket): Tüm programlama dilleri ve destek yazýlýmlarý bu 
disketlerde yer alýr. Eðer kendinize yeni bir Linux Çekirdeði derlemeyi 
düºünüyorsanýz bu seriye ihtiyacýnýz var. 
 
E Serisi (8 disket):  EMACS editörü. 
 
F Serisi (2 disket): Linux hakkýnda birçok doküman ve açýklama  bu disketlerde 
yer alýr. Yeni baºlayan birisi bu disketleri mutlaka yüklemesi gerekir. Söz 
konusu dokümanlar sýkýºtýrýlmýº halde 
/usr/doc 
/usr/doc/faq 
/usr/doc/faq/HOWTO 
dizinlerine yüklenecektir. Dokümanlar sýkýºtýrýlmýº olduðundan zless  gibi 
sýkýºtýrýlmýº dosyalarý destekleyen bir yazýlýmla okunmalarý gerekir. 
 
K Serisi (6 disket): Çekirdeðin kaynak kodu burada bulunur. Eðer kendi 
donanýmýnýza uygun bir çekirdek derlemek istiyorsanýz bu seriye ihtiyacýnýz var. 
FTP arºivlerinden kaynak kodu olarak bulacaðýnýz bazý yazýlýmlar da bu 
hiyerarºi altýnda yer alan bazý dosyalara ihtiyaç duyacaklardýr. 
 
N Serisi (6 disket) : Að desteði bu diskler ile saðlanmaktadýr. E-posta okuma 
yazýlýmlarý, lynx, www sunucusu, haber grubu okuma yazýlýmlarý bu disketlerin 
içerisinde yer alan yazýlýmlardýr. 
 
T Serisi (9 disket): TeX. TeX yüklerken üç temel seçenekle karºýlaºacaksýnýz. Ýlk 
seçenek hangi TeX yardýmcý paketlerini isteyeceðinizi sorar. Ýkinci seçenek hangi 
dil için makro tanýmlarý istediðinizi sorar. Son seçenek yazý tipleri hakkýnda 
tercihlerinizi sorar. 



 

 24 

    
 

   
 

Ýºletim Sistemleri (Linux) � Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

 
TCL Serisi (2 disket):  X Window altýnda kullanýmý basit bir programlama dili ve bu dili ile 
yazýlmýº bazý uygulama yazýlýmlarý (tkdesk). 
 
X Serisi (16 disket): X Window desteði. Bu disketlerin büyük kýsmý deðiºik grafik 
kartlarý için X window sunucularý ve yazý karakterlerinden oluºmaktadýr. Linux 
yüklediðiniz bilgisyar üzerindeki grafik kartýný bilmeniz ve buna uygun bir 
sunucu seçmeniz gerekmektedir. 
 
XAP Serisi (4 disket): X Window altýnda çeºitli uygulamalar: santranç, gnuplot, 
xv, xfileman, windows95 benzeri X Window arayüzü bu seriler içerisinde yer 
almaktadýr. 
 
XD Serisi (3 disket): Xserver geliºtirmek için kütüphane ve uygulama 
yazýlýmlarý. 
 
XV Serisi (3 disket): OpenLook desteði veren yazýlýmlar. Bu sayede X Window 
altýnda Sun bilgisayarlarda yer alan Open Windows benzeri bir ortam 
kullanýlabilir. 
 
Y Serisi (1 disket): Minik birkaç oyun. 
 

 INSTALL Menüsü: Seçtiðiniz disk serilerini belirlediðiniz kaynaktan, 
belirtilen hedef disk bölümüne aktarýr. Disk serileri içerisinde yer alan 
paketleri ne ºekilde yüklemek istediðiniz konusunda birtakým seçenekler 
olacaktýr. Bunlar: 

NORMAL      Use the default tagfiles for verbose prompting 
MENU            Choose package subsystems from interactive menus 
CUSTOM       Use custom tagfiles in the package directories 
PATH             Use tagfiles in the subdirectories of a custom path 
EXPERT         Cgoose individual packages from interactive menus 
NONE            Use no tagfiles-install everything 
 
NORMAL: Bu seçenek ile gerekli paketler yüklenir, diðer paketler için kýsa bir 
açýklama yazýlýr ve kullanýcýnýn fikri sorulur. 
 
MENU ve EXPERT: Bu seçeneklerde her disk serisi yüklenmeye baºlanýrken o 
seride yer alan tüm paketler bir menü içerisinde yer alýr. Kullanýcý istediði 
paketleri iºaretler ve bunlarýn yüklenmesini saðlar. 
 
CUSTOM ve PATH: Daha önce belirtilen TAGFILE dosyalarý yardýmýyla 
yükleme yapmak için kullanýlýr. Bu durmda belirli bir uzantýya sahip dosyalar 
içerisinde (TAGFILE) yüklenmesi gereken yazýlýmlar belirtilir. Bu seçenek ile 
TAGFILE�larýn uzantýsý belirtilir ve o uzantýlý dosyalarda bulunan paketler 
yüklenir. 
 
NONE: Herºeyi kuracaktýr. Sadece belirli paketler için anlamlýdýr. 
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2.3.4 Sistem Tanýtýmlarý (Konfigürasyon) 
 
Yükleme bittikten sonra yapýlacak iº artýk sistemimizin tanýtýmlarýný yapmaktýr. 
Ýlk aºama sistemi açacak bir çekirdek belirlemektir. Bu konuda üç seçenek var: 
 Bootdisk    Use the kernel from the installation bootdisk 
 Cdrom       Use a kernel from the Slackware CD 
 Floppy       Install a zimage or bzimage file from a DOS floppy 
 
Bootdisk: Bu seçenekte kullandýðýnýz çekirdek boot disketinden kopyalanacaktýr.  
 
CD-ROOM: Slackware CD-ROOM�unda bulunan önceden derlenmiº 
çekirdeklerden herhangi birisini seçebilirsiniz. 
 
Floppy: Herhengi bir DOS disketinde yer alan çekirdeði yüklemenizi saðlar. 
 
Daha sonra sisteminiz için bir boot disketi yaratmak isteyip istemediðinizi soracaktýr. Ne 
olursa olsun, elinizin altýnda root ve boot disketleri bulundurmak zorundasýnýz. Bir sorun 
olduðunda sisteminizi açmak için bir boot disketi bulmanýz gerekecektir. 
 
Ardýndan setup size modem, mouse, CD-ROM, bulunduðunuz zaman dilimini 
soracak ve liloconfig yazýlýmý çalýºacaktýr. ;LILO, Linux Loader (Linux 
yükleyicisi) kelimelerinden meydana gelir. LILO Linuz yüklemek için kullanýlan 
çok pratik ve etkili bir yazýlýmdýr. Bilgisayar açýlýr açýlmaz, boot eden ilk sabit 
diskin üzerinde (boot partition) kendini yazar, bilgisyar açýlýr açýlmaz, birden 
fazla iºletim sistemi için seçenek sunulur. Konfigürasyon sýrasýnda LILO 
kendisinin nereye yazýlacaðýný sorar, bu seçenekler arasýnda  

1. The Master Boot Record of your first hard drive 
2. The superblock of your root Linux partition 
3. A formatted floppy disk 

yer alýr. 
 
1 numaralý seçenek, birçok uygulamada kullanýlacak olan seçenektir. MBR bir 
bilgisayar açarken ilk bakýlacak yerdir. 
 
2 numaralý seçenek, MBR�yi kullanmamaktýr. Bunun sebebi, MBR üzerinde bir 
baºka iºletim sisteminin benzer bir yazýlýmýn bulunmasý olabilir. (örneðin OS/2 
Bootmanager). 
 
3 numaralý seçenek, LILO kendisini bir diskete yükleyecektir. Bu disketten 
açýldýðý zaman menü ortaya çýkacaktýr. 
  
Daha sonra boot iºlemi sýrasýnda çekirdeðe gönderilecek ekstra parametreler 
belirtilebilir. Birçok sistem için bu parametre gereksizdir. Bu parametre boot 
diski ile açýldýðý zaman sorulan parametrenin aynýsýdýr. Sonraki seçenek 
LOLO�nun yükleme sýrasýndaki davranýºýný belirler. LILO konfigürasyonu 
sýrasýnda birden fazla boot edilebilecek sabit disk bölümü tanýmlanabilir. Shift 
tuºuna basýldýðý zaman LILO mevcut bölümler için bir liste çýkaracaktýr. LILO 
için tanýmlý dört davranýº vardýr: 
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1- None, don�t wait at all � boot straight into the first OS 
2- 5 seconds 
3- 30 seconds 
4- Present a prompt and wait until a choice is made without timing out 

 
1 numaralý seçenek, hiç beklenmeden doðrudan listede belirtilen ilk iºletim 
sistemini yükleyecektir. Sadece Linux bulunan bilgisayarlar için kullanýlan 
seçenel budur. 
 
2 ve 3 numaralý seçenek, sýrasýyla 5 ve 30 saniye beklerler, eðer bu süre 
içerisinde Shift tuºuna basýlmazsa ilk sýrada yer alan iºletim sistemi yüklenir. 
 
4 numaralý seçenek, bir iºletim sistemi seçilene kadar bekler. 
 
Daha sonra sýrasýyla yüklenmesini tercih ettiðiniz disk bölümlerini 
tanýtabilirsiniz. LILO her bölüm için sizden ayýredici bir kelime isteyecektir. 
LILO yükleme anýnda sizden komut beklerken bu kelimeye göre iºletim sistemini 
yükleyecektir. 
 
2.3.5 LILO Konfigürasyonu 
 
Eðer linux ve OS/2 ile birlikte ayný disk üzerinde çalýºmayacaksanýz, LILO�yu 
öncelikli yükleyici olarak diskinizdeki diðer iºletim sistemlerinin açýlýºýnda 
rahatlýkla kullanabilirsiniz. OS/2�nin kendine ait önyükleyicisi olduðundan 
birincil önyükleyici olarak bunu kullanýn, LILO�yu ise Linux açmak için 
çalýºtýrýn. 
 
Slackware LILO kurululm iºlemi, bazý özel durumlar için yetersiz kalmaktadýr. 
Bu gibi durumlarda dosyanýn el yardýmýyla konfigürasyonu gereklidir. 
 
LILO�yu deðiºtirmek için /etc/lilo.conf dosyasý üzerinde deðiºiklikler yapmalýyýz. 
Aºaðýda bir LILO örneði görülüyor. Burada Linux bölümü /dev/hda2�de, MS-DOS 
bölümü ise /dev/hdb1�de (ikinci sabit diskin ilk bölümü) bulunuyor. 
 
#LILO, /dev/hda üzerinde kurulacak. 
boot = /dev/hda 
 
#Linux yüklemek için  
image = /vmlinuz   (çekirdeðin disketteki ismi /vmlinuz) 
label = linux   (burada �linux� ismini ver. Açýlýº anýnda ekranda �linux� yazýsý 
görünür.) 
root = /dev/hda2   (Kök dosya sistemi olarak /dev/hda2 kullan) 
vga = ask   (VGA ekran modu için kullanýcýdan komut bekle) 
 
#MS-DOS yüklemek için 
other = /dev/hdb1    (MS-DOS bolumu) 
label = msdos    (�msdos� ismini ver) 
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table = /dev/hdb   (ikinci sunucu için bölümlendirme tablosu) 
 
Yukarudaki bir örneði görülen /etc/lilo.conf dosyasýnda gerekli deðiºiklik veya düzeltmeleri 
yaptýktan sonra /sbin/lilo dosyasýný root olarak çalýºtýrýn. Bu komut LILO önyükleyicisini 
sabit diske kuracaktýr. Bundan sonra her yeni çekirdek derlemenin ardýndan dosyada uygun 
deðiºiklikleri yapýp ayný komutu çalýºtýrmalýsýnýz. 
 
ªimdi sistemi tekrar açabilirsiniz. LILO, /etc/lilo.conf dosyasýndaki ilk iºletim 
sistemini yükleyecektir. Baºka bir sistemle açmak için önyükleme menüsünden 
ekrana girmelisiniz. Bunun için makine açýlýrken Shift veya CTRL tuºlarýný 
basýlý tutun. Ekrana bir açýlýº istemcisi gelecektir: 
boot: 
Burada ya açýlmasýný istediðiniz iºletim sisteminin ismini yazýn (ilk kurulum 
sýrasýnda MS-DoS veya linux), ya da tab tuºuna basarak listeyi ekrana getirin. 
OS/2 kullanabilmek için Linux önyükleyicisini ikincil kullanmanýz gerekecektir. 
Linux�u OS/2 önyükleyicisinden açmalýsýnýz. Bunu yapmak için Linux sabit disk 
bölümünü OS/2 fdisk kullanarak yaratýn. Ardýndan sözkonusu bölümü Fat veya 
HPFS olrak formatlayýn ki OS/2 tanýyabilsin. 
 
Bundan sonra LILO�yu linux dosya sisteminin olduðu bölüme kurun. /etc/lilo.conf 
dosyasýnýn linux için kullanýlan satýrlarýn son durumu ºu ºekilde olacaktýr: 

boot = /dev/hda2 
 
image = /vmlinuz 
label = linux 
root = /dev/hda2 

 
/sbin/lilo dosyasýnýn çalýºtýrýlmasýnýn ardýndan OS/2 önyükleyicisine linux 
bölümünü tanýtýn.  

2.4 Makineyi  Açmak 

Linux yükleme iºlemi sona erdi. Sýra makinenizi Linux çalýºacak ºekilde çalýºmasýný 
saðlamaktýr. Bunun için temel olarak iki deðiºik yöntem mevcuttur. 

 LILO: En çok kullanýlan en pratik açýlýº ºeklidir. Burada bilgisayar 
açýldýðý zaman isteðe göre bir süre bekler ve bu esnada shift, tab veya 
control tuºuna basýlýrsa birden fazla iºletim sistemi ile çalýºtýrma seçeneði 
sunar. 

 LOADLIN: DOS altýnda çalýºan bir yazýlýmdýr. DOS altýnda çalýºýrken 
Linux Yüklemenize yarar. Eðer kurulum aºamasýnda LOADLIN paketini 
(A serisi disketler içinde ) seçmiºseniz bu paket /root dizini altýnda 
LOADLIN.ZIP ismi ile kaydedilmiº olacaktýr. Yapmanýz gereken bu 
yazýlýmý ve mevcut çekirdeðinizi (/vmlinux) DOS kýsmýný aktarmaktýr. (son 
yýllarda pek kullanýlmaktadýr.) 

 
Bütün bu adýmlardan sonra artýk elinizde çalýºmaya hazýr bir linux makine 
vardýr. Makineyi kapatýp tekrar açýn . ekranda çekirdek mesajlarý geçtikten 
sonra: 
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Login:  
Belirecektir. Buraya root yazýn ve sisteme girin. Ýlk deneme için  
 
# shutdown �rf now  
 
yazabilirsiniz. Linux bir makine çalýºtýðý sürece hafýza içerisinde birçok tampon 
beelek açar. Mümkün olduðu kadar makineyi kapama tuºuna basarak 
kapatmayýn. Shutdown komutu iºletim sisteminin tampon belleklerde tuttuðu 
bilgileri güncellemesini saðlayacaktýr. �r paremetresi sitemin reboot etmesini 
saðlayacaktýr. Bilgisayarý kapatmak için 
 
# shutdown �hf now 
 
komutu kullanabilirsiniz. Burada yer aln h paremetresi sistemin �halt� edeceðini 
(tamamen kilitleme) ve bir daha açýlmayacaðýný belirtir. 
 
Sistemde çalýºmaya baºlamak üzere ilk iº olarak kendinize çalýºmak amacýyla bir 
kullanýcý tanýmlayýn. Sistemde baºka kullanýcý olacaksa, onlar için de hesap 
açacaksýnýz. Kullanýcý hesabý açmak için 
 
# adduser 
 
komutu kullanýlýr. adduser (veya useadd) komutu, kullanýcý ismi, isim ve soyad, 
GID (grup kimliði), UID (kullanýcý kimliði) gibi birtakým sorular sorulacaktýr. Bu 
komut hakkýnda detaylý bilgiyi Sistem Yönetimi bölümü altýnda bulabilirsiniz. 
root  kullanýcýsý sistem üzerinde sýnýrsýz yetkiye sahip olduðundan sistem 
dosyalarýný kazara deðiºtirmenize veya silmenize sebep olabilir. 
 
ªimdi yeni hesabýnýzla sisteme girebilirsiniz. ALT F1�den ALT F6�ya kadar olan 
tuºlarla birden çok ekranda (sanal akranlar) ayný anda çalýºabilirsiniz.  
Bu noktadan sonra bazý uygulamalarýn ayarlamalarýný yapmanýz gerekecek. 
 
Açýlýº esnasýnda makinanýzýn ismi /etc/rc.d/rc.M dosyasýnda belirlenir. Bu 
dosyayý uygun ºekilde deðiºtirerek makinanýzýn ismini de yeniden 
tanýmlayabilirsiniz. Makinenizin ilk ismi darkstar olacaktýr. Eðer TCP/IP að 
üzerinde çalýºýyorsanýz, /etc/HOSTNAME dosyasýnýn içeriðini deðiºtirerek veya 
hostname komutu kullanýlarak makine ismi de deðiºtirilebilir. 
 
2.4.1 Baºlangýçta 
 
Önceki bölümde sisteme girmek için ºifresi olmayan �root� kullanýcýyý 
kullanmýºtýk. Bu kullanýcý sistemde en fazla yetkiye sahip kullanýcý olup sistem 
görevlisi (sorumlusu) adýný alýr. Eðer root dýºýnda bir kullanýcý hesabý 
tanýmlanmýºsa onu kullanýn. ªifre yazýldýktan sonra komut istemcisine, yani 
kýsaca kabuk dediðimiz programa gelir. ªifre yazýlýrken, baºkalarýnýn görmemesi 
için ekrana basýlmaz, imleç sabit kalýr. 
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Kullanýcý isimleri veya ºifrelerde büyük ve küçük harfler arasýnda fark vardýr. 
Root, root, RooT farklý kullanýcýlarý iºaret eder. Sisteme ilk giriºte aºaðýdaki gibi 
bir satýrla karºýlaºacaksýnýz. 
 
Welcome to Linux 1.2.13. 
 
Linux login: root 
Pasword: 
Last login: Thu Feb 13 12:46:35 on tty 1 
Linux 1.2.13. 
You have mail. 
Linux: ~# 
 
Genellikle komut istemcisinin sonundaki karekter, root kullanýcýsý için #, diðer 
kullanýcýlar için $ olur. Bu karekterlerden önce de makine ismi yeralýr. MS-
DOS�ta olduðu gibi burada UNIX komutlarýný girebileceðiniz kabuk (shell) 
üzerindesiniz. 
 
ªifreyi deðiºtirmek için kullanýlan komut passwd�dir. Bir kullanýcý sadece kendi 
ºifresini deðiºtirirken root!a herkesin ºifresini deðiºtirme yetkisi verilmiºtir. 
Herhangi bir sistemde hesap ºifrenizi unutursanýz, bunu sadece root 
deðiºtirebilir. root  iken passwd yazýn ve enter tuºuna basýn. 
 
linux:~#  passwd 
Changing password for root 
Enter new password: 
Re-type new password: 
Password changed. 
linux:~# 
 
ºifrenizi iyi saklayýn. root  ºifresini ele geçiren birisi sistemde istediði 
deðiºiklikleri yapabilir. ªifre seçimi için Linux Ýºletim Sisteminde Güvenlik 
konusuna bakýn. 
 
Linux komutlarý hakkýnda bilgi almak için man komutu kullanýlýr. Eðer kurulum 
aºamasýnda man dosyalarýnýn kopyalanmasý sorusuna olumlu yanýt verilmiºse 
bunlar /usr/man dizini altýnda bulunur. Örneðin passwd komutu hakkýnda 
detaylý bilgi almak için 
$ man passwd 
yazýlýr. Tüm man dosyalarý /usr/man dizini altýnda 8  ayrý dizinde saklanýr 
(man1...man8).  bazý komutlarýn man dosyalarý birden fazla dizin altýnda 
bulanabilir. Bir dosya komut hakkýnda bilgi verirken diðeri sistem 
programcýlarýna yönelik olabilir. Örnek olarak mount komutu, hem 2 hem de 8 
numaralý man dosyalarýyla birlikte arºivlenmiºtir. C programlayýcýsý, mount 
komutuna ulaºmak için  
$ man 2 mount  
yazarken, normal kullanýcý, 
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$ man 8 mount 
yazmalýdýr. Bunun yanýnda baºlýðýnda belirli bir anahtar sözcüðü içeren tüm 
man dosyalarýný araºtýrmak için apropos komutu kullanýlýr.her komut, bir veya 
birden çok parametre alabilir. Örnek olarak,  
 
find .-name �*.txt� �print 
 
komutu, bulunduðunuz yerden itibaren tüm dosyalarý araºtýracak ve bunlarýn 
arasýndan sonu .txt ile bitenleri ekrana basacaktýr. Parametreler genel olarak �-� 
iºaretleri ve bu iºaretten gelen parametre ismi ile belirtilirler. 
 
2.4.2 Sorun Çýktýðýnda 
 
Çýkabilecek en önemli sorun bilgisayarýn açýlmamasýdýr. Bunun birçok sebebi 
olabilir. Açýlýº esnasýnda ilk olarak LILO çalýºýr. Çekirdek yüklenir. Hizmet 
veren yazýlýmlar teker teker çalýºmaya baºlar. 
 
Her aºmada birçok satýrda durumunu belirtecektir. Çalýºan yazýlýmlar veya 
yazýlým parçalarýnýn her biri birbirinden baðýmsýz olduðu için açýlýº sýrasýnda 
geldiðiniz nokta çok önemlidir. LILO çalýºmadýðýnda veya çekirdek yüklenirken 
takýlýrsa boot disketi ile rahatlýkla sistemi açabilirsiniz. Örnek olarak Linux 
yüklü disk bölümünüzün /dev/hda2 olduðunu varsayalým. Boot disketi parametre 
isteðinde 
 
mount root = /dev/hda2 
 
yazmanýz yeterli olacaktýr. Bu durumda boot disketinde yer alan çekirdek ile 
belirttiðiniz bölümde yer alan Linux hiyerarºisi açýlacaktýr. Çalýºan bu 
sisteminiz içerisinde artýk hatanýn kaynaðý daha rahat bulabilirsiniz. 
 
Çekirdeðin yükleme esnasýnda takýlmasý büyük ölçüde çekirdeðin donanýmý doðru 
belirleyememesinden çýkar. Örneðin ethernet kartýnýzý yanlýº tanýmýº olabilir. Bunu çözmenin 
temel yöntemi çekirdek içerisinde kullanmayacaðýnýz donanýmlara iliºkin destekleri 
kaldýrmak veya çekirdeðe yardýmcý olabilecek açýlýº parametreleri vermek. 
 
Çalýºan sisteminizde bir arýza meydana gelip de makine aniden çalýºmamaya 
baºlarsa en son yaptýðýnýz deðiºiklikleri gözden geçirin.  
 
Sisteminizin çalýºmasý her zaman Linux�dan kaynaklanmayabilir, donaným ile 
ilgili sorunlar da yaºayabilirsiniz. Rastgele davranýºlar, durup dururken 
çakýlmalar, panik mesajlarý altýnda, bozuk sabit diskler, normalden yüksek 
frekansta çalýºtýrýlan iºlemciler ve sistem saatine göre yavaº kaçan veya bozuk 
RAM�ler yatabilir. 

2.5 Linux Komut Yapýsý  

UNIX ve benzeri iºletim sistemlerinde kullanýcýnýn komut yazmasýný saðlayan, 
bu bu komutlarý yorumlayarak gerekli iºlemleri yapan programlara kabuk (shell) 
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denir.Unýx�te  bir kullanýcý bir dizi kabuktan istediðini seçebilir. Kullandýðýnýz 
kabuk ne olursa olsun, gerek kabuktan kaynaklanan gerekse UNIX komutlarýnýn 
uyduðu bazý standartlar vardýr. Bunlar: 

 UNIX�te (ve Linux�te) bütün komutlar ve dosya isimlerinde büyük küçük 
harf ayrýmý önemlidir. Sistem komutlarýnýn ve dosyalarýn çoðu küçük 
harfle yazýlýr. 

 Bazý özel karakterler kullanýlamaz. 
 UNIX�te komutlara seçenek verirken seçenekten önce �-� karakteri 

kullanýlýr. örneðin ls �l 
 UNIX komutlarý tersi istenmedikçe girdilerini standart girdiden (klavye) 

alýr, çýktýlarýný standart çýktýya (ekran) yazar. 
 UNIX kabuklarý komut satýrýndan verilen komutu çalýºtýrmadan önce bir 

dizi karakteri yorumlayarak dosya adlarýna çevirirler. Bu karakterler: 
o * 0 dahil herhangi bir sayýda karakter yerine geçer. Örneðin rm * 

komutu bütün dosyalarý siler, ls �l a* komutu �a� ile baºlayan 
dosyalarýn listesini verir. 

o ? tek bir karakter yerine geçer.  
o [] karakterleri arasýnda yazýlan liste içindeki herhangi bir harfe 

dönüºtürülür. Örneðin cp *[abc] /tmp komutu �a�, �b� ya da �c� ile 
biten bütün dosyalarý /tmp dizinine kopyalayacaktýr. Liste içinde 
aralarýna �-� iºareti koyarak aralýklar verebilirsiniz. Örneðin, [A-Z]* 
büyük harfle baºlayan bütün dosyalar anlamýna gelir. Liste içindeki 
�^� karakteri, sonrasýnda bilirtilen liste dýºýndaki bütün karakterler 
anlamýna gelir. Örneðin *[^0-9]* adýnda rakam olmayan herhangi 
bir dosya anlamýna gelecektir. 

2.6 Dosya ve Dizin Yapýsý 

UNIX altýnda bazý karakterlerin özel anlamlarý vardýr. Dizin ve dosya isimlerinin baºýnda 
nokta olmasý dosyalarýn gizli olduðunu gösterir ve parametresiz yazýlan ls komutuyla 
görünmez. 
 
Dosya ve dizin isimleri 255 karakteri aºamazlar. 
 
Sisteme girince önceden tanýmlanmýº bir dizin altýnda bulunursunuz. Bu dizin normal 
kullanýcýlar için genellikle /home/ ve ardýndan gelen kullanýcý dizini ismidir. Bulunduðunuz 
dizinin ismini görmek için pwd (print working directory) yazýlýr.  
 
$ pwd 
/home/gorkem 
$ 
 
UNIX komut yapýsý DOS�a çok benzer. Dizin deðiºtirmek için cd, dizin yaratmak için mkdir 
komutlarý kullanýlýr. 
 
$ cd / 
$ pwd 
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/    Hiyerarºik bir sýraya sahip olan UNIX�te üstte / dizini (kök dizin) yeralýr. Sistemdeki tüm 
diðer dosya ve dizinler bunun altýnda toplanýrlar. 
 
~    Ýºareti, kullanýcýnýn ev dizinini gösterir. Ev dizinine geçip, mkdir komutu ile benim isimli 
bir dizin yaratalým.  
 
$ cd ~ 
$ pwd 
/home/gorkem 
$ mkdir /home/gorkem/benim 
 
2.6.1 Dosya Listesi ve Ýçeriklerinin Görüntülenmesi 

 
Dosya ve dizinleri görebilmek için ls komutu kullanýlýr. parametresiz yazarak bulunduðumuz 
dizinler hakkýnda bilgi alýnýr. Linux altýnda deðiºik uzantýlý dosyalar okunabilirliði artýrmak 
için farklý renklerde görülür. /etc/DIR_COLORS dosyasý, dosya renklerini ayarlar. Bu 
dosyayý deðiºtirerek belirli dosyalar için istenilen renkleri göstermesini saðlayabiliriz. 
 
Linux:~$ ls 
README article.txt    mail     typescript 
adres   linux     perl 
ls komutu �a parametresiyle birlikte kullanýlýrsa normalde gözükmeyen ve nokta karakteriyle 
baºlayan dosya ve dizinleri de gözükür. 
 
linux:~$ ls �a 
.            .bashrc         .term      article.txt    typescript 
..           .kermrc        .xinitrc         linux 
.Xdefaults     .less        README   mail 
.bash_history     .lessrc   adres   perl 
 
-l parametresi dosyalar hakkýnda tüm bilgiyi verir. Bunlar, dosyanýn sahibi, ne zaman 
yaratýldýðý, sahibi ve grubu gibi bilgilerdir. 
 
linux:~$ ls �al 
total 91 
drwxr-xr-x  6   gorkem    users      1024  Feb 13 12:56 . 
drwxr-xr-x  4   root         root     1024  Jan 7 1980 .. 
-rw-r--r--  1   gorkem    users      390  Feb 13 12:56 .Xdefaults 
-rw-r--r--  1   gorkem    ftpadm    230   Feb 13 12:57 .bash_history 
-rw-r--r--  1   gorkem    users      1  Feb 13 12:57 .bashrc 
-rw-r--r--  1   gorkem    users      163  Nov 24  1993 .kermrc 
-rw-r--r--  1   gorkem    users      34  Nov 24  1993 .less 
-rw-r--r--  1   gorkem    users      114  Nov 24  1993 .lessrc 
drwxr-xr-x  2   gorkem    users      1024  Jan 7 1980 .term 
-rw-r--r--  1   gorkem    users      87  Feb 13 12:56 .xinitrc 
-rw-r--r--  1   gorkem    users      26264  Feb 13 12:53 README 
-rw-r--r--  1   gorkem    users      2795  Feb 13 12:55 adres 
-rw-r--r--  1   gorkem    users      47970  Feb 13 12:53 article.txt 
drwxr-xr-x  2   gorkem    users      1024  Feb 13 12:54  linux 
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drwxr-xr-x  2   gorkem    users      1024  Feb 13 12:54  mail 
drwxr-xr-x  2   gorkem    users      1024  Feb 13 12:54  perl 
-rw-r--r--  1   gorkem    users      0  Feb 13 12:57 typescript 
 
yukarýda �a ve �l parametrelerinin birleºtirilmiº hali gözükmektedir.  
 
Dosyalarýn içeriklerini gösteren birkaç komuttan en pratiði less�tir. Ok tuºlarý ile dosya içinde 
hareket edebilir ve q karakteri ile dosyadan çýkarsýnýz. Dosyanýn içeriði birden fazla sayfadan 
ibaretse dosya sayfalar halinde ekrana gelir. Tüm dosyayý ekrana basmak için cat kullanýlýr. 
 
$ cat README 
 
bir dosyanýn baºýndan ve sonundan itibaren belirli miktarda satýrý ekrana getirmak de 
mümkündür. Bunun içinde head ve tail komutlarý kullanýlýr. 
linux:~$ head �6 README (dosyanýn ilk 6 satýrýný ekrana basar) 
This is the README file for the 28 August 1994 public release of the Info-Zýp group�s 
portable UnZip zipfile-extraction program (and related utilities). 
 
Unzip512.zip   portable  UnZip, version 5.12, source code distribution  
Unzip512.tar.Z  same as above, but compress�d tar format 
 
linux:~$ tail �3 README (dosyanýn son 3 satýrýný ekrana getirir.) 
 
--Greg Roelofs (Cave Newt), UnZip maintainer/container/explainer and developer guy, with 
inspiration from David Kirschbaum 
 
2.6.2 Dosyalarýn Kopyalanmasý 

 
Dosyalarý kopyalamak için cp ve bir yerden baºka bir dizine almak için mv komutu kullanýlýr. 
mv komutu, ayný zamanda dosya isimlerini deðiºtirmek üzere de iºletilebilir. 
 
linux:~$ cp article.txt /tmp    (article.txt isimli dosyayý /tmp dizinine kopyala) 
 
linux:~$ mv article.txt /tmp/article   (article.txt isimli dosyayý /tmp dizini altýna, ismini article 
olarak  deðiºtirerek koy.) 
 
Kopyalama iºlemi sadece dosyalar üzerinde deðil, dizinler üzerinde de yapýlabilir. Farklý 
dosya sistemleri üzerinde olmamak kaydýyla bir dizin ve altýndaki herºeyi, baºka bir dizine 
kopyalayabilir veya hareket ettirebiliriz. Kopyalarken bu iºlem için �R parametresi kullanýlýr. 
mv komutu için �r parametresine gerek yoktur. 
 
$ cp �R /home/gorkem/temp  /tmp   (/home/gorkem/temp  dizini ve içindeki her dosyayý  /tmp 
altýna kopyala) 
$ mv article.txt ~/benim   (article.txt isimli dosyayý çalýºma dizini altýndaki benim dizinine 
kopyala) 
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2.6.3 Dosyalarýn Silinmesi 

Bir daha kullanýlmayacak olan dosyalar, rm komutu ile silinebilir. Linux altýnda silinen bir 
dosyanýn geri dönüºü olamaz. rm komutuyla birlikte �i parametresi kullanýlýrsa, linux, 
dosyayý silmeden önce kullanýcýnýn da onayýný alýr. 
 
linux:~$ rm �i README  
rm: remove �README�?y  (sileyim mi?) 
linux:~$ 
 
 
Eðer dosya ismi � karakteri ile baºlýyorsa, rm komutunu kullandýðýnýz zaman dosya ismi bir 
parametre olarak algýlanacak ve hata verecektir. Bunun için dosya isminden önce � 
karakterleri yerleºtirilmelidir.  
lnux:~$ rm -- -dosya 
 
bir dizin boº iken rmdir komutu ile silinebilir, eðer boº deðilse bu komut iºe yaramaz. Onun 
yerine rm komutunu �r parametresi ile kullanýrýz. 
 
lnux:~$ rm mail 
rm: mail: is a directory 
linux:~$ rm �rf linux/    (linux dizini içindekilerle birlikte silinir. 
 
-f parametresi ile kullanýcýnýn onayýný almadan tüm dosyalarý tek adýmda silmek mümkündür. 
Bulunduðumuz dizindeki tüm dosyalarý silmek için * karakterini kullanýn. 
$ rm * 
 
3. KABUK ÝªLEMLERÝ 
 
Sisteme girdiðiniz anda kabuk programýnýn çalýºtýrýldýðýndan bahsetmiºtik. Bu 
andan sonra yapacaðýnýz tüm iºlemler bu kabuk programý tarafýndan yönetilir ve 
denetlenir. Kabuk, klavyeden girilen komutlarý çalýºtýrarak bir arabirim görevi 
yapar. UNÝX (ve Linux) altýnda geliºtirilen sayýsýz kabuk çeºidi ve   bunlarýn her 
birinin kendine ait özelliði vardýr. Her programcý kendi zevkine hitap eden 
kabuðu seçebilir, sistemde yer alan kullanýcýlar farklý kabuklar üzerinde 
çalýºabilirler.     
 
O an hangi kabuk üzerinde ye aldýðýmýzý öðrenmek için echo $SHELL yazýn. 
 
$ echo $SEHELL 
/bin/bash 
Sýkça kullanýlan kabuklar, 
 
sh (Shell ya da Bourne shell): Ýlk UNIX kabuðu. 
 
Ksh (Korn Shell): sh uyumlu, bir çok ek programlama özelliði içeren bir kabuk. 
Bu kabuk da yaygýn bir kitle tarafýndan kullanýlýyor. 
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bash (Buourne Again Shell): Kullaným kolaylýðý bakýmýndan en çok raðbet gören 
bash, GNU tarafýndan kaynak kodu olarak daðýtýlýyor. bash sh ve ksh 
uyumluluðunu korurken, özellikle etkileºimli kullanýma yönelik (komut  
tamamlama, gibi) bir çok yenilik de içerir. Bu yazýnýn hazýrlandýðý 1997 Temmuz 
ayý baºlarýnda Bash 2.0.1 sürümü çýkmýºtý. 
 
csh(C Shell): Berkeley Üniversitesi�nde geliºtirilen csh�nin C diline benzer bir 
programlama yapýsý vardýr. 
 
Tcsh: csh�n biraz geliºtirilmiº hali. 
Yukarýdaki kabuk programlarýndan sh, ksh ve bash birbirleriyle uyumludur ve 
yukarýda en ilkelden en geliºmiºe göre sýralanmýºtýr. Ayný durum csh ve tcsh için 
de geçerlidir. Kullanýlan shell genellikle kiºisel ibr tercih nedeni olsa da, bütün 
sistem scriptleri sh ile yazýldýðýndan, sistem yöneticilerine sh ailesinden bir 
kabul kullanmalarý önerilir.  
Kabuk programlarý genellikle 7bin dizini altýnda yer alýr. Kullanýcýnýn sisteme 
girerken hangi kabuðu kullanacaðý  /etc/passwd dosyasýnda yer alýr. Bunu 
deðiºtirmek için chsh (change shel) komutunu kullanabilirsiniz. 
 
$chsh 
Password: 
Changing the login shell for cagri    
Enter the new v alue, or press return for the default 
 
Login shell[/bin/sh]:/bin//bash 
$ 
 
Sisteminizde NIS kullanýlýyorsa chsh yerine yppasswd �s komutunu 
kullanmalýsýnýz. 

3.1 Yönlendirme  

Kullanýcý ekranda yazdýðý bir komutun neler yaptýðýný en rahat  ºekilde komut 
tarfýndan ekrana yönlendirilen bilgilerden anlayabilir. Program, kullanýcýyý 
bilgilendirme amacýyla mümkün olduðu kadar çok, fakat ortalýðý fazla 
karýºtýrmamak için de mümkün olduðu kadar az bilgiyi ekran vermelidir. 
 

3.2 Standart Girdi, Çýktý ve Hata  

Linux�ta, programýn ekrana yazýlan bilgiyi iki sýnýf altýnda toplayabiliriz. 
Birincisi, olaðandýºý bir durumu bildiren standart hata, diðeri de her türlü verini 
yazýldýðý standart çýktý. Program çalýºtýrýldýðý andan itibaren bu iki kanal 
üzerinden akan ilgiler, programýn çalýºtýðý sanal terminale yazýlýrlar. Program 
girdileri standart girdi aracý olarak klavyeden alýr. 
 
Eðer bu bilgiler bir ekran boyutundan(25 satýr) fazla tutuyorsa bazý satýrlar 
programcýnýn gözünden kaçabilir. Bunu önlemek amacýyla standart çýktý ve hata 
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dosyaya yazýlacak ºekilde ayarlanabilir. Yönlendirme olarak da bilinen bu iºlem 
UNIX altýnda (DOS�ta olduðu gibi) > karakteri ile gerçekleºtirilir. 
 
Örnek olarak o an bulunduðunuz dizinde yer alan dosyalarý ekran getirin : 
 
$ Is-al 
 
bu komut standart çýktý olarak dosyanýn bilgilerini ekrana getirecektir. Bu 
çýktýyý, bir dosyaya yönlendirelim ve dosyanýn içeriðine göz atalým: 
 
linux:$ Is-al > liste 
linux:$ cat liste 
total 16 
drwxr-xr-x 5 gorkem users        1024 Feb 13 13:10 . 
drwxr-xr-x 5 4 root  root            1024 Jan 7 1980 .. 
-rw-r--r--  1 gorkem users      390 Feb 13 12:56  .Xdefaults 
-rw-r--r--  1 gorkem ftpadm   2016 Feb 13:099 .bash_history 
-rw-r--r--  1 gorkem users       1 Feb 13 12:57 .bashrc 
-rw-r--r--  1 gorkem users       163 Nov 24  1993 .kermrc 
-rw-r--r--  1 gorkem users       34 Nov 24  1993 .less 
-rw-r--r--  1 gorkem users       114 Nov 24 1993  .lessrc 
drwxr-xr-x   2 gorkem users    1024 Jan 7 1980  .term 
-rw-r--r--  1 gorkem users        87 Feb 13 12:56  .xinitre 
-rw-r--r--  1 gorkem users        2795 Feb 13 13:06  adres 
-rw-r--r--  1 gorkem users        0 Feb 13 13:10  liste 
drwxr-xr-x   2 gorkem users    1024 Feb 13 12:54  mail 
drwxr-xr-x   2 gorkem users    1024 Feb 13 12:54  perl 
-rw-r--r--  1 gorkem users        0 Feb 13 13:10  typescript 
linux:$ 
 
 karakteri standart hatayý dosyaya göndermez. Bu iºlem için 2> kullanýlýr. 
 
Ama hatayý görebilmek için, hata yaratan bir komut yazmalýyýz, deðil mi? 
 
$ Is/deneme 
/deneme : No such file or directory 
$ Is/deneme 2> hata 
$ cat hata 
/deneme : No such file o directory 
 
aºaðýdaki komutun iºletilmesinin ardýndan standart çýktý oku1 dosyasýna, 
standart hata ise oku2 dosyasýna yazýlacaktýr. Bu dosyalarý komutu 
çalýºtýrdýktan sonra incelemek suretiyle neler olup bittiðini anlamak mümkün 
olur. 
 
$ mkdir/deneme                (deneme isimli bir dizin yarat) 
$ touch/deneme/gecici      (gecici isimli bir dosya yarat) 
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$ cat/deneme 2>oku2>oku1 
 
kabuk standart çýktý ve standart girdi için sýrayla 2 ve 1 numaralarýnýn 
kullanýmýna izin verir. Yukarýda yer alan son komutta, standart hata mesajlarý 
için 2 kullanýlarak hatalar oku2 dosyasýna yazýlmýºtýr. Aºaðýda, çekirdek 
derlemek için sürekli kullandýðým program yer alýyor: Yönlendirme sayesinde 
ekrana gelmesi gereken mesajlar kullanýlmayan 9. sanal konsola yönlendiriliyor. 
 
# make config 
# make dep >/dev/tty9 
# make clean >dev/tty9 
# time make zImage >/dev/tty9 
 
son satýrdaki time komutu, kendinden sonra gelen  komutun  ne kadar zaman 
içinde  çalýºtýrýldýðýný gösterir. Çekirdek derlemede geçen zaman , makinenin 
gücü hakkýnda bir fikir verebilir. Peki ne hata, ne de çýktýyý ekranda görme 
istemiyorsam ne yapmalýyým? Bunun için standart çýktý ve hatayý bir araya 
getirerek yönlendirilen her çýktýnýn kaybolduðu�kara deliðe�atamak yeterlidir: 
 
$ Is/ deneme>dev/null2&1 
 
yukarýdaki komutun yazýlýº sýrasýna dikkat edin. 
 

Standart çýktý ya da standart hatayý yönlendirirken, > iºareti kullanýrsanýz. Dosya yoksa, 
oluºturulur ve komutun çýktýsý dosyaya yazýlýr. Dosya varsa, içeriði yok olur, ve komutun 
çýktýsý dosyanýn içeriði olur. Var olan bir dosyanýn eski içeriðini tamamen silmek deðil de 
komutun çýktýsýný dosyaya eklemek istiyorsanýz >> kullanmalýsýnýz. Bu durumda dosya varsa 
komutun çýktýsý dosyanýn eski içeriði korunarak sonuna eklenir, dosya yoksa oluºturulur ve 
komutun çýktýsý dosyaya yazýlýr. Örneðin: 

$ echo deneme1>>deneme.txt 
$ cat deneme.txt 
denme1 
$ echo deneme2<<denem.txt 
$ cat deneme.txt 
deneme1 
deneme2 
$ 
 
örnekte görüldüðü gibi ilk komut deneme.txt dosyasýný oluºturdu. Ýkincisi ise 
oluºan dosyanýn içeriðini koruyarak ikinci komutun çýktýsýný bu dosyanýn sonuna 
ekliyor. 
 
Standart hata ve çýktýya ek olarak UNIX� in desteklediði bir yönlendirme daha 
vardýr: standart girdi sayesinde bir dosyayý oluºturan satýrlar, bir komut veya 
programa yönlendirilebilir. Daha önce bir etin editör kullanarak hazýrlamýº 
olduðumuz raporu patrona kýsa yoldan göndermek için, 
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$ mail -s �rapor� patron< rapor.txt 
 
dosyanýn içeriði, mil komutuna girdi olmuº ve rapor.txt dosyasý patron 
kullanýcýsýna �rapor� konu baºlýðý ile e-posta ile gönderilmiºtir.  
 

3.3 Boru (pipe) Ýºlemleri 

Bazý durumlarda, bir komutun çýktýsý diðer bir komuta yönlendirilebilir. Baºka 
bir deyiºle, komutun standart çýktýsýný bir dosyaya deðil, bu çýktýyý iºleyecek 
baºka bir komuta yönlendirmek istiyorsunuz. Bu amaçla UNIX altýnda (yine 
DOS�ta olduðu gibi) boru ( | ) karakteri  kullanýlýr. Bu karakter, kendinden önce 
gelen komut veya komut serisinin çýktýsýný, kendinden sonra gelen komuta 
gönderir. Örneðin bir dizinde yer alan tüm dosyalarý yazýcýya aktarmak için, 
  
$ ls -al | lpr 
 
komutlarý kullanýlabilir. Artýk ls-al komutunun ekrana vermesi gereken tüm 
bilgiler, lpr komutuyla yazýcýya gönderilmiºtir. Ýlk komutun standart çýktýsý, 
ikinci komuta standart girdi olarak atanýr. Diðer bir örnekte, README 
dosyasýnda kaç satýr olduðu bulunuyor.bir dosyadaki veya komut çýktýsýndaki 
satýr, karakter ve kelime sayýlarýný bulmak için wc komutunu kullanabilirsiniz. 
 
$ who | wc -l 
40 
 
yönlendirme, bir programdan bir dosyaya yapýlabilir, fakat bir programdan 
baºka bir programa yönlendirme yapýlamaz. Benzer ºekilde, iki dosyanýn 
arasýnda pipe iºlemi uygulamak mümkün olmaz. 
 
# ps -aux | grep inetd | grep -v grep|awk �{print $2}�  | xargs kill -l 
 
Yukarýdaki örnek zorlama bir örnek deðil, bir Linux sistem yöneticisinin her an 
kullanmasý gerekebilecek türden.  
 

3.4 Çok görevlilik 

UNIX�in en büyük silahlarýndan biri süreçtir. Her süreç sistemde baðýmsýz çalýºan, birbirini 
etkileyen ve her biri kendi kaynaðýný kullanan programdýr. Süreçler arka planda veya kabuðun 
kontrolünde çalýºabilir. Çekirdek, her sürecin kullandýðý sistem kaynaðýndan haberdar olur ve 
bu kaynaklarýn süreçler arasýnda adilce paylaºýlmasýndan sorumludur. 
 
Bir süreç, aksi belirtilmedikçe çalýºtýðý süre içinde klavyeden  bilgi alýr ve ekrana 
bilgi verir. 
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Kullanýcýlardan haberi bile olmadan çalýºan süreçler, Linux makinesindeki G/Ç 
iºlemlerini gerçekleºtirebilmek için sürekli faaliyet içinde bulunurlar. Onlarca 
süreçten bazýlarý kullanýcýlarýn sisteme girmesini saðlarken (getty) bazýlarý da 
WWW ve FTP gibi internet tabanlý istekleri yerine getirir. 
 
3.4.1 Arka Planda Çalýºtýrma 
 
Bir komutu arka planda çalýºtýrmak için, komutun sonuna & karakteri getirilir. Komutu 
girdikten sonra tekrar kabuk istemcisine düºer ve kalýnan yerden devam edilebilir. Program, 
arka planda diðer süreçlerle çakýºmadan bir süre çalýºýr ve iºi bittiðinde durur.  
 
$ sort buyuk_dosya>buyuk_dosya.sirali & 
[1] 772 
 
komutun arka plana atýlmasýndan sonra ekranda yer alan 1, sürecin sýra numarasýný, 772 sayýsý 
ise süreç kimliðini (Process ID) gösterir. Her program, sistem kaynaklarýný biraz daha 
azalttýðýndan Linux�çularýn deyimiyle makine yavaºlar. 
 
Çalýºan programlarýn listesini görmek için ps komutunu kullanýn. Hiç parametre 
vermeden yazýlýrsa sadece üzerinde çalýºýlan kullanýcýnýn süreçleri ekrana gelir. 
Sýk kullanýlan bir baºka parametre dizisi de uax tir. Bu sayede sistemdeki o anda 
çalýºýlan tüm programlar daha ayrýntýlý bir ºekilde ekrana listelenir.  
 
$ ps 
PID TTY STAT TIME COMMAND 
   76 v02 S     0:00  -bash 
   111 v02 R   0:00 ps 
$ ps -uax  
USER    PID  %CPU  %MEM SIZE RSS TTY STAT START TIME  
COMMAND 
bin               63  0.0  5.5  64  364  ?  S  11:12  0:00  /usr/sbin/rpc.portmap 
gorkem 76  0.0  9.7  101  644  v02  S  11:12  0:00 -bash 
gorkem 112  0.0  5.0  59..332  v02  R  11:16  0:00 ps -aux 
root       1  0.0  5.0  56  332  ?  S  11:12  0:00  init [5] 
root       6  0.0  4.2  35  284  ?  S  11:12  0:00  bdflush (daemon) 
root       7  0.0  4.2  35  284  ?  S  11:12  0:00  update (bdflush) 
root          48  0.0  5.1  45  340  ?  S  11:12  0:00 /usr/sbin/crond -110  
root       59  0.0  5.5  53  364  ?  S  11:12  0:00 /usr/sbin/syslogd 
root       61  0.0  5.0  44  336  ?  S  11:12  0:00 /usr/sbin/klogd 
root       65  0.0  5.5  62  364  ?  S  11:12  0:00 /usr/sbin/inetd  
root            67  0.0  5.8  79  388  ?  S  11:12  0:00 /usr/sbin/rpc.mountd 
root            69  0.0  6.0  88  400  ?  S  11:12  0:00 /usr/sbin/rpc.nfsd 
root            75  0.0  9.9  115  660  v01  S  11:12  0:00 -bash 
root            77  0.0  4.6  52    304  v03  S  11:12  0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 
root            78  0.0  4.6  52    304  v04  S  11:12  0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 
root            79  0.0  4.6  52    304  v05  S  11:12  0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 
root            80  0.0  4.6  52    304  v06  S  11:12  0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 
root            81  0.0  5.5  42    368  ?  S  11:12  0:00 gpm -t ms 
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Burada yer alan bilgiler sýrasýyla: 

 PID: Süreç numarasý. Her sürecin farklý bir numara almasý sistem 
tarafýndan düzenlenir.  

 %CPU: Ýºlemcinin % olarak ne kadarý süreç tarafýndan kullanýlýyor?  
 %MEM: % olarak hafýzada kapladýðý yer. 
 SIZE: Programýn toplam kullandýðý bellek alaný (KB). 
 RSS: Programýn bellekte kapladýðý gerçel alan. Bu deðer paylaºýlan sistem 

kütüphaneleri (shared library) nedeniyle genellikle SIZE deðerinden 
küçüktür. 

 TTY: Sürecin çalýºtýrýldýðý (sanal) terminal. 
 STAT: Süreç o sýrada ne yapýyor? 

 S: Uyumakta, genellikle sürecin bir G/Ç iºlemi (örneðin farenin 
hareketi ya da aðdan gelecek veriler) beklemesi sýrasýnda olur.  
 R: Çalýºabilir. Çalýºabilir süreçler, gereksinim duyduklarý bütün 
sistem kaynaklarýna sahip olan süreçlerdir. Çekirdek (tek iºlemcili bir 
makinede) belirli aralýklarla bu süreçlerden sadece birini çalýºtýrýr. 
 T: Durmuº. Sürecin kullanýlmasý tarafýndan (örneðin CTRL-Z 
tuºlarýna basýlarak) durdurulmasýnda görülür. 
 Z:  Zombie. Bu tür süreçler, kendisini çalýºtýran sürece mesaj 
býrakmadýklarýndan takýlmýº süreçlerdir. Öldürülemezler ancak sistem 
kaynaklarýný da kullanamazlar. 
 D: Kesilemez uykuda.Bazý G/Ç iºlemleri o sýrada bu iºlemi yapan 
sürecin kesilmemesini gerektirir. Böyle durumdaki süreçleri de ilgili G/Ç 
iºlemi bitinceye kadar öldüremezsiniz. 

 
 START: Sürecin çalýºtýðý zaman. 

 
 COMMAND: Komut satýrýndan girilen programýn ismi. 

 
ps komutuna bilgisayar üzerinde çalýºtýðýnýz her an ihtiyaç duymanýz 
mümkündür. Bu yüzden       çeºitli parametrelerle iyi bilinmesi gerekir. 
 
3.4.2 Klavye Üzerinden Kesinti 
 
Linux (ve UNIX) altýnda, klavyeden bazý tuº kombinasyonlarý yardýmýyla çalýºmakta olan 
program kesintiye uðratýlabilir. 
 
Klavyeden kabuk komut satýrýna yazýlan bir programýn uzun sürmesi halinde, 
eðer daha önceden komutun arkasýna & iºareti koyup arka planda çalýºýr halde 
býrakýlmamýºsa, klavyeden yapýlan bir müdahale ile durdurulup arka planda 
çalýºtýrýlabilir. Örneðin, uzun sürmesi beklenen bir komutu klavyeden yazalým ve 
ardýndan CTRL-Z tuºlarýna basýlýr. 
 
Linux:/etc/rc.d# find/usr-name �o*� -print 
/usr/bin/od 
/usr/lib/lilo/doc/other.fig 
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/usr/lib/lilo/doc/other.tex 
/usr/man/man1/ad.1.gz 
 
[1]+ Stopped  fin/usr-name �o*� -print 
linux:/etc/rc.d# 
 
Bu esnada sürecin çalýºmasýna ara verilmiº. Fakat program tamamen 
durmamýºtýr. Programýn çalýºmasýný arka planda sürdürmek için bg komutu 
kullanýlýr. 
 
$ bg 
 
bu komutu tekrar komut satýrýnda çalýºacak ve klavyeden bilgi girilecek ºekilde 
terminale baðlamak için fg yazýlýr. 
 
$ fg 
 
bir programý çalýºtýrmaya baºladýktan sonra tamamen durmaya karar 
vermiºseniz klavyeden CTRL-C tuºlarýna basýn. 
 
Durdurulup arka planda çalýºmaya yönlendirilen süreçlere kýsaca görev ismi 
verilir. Tüm görevleri görebilmek için; 
 
$ jobs 
 
yazýlýr. Görevler, birden fazla olduklarý zaman sýra numarasý ile belirtilirler. 
 
3.4.3 Süreçlerin Sona Erdirilmesi 
 
Her an çalýºan süreçlerden biri veya birkaçý, beklenmedik döngüye girebilir. 
Bunun sonucu olarak sistemin kaynaklarýný, özellikle hafýzayý tüketici bir 
duruma gelebilir. Bu tür kýsýr döngüye giren süreçleri bulup, eðer hayati önem 
taºýmýyorlarsa �öldürmek� gerekir. Süreci öldürmekten kasýt. Programý tamamen 
durdurarak sistemle iliºkisini kesmektir. Bu sayede programýn hafýzada 
kapladýðý bölge serbest kalacak, çekirdek de hafýza düzenlemesini tekrar yaparak 
baºka süreçlere daha fazla yer ayýracaktýr. Bir süreci öldürmek için kill komutu 
kullanýlýr. Yukarýdaki 67 numaralý sürece ait /usr/sbin/rpc.mountd programýný 
öldürmek için ºunlar yazýlýr; 
 
$ kill 67 
 
Birçok süreç sizden bu mesajý aldýktan sonra, dosya sistemi üzerinde yarattýðý 
geçici dosyalarý, dosyalar üzerine koyduðu kilitleri temizlemek gibi yapmasý 
gereken iºlemleri yaptýktan sonra çalýºmasýna son verecektir. Eðer öldürmeye 
çalýºtýðýnýz süreç herhangi bir nedenle týkanmýºsa ve bu komuta tepki 
vermiyorsa aºaðýdaki komut denenir; 
 
$ kill -9 67 
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Artýk prograýn sistemle iliºkisi tamamen kesilmiºtir. Kill komutu, -9 seçeneði 
sürdükçe 9 numaralý sinyali gönderir. Bu sinyali alan sürecin yukarýda sözü 
edilen iki özel durum dýºýnda çalýºmayý sürdürmesi olanaksýzdýr.-9 seçeneði 
özellikle sistem süreçleri üzerinde görmedikçe kullanýlmamalýdýr. 
 
4. DOSYA VE DÝZÝN ÝªLEMLERÝ 
 
Týpký MS-DOS�ta olduðu gibi Linux dosya yapýsýnýn da hiyerarºik bir yapýya 
sahip olduðu daha önce belirtilmiºti. Temel dosya bilgisi önceki konularda 
anlatýldýðýnda burada sadece dosya ve dizinlerle ilgili özelliklere deðinilecektir. 
 

4.1 Eriºim Haklarý 

Eriºim haklarý, Linux dosya sistemi güvenliðinin belkemiðini oluºturur. Her dosyaya ayrý 
verilebilen eriºim izinleri sayesinde çok daha rahat bir sistem gerçekleºtirilebilir. Bu konuya 
sadece sistem görevlisi tarafýndan yaklaºýldýðý zaman çýkartýlabilecek bir sonuçtur. Kullanýcý 
bazýnda eriºim haklarý bazen daha da anlamlý olabilir. Yanlýº kullanýldýðýnda hoº olmayan 
sürprizlere yol açabilir. Linux altýnda üç çeºit eriºim hakký vardýr: 
 

 Okuma Ýzni : Dosyanýn okuma izni varsa içeriði görülebilir, dizinin okuma izni varsa 
içerdiði dosyalarýn listesi alýnabilir. 

 Yazma Ýzni : Dosyanýn yazma izni varsa dosyayý deðiºtirebilir veya silebilirsiniz. 
Dizine yazma izni verildiðinde dizin altýndaki dosyalar yazýlabilir veya silinebilir. 

 Çalýºtýrma Ýzni : Dosyayý çalýºtýrma hakkýný verir. 
 
Bir dosya veya dizin ilk yaratýldýðýnda Linux tarafýndan ön tanýmlý bazý izinler verilir. 
Genellikle bu izin çalýºtýrma ve okumadýr. Dosyanýn oluºma anýnda verilen izni deðiºtirmek 
için eriºim yetki kalýbý olarak da bilinen umask komutu kullanýlýr. 
  
Eriºim haklarýnýn dýºýnda bir dosyanýn üç izin düzeyi daha vardýr. Bunla dosyanýn sahibi, 
dosyanýn grubu ve diðer kullanýcýlardýr. Dosyanýn sahibi, o dosyayý oluºturan kiºidir. Her 
kullanýcýnýn bir grubu da olduðu için, dosya oluºtururken kullanýcý hangi grupta ise dosya da o 
gruba ait olacaktýr. Dosyanýn sahibi olmayan ve grubu da dosyanýn grubuyla uyuºmayan 
sistemdeki kullanýcýlar �diðer� sýnýfýna girerler. 
 

4.2 Dosya Ýzinlerinin Deðiºtirilmesi 

Dosya izin bilgilerini görebilmek için  ls komutu, -l parametresiyle kullanýlýr. 
 
Aºaðýdaki dosya üzerindeki eriºim haklarýna göz atalým: 
-rwxr-xr-x  2 gorkem  users    182 Feb 12 03:58 deneme 
 
Dosya bilgisinin an sol kýsmýnda izin haklarý yer alýr. En baºtaki �-� iºreti bunun düz dosya 
olduðunu belirtir. �gorkem�,  dosyasýnýn sahibi; �users� ise grubudur. Ardýndan sýrayla  
uzunluk, son deðiºtirilme tarihi ve dosya ismi gibi bilgiler gelir. Son harf kümesine dosyanýn 
modu da denir. 
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Solda yer alan r,w ve x karakterleri sýrayla okuma, çalýºtýrma ve yazma 
haklarýný belirtir. En soldaki �-� iºaretini ayýrdýðýnýz zaman geri kalan harfleri 
üçlü grup haline getirdiðimizde; 
 
rwx  r-x  r-x 
 
sýrayla birinci harf kümesi dosya sahiplerinin izinlerini, ikinci harf kümesi grup 
izinleri ve son küme de diðer kullanýcýlarýn izinlerini belirtir. Buna göre 
yukarýdaki dosyada 

 rwx : Kullanýcý okuyabilir, yazabilir, çalýºtýrabilir. 
 r-x : Grup okuyabilir, çalýºtýrabilir fakat yazamaz. 
 r-x : Diðerleri okuyabilir, çalýºtýrabilir fakat yazamaz. 

 
Sol baºtaki karakter �d� olsaydý, bir dizini inceliyor olacaktýk. 
 
Dosyanýn izinlerini deðiºtirmek için chmod komutu kullanýlýr. Bu komutu 
kullanýrken hangi izin düzeyine (kullanýcý, grup veya diðerleri) hangi izinlerin 
verileceði veya kaldýrýlacaðý yazýlýr.  
 
 
Örnek olarak yukarýdaki dosyanýn okuma iznini kaldýrmak için; 
 
$ chmod -r deneme 
kullanýlabilir.�-� iºareti, iznin kaldýrýlacaðýný belirtir. Ýzin vermek için ise �+� 
yazýlýr. Dosyanýn yeni görüntüsü ºöyle olur: 
--wx--x--x  2 gorkem users 182 Feb 12 03:58 deneme 
 
sadece grubun, sadece kullanýcýnýn veya sadece diðerlerinin eriºim hakkýný 
deðiºtirebilmek için her izin düzeyi için bir harf tanýmlanmýºtýr. Kullanýcý adý 
için �u�, grup için �g� ve diðerleri için �o� yazarak belirli bir izin düzeyi için eriºim 
hakkýný deðiºtirmek mümkün olur. Bu üç harf, izinden hemen önce yazýlýr. 
 
$ chmod u+x deneme  (dosyanýn sahibi çalýºtýrabilir) 
$ chmod o+r t2sac  (diðerleri okuyabilir) 
$ chmod g-w deneme  (dosyanýn grubu yazamaz) 
 
Her izin için ayný zamanda izinler tanýmlanmýºtýr. Dosyanýn eriºim izinlerini 
deðiºtirmek için izne ait sayýlarý kullanabiliriz. Aºaðýdaki tabloda, her izin 
düzeyi (dosyanýn sahibi, grubu ve diðerleri) için üçer tane olmak üzere toplam 9 
sayýdan oluºan izin numaralarýný görebilirsiniz. Bir izni vermek için sýrayla 
numaralarý toplayýn. Örneðim sahibin okumasý (400), yazmasý (200), çalýºtýrmasý 
(100), grubun okumasý (40), çalýºtýrmasý (10) ve diðerlerinin okumasý (4) ve 
çalýºtýrmasý (1) için kullanýlan rakamlarýn toplamý 755�tir. 
 
$ chmod 755 deneme 
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400     sahibi    okur 
200 sahibi yazar  
100 sahibi çalýºtýrýr 
 
040 grubu okur 
020 grubu yazar 
010 grubu çalýºtýrýr 
 
004 diðerleri okur 
002 diðerleri yazar 
001 diðerleri çalýºtýrýr 
 
Baºka bir örnekte; sahibinin okumasý (400), yazmasý (100), grubun okumasý (40), 
diðerlerinin okumasý (4) için izin numarasýný bulmak için bu cümlede parantez 
içinde yer alan sayýlarý toplarsak 644 yapacaktýr. 
 
$ chmod 644 deneme 
 
Aynen dosyalarda olduðu gibi, bir dizinin de sahibi ve grubu vardýr. 
 

4.3 Dosyanýn Sahibinin ve Grubunun Deðiºtirilmesi 

Bir dosyanýn sahibini sadece sistemdeki root kullanýcý deðiºtirebilme yetkisine 
sahiptir. Dosya sahibinin deðiºtirilmesi için chown komutu kullanýlabilir. 
 
Yukarýdaki dosyanýn sahibi ozgur isimli kullanýcý ise; 
 
# chown ozgur deneme 
 
Dosyanýn yeni hali ºöyle olur: 
-rwxr-xr-x  2 ozgur   users182 Feb 12 03:58 deneme 
chgrp komutu yardýmýyla da dosyanýn grubunu deðiºtirilebilir. Yukarýdaki 
dosyanýn grubunu www yapmak için; 
 
# chgrp www deneme 
komutu kullanýlabilir. Chown komutu, dosyanýn hem kullanýcýsýný, hem de 
grubunu deðiºtirebilme özeliðine sahiptir. Chown komutundan sonra kullanýcý ve 
grup isimleri aralarýnda bir nokta kalacak ºekilde yazýlýrsa; 
 
$ chown ozgur.www denem 
$ ls-l deneme 
-rwxr-xr-x  2 ozgur  www 182 Feb 12 03:58 deneme 
 

4.4 Diðer Dosya Sistemlerinin Kullanýlmasý 
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Bir Linux iºletim sisteminde dosyalarýn ve dizinlerin her birisi sabit disk, 
CDROM veya diðer bilgi saklamaya yarayan cihazlarýn birer parçasý olan �dosya 
sistemlerinde� tutulur. Linux� un desteklediði pek çok dosya sistemi vardýr ve 
bunlarýn  her birisinin veri depolarken kullandýklarý yöntem birbirinden 
farklýdýr. 
 
Linux� ta her dosya sistemi farklý bir dizinde tutulur ve bu dizinlerin bilgisi 
/etc/fstab dosyasýnda yer alýr. Açýlýº anýnda bu dosyada hangi dosya sistemlerinin 
hangi dizinler altýna yerleºtirileceði okunur ve buna göre makine açýlýr. Linux 
kendisi için özel olarak geliºtirilen ext2 dosya sistemini kullanýr. 
 
Bir sistem görevlisi olarak çeºitli dosya sistemlerini tanýmalý, bu dosya sistemleri 
üzerinde hata oluºmasý durumunda zararý en aza indirecek yolu bilmelisiniz. 
Bilgisayar baºýnda geçireceðiniz zamanýnýzýn büyük bir bölümünü dosya 
sistemleri üzerinde harcayacaksýnýz. 
 
4.4.1 Mount Ýºlemi 

 
Bir dosya sisteminin kullanýlabilmesi için boº bir dizin altýna yerleºtirilmesi 
gerekir. Ancak bu gerçekleºirse söz konusu dosya sistemini oluºturan dosyalar 
üzerinde iºlem yapýlabilir. Bu iºlem mount komutu yardýmýyla yapýlýr. 
 
Mount komutu ºu ºekilde kullanýlýr: 
 
Mount -t<tip><nereye><aygýt> 
 
Tip: Dosya sitemi çeºidi. Örnek dosya sistem çeºitleri arasýnda ext2, minix, 
msdos sayýlabilir. Genellikle mount programý ne tür bir diske eriºtiðini otomatik 
olarak anlayacaktýr. 
 
Nereye: mount edilecek dosya sisteminin hangi dizinin altýna yerleºtirileceðini 
belirtir. 
 
Aygýt: Üzerinde dosya sisteminin bulunduðu sabit disk CD-ROM benzeri aygýt. 
Linux�a baðlý tüm donanýmlara ait bir giriº,/dev dizinin altýnda bulunur. Bu dizin 
altýndaki dosyalar özel olarak tanýmlanmýºtýr ve bunlara kýsaca �düðüm� adý 
verilir. Örneðin /dev/hda2, birinci IDE sabit diskin ikinci bölümünü; /dev/tty 1 ise 
birinci sanal konsolu gösterir. 
 
Bir dosya sistemini eriºilebilir hale getirebilmek için hangi düðüm ismine sahip  
olduðunu bilmemiz gerekir. Örnek olarak CD-ROM için /dev/cdrom, birinci disket 
sürücü için /dev/fd0 gibi. 
 
CD-Rom sürücüsünü /mnt altýna mount etmek için 
 
# mount -t iso9660 /dev/cdrom/mnt 



 

 46 

    
 

   
 

Ýºletim Sistemleri (Linux) � Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

yazýlýr. Eðer çekirdekte CD-ROM dosya sistemi desteði varsa ve sistem açýlýrken 
çekirdek CD-ROM�u tanýmýºsa /mnt dizini altýnda CD�deki dosya sistemi 
yerleºtirilir. Buna benzer bir ºekilde MS-DOS disket içeren dike sürücüyü ve 
üzerinde ext2 dosya sistemi bulunan ikinci IDE sabit diskin birinci bölümünü 
sýrasýyla /-mnt/disk dizinlerine bindirmek için; 
 
# mount -t msdos /dev/fd0/mnt/disket 
ve 
# mount -t ext2 /dev/hdb1/mnt/disk 
 
yazýlabilir. Bir mount iºleminin tersini yapmak ve dosya sistemini eriºilmez 
kýlmak için umount komutu kullanýlýr. /disk altýndaki /dev/hdb1 sabit disk 
bölümünü umount etmek için 
 
# umount /disk 
veya 
# umount /dev/hdb1 
 
kullanýlýr. Her iki yazým ºekli de kabul edilir. Son olarak o an sistemde 
bindirilmiº halde bulunan tüm dosya sistemlerini görmek için mount komutunu 
parametresiz yazalým. 
Mount veumount komutlarý ile bir dizin yapýsýný disk üzerinde konumlandýrýrken 
veya ayýrýrken üzerinde iºlem yapýlan dizinde bulunmamalý, ya da o dizinde 
baºka bir süreç çalýºýyor olmamalýdýr. 
 
Aksi takdirde aºaðýdaki hata mesajý alýnýr: 
 
#pwd 
/disk 
#umount/disk 
umount:/dev/hdb1: device is busy 
 
Yapýlmasý gereken, ayýrýlacak dizinden dýºarý çýkýp tekrar denemek. Diðer bir 
seçenek de fuser konutunu kullnamak. Bu komut, ayýrmak istediðiniz dizini 
kullanana tüm süreçleri ekranda gösterir. Böylelikle rahatlýkla yukarýdaki 
örnekteki gibi umount iºlemi gerçekleºtirebilir. fuser komutunun -km seçeneði 
ile o dizini kullanan süreçleri öldürelebilir. 
#cd/ 
 
#fuser/disk 
/disk:  78c 
#fuser -km/disk 
#umount/disk 
 
fuser komutunu kullanýrken dikkatli olama gerekir, zira sistemi kilitleme 
noktasýna getirebilir. 
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4.4.2 Dosya Sistemi Bilgileri 

 
Linux açýlýrken mount komutu yardýmýyla root dosya sistemine akleyeceði her 
deðiºik dosya sistemini /etc/fstab dosyasýndan okur veiºlem koyar. Aºaðýda örnek 
bir fstab dosyasý yer alýyor. 
 
/dev/hda2  /  ext2  defaults 1 1 
/swap   none  swap  defaults 1 1 
/dev/cdrom  /cdrom  iso9660 defaults 1 1 
none   /proc  proc  defaults 1 1 
/dev/hda1  /dos  msdos  defaults 1 1 
 
Çekirdek açýlýº mesajlarý içinde 
 
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly. 
 
Gibi bir satýr göreceksiniz. Sistem açýlýrken en önce /dosya sistemini mount eder. 
Bu sayede bu dosya sistemi altýnda yer alan ve hayati önem taºýyan 
yazýlýmlara(fsck, mount gibi) ulaºýr. Daha sonra yerel dosya sistemleri ve en son 
da að üzerinden eriºilen dosya sistemlerine (NFS) baðlanýr. fstab dosyasýnda 
kullanýcýnýn kendi dosyalarýný yerleºtirmediði, fakat sistem tarafýndan 
kullanýlan swap ve proc dosya sistemleri için de mount bilgileri bulunur.   
 
Yukarýdaki fstab dosyasýnda ext2 dosya sistemine sahip /dev/hda2 sabit disk 
bölümü, / dizinini oluºturuyor. MS-DOS formatlý /dev/hda1 bölümü de /dos 
dizinine eriºilebilir olarak açýlýl anýnda eklenecektir. 
 
Sistemdeki CD-Rom sürücü /cdrom dizinini altýna yerleºtirilmiº olup root 
kullanýcý bunu istediði dizine koyabilir. Bu dosyaya, mount komutundaki gibi 
parametreler de eklenebilir. dördüncü sýrada yer alan defaults parametresini 
yanýna eklemek istediðimiz opsiyonlarý yazarýz. Bu parametrelerden bir tanesi 
de �user� olup root dýºýndaki kullanýcýlara mount hakkýný verir. CD-ROM 
sürücüyü normal sistem kullanýcýlarýnýn mount veya umount yapabilmesi için 
fstab dosyasýndaki ilgili satýrý 
/dev/cdrom /cdrom  iso9660  defaults, user 1 1 
 
satýrýyla deðiºtirdiðimizde; defaults parametresi ise, halihazýrdaki doya sistemini 
okunup yazýlabildiðini, asenkron olduðunu, üzerindeki bilgileri bloklar halinde 
alýp verdiðini (buna diðer örnekler CD-ROM ve disket sürücüleridir), içerdiði 
programlarýn çalýºtýrýlabilir olduðunu ve normal kullanýcýlarýn mount, umount 
yapamadýðýný gösterir.     
 
4.4.3 Dosya Sistemi Desteðinin Eklenmesi 

 
Çekirdek tarafýndan hangi dosya sistemlerinin desteklendiði /proc/filesystems 
dosyasýndan öðrenilebilir. Diðer modüller gibi dosya sistemlerinin hemen hemen 
tamamý çekirdeðe dýºarýdan eklenen modüllerden oluºur.  
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$ cat /proc/filesystems  
  ext2 
  vfat 
nodev proc 
  iso9660 
nodev smbfs 
 
yukarýdaki satýrlar, çekirdekte ext2, vfat, proc, iso9660 ve smbfs dosya sistemi 
desteði olduðunu gösteriyor. 
 
Linux�de tüm modüller /lib/modules/preferred dizini altýnda yer alýr. Bu dizine 
geçin. 
$ ls 
block     fs       misc    net        scsi 
cdrom    ipv4   modules.dep    pcmcia 
 
block:    Blok aygýtlara iliºkin modüller 
cdrom:   Deðiºik tipteki CD sürücü modülleri 
fs:          Dosya sistemi modülleri 
misc:     Çeºitli tipteki modüller (ses kartý, yazýcý) 
net:        Að modülleri 
pcmcia: PCMCIA  kartlarý modülleri 
scsi:       SCSI aygýt modülleri 
 
normalde pek çok modül sizin isteyiniz dýºýnda çekirdeðe eklenir ve çýkartýlýr. 
Bizim iºimize yarayacak modüller fs dizini altýndadýr. 
  
  
 
 
4.4.4 Dosya Sistemi Yaratýlmasý ve Kontrolü 

 
Bazen MS-DOS altýnda oluºturulamayan dosya sistemlerini (ext2 gibi) 
oluºturmak gerekebilir. Linux altýnda bir dosya sistemini oluºtururken ayný 
zamanda bunu kontrol eden programlar vardýr. Bunlarýn en çok kullanýlaný, 
Slackware sürümünde gelen mkfs/�tir. 
Mkfs ile Linux native (ext2) dosya sistemi oluºturmak için mkfs.ext2  programý 
kullanýlýr. 
Mkfs.ext2<aygit><blok-sayýsý> 
�aygýt� yerine üzerine dosya sistemi kurulacak olan cihazýn /dev dizini altýndaki 
düðüm dosyasýnýn ismi yazýlýr. Blok sayýsý yerine, fdisk yazýlýmýndan o bölümün 
kaç blok olduðunu öðrenip bu sayý girilmelidir. Ýbr blok 1024 bayttan oluºur. 
Örneðin; 
 
# mke2fs/dev/hda3 163829 
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komutu, /dev/hda3 disk bölümünde ext2 dosya sistemini kurar. Bu komutu 
kullanmadan önce iyi düºünülmelidir, zira burada yer alan tüm dosyalar silinir 
ve bu hatanýn geri dönüºü olmaz. Aºaðýdaki komut ile ibr disket üzerinde ext2 
dosya sistemi kuruluyor. 
 
# mke2fs/dev/fd0 1440 
 
mke2fs ile mkfs.ext2 komutlarý aynýdýr. Benzer ºekilde, MS-DOS dosya sistemi 
yaratmak için mkfs.msdos, minix dosya sistemi yaratmak için mkfs.minix 
kullanýlabilir. Blok sayýsý girilmez ise mke2fs bunu otomatik olarak bulacaktýr. 
 
Herhangi bir sebepten dolayý diskte bozulma ve veri kaybýný aza indirmek için de 
yazýlýmlar vardýr. Fsck ile dosya sistemi kontrolü yapýlabilir. Fsck ile ext2, 
dosfsck (veya fsck.msdos) ile MS-DOS formatlý alanlar kontrol edilir. 
 
Linux:# fsck /dev/hda2 
Parallelizing fsck version 0.5b (14-Feb-95) 
E2fsck 0.5b, 14-Feb-95 for EXT2 FS 0.5a, 95/03/19 
/dev/hda2 is mounted. Do you really want to contunie (y/n)? Yes 
 
Pass1: checking inodes, blocks and sizes 
Pass2: checking directory structure 
Pass3: checking directory connectivity 
Pass4 checking reference counts 
Pass5 checking group summary information 
Fix summary information<y>? Yes 
 
Block bitmap differences:-46486 -46487 -46489 -46490. FIXED 
Free blocks count wrong for group 5 (2803, counted=2808). FIXED 
Free blocks count wrong (16326, counted=16331). FIXED 
 
/dev/hda2: ***** FILE SYSTEM QWAS MODIFIED ***** 
/dev/hda2: ***** REBOOT LINUX ***** 
/dev/hda2:3494/29632 files, 42904/59235 blocks 
 
Bir dosya sistemini kontrol etmeden önce okunan bölüm root dosya sisteminden 
ayrýlýr ve kontrol iºleminden sonra kapatýlýp tekrar açýlýr. Debugfs programý, 
dosya sistemi parametrelerini incelemek için kullanýlýr. Disk üzerine doðrudan 
eriºim yaptýðý için dikkatli kullanýlmalýdýr. Ext2fs yardýmýyla kurtarýlamayan 
bazý dosyalar (özellikle silinmiº dosyalar) debugfs yardýmýyla kurtarýlabilir. 
 

4.5 Sembolik Baðlantýlar 

 
Bazý durumlarda, bir dosyayý oluºturup bu dosyanýn baºka bir dosyayý iºaret 
etmesi istenebilir. Genellikle sistem yöneticileri tarafýndan kullanýlan sembolik 
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baðlantý yardýmýyla bir dosya veya dizin, bunlara karºýlýk gelen baºka bir dosya 
veya dizin olarak gösterilir. 
 
Aºaðýda sembolik baðlantý örneði yer alýyor. Sistem görevlisi, /root dizini 
altýndayken /usr/scr/linux dizinine geçmek istiyor. /usr/scr/linux dizinine iºaret 
eden bir baðlantý kurmak için ln komutu kullanýlýr. -s parametresi, bu 
baðlantýnýn sembolik olacaðýna iºaret eder. 
 
ln-s<nereye-baglanti-yapilacak><hangi-isimle-yapilacak> 
linux:# ls-l 
total 116 
drwxr-xr-x  2 root   root  1024 Feb 14 08:13 kernel 
-rw-r--r--    1 root       root  115695 Sep 15 1994 lodlinv15.zip 
drwx------   2 root root  1024 Jan 7 1980 mail 
-r-r--r--       1 root root  0 Feb 15 08:14 typescript 
linux:#ln-s /usr/scr/linux linux 
linux:3ls-l 
total116 
drwxr-xr-x  2 root   root  1024 Feb 14 08:13 kernel 
-rw-r--r--    1 root       root  115695 Sep 15 1994 lodlinv15.zip 
drwx------   2 root root  1024 Jan 7 1980 mail 
lrwxrwxrwx 1root      root  9 Feb 15 08:14 linux -> /usr/scr/linux 
-r-r--r--       1 root root  0 Feb 15 08:14 typescript 
 
Bu iºlemden sonra kullanýcýnýn /usr/scr/linux dizinine geçmesi için cd linux� 
yazmasý yetecektir. Sembolik baðlantý dosyasýný diðerlerinden ayýran, satýrýn en 
solundaki l karakteridir. 
 

4.6 Sabit Baðlantýlar 

 
Eðer �s parametresini kullanmazsanýz, ln komutu iki dosya arasýnda sabit 
baðlantý (hard link) koyacaktýr. 
# ln /etc/group  /etc/group2 
#ls �al /etc/group* 
 
-rw-r�r-   2    root      root     390   Mar    17   20:15   /etc/group 
-rw-r�r-   2    root      root     390   Mar    17   20:15   /etc/group2 
 
/etc/group  dosyasý üzerinde yapýlacak tüm deðiºiklikler /etc/group2 dosyasýnada 
anýnda yansýtýlýr. Sabit baðlantýlarý sistem yöneticileri genelde önemli sistem 
dosyalarýnýn  (/etc/paswd, /etc/shadow vb.) bir kopyasýný tutmak için kullanýr. 
 

4.7 Dosya Arºivleme ve Sýkýºtýrma 
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Linux altýnda dosya arºivlenmesi ve sýkýºtýrýlmasý neredeyse belirli ve 
standartlaºmýº birkaç komut ile gerçekleºtirilir. tar komutu yardýmýyla istenilen 
dosyalar arºivlenebilir, bunlarýn üzerine yenileri eklenebilir, istenildiði zaman da 
tekrar açýp eski haline getirilebilir. GNU gzip komutu ise dosyalarýn 
sýkýºtýrýlmasý (zip) ve sýkýºtýrýlmýº dosyalarýn açýlmasý (unzip) iºlemlerini 
yapabiliyor. Fazla disk alaný yoksa bu iki komut her zaman iºe yarayacaktýr. 
 
4.7.1 Dosya Arºivleme 

 
Tar (tape Archive) programý, bir veya birden fazla dosyayý tek bir forma sokar. 
Genellikle bir dizin ve bu dizinin altýnda yer alan tüm alt dizinleri bir araya 
getirmek için kullanýlýr tar, dosyalarýnýn üzerinde sýkýºtýrma iºlemini normalde 
uygulayamaz. Fakat tar�ýn GNU sürümü (Linux�ta kullanýlan) bu iºlemi gzip 
kullanmadan da yapabilir. 
Tar konutuna bir örnek verilecek olursa; 
 
$ tar -cf arºiv.tar tmp/ 
 
bu komut, -c (create archive) parametresi yardýmýyla tmp dizini altýndaki herºeyi 
pakatleyip arsiv.tar ismli dosyaya yollar. -f parametresi, hangi dosyaya 
yazýlacaðýný belirtir. Ýstenldiði zaman dosyayý tekrar açmak istendiðinde: 
$ tar -xf arsiv.tar 
koutu kullanýlýr. -x (extract) parametresi, -f ile belirtilen dosyayý açacaktýr.-r 
opsiyonu ile dah önce yaratýlmýº bir arºive dosya eklenebilir. Böylece dosyayý 
açma ve tekrar arºiv oluºturma iºleminden kurtulunmuº olur. 
# $ tar -rf arsiv.tar ekleme.txt 
 
dosyanýn içeriðini önceden görebilmek için -t parametresi kullanýlýr. Bazý 
durumlarda arºivlenmiº yazýlým kendine ait bir dizin açmak yerine içerdiði 
dosyalarý bulunduðu yere yazabilir. 
Tar -tf arsiv.tar 
 
Hangi dosyalarýn açýldýðýný ekranda görebilmek için -v parametresi eklenir: 
 
#tar-zcvf tmp.tgz/tmp 
tar:Removing leading /form absolite path names in  the archive. 
tmp/  
tmp/tar-error 
tmp/.X11-unix/ 
tmp/rc.inet1.Old 
tmp/networks.OLD 
tmp/linux/ 
tmp/linux/fss.txt 
tmp/lilo.conf 
tmp/PKGTOOL:REMOVED 
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aºaðýdakº komut, arºivlenen dosyalarý diske kaydetmaye yarýyor. Bunun için 
temiz bir disket yuvasýna yerleºtirilir ve aºaðýdaki satýr yazýlýr. 
#tar -cf/dev/fd0 tmp/ 
 
tmp dizini altýndaki her ºey diskete kaydedilmiºtir. Açmak için bilinen yöntem 
kullanýlýr. 
#tar -xf/dev/fd0 
 
4.7.2 Dosya Sýkýºtýrma ve Açma 

 
Dosya sýkýºtýrma amacýyla sýkça kullanýlan iki yazýlým vardýr: gzip ve compress. 
Her iki yazýlýmda da Slackware Linux daðýtýmýnda bulunmaktadýr. GNU�nun 
daðýtýmý olan gzip, tar ile birlikte kullanýlan ve dosya sýkýºtýrma ve arºivlemede 
neredeyse standart hale gelmiº bir program. Bir dosyayý sýkýºtýrmak için 
parametre girmeden gzip komutunun ardýndan bir dosya ismi yazýldýðýnda;  
 
$ gzip alvis 
$ ls-al 
elvis.gz 
 
gzip ile sýkýºtýrma dosyalarýnýn sonu .gz ile biter. Bunlarý açmak için gunzip 
komutu kullanýlýr 
$ gunzip elviz.gz 
 
compress ve unsompress de sýrayla bir dosyayý sýkýºtýrmak ve açmak için 
kullanýlýr. Aslýnda Linux�ta uncompress adýnda bir yazýlým yoktur, bu dosya ismi 
compress dosyasýna baðlantýlýdýr compress il sýkýºtýrýlan dosyalarýn sonu .Z ile 
biter. 
 
$ ls-al web.html 
-rw-r--r-- 1 gorkem users 41450 Jan 27 13:40 web.html 
$ compress web.html 
$ls-al web.html.Z 
-rw-r--r-- 1 gorkem users 18906 Jan 13:40 web.html.Z 
 
yukarýdaki web.html dosyasýný sýkýºtýrdýðýmýzda dosyanýn boyutu 42450 
bayttan 18906 bayta indi. Açmak için: 
$ uncompress web.html.Z 
 
Bir dosyanýn uzantýsýndan ne tür bir dosya olduðu anlaºýlamaz ise file komutu 
yardýma koºar. Linux�ta belirli uzantýlý dosyalarýn baºý bilinen bir harf veya harf 
grubu ile baºlar. File komutu dosyanýn baºýndaki karakterleri kontrol ederek ve 
bularý bir listeyle(/etc/magic) karºýlaºtýrarak dosyanýn ne tür olduðunu söyler.   
 
#file tmp.gz 
tmp.tgz:gzip compressed data-deflate method,last modified:Sat Feb 15 08:21:50 
1997 os:Unix 
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# file tmp.tar.Z 
tmp.tar.Z:compressed data 16 bits 
 
4.7.3 Dosya Türleri 

 
.Z Sýkýºtýrýlmýº dosya (compress ile) 
.tar Arºivlenmiº dosya 
.gz Sýkýºtýrýlmýº dosya (gzip ile) 
.bz2 Sýkýºtýrýlmýº dosya (bzip ile) 
.tgz tar ve gzip yardýmýyla sýlýºtýrýlmýº ve arºivlenmiº dosya 
.txt düz metin dosya 
.html    HTML  dosyasý 
.htm     HTLM dosyasý 
.ps PostScript  dosyasý 
.au ses dosyasý 
.wav bir baºka ses dosyasý 
.xpm resim dosyasý 
.jpg Jpeg formatlý resim dosyasý 
.gif Gif formatlý resim dosyasý 
.png resim dosyasý 
.rpm RPM dosyasý 
.h C/C++ baºlýk dosyasý 
.c Cdosyasý 
.c++ C++ dosyasý 
.cxx C++ dosyasý 
.o C obje dosyasý 
.pl Perl dosyasý 
.tcl TCL/tk betiði (script) 
       
 
4.7.4 Birlikte Kullaným 

 
ftp adreslerimde Linux için yer alan yazýmlar genellikle tar ve gzip, nadiren de ta 
ve compress ile sýkýºtýrýlýp arºivlenerek saklanýrlar. Çünkü ta komutu tek baºýna 
arºivi skýkºtýrmaz, bu iºlem için gzip veya compres kullanýlýr. Bunlarýn 
açýlabilmesi için tar komutu ve birkaç parametre yeterli olur. 
$ ls 
netscape-4.0.linux-elf.tar.gz 
 
yukarýdaki dosya önce tar ile arºivlenmiº, ardýndan gzip ile sýkýºtrýlmýº. Tek 
adýmda bu iki dosyayý açmak için tar dosyasýna x ve f parametrelerinin dýºýnda z 
parametresi de eklenir. 
$ tar-zxf netscape-4.0.lýnux-elf.tar.gz 
$ls 
netscape-4.0.lýnux-elf 
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eðer dosya sýkýºtýrýlýrken compress komutu kullanýlmýºsa z yerine Z parametresi 
yazýlýr. 
 
$ ls 
folder.tar.Z 
$ tar-Zxf folder.tar.Z 
$ ls 
folder 
 
benzer ºekilde, bir dosyayý ayný anda hem tar ile arºivlemek, hem de 
sýkýºrtýrmak istersek c ve f parametreleri dýºýnda compress ile Z, gzip ile z 
parametrelerini girmek yeterlidir. Aºaðýda sýrayla gn-gopher dizisinin önce tar ve 
gzip ile,, ardýndan tar ve compress ile arºivlenmesi görülüyor. 
 
$ ls 
gn-gopher/ 
$ tar-zcf gopher.tgz gn-gopher/ 
$ tar-Zcf gopher.tar.Z gn-gopher/ 
 
4.8 Dizin Tarama 

 
Linux iºletim sistemi kurulduðu anda, yünlerce dizin altýnda binlerce dosya 
olacaktýr. Find komutu, bu dosyalarýn arasýnda tarama yapabilmek için 
geliºtirlmiºtir. Bu komutla sadece dosya sistemlerine deðil, dosyanýn sahibi, 
eriim haklaý, son eriºim tarihi gibi verilere de ulaºmak mümkündür. Find 
komutunun en ýk kullanýlýlº ºekli ºudur: 
 
Find<dizin-ismi>-name<ne-aratiliyor> 
 
Dizin ismi yerine tarancak olna dosyanýn bulunduðu dizin ismi yazýlýr. -name 
parametresinden sonra ise aranana dosyanýn ismi girilir. Burada �*� ve � 
*� gibi joker karakterleri de kullanýlabilir. 
 
Aºaðýda, find komutunun kullanýmýna iliºkin birkaç örnek yer alýyor. 
 
$ find .-name �*.html� 
(bulunduðunuz dizinden itibaren sonu.html ile biten dosyalarýarar) 
$ find/home/halil-name �screeen� 
(/home/halil dizininden itibaren screen isimli dosyalarý arar) 
Bu komut, -type d parametresi yardýmýyla sadece dizin isimleri rarsýnda arama 
yapar. 
$ find /usr/-name �linux� -type d 
 
find komutuna bir alternatif olan locate komutu ile dosyalar çok kýsa bir sürede 
taranabilir. Update koutu, her sabah belirli bir saatteki tüm dosya ve dizin 
isimlerini bir veri tabanýna yükler. Daha sonra bu dosyada yer alan belirli bir 
dosya veya dizin ismi ile arayabilirsiniz: 
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# locate pico 
/usr/bin/pico 
/usr/man/man1/pico.1.gz 
 
Yukarýdaki komut ile içinde pico kelimesi geçen dosyalar bulunur. 
 

4.9 mtools MSDOS Arabirimi 

Linux altýndan, MS-DOS formatlý disketlere ulaºmayý kolaylaºtýran paketin ismi 
mtools olarak biliniyor. Bu isim, paketin tüm komutlarýnýn ilk harfinin �m� 
olmasýndan kaynaklanmýº. Paketle birlikte gelen çeºitli yardýmcý programlar 
sayesinde MS-DOS formatlý diskette yer alan dosyalar listelenebilir, silinebilir, 
disket formatlanabilir, hatta disketin kimliði deðiºtirilebilir. 
Son çýkan mtools paketi, 2MB formatlý disketleri de tanýyabiliyor. Aºaðýda, 
mtools paketinden çýkan bazý komutlar ve örnek kullanýmlarý gösteriliyor. 
 
mdir : disket içeriðini görüntüler. 
 
Linux: mdir a: 
Volume in drive A i SYSTEM_BT 
Directory for A:/ 
IO  SYS 40566 9-30-93 6:20a 
MSDOS SYS 38138 9-30-93 6:20a 
AUTOEXECBAT 91 3-29-95 10.23a 
NDD  <DIR>  3-29-95 10.26a 
CHKLIST MS 81 11-07-96 7:00p 
VGA_45 <DIR>  3-29-95 10:28a 
YARDIM <DIR>  3-29-95 10:17a 
UTIL  <DIR>  3-29-95 10:17a 
VIRUS <DIR>  3-29-95 10:17a 
 9 File(s) 291328 bytes free 
linux:# 
 
mcopy : Bir dosyayý Linux�tan diskete, disketten linux�a aktarýr. 
Linux:# mcopy a:/autoexec.bat. 
 
Copying AUTOEXEC.BAT 
 
mdel : DOS dosyasýný siler. 
mformat : Disketi formatlar. 
mmd : Disket üzerinde dizin oluºturulur. 
 
MSDOS mtools arabirimi ayný zamanda VFAT tipi uzun dosya isimlerini de 
ekranda gösterebilir. Eðer dosya ismi, tek bir Dos ismi içine sýðmýyorsa ve 8+3 
kuralýný bozuyorsa uygun bir kýsa isim yaratýlýr. 
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Bunun yanýnda mtools�un 2MB�lýk disketleri okuyabilme özelliði de vardýr. 
Mtools paketinin konfigürasyon dosyasý /etc/mtools.conf�tur. bu dosyanýn 
kullanýmý için mtools(1) man dosyasýndan yararlanabilirsiniz. 
 
5. LÝNUX SÝSTEM YÖNETÝMÝ 
 
Linux�a, sorumluluk sahibi sistem yöneticisi tarafýndan açýk tutulduðu süre içerisinde verimli 
ve düzgün çalýºmasý için gerekli özen gösterilmelidir. Donanýmsal etkenler bir tarafa 
býrakýlýrsa sistem yöneticisinin uymasý gereken ve internet etikleri denilen davranýº kurallarý 
vardýr. Bu kurallara öncelikle sistem sorumlusu uymalý ve kullanýcýlarý da uymaya 
zorlamalýdýr. 

5.1 Yetkili Kullanýcý  

Sistemin en büyük sorumlusu root ºifresini bilen kullanýcýdýr. Sistem yöneticisi, 
makinedeki kullanýcýlarýn karºýlýklý güven içinde istek ve ºikayetlerini 
yönelttikleri tek merci durumundadýr. 
Sistem yöneticisinin sahibinin haberi olmaksýzýn sistem kullanýcýlarýna ait 
dosyalarýn yerini ve izinlerini deðiºtirmesi uygun deðildir. Yönetici zaman zaman 
kullanýcýlarý bilgilendirmelidir.  ( Unix veya Ýnternet hakkýnda veya Linux�a 
eklenen uygulama programlarý ile ilgili dökümanlar kullanýcýlara gönderilebilir.) 

5.2 Sistem Kurallarý 

Hemen akla gelebilecek birkaç basit kural bir hesabýn birden fazla kiºiyle kullanýlmamasý, 
sistemin güvenliðini zedeleyecek crack, satan, cops gibi programlarýn diðer kullanýcýlarýn 
zararýna çalýºtýrýlmamasý, sistem kaynaklarýnýn sorumsuzca tüketilmemesi olarak sayýlabilir. 

5.3 Kullanýcý Ýºlemleri 

5.3.1 Kullanýcý Hesabý Açmak (Adduser) 

 
Kullanýcý hesabý açmak iki ºekilde yapýlabilir. Bunlardan birincisi adduser komutu yardýmýyla 
yapmak , diðeri ise bu komutun yaptýðý iºlemleri sýrasýyla elden yapmaktýr. Ýlk önce adduser 
komutunu kullanmak için sisteme root olarak girilir ve bu komut çalýºtýrýlýr. 
 
     #adduser 
     Login name for new user ( 8 character or less ) [] : eyeze 
Kullanýcý ismi en az 3 karakter en fazla 8 karakter olmalýdýr. 
     User id for eyeze [ defaults to next available ] : 
     Initial group for eyeze [ users ] : 
 
Eðer özel olarak deðiºtirmek istemezseniz her kullanýcýnýn grup numarasýný (GID = Group 
ID) 100 olarak tanýmlayacaktýr. Bu gruba karºýlýk gelen isim users � týr. Kullanýcý kimliði 
(UID = User ID) ise genellikle 500�den sonra gelen ve kullanýlmayan ilk sayý olarak atanýr. 
 
     Additional groups for eyeze [] : 
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     Eyeze�s home directory [ /home/eyeze]: 
     Eyeze�s shell [/bin/bash]: 
 
Sisteme giriºte çalýºtýrýlacak kabuk için seçimi ya kullanýcýya býrakýr ya da ön tanýmlý olarak 
bash verebilirsiniz. 
      
     Eyeze�s account expiry date ( MM/DD/YY) []: 
 
     Changing password for eyeze  
     Enter the new password ( minimum of 6 , maximum of 8 character ) 
     New password: 
     Re-enter new password: 
     Password changed. 
     Done... 
 
Her ºeyin doðru olduðunu emin olduktan sonra /etc/skel dizini altýnda yer alan tüm dosyalar 
bu kullanýcýnýn dizinine kopyalanacaktýr. Bu dizinin altýna her kullanýcýnýn home dizinine 
yüklenmesi istenen sistem dosyalarý yerleºtirilebilir. Bu iºlemden sonra kullanýcý sisteme 
girebilir. 
 
Adduser komutunu kullanmadan kullanýcý hesabý açmak için /etc/passwd ve /etc/shadow 
dosyalarýna birer satýr eklenmelidir. /etc/passwd dosyasýna aralarýna �:� koyarak sýrasýyla 
hesap ismi, �x� , grup kimliði, kullanýcý kimliði, kullanýcý isim ve soyadý, ev dizini ve kabuk 
programý eklenir. 
      
      eyeze:x:100:504:Evren Demir:/home/eyeze:/bin/bash 
      /etc/shadow dosyasýna ise ; 
      eyeze::9990:0:99999:7:::: 
 
satýrý eklenir. Bu satýrda kullanýcý ºifresi daha sonra verileceði için ikinci girdi boº 
býrakýlmýºtýr. 
 
Tüm bunlarýn ardýndan /home/eyeze dizini oluºturulur ve dizin grubu ayarlanýr. Gelen e-
postalar içinse /var/spool/mail dizininde bir dosya tanýmlanýr. /etc/skel içinde yer alan 
dosyalar kullanýcýnýn dizinine kopyalanýr ve sonra bu kullanýcý sisteme girebilir. 
 
     #mkdir /home/eyeze 
     #chown �R eyeze.users /home/eyeze 
     #touch /var/spool/mail/eyeze 
     #chown eyeze.mail /var/spool/mail/eyeze 
 

5.3.2 Kullanýcý Grubu 

 
Users grubuna baðlý kalmadan wwwadm veya ftpadm gibi grup isimleri belirtilebilir, bu 
gruplar da bir veya birkaç kullanýcýya ait olacak ºekilde deðiºtirilebilir. 
Bir kullanýcýnýn kullanýcý kimliðini öðrenmek için id komutu kullanýlýr. 
 
     $ id eyeze 
     UID=504 (eyeze) GID=100 (eyeze) 
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Users grubunun dýºýnda birden fazla grup tanýmlamasý sistemin denetlenmesini güçleºtirse de 
sistem güvenliðini arttýrýr. Her kullanýcýnýn en az bir grubu vardýr. Bazý kullanýcýlarýn birden 
fazla grubunun olmasýyla bu kullanýcýlar sistemde root kullanýcýsýnýn üstlenmesi gereken iºleri 
yapabilirler.  
 
Grup kimliðinin deðiºtirilmesi veya yeni grubun eklenmesi için /etc/group dosyasý kullanýlýr. 
Bu dosyaya grubun ismi, numarasý, grup ºifresi ve gruba ait kullanýcýlar yazýlýr.  
/etc/group dosyasýnýn iki satýrýnda yer alan parametreler; 
 
     root::0:root 
     sys::3:root,bin,sys,adm     gibidir. 
 
Sýrayla �:� ile ayrýlmýº her kolon grup ismi,grup ºifresi,grup numarasý ve gruba ait 
kullanýcýlardýr. 
Grup ismi, ls -l komutunu iºletince kullanýcý isminin hemen saðýnda görülen kelimedir.  
Grup ºifresi, gruba ait olmayan kullanýcýlarýn dosyasýna eriºim için nadiren kullanýlýr. 
Grup numarasý, kullanýcýnýn ait olduðu grubun karºýlýðýdýr. 
Gruba ait kullanýcýlar ise her biri birer virgülle ayrýlmýº olarak yazýlýr. 
Kullanýcý sisteme girdiði zaman otomatik olarak /etc/password dosyasýnda yer alan  grup ismi 
aktif olur. Bu yüzden her kullanýcýnýn ismi /etc/groups dosyasýna yazýlmaz. 
 
Hangi grubun veya gruplarýn içinde olduðumuzu öðrenmek için groups komutu kullanýlýr. 
     $ groups eyeze 
     users 
 
5.3.3 Yeni Kullanýcý Grubu Eklenmesi 

 
Sisteme yeni bir kullanýcý grubu eklemek için groupadd komutu kullanýlýr. 
     # groupadd deneme 
Bir kullanýcýyý bu gruba dahil etmek içinse  
     # gpasswd �a eyeze deneme       yazýlýr. 
 
5.3.4 Kullanýcý Grubunun Silinmesi 

 
Bir kullanýcý grubunu sistemden kaldýrmak için groupdel komutu kullanýlýr. 
     #groupdel deneme 
 
5.3.5 Kullanýcý Hesabýnýn Silinmesi 

 
Bir kullanýcýya ait hesabý silmek için /etc/passwd dosyasýnda bu kullanýcýya ait olan satýrdaki 
ºifre kolonunun baºýna �*� iºareti koyulabilir. Bir parolanýn içinde * karakteri olmayacaðýndan 
bu kullanýcý sisteme bir daha giremez. 
 
Hesabý tamamen kaldýrmak için sýrasýyla aºaðýdaki iºlemler yapýlýr: 
Kullanýcýnýn  home dizinini ve e-postalarýný yedekledikten sonra sistemde kullanýcýya ait olan 
dosyalar ve home dizini silinir. /etc/passwd ve /etc/group dosyasýndan kullanýcýnýn isminin 
geçtiði satýrlar silinir. Sistemde kullanýcýya ait olabilecek tüm dosyalarý silmek için 
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/etc/passwd dosyasýndan kullanýcýya ait olan satýrlar silinmeden önce $ find /-user eyeze �ls-
exec rm {}\;  komut satýrý kullanýlýr. 
 

5.4 Sistemin Yedeklenmesi 

Makinenin belli aralýklarla yedeklenmesi sistem güvenliðinin bir parçasýdýr. Yedekleme ile 
kullanýcý hatalarýnýn önüne geçilebilir. Yedekleme genellikle tüm sistem üzerinde yapýlmaz. 
Sadece önemli bilgileri içeren dizinler üzerinde yedekleme iºlemi yapýlabilir. Yedekleme 
üniteleri olarak teyp, disket veya baºka diskler kullanýlabilir. Kullanýºlý olmasý için 
yedeklemeyi yapan program, yedeklenen dosyalar arasýndaki belirli bir dosyayý açabilmelidir. 
 
Yedeklenecek olan dizinlerden en önemlileri, sistem konfigürasyon dosyalarýnýn yer aldýðý 
/etc, bazý Xwindow dosyalarýnýn bulunduðu /usr/X11/lib/X11 dizini altýndaki bazý dosya ve 
dizinler, kullanýcý dizinlerinin yer aldýðý /home, /usr ve /usr/local dizininde yer alan bazý dizin 
ve dosyalar ve /root dizinidir.  
 
     $ tar cvMf /dev/fd0 /usr /home  
 
Yukarýdaki komut ile /usr ve /home dizinleri diskete yedeklenir. Sýkýºtýrarak yedeklemek için 
bu komuta z seçeneði vermek yeterlidir. Açmak içinse 
 
     $ tar xf /dev/fd0 
 
komutu kullanýlýr. Eðer sýkýºtýrarak yedeklediyseniz açarken de z seçeneði kullanýlýr. tar�ýn 
yanýsýra kullanýlan yedekleme komutlarý olarak dump, restore, cpio, dd kullanýlabilir. 
 
Bir TCP/IP aðýnýz varsa ve birden fazla Linux veya Unix makinesi kullanýyorsanýz tek bir 
teyp sürücü ile bütün makinelerinizin hatta Windows makinelerinizin bile yedeðini 
alabilirsiniz. 
 

5.5 Sistemin Güncellenmesi 

Yeniden Linux yüklenecek olan makine üzerinde Linux bulunmasýnýn yararlarý ve sakýncalarý 
vardýr. Yapýlacak aslýnda iºletim sisteminin bulunduðu bölümü deðiºtirmektir. Takas alanýnýn 
ayrýlmasý, kullanýcý alanýný ayrýlmasý gibi iºlemler önceden yapýlmýº oluyor. 
 
Deðiºtirecek bir sebep olmadýðý sürece bir iºletim sisteminin güncellemesinden kaçýnýlmalý 
veya en aza indirilmelidir. Yeni bir sistem, yeni bilinmeyenler ve az da olsa çalýºmama riski 
getirecektir. 
 
Eðer sistem üzerinde belirli hizmetler veriliyorsa o hizmetlerle ilgili verilerin güncelleme 
esnasýnda yok olmamasýna dikkat edilmelidir. Makineye ait tanýmlarýn (/etc) ve standart 
daðýlým dýºýnda yüklenmiº paketlerin önceden yedeklenmesi gerekir. 
 
Güncelleme için iki yöntem vardýr. Biri doðrudan yeni sistemi eskisinin üzerine yüklemek, 
diðeri eskisini silerek yenisini yüklemektir. Güncelleme gerektiren dizinler; /var/spool/mail , 
/root dahil tüm kullanýcý dizinleri , /usr altýnda gerekli dizinler, /var/adm ve /etc � dir. 
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Daha önce shadow kullanmayan bir sistemden shadow kullanýlan bir sisteme geçerken 
/etc/passwd ve /etc/shadow dosyalarýnda gerekli deðiºiklikler yapýldýktan sonra yeni yerine 
kopyalanmalýdýr. 
 

5.6 Çekirdeðin Derlenmesi 

Genel anlamda çekirdek, yazýlýmýn ve donanýmýn arasýnda bekleyerek iletiºimi saðlayan bir 
arabirimdir. Çalýºan tüm programlarýn ve süreçlerin hafýza ile olan iliºkilerini düzenler. 
Ýºlemcinin gücünün tüm bu programlar arasýnda düzenli bir ºekilde daðýtýmýný üzerine alýr. 
 
Çekirdek kaynak dosyalarý diskte çok yer tutar. Kullandýðýmýz sisteme göre de çekirdeðin 
derlenme süresi deðiºkenlik gösterir. Çekirdek kaynak kodu tsk11.mit.edu adresinin yansýsýný 
tutan herhangi bir adresten alýnabilir. Bu dizin altýndaki Linux sürümlerinin bir tanesini 
seçtikten sonra altýndaki dosya alýnýr. Dosyanýn ismi linux-x.y.z.tar.gz yapýsýndadýr. 
 

5.6.1 Çekirdek Konfigürasyonu 

/usr/scr/linux dizini altýndayken make config yazýlýr. Bu komut bir konfigürasyon dosyasý 
yaratmak için bazý sorular sorar. Bu sorulara �y� evet veya �h� hayýr ile cevap vermek gerekir. 
Bazý aygýt sürücülerde �m� seçeneði de olabilir. Bunun anlamý sistem o programý modül 
olarak derleyecek ve çekirdeðe dahil etmeyecek demektir. Kullanýcý derleme aºamasýndan 
sonra istediði zaman bu modülü çekirdeðe dahil edebilir, iºi bittikten sonra çýkarabilir. 
 
Bazý konfigürasyon parametreleri; 
 
Matematikçi Ýºlemci Emülasyonu : Kullanýlan makinenin iºlemcisi yardýmcý matematik 
iºlemcisine sahip deðilse bu seçeneðe evet cevabý verilmelidir. 
 
Normal (MFM/RLL) disk ve IDE disk/cdrom desteði : Hemen herkesin kullandýðý PC 
sabit diskleri standart olduðu için evet cevabý verilmelidir. 
 
Að desteði :   Makine herhangi bir að üzerinde ise veya internete baðlanmak için SLIP,PPP 
gibi programlar kullanýlmak isteniyorsa bu seçeneðe evet cevabý verilmelidir. Fakat að 
üzerinde bulunulmasa bile yeni uygulama programlarýnýn ve paketlerin að desteðine ihtiyaç 
duyduðu düºünülürse bu seçeneðe evet cevabý vermek ºarttýr. 
 
En fazla 16 Mb hafýza: Bazý hatalý 386 DMA denetleyicileri hafýzanýn 16 Mb�tan yüksek 
bölümlerine ulaºamazlar. Eðer bu durum makinede varsa evet cevabý verilmelidir.  
 
Sistem V IPC: IPC desteði verir. Bazý Perl programlarý ve oyunlar bu seçenek olmadan 
çalýºmazlar.  
 
Ýºlemci tipi: Çekirdek hangi makine için derleniyorsa onun tipi girilir. 
 
SCSI desteði: SCSI aygýtlarýnýz varsa bu seçeneðe evet cevabý verilir ve sonra SCSI 
aygýtlarýndan uygun olanlar seçilir. 
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Að kartý desteði: Aða baðlanmak için bir kart kullanýlacaksa veya SLIP,PPP baðlantýlarý ya 
da paralel port üzerinden yapýlacak her türlü iºlemler için bu seçenek iºaretlenmelidir. Sonra 
ekrana gelen kart tiplerinden uygun olanlar seçilir. 
 
Dosya sistemleri: Bazý dosya sistemlerinden kullanmak istenilenler seçilebilir. Bu dosya 
sistemleri minix, extended file system, second extended file system, xiafs, msdos, umsdos, 
proc, NFS, ISO9660, OS/2 HPFS, system V� dir. 
 
Karakter aygýtlar: Yazýcý, fare, teyp yedekleme sürücüleri gibi karakter aygýtlarý(iletiºimi 
karakter karakter saðlayan aygýtlar) için sürücüler eklenebilir. 
 
Ses kartý: Linux�un ses kapasitesi için bu destek eklenmelidir. 
 
Çekirdek iºlemleri: Çekirdekten doðan hatalarýn bulunmasýný kolaylaºtýrmak için bu seçenek 
eklenmelidir. 
 
5.6.2 Temizlik 

 
Fazla dosyalarý temizlemek, gerekli olan dosyalarýn yerinde olup olmadýðýný kontrol etmek 
için sýrasýyla; 
     # make dep 
     # make clean  
yazýlmalýdýr. Bunun ardýndan tüm nesne dosyalarý ve eski sürümden kalan dosyalar 
silinecektir. Temizlik iºleminden sonra  
     # make zImage      
     veya  # make zdisk 
yazýlmalýdýr. Eðer kiºisel bir bilgisayarda çalýºýyorsanýz, ilk seçenekte çekirdek derlenip 
/usr/src/linux/arch/i386/boot dizini altýna zImage adýyla yerleºtirilecektir. Buraya 
yerleºtirilmeden önce yerden kazanmak için çekirdek sýkýºtýrýlýr. Diðer durumda ise yeni 
çekirdek sabit diskiniz yerine disket sürücüsüne yazýlýr. Disket üzerine yazmanýn bir avantajý 
karalý olmayan ve sistemi açmayan çekirdek ile karºýlaºýlmasý halinde sistemi sabit disk 
üzerindeki eski çekirdekten açabilme imkaný býrakmasýdýr. 
 
5.6.3 Çekirdeðin Kurulmasý 

 
LILO, bilgisayarýn açýlýºý anýnda çekirdek ile ilgili düzenlemeleri okur, buna göre hangi 
çekirdekten açmasý gerektiðini anlar. 
 
/etc/lilo.conf dosyasýnýn içinde gerekli olan kurulum bilgileri vardýr.  
     image = /vmlinuz 
     label = linux 
     root = /dev/hdal 
 
     other = /dev/hdal 
     label = dos  
     table = /dev/hda 
image=  ifadesi kurulu olan çekirdeði ifade eder. label=  bölümünde hangi iºletim sistemi 
veya çekirdek sürümünün açýlýºta kullanýlacaðýný yazar. Hemen altýndaki root bölümünde ise 
label= kýsmýnda seçilen iºletim sisteminin hiyerarºik sýrada en üst dizin yapýsý yazýlýr.  
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LILO programý çalýºtýrýldýðýnda * karakteri çalýºtýrýlacak ilk çekirdeði veya sistemi gösterir. 
 
     # lilo  
     Added linux * 
     Added dos 
 
Yeni bir çekirdeði derledikten sonra LILO üzerinden ekleme yapmak ve açýlýº anýnda 
kullanmak için /etc/lilo.conf dosyasýndaki  
     image = /vmlinuz 
     label = linux 
     root = /dev/hdal 
satýrlarýnýn kopyasýný çýkarýp image, label, root yerlerine sýrasýyla yeni derlenen çekirdeðin 
sabit disk üzerindeki yeri, ismi ve Linux iºletim sisteminin kök dizini yazýlýr. 
 
Açýlýº anýnda bekleme saðlamak ve seçim yapabilmek için konfigürasyon dosyasýnýn baºýna 
delay=xxx eklenebilir. xxx sayýsý, gecikme zamaný saniyenin onda biri olarak verilebilir. 
 
5.6.4 Çekirdeðin Yamanmasý 

 
Çekirdeðin her yeni sürümüyle birlikte bir önceki sürümünün yamasý da gelir. Yamayý 
uygulamak tüm çekirdeðin tekrar derlenmesinden daha iyidir.  
 
Yama önce /usr/src dizini içine kopyalanmalýdýr. Bu dizin altýnda iken  
     # zcat patch �2.0.11.gz | patch �p0 
     sýkýºtýrýlmýº deðilse # patch �2.0.11 
yazýlýr. Bu komutun ardýndan satýrlar ekrandan hýzla kaymaya baºlayacak ve yama 
tamamlanmýº olacaktýr. 
 
Yamanýn baºarýlý bir ºekilde tamamlandýðýndan emin olmak için /usr/src/linux dizini altýnda 
.rej uzantýlý dosyalara bakýlýr. 
     # find .-name�*.rej� �print 
Bu komut .rej uzantýlý dosyalarý bulursa yama iºlemi tamamlanamamýº demektir. 
 
Yama iºlemi tamamlandýktan sonra sýrasýyla 
     # make clean  
     # make config 
     # make dep 
komutlarý uygulanýr. 
 
Patch komutunun aldýðý bazý seçenekler vardýr. Patch �s komutu ile oluºabilecek tüm hata 
mesajlarýný ekrana yazar. Diðer yama seçenekleri komut satýrýna man patch yazarak 
görülebilir. 
 
Birkaç yamadan sonra .orig uzantýlý dosyalar oluºmaya baºlar. Bu dosyalar gereksizdir ve çok 
yer kapladýklarý için silinmeleri gerekir. 
     # find /usr/src/linux �name�*.orig� �exec rm �f {} 
komutu ile bu .orig uzantýlý dosyalar silinebilir. 
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5.6.5 Çýkabilecek Sorunlar 

 
- Eðer bir çekirdek güncellemesinden sonra yeni çekirdek garip ºeyler yapýyorsa yeni 

çekirdeði derlemeden önce make clean komutu kullanýlmamýºtýr. 
- Eðer çekirdek çok fazla hafýza harcýyorsa ayarlanmýº bir çok gereksiz parça vardýr. 

Çekirdeðin ne kadar yer kapladýðý  free komtuyla  öðrenilebilir. Ayný ºekilde bu 
deðere dmesg komutu ile de ulaºýlabilir. 

- LILO� yu çalýºtýrmak unutulmuºsa veya sistem hiç açýlmýyorsa disketten açýlýº yapýlýr. 
- Eðer eski çekirdek 1.2.X veya daha düºükse ve bu 2.0.X sürümüne yükseltilmek 

isteniyorsa, 2.0.X çekirdek kurulumunda getirilen bazý deðiºiklikler sorun çýkartabilir. 
/usr/src/linux/documantation/changes dosyasýnda yapýlmasý gereken deðiºikliklerin bir 
listesi vardýr.  

 

5.7 Modüller 

Linux  iºletim sisteminin çekirdeðinin boyu genellikle 400-600 Kb arasýndadýr. Bazý 
çekirdeklerde bu sayý 800 Kb�a kadar çýkabilir. Çekirdeðin boyunun büyümesi sistemin 
performansýný olumsuz yönde etkiler.  
 
Linux�a özgü özelliklerden birisi modüllerdir. Modüller sayesinde nadiren gerekli olan bir 
çekirdek parçasý sadece gerektiði zaman çekirdeðe eklenir.  
 
Bir modül çekirdeðin derleme aºamasýnda M parametresiyle tanýmlanýr. Modüller arasýnda 
disket desteði, yazýcý desteði, minix dosya sistemi desteði veya SCSI aygýt sürücü desteði 
vardýr. 
 
Bir modülü derledikten sonra o modüle ait dosya /lib/modules dizini altýnda yer alýr. Burada 
istenilen bir modül  
     # insmod modul-ismi 
komutuyla çekirdeðe eklenir ve  
     # rmmod modul-ismi  
komutu ile hafýzadan çýkarýlýr. 
 
Hafýzadaki modüllerin bir listesini görmek için lsmod komutu kullanýlýr. Kerneld komutu arka 
planda çalýºarak gerekli olan modülleri anýnda yükler. Belirli bir süre içinde kullanýlmayan 
modülleri çekirdekten atar. 
 

5.8 Yeni Yazýlýmlarýn Yüklenmesi 

Sadece gereken zamanda gereken dosyalar makineye kurulmalý veya güncellenmelidir. Her 
çýkan yeni yazýlým sisteme kurulmamalýdýr. Bu iºlem çekirdek için de geçerlidir. Linux�a çok 
önemli bir fonksiyon kazandýrmayacaksa her an çekirdek derlemek hem zaman kaybý olur 
hem de derleme esnasýnda sistemi yavaºlatýr.  

5.9 Kaynak Kodun Derlenmesi 
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Kurmak istenilen ve ftp adresinden getirilen dosya genellikle tar veya gzip ile sýkýºtýrýlmýºtýr. 
Bu dosyanýn sonu tar.gz, tgz veya tar.Z ile biter.  
 
Öncelikle yazýlýmýn açýldýðý zaman hangi dizine yerleºtirileceði ayarlanýr. Bu tar komutunun �
t seçeneði ile kontrol edilir. Compress ve gzip ile sýkýºtýrýlmýº dosyalar için  
     # tar �ztvf dosya.tar.gz 
komutu kullanýlýr. 
 
Yeni bir yazýlýmý denemek için arºiv genellikle /usr/src veya /usr/local/src dizininin altýna 
kopyalanýr ve burada konfigürasyon iºlemleri uygulanýr. Öncelikle Readme,Readme.linux 
veya Install dosyalarý incelenmelidir. Bunlar sýrasýyla bir kullanýcý olarak dosyalarýn nasýl 
kurulacaðýný anlatýlmaktadýr. Kurma aºamasýnda dikkat edilecek dosyalardan biri makefile 
dosyasýdýr. Bu dosyanýn içinde nadiren deðiºiklik yapmak gerekebilir. Diðer kontrol edilmesi 
gereken dosya ise config.h dosyasýdýr. Bu da sistem gereksinimlerine göre deðiºtirilebilir. 
Varsa Makefile dosyasýna göre yazýlýmý kurmak için make komutu kullanýlýr. Bu komut make 
all, make install gibi parametreler alabilir. Make all bulunan bütün yazýlýmlarý kurar. Make 
install ise bu yazýlýmý konfigürasyon dosyalarýnýn gösterdiði dizinlere yerleºtirir. Çoðu büyük 
paketler man dosyalarýyla birlikte gelirler. Bunlarý da diðer man dosyalarýnýn yanýna koymak 
için ayrý bir make install.man türü komut kullanmak gerekir. 

5.10 Sistem Açýlýº Dosyalarý 

Linux makinesi açýlýrken birçok dosya okur. Birkaç dakika içinde çekirdeði hafýzaya yükler, 
belirli dizinlerin altýndaki programlarý arka planda çalýºtýrýr. Açýk bir iºletim sistemini 
diðerlerinden ayýran bir özellik kullanýcýnýn büyük bir kolaylýkla konfigürasyon dosyalarýný 
deðiºtirmesidir. Sistem açýlýº dosyalarýnda ( özellikle að temelli dosyalarda ) deðiºiklik 
yapabilmek için TCP/IP konusundaki basit temeller anlaºýlmýº olmalýdýr.  
 
Açýlýº dosyalarýnda tek bir kullanýcý için veya sistemde hesabý olan herkese yönelik olarak 
deðiºiklik yapmak mümkündür. Pek çok kullanýcý bu açýlýº dosyalarýyla oynayarak Linux�u 
yakýndan öðrenir. 
 
Ýnternet servisi veren bir makine bu servisini daemonlar aracýlýðýyla yapar. Bir daemon her 
makine tarafýndan bilinen bir port numarasýný açar ve dinlemeye baºlar. Eðer sorumlu olduðu 
port adresine istek gelirse bu isteðe cevap vererek servise baºlar. 
 

5.10.1  inetd ve /etc/inetd.conf 

 
inetd en önemli internet servislerindendir. Bu program sistem açýlýrken arka planda çalýºmaya 
býrakýlýr. Ýnetd�nin görevi belirli portlarý dinleyerek bu portlara yapýlan baðlantýlarý 
denetlemektir. Bir baðlantý yapýldýðý anda inetd bu portla ilgilenecek olan programý çalýºtýrýr. 
Ýnetd�nin kullandýðý konfigürasyon dosyasý /etc/inetd.conf�dur. /etc altýnda bir konfigürasyon 
dosyasýný deðiºtirmek için o dosyayý okuyan ve arka planda çalýºýyor durumda bulunan 
süreçlerin haberdar olmasý gerekir. Çünkü bu dizindeki bazý dosyalar açýlýºta okunur. inetd, 
inetd.conf dosyasýný açýlýºta okur. Deðiºiklik yaptýktan sonra inetd�nin bu deðiºiklikten 
haberinin olmasý için bu sürecin PID numarasý ps �aux komutu ile elde edilir. 
 
     # kill �HUP <PID �inetd> 
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PID-inetd yerine elde edilen süreç numarasý girilir. Bu sayede inetd kendisine ait olan 
inetd.conf dosyasýný tekrar okuyacak ve deðiºiklikler iºleme konacaktýr. Her bilgisayar 
tarafýndan bilinen servislerin isimleri ve hangi portlarý kullandýklarý /etc/services dosyasýnda 
tutulur. 
 
5.10.2 syslogd ve /etc/syslog.conf 

syslogd programý Linux�taki çeºitli olaylarýn kayýtlarýný tutar. Bunlar genellikle hata mesajlarý 
veya çekirdek mesajlarý gibi kayýtlardýr. Syslogd sistem açýlýrken arka planda iºlemeye 
býrakýlýr.  
 
/etc/syslog.conf syslogd programýnýn konfigürasyonu için kullanýlýr. Normal olarak sistem 
kayýtlarý /usr/adm/messages dosyasýnýn sonuna eklenir.  
 
Syslod.conf dosyasýnda, en solda yer alan ve nokta ile ayrýlmýº olan iki kelimeden ilki kaydý 
yapýlan program grubudur. Bu kýsma kern ( çekirdek mesajlarý ), mail ( sendmail mesajlarý ), 
login ( sisteme giriº veya çýkýº mesajlarý ), cron ( cron mesajlarý ), lpr ( yazýcý mesajlarý ), 
auth, authpriv veya security ( güvenlik mesajlarý ), news ( haber grubu mesajlarý ), daemon  
( daemonlardan gelen mesajlar ), user ( kullanýcý mesajlarý ), uucp ( uucp mesajlarý ) 
yazýlabilir. Noktanýn saðýndaki kelime ise kaydý yapýlan program grubunun mesaj önem 
sýrasýný belirler. Bu kýsýmda önem sýrasýna göre debug, info, notice, warning, err, crit, alert ve 
emerg bulunur. Dosyanýn saðýnda yer alan kýsýmda ise bu mesajlarýn hangi dosyaya yazýlacaðý 
vardýr. Baºka bir makineye kayýt tutturmak da mümkündür. Uzak makinenin ismi syslog.conf 
dosyasýnýn sað bölümüne yazýlýr. Bazý kritik ve sistemin düzgün çalýºmadýðýný haber veren 
mesajlar konsola yönlendirilmelidir. 
  
     kern.crit   /dev/console 
 
Sisteme baðlanmýº olan kullanýcýlar hakkýnda bilgiyi /var/adm/wtmp dosyasý tutar. Bu dosya 
ASCII olmadýðýndan doðrudan okunamaz, last komutu ile içeriði incelenebilir. 
 

5.10.3 init ve /etc/inittab  

 
init sistemde ilk çalýºan programdýr. Ýnit sayesinde açýlýº anýnda hangi programlarýn çalýºacaðý 
belirlenir. Bu programlarý da /etc/inittab dosyasýndan öðrenir.  
 
Bir Linux makinesinin birkaç tane çalýºma düzeni vardýr. Bunlardan birkaçý 3 ( çok kullanýcýlý 
konum ), 1 ( tek kullanýcýlý konum ) ve 4 ( X Window konumu ) � dur. Her konum, bir sayý 
veya bu sayýlara karºýlýk gelen tek harften oluºur. Bir konum altýnda çalýºýrken diðerine 
geçebilmek için init veya telinit komutu kullanýlýr.  
 
/etc/inittab� da yer alan dosya isimleri deðiºtirilebilir veya kullanýcýnýn isteði doðrultusunda 
her çalýºma modu için farklý dosyalar çalýºtýrýlabilir.  
 
Ýnit komutundan sonra açmak istenilen çalýºma düzenine ait olan sayý yazýlmalýdýr. Örneðin 
init 0 komutu sistemi kapatýr. 
 
/etc/inittab dosyasýnda yapýlacak her deðiºikliðin ardýndan  
     # init q 
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komutu verilerek init programýnýn inittab dosyasýný tekrar okuyup deðiºikliklerden haberdar 
olmasý saðlanmalýdýr. O an sistemin hangi konumda çalýºtýðýný bulmak için runlevel komutu 
kullanýlabilir. Örneðin; 
     $ runlevel 
     N 3 

5.11. Çekirdek Mesajlarý  

Çekirdek, hafýzaya yüklenip çalýºtýrýldýktan sonra kendisi ve sistemdeki donaným hakkýndaki 
her türlü bilgiyi ekrana yazar. Mesajda swap alaný belirlenmesi, sabit diskin tanýnmasý, aygýt 
sürücülerinin ve ethernet kartýnýn tanýnmasý, disketin tanýnmasý, ekranýn özellikleri gibi 
bilgiler vardýr. Bu bilgilere sistem açýldýktan sonra /var/adm/messages dosyasýndan 
eriºilebilir. 

5.12. Linux Dosya Sistemi Yapýsý 

Bir iºletim sisteminin dosya sisteminin performansý, hýzý ve buna benzer özellikleri sistemin 
verimli ve kararlý çalýºmasý üzerinde doðrudan etkilidir. Linux dizin yapýsýnda bazý dizinlerin 
iºlevi birbiriyle aynýdýr. Bu durum, özellikle birbirini takip eden iki Linux sürümünde 
belirginleºir. Dosya sistemleri ve dizinler paylaºýmlý olarak da kullanýlabilir.  
 
Kök dizini, kendisine baðlý diðer tüm dizinleri de içerdiðinden Linux dosya sisteminde önemli 
bir yere sahiptir. Linux açýlýrken önce kök dizini /etc/fstab dosyasýna uygun ºekilde baðlanýr. 
Diðer dosya sistemlerinin onarýmý ve kontrolü için gerekli olan fsck programlarý bu dizinde 
bulunmalýdýr. Benzer ºekilde yedekleme için gerekli olan tar, zip, compress gibi arºiv 
programlarýna da kök dizini altýndan eriºebilmeli, açýlýº esnasýnda hafýzaya yüklenen çekirdek 
de kök dizininde yer almalýdýr. Kök dizini baºlangýçta küçük tutulmalý ve geliºtirilen 
programlar daha önceden belirlenen baºka bir dosya sistemi altýna koyulmalýdýr. Sistemdeki 
önemli dizinler; 
 
/bin : Sistemin açýlýºý ve kontrolü için gerekli komutlar, hem kullanýcýnýn hem de sistem 
görevlisinin kullanabileceði dosyalar yer alýr. Bu dizinde bulunan dosyalara örnek olarak date, 
chown, cat, mkdir, mount, ps, rm, sh, su dd, df, ln, chgrp verilebilir.  
 
/dev :  G/Ç dosyalarý yer alýr. Linux çekirdeðinde desteklenen her aygýta ait dosya /dev dizini 
altýnda bulunur. Kurulum anýnda bu dosyalar yerine yerleºtirilir. Bu dosyalarýn silinmesi 
halinde /dev/makedev ile tekrar yaratýlabilir.  
 
/etc : Sistem konfigürasyon dosyalarý yer alýr. Bu dizin içinde çalýºtýrýlabilir dosyalar 
bulunmamalýdýr.  
  skel: Buradaki dosyalar kullanýcý hesabý açýldýðýnda kullanýcýnýn home dizinine kopyalanýr. 
  rc.d: Bu  dizinin içinde init sürecinin baºvurduðu konfigürasyon dosyalarý vardýr. 
  passwd: Kullanýcý ºifre veritabanýdýr. 
  fstab: Linux�un açýlýºý esnasýnda yüklenecek dosya sistemleri burada listelenir. 
  group: Kullanýcýlarýn gruplarýný tutar. 
  inittab: init daemon için konfigürasyon dosyasýdýr. 
  issue: Kullanýcý sisteme girmeden hemen önce ekranýna yazýlmasý istenen mesaj burada 
tutulur.  
  motd: Kullanýcý sisteme girdiði zaman ekranýna yazýlmasý istenen mesaj burada tutulur. 
  profile: Kullanýcý sisteme girdiði zaman çalýºtýrýlan dosyadýr. ( csh ve sh türü kabuklar için ) 
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  shells: Sistemde kullanýlabilecek kabuk isimleri burada tutulur. 
  login.access: login komutu için konfigürasyon komutudur. Sisteme giriºi kullanýcý bazýnda 
sýnýrlamak için kullanýlýr. 
  shadow: Kullanýcý ºifrelerinin ºifrelenmiº halidir. 
 
/home : Kullanýcýlara ayrýlmýº dizindir. Baºka ºekilde ayarlanmamýº ise açýlan her hesaba ait 
kullanýcý burayý kullanýr. 
 
/lib : Kütüphane dosyalarý yer alýr. 
 
/mnt : Geçici mount edilen dosya sistemleri yer alýr. 
 
/proc : Süreç kontrollerini ve diðer sistem bilgilerini tutan dosya sistemi yer alýr. Bu dosya 
sistemi disk üzerinde yer kaplamaz. Tüm dosyalar çekirdeðin bir uzantýsý sayýlýr. 
  cpuinfo: Ýºlemci modeli, tipi ve performansýný bildirir. 
  devices: Çalýºan çekirdek içinde desteði bulunan aygýt sürücülerini listeler. 
  dma: Hangi dma kanallarýnýn kullanýldýðýný belirtir. 
  filesystems: Çalýºan çekirdek içinde desteði bulunan dosya sistemlerini listeler. 
  interrupts: Hangi kesintilerin kullanýmda olduðunu belirtir.  
  iports: Hangi G/Ç portlarýnýn kullanýldýðýný belirtir. 
  kcore: Sistem hafýzasýnýn görüntüsünü verir. 
 
/root : Sistem görevlisinin home dizinidir. 
 
/sbin : Sistem komutlarý yer alýr. Sadece sistem görevlisinin ihtiyacý olan komutlar /sbin veya 
/usr/sbin dizinlerinin içinde bulunur. 
 
/tmp : Geçici dosyalarýn koyulduðu dizindir. Belirli zaman aralýklarýnda temizlenmelidir. 
 
/usr : Diðer önemli sistem dosyalarýný tutar. Bu bölüm genelde en kalabalýk dizindir. Yeni 
kurulan tüm programlar buraya koyulur. 
  X11R6: X Window sistemi bilgileri tutulur. 
  doc: Belge ve dökümanlar tutulur. ( Genellikle HOWTO ve FAQ dosyalarý. ) 
  lib: Bazý kütüphaneler tutulur. 
  man: Man dosyalarý tutulur. 
  src: Bazý kaynak dosyalarý ve Linux çekirdeðini oluºturan kodlarý tutan dizindir. 
  sbin: Kök dosya sisteminde yer almasý gerekmeyen çalýºtýrýlabilir sistem görevlisi dosyalarý 
tutulur. 
  /var: Sürekli deðiºen sistem bilgileri tutulur. 
  adm: Sistem yönetimini ilgilendiren kayýtlar tutulur. 
  preserve: Sistemin göçmesinden sonra zarar görmesi mümkün dosyalar tutulur. 
  spool: Daha sonra iºlenecek veriler burada tutulur. 
 
Sistem yöneticisi dosya ve dizin yapýsýný düzenli olarak kontrol etmelidir. 
 
Unix ve Linux iki tür aygýt tanýr. Bunlardan biri karakter aygýtlarý ( veri alýºveriºini bayt 
bazýnda yapan aygýtlar ), diðeri ise blok aygýtlarý (veri alýºveriºini blok cinsinden yapan 
aygýtlar ) dýr. Karakter aygýtlarýna örnek seri baðlanan aygýtlar ve teypler, blok aygýtlarýna ise 
diskler verilebilir. Bu cihazlardan bir bilgi yazýlýp okunduðunda dosya sistemi altýnda bunlarý 
tanýmlayan dosyalar kullanýlmýº olur. 
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Her aygýt bir dosya olarak dosya sisteminde yer bulduðuna göre hangi aygýt dosyalarýnýn 
bulunduðu öðrenilebilir.  
     $ ls �l /dev/cua0 
     crw-rw-rw- 1 root uucp 5,64 may 13 1997 /dev/cua0 
Ýlk karakter (c) bu dosyanýn bir karakter aygýtýna ait olduðunu gösterir. Normal dosyalar için 
bu karakter �-� , blok aygýtlar içinse �b� olmalýdýr. 
 
Aygýt sürücü desteði çekirdekte olmasa bile /dev dizini altýnda tüm aygýt dosyalarý bulunur. 
Tüm aygýt sürücülerinin bulunmasý programlarýn kurulumunu ve yeni donanýmlarýn 
eklenmesini kolaylaºtýrýr. 

5.13. LILO Yapýlandýrmasý 

LILO öncelikli yükleyici olarak diskteki diðer iºletim sistemlerinin açýlýºýnda kullanýlabilir. 
LILO�yu deðiºtirmek için /etc/lilo.conf dosyasý üzerinde deðiºiklikler 
yapýlmalýdýr./etc/lilo.conf dosyasý üzerinde deðiºiklik yapabilmek için metin editörlerden pico 
kullanýlabilir. 
  
/etc/lilo.conf dosyasýnda gerekli deðiºiklikler yapýldýktan sonra /sbin/lilo programý root 
yetkisiyle çalýºtýrýlmalýdýr. Sistem sabit diskten tekrar açýldýðýnda LILO /etc/lilo.conf 
dosyasýndaki ilk iºletim sistemini yükleyecektir. Eðer makine baºka bir sistemle baºlatýlmak 
isteniyorsa ekrana ön yükleme menüsü getirilmelidir. Bunun içinde makine açýlýrken shift 
veya kontrol tuºlarýna basýlmalýdýr.  
 
Bu yapýlanlarýn normalde düzgün bir kurulumdan sonra yapýlmasýna gerek yoktur. Ama eðer 
Linux yüklü bir makineye Windows kurulacaksa /etc/lilo.conf dosyasýnda gerekli 
deðiºiklikler yapýlmalýdýr. 

5.14 X Window Ýle Konsolda Türkçe Yazmak   

Bunun için standart olmayan karakterlerin ( Türkçe karakterler ) ekranda görüntülenebilmesi 
ve bilgisayara standart dýºý bir klavye olduðunun belirtilmesi gerekir. Türkçe yazabilme 
sorunuyla her iºletim sisteminde karºýlaºýlýr. Linux altýnda Türkçe desteðini saðlamak için 
birkaç iºlem yapýlmalýdýr. Bu iºlemlerin baºýnda Linux�a Türkçe destekli klavye ve font 
tanýtmak gelir. 
 
Yapýlmasý gereken iºlemler; 
  - Bir metin düzenleyicisinde /etc/X11/XF86Config dosyasý açýlýr. �FontPath� satýrýnýn hemen 
üzerine aºaðýdaki satýrlar eklenir. 
     FontPath  �/usr/share/fonts/ISO8859-9/100dpi:unscaled� 
     FontPath  �/usr/share/fonts/ISO8859-9/75dpi:unscaled� 
     FontPath  �/usr/share/fonts/ISO8859-9/misc:unscaled� 
     FontPath  �/usr/share/fonts/ISO8859-9/100dpi� 
     FontPath  �/usr/share/fonts/ISO8859-9/75dpi� 
     FontPath  �/usr/share/fonts/ISO8859-9/misc� 
  - X Window�a girilir. Eðer KDE kullanýlýyorsa kvt altýnda Türkçe karakterleri görmek için 
bir terminal açýlýr. Terminal içinden Options menüsü seçilir. Font �ISO-8859-9� olarak 
deðiºtirilir.  
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  - Türkçe klavye haritasýný yüklemek için kvt�den çýkýlýr ve Q Türkçe klavye için aºaðýdaki 
komut yazýlýr. 
     xmodmap /usr/x11r6/lib/x11/etc/xmodmap.trq 
 

5.15 Belirli Zamanlarda Komut Ýºletilmesi 

 
crontab dosyasý yardýmýyla sistem üzerinde olunmadýðý zamanlarda belirli iºler yapýlabilir. 
crontab dosyasý /etc dizini altýnda yer alýr. Bu dosyada 6 alan bulunur. Bunlardan ilk beºi 
komutun ne zaman iºleneceðini gösterir. Son alan ise çalýºtýrýlacak olan komuttur. Zamaný 
belirten sütunlardan ilki dakikayý ( 0-59 arasý ), ikincisi saati ( 0-23 arasý ), üçüncüsü günü ( 0-
31 arasý ), dördüncüsü ayý ( 1-12 arasý ), beºincisi ise haftanýn gününü ( 0 Pazar olmak üzere 
0-6 arasý ) gösterir. Eðer bir zaman alanýna * girilirse bu her zaman anlamýna gelir.  
     15 08 * * * updatedb 
Bununla her gün saat 8:15�te updatedb programý çalýºtýrýlýr. 
     0 1 9,19,29 * * find /tmp �atime 3 �exec rm �rf {}*; 
Bu örnekte ise her ayýn 9,19,29�unu gösterir. Ayný alanda birden fazla sayý kullanýlacaksa 
arada boºluk býrakýlmamaya dikkat edilmelidir.  
 
Bu girdileri bir crontab dosyasýna yazmak için sisteme root olarak girilir ve  
     # crontab �e 
yazýlýr. Ekrana bilgisayar ilk kurulduðu andaki ön tanýmlý crontab satýrlarý gelir. Buraya 
istenilen kadar crontab girdisi girilebilir.  
 
crontab dosyasýnýn iºletilmesinden crond sorumludur. Sistem açýlýrken /etc/rc.d dizini içindeki 
dosyalardan biri crond programýný çalýºtýrýr ve o andan itibaren crontab �e komutuyla 
yaratýlan dosyadaki emirler zamaný geldikçe iºletilir.  

5.16 Yazýcý Eklenmesi  

Linux geniº bir paralel yazýcý desteði sunar. Linux ile sadece makineye baðlý yazýcýya deðil að 
üzerindeki herhangi bir yazýcýya da eriºilebilir.  
 

5.16.1 Yazýcýnýn Bulunmasý 

 
Sistem açýlýrken ekrana gelen mesajlar dmesg komutuyla tekrar ekrana getirilir.  
     # dmesg | grep lp 
     lp0 at 0x0380,(polling) 
böyle bir satýrla karºýlaºýrsa Linux yazýcýyý tanýmýº demektir. Bu mesaj /dev/lp0 düðümünde 
bir yazýcý olduðunu gösterir. 
 

5.16.2 Yazýcýnýn Tanýnmasý 

 
Yazýcýlarýn ayarlanmasý printtool komutu ile saðlanýr.  
     # printtool 
Ekrana printtool�un  ana ekraný gelir. Buradan Add butonu ile yazýcý tanýmlamasý yapýlýr. 
Gelen pencerede uygun olan seçenek seçilir: 
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  Local printer:Bulunulan makineye baðlý yerel yazýcý. 
  Remote Unix (lpd) Queue: Að üzerinde bir baºka makineye baðlý yazýcý. 
  Lan Manager Printer (SMB): SMB protokolünü kullanan Lan Manager yazýcýsý. 
  Netware Printer (NCP): Bir Novell Netware sistem üzerindeki yazýcý. 
 
Yerel bir yazýcýnýn tanýtýmý için; 
Printtool baðlý olan yazýcýyý otomatik olarak bulur. Bu pencerede OK butonuna basýldýktan 
sonra yazýcý adý ve diðer ek bilgilerin bulunduðu bir pencere gelir. Burada sadece yazýcý adý 
deðiºtirilir ve yazýcý tipi için �select � butonuna basýlýr. Yazýcý tipi seçilir ve isteðe baðlý olarak 
Resolution ve Paper Size deðiºkenleri deðiºtirilir. Yazýcýnýn  özelliklerini veren pencerede 
Ok�lenip geçilir. Yazýcýdan bir test sayfasý çýkýºý için menüden Tests seçilir. Yazýcý sorunsuz 
çalýºýyorsa printtool programýndan çýkýlabilir. 
 

5.16.3 Yazýcýdan Çýktý Alýnmasý 

 
Linux altýnda yazýcý sistemini lpq programý kontrol eder. bu program arka planda sürekli 
çalýºýr. Bir programýn ya da komut satýrýnýn yazýcý isteðini karºýlar.  
 
Linux�ta belgelerin lpr komutu yardýmýyla çýktýsý alýnabilir.  
     # lpr �plp belge.txt 
-p parametresi yazýcýnýn adýný belirtir. 
 
Linux�ta lpr yardýmýyla hem metin dosyalarý hem de Postscript yazýcýya gönderilebilir. 
 

5.16.4 Yazýcý Kuyruðunun Gösterilmesi 

 
Linux çok kullanýcýlý bir iºletim sistemi olduðu için bir yazýcýyý birden fazla kullanýcý 
kullanýyor olabilir. Sýrada bekleyen yazýcý iºlemleri lpq komutu ile görülür.  
     # lpq �plp 
 
5.16.5 Yazýcý Ýºlemlerinin Durdurulmasý  

 
Yazýcý iºlerinin durdurulmasý için lpq komutunun çýktýsýnda yer alan job numarasýna ihtiyaç 
vardýr. Lprm komutu ile yazýcýya gönderilen bir belgenin çýktýsýnýn alýnmasý iºi durdurulabilir.  
     # lprm 13 

5.17 Zaman Ayarlarýnýn Yapýlmasý  

Sistem zaman ayarý timetool programý yardýmýyla yapýlýr.  
     # timetool 
Gelen pencerede saat istenilen bir zamana ayarlanýp � Set System Clock � tuºuna 
basýlýr. Eðer saatin deðiºmesi istenmiyorsa �Exit Time Machine� tuºuna basýlýr. 

5.18 Ses Kartý 

Linux pek çok ses kartýný tanýyabilen bir yapýya sahiptir.  
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5.18.1 Ses Kartý Ayarlarýnýn Yapýlmasý 

 
Ses kartý ayarlarýnýn yapýlmasý için sndconfig programý kullanýlýr. Bu program sistemde 
bulunan kartý tanýyacak ve gerekli modülleri yükleyecektir. Sndconfig programýný çalýºtýrmak 
için sisteme root olarak girilmelidir.  
     # sndconfig 
program bir süre sonra ses kartýný tanýdýðýna dair bir mesaj verir ve örnek bir ses 
çýkarýr. Eðer kart otomatik olarak tanýnmazsa gelen pencereden kartýn modeli ve 
ardýndan kartýn I/O numarasý ile DMA ve IRQ gibi bilgiler seçilir. 
 
6. BASH KABUÐU 
 
Unix için geliºtirilen en önemli ve en çok kullanýlan kabuklarýn baºýnda tcsh, 
bash ve ksh gelir. Bash Bourne Shell�in biraz daha geliºtirilmiº sürümüdür. Tcsh 
ise C-Shell üzerine eklenen yeniliklerle geniºletilmiºtir. Linux iºletim sistemi 
için de derlenen bash ise hem tcsh hem de ksh�dan özellikler taºýr. 
 
Tüm bu kabuklar kullanýcýnýn hizmetine sunulmuº olup bash kabuðu sistem ilk 
açýldýðýnda tanýmlýdýr. Kullanýcý sisteme girdiði zaman bu kabuk aktif olur, 
bundan sonra kullanýcý herhangi bir kabuk altýnda çalýºmalarýna devam edebilir. 
Bunun için sadece çalýºmak istediði kabuðun adýný komut satýrýna yazmasý 
yeterlidir.  

6.1 Bash Özellikleri  

Bash�ýn kullanýcýya zaman kazandýran en önemli özelliklerinden birisi dosya isimlerini 
tamamlamasýdýr. Komut satýrýnda tamamlanmamýº bir komut veya dosya ismi yazdýktan sonra 
Tab tuºuna basýlýrsa satýr tamamlanýr. Eðer komut satýrýndaki karakter kümesiyle baºlayan 
birden fazla komut varsa bir sinyal sesi duyulur ve bilgisayar yeterince karakter yazýlmasýný 
bekler.  
 
Bash komut satýrýnda iken satýrýn kolayca deðiºtirilebilmesini saðlar. Böylece 
komut çalýºtýrýlmadan önce birkaç tuºa basarak üzerinde deðiºiklik yapýlabilir. 
Klavye üzerindeki alt ve üst yön tuºlarý daha önce yazýlan komutlarý görmeyi ve 
arasýnda seçim yapmayý saðlar. Böyle seçilen komut üzerinde deðiºiklik 
yapýlabilir.  

6.2 Takma Adlar ( Alias ) 

alias komutu ile bir komut veya komut kümesinin yerine bir isim kullanýlabilir. 
Ýºleyiºi bir makroya benzeyen bu komut yardýmýyla uzun komutlar daha kýsa 
komutlarla tanýmlanabilir. Bir alias komutu anahtar kelimeyle baºlar, ardýndan 
�=� konur ve yerine kullanýlacak komut yazýlýr. Arada boºluk býrakýlmaz. 
     $ alias dir=�ls �l� 
     $ dir 
Bir takma ismin tanýmý unalias komutu ile kaldýrýlabilir. 
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6.3 Özel Kabuk Tanýmlarý 

Tanýmlamalar set komutu yardýmýyla yapýlýr. Tüm tanýmlar küçük harfle yazýlýr. 
Bu özellikleri yardýmýyla tanýmlar deðiºkenlerden ayrýlýrlar.  
     $ set �o taným 
     $ set +o taným  
Yukarýdaki komutlardan ilki tanýmý iºletir, diðeri ise tanýmý kaldýrýr. 
 
Noclobber: Bu tanýmýn seçilmesinden sonra bir komutun çýktýsý bir dosyaya 
gönderildiðinde dosyanýn eski içeriði ayný kalýr.  
Ignoreeof:  Kabuktan yanlýºlýkla kontrol-d tuº takýmý ile çýkýlmasýný engeller. 
 
Env komutu ile sistemde ön tanýmý yapýlan veya sonradan tanýmlanan tüm 
deðiºkenler ekrana listelenir. 
Sisteme girildiði anda tanýmlanan bazý komutlar; 
 
HISTFILE : Tüm yazýlan komutlar .bash_history adlý dosya içinde tutulur. Her 
kullanýcýnýn kendi home dizini içinde kullanýcýya özgü bu dosyadan vardýr. 
$HISTFILE deðiºkeni ile dosyanýn ismi deðiºtirilebilir.  
 
PATH: PATH deðiºkeninde bir komut yazýldýðý anda sistem tarafýndan aranacak 
olan yollarýn listesini verir. PATH deðiºkeninde her dizin �:� ile birbirinden 
ayrýlýr. Kullanýcý PATH deðiºkenine yeni girdiler ekleyebilir. 
 
SHELL: O an kullanýlan kabuðun yolu ismini verir. Kabuk programlarý 
genellikle /bin dizini altýnda tutulur. Her kabuðun yol ismi sistemdeki /etc/shells 
dosyasýnda bulunur. 
 
HOME: Kullanýcýnýn home dizinini gösteren yolu ekranda gösterir. Her 
kullanýcýnýn home dizini sistemde hesap açýlýrken sistem görevlisi tarafýndan 
belirlenir.  
 
LOGNAME: Sistemdeki kullanýcý hesabýnýn ismini tutar.  
 
TERM: Kullanýcýnýn halen üzerinde çalýºtýðý terminali gösterir.  
 
PS1 ve PS2: Ekranda komut satýrýnýn baºýna gelecek olan karakterleri belirler. 
PS1 birinci satýrýn karakterlerini tutarken PS2 ise birinci satýra sýðmayan 
komutlar bir alt satýra geçtiðindeki karakterleri tutar. Bu karakterler ön tanýmlý 
olarak $ iºaretidir. Önceden tanýmlanan kodlar yardýmýyla komut satýrý 
deðiºtirilebilir. Her kodun baºýnda \ karakteri vardýr. Sýkça kullanýlan kodlarýn 
listesi; 
  \t : saat, 
  \d : tarih, 
  \s : kabuk ismi, 
  \w : çalýºma dizini, 
  \u : kullanýcý ismi, 
  \h : makine ismi ºeklindedir. 
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EDITOR: Ön tanýmlý metin düzenleyicidir.  
 
HISTSIZE: .bash_history dosyasýndaki satýr sayýsýný verir. 
HOSTTYPE: Sistem mimarisini verir.  

6.4 Sisteme Giriº Dosyalarý 

Sisteme girerken her giriº anýnda çalýºtýrýlan dosyalar vardýr. Bash kabuðu ile ilgili olan 
dosyalar ; 
  /etc/profile 
  ~/.bash_profile 
  ~/.bash_login 
  ~/.profile 
  ~/.bashrc   � dýr. 
Kullanýcý bu dosyalarýn kendisine ait olanlarýný istediði gibi deðiºtirebilir.  
 
/etc/profile dosyasýný tüm kullanýcýlar kullanýr. Her kullanýcý sisteme girdiðinde 
sistem tarafýndan bu dosya çalýºtýrýlýr. Bu dosyada kullanýcýlarýn ihtiyacýna 
yönelik özel sistem deðiºkenleri bulunur ve birtakým kontrol ve kayýt iºlemleri 
yapýlýr. 
 
.bashrc dosyasý her bash kabuðu veya alt kabuk çalýºtýrýldýðý anda okunur. her 
kabuk programý çalýºtýrýlýnca bir alt kabuða ihtiyaç olduðunda bu durumda 
.bashrc dosyasý da okunacak ve içerdiði deðiºkenler program çalýºmadan önce 
tanýmlanacaktýr. 
 
Sistemden çýkarken varsa çalýºtýrýlan dosyanýn ismi .bash_logout � tur. Bu dosya 
ile kullanýcý sistemden çýkarken fazladan iºlemler yapabilir.  

6.5 Kabuk Programlamaya Giriº 

Her kabuðun kendine özgü programlama dili yapýsý vardýr. Bash kabuðu ise güçlü 
programlama özellikleriyle karýºýk programlarýn rahatça yazýlmasýný saðlar. Mantýksal 
operatörler, döngüler, deðiºkenler ve daha birçok özellik bash kabuðunda da vardýr ve iºleyiºi 
neredeyse aynýdýr. 
 
Genellikle bir programý oluºturacak olan komutlar bir dosyaya yazýlýrlar ve 
ardýndan bu dosya çalýºtýrýlýr. Herhangi bir editörde yazýlan program daha sonra 
kabuk altýnda çalýºtýrýlýr. Bir kabuk programý diðerlerini de çalýºtýrabilir.  
 

6.5.1 Kabuk Programlarý 

 
Kabuk programlarý bir veya birden fazla linux komutunu tutan dosyalardýr. Bu dosya 
yaratýldýktan sonra doðrudan ismi girilerek veya dosya isminden önce �.� karakteri getirerek 
çalýºtýrýlýr. Bir kabuk programý çalýºtýrma bitinin 1 yapýlmasýyla çalýºtýrýlabilir hale getirilir.  
     $ chmod +x komut-ismi  
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ºeklinde de bir programý çalýºtýrýlabilir yapabiliriz. Daha sonra programýn ismi 
yazýlarak program bir linux komutuymuº gibi çalýºýr.  
 
Kabuk programlarý yazarken dosyanýn iºlevini ve her satýrdaki komutlarýn ne 
amaçla kullanýldýðýný gösteren açýklama satýrlarý kullanýlabilir. Bir açýklama 
eklemek için satýr baºýna veya boº bir satýra  #  iºareti eklenir ve ardýndan 
açýklama cümlesi yazýlýr. 
 
Bir kabuk altýnda çalýºýrken baºka bir kabuk için yazýlmýº bir programý 
çalýºtýrmak mümkündür. Örneðin tcsh altýnda çalýºýrken bash kullanýlarak 
yazýlmýº bir program çalýºtýrýlmak istenebilir. Bunun için programýn en baºýna  
#! karakteri ve ardýndan programýn çalýºacaðý kabuðun yolu yazýlýr. 
 

6.5.2 Deðiºkenlerin Kullanýmý 

 
Bir deðiºkene deðer atandýðý anda sistem tarafýndan tanýnýr. Deðiºkenler alfabetik veya 
nümerik karakterlerden oluºabilir. Ama bir deðiºken sayýsal bir karakter ile baºlayamaz. Bir 
deðiºkene deðer atamasý �=� ile yapýlýr. Ýçeriði olan bir deðiºkene baºýna �$� iºareti koyularak 
ulaºýlýr. 
     $ mesaj=� Ders çalýºmalýsýn!!�  
     $ echo artýk $mesaj 
     artýk ders çalýºmalýsýn!! 
 

6.5.3 Giriº/Çýkýº Ýºlemleri 

 
Bir kabuk programý çalýºýrken kullanýcýnýn klavye ile bilgi girmesi saðlanabilir. 
Bu tür iºlemler için tanýmlanan read komutu klavyeyi okur ve bu bilgiyi bir 
deðiºkene atar.  
     $ echo Bir sayi giriniz: 
     $ read b 
     $ echo Girilen sayi : $b 
 

6.5.4 Aritmetik Ýºlemler  

 
Bash kabuðunda aritmetiksel iºlemlere büyük sýnýrlamalar getirilmiºtir. 
Tamsayý deðiºkeni dýºýnda matematiksel deðiºken kullanmak için bu iºlemler 
için geliºtirilmiº awk ve bc kullanýlabilir. Aritmetiksel iºlemler için eval komutu 
veya bash kabuðu altýnda yerleºik komut olan let komutu kullanýlabilir. 
 
Aritmetik deðiºken tanýmlamanýn bir diðer yolu da typeset komutudur. 
     $ typeset �i cevap 
     $ e=10 ; y=12 
     $ cevap=e*y 
     $ echo $cevap 
     120 
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6.5.5 if-else Kalýbý ve Kontrol Ýºlemleri 

 
Hemen her programlama dilinde olan if kalýbý bir Linux komutunun çalýºmasýný 
kontrol eder. if komutu yerleºik bir komuttur ve her if komutu bir fi komutuyla 
biter. Ýf komutunun ardýndan gelen Linux komutu çalýºtýrýlýr ve komutun çýkýº 
durumu göz önüne alýnarak ardýndan gelen then deyimiyle birlikte devamý 
iºletilir. Genellikle komutun iki türlü çýkýº durumu olacaðýndan else komutunun 
ardýndan gelen komut zinciri diðer çýkýº durumunda çalýºtýrýlýr. 
     if  Linux komutu then 
          komut1 
          komut2 
          .... 
     else 
          komut1 
          komut2 
          .... 
     fi 
 
if komutu genellikle kendine test komutu ile kullaným bulur. Bu komut 
yardýmýyla mantýksal iºlemler yapýlabilir, sayýlar ve diziler karºýlaºtýrýlabilir. 
Anahtar sözcük olan test�ten sonra opsiyonlar veya karºýlaºtýrýlacak olan 
deðerler yazýlýr. Her opsiyon bir mantýksal iºleme karºýlýk gelir. Komutun 
iºletilmesinden sonra kabuða bir deðer döner. Bu deðer komut baºarýlý olmuºsa 
0, baºarýlý deðilse 1�dir. Son çalýºtýrýlan tüm Linux komutlarýnýn çýkýº deðeri $? 
deðiºkeninde tutulur. Test komutunun çýkýº deðeri bu yolla öðrenilebilir.  
     $ e=8 
     $ test $e �eq 4 
     $ echo $! 
     1 
Test komutu yerine [] �de kullanýlabilir. Kullanýrken araya boºluk 
konulmamalýdýr. Ama  parantezler komut olarak algýlandýklarý için saðýna ve 
soluna bir boºluk konulmalýdýr. 
     $ [$e �eq 4] 
 
Aritmetik Karºýlaºtýrmalar                                      Dizisel Karºýlaºtýrma 
   -gt               büyük                                                   -z             boº dizi 
   -lt                küçük                                                   -n             tanýmlý dizi     
   -ge              büyük eºit                                              =             eºit diziler 
   -le               küçük eºit                                             !=            farklý diziler 
   -eq              eºit 
   -ne              eºit deðil   
 
Dosya Karºýlaºtýrmasý                                               Mantýksal Karºýlaºtýrma 
   -f           dosya var                                                         -a                ve  
   -s          dosya boº deðil                                                 -o               veya 
   -r          dosya okunabilir                                                !                 deðil 
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   -w         dosya yazýlabilir 
   -x          dosya çalýºtýrýlabilir 
   -h          sembolik baðlantý 
   -c          karakter aygýt 
   -b          blok aygýt 
 
     #!/bin/bash 
     echo �0 ile 20 arasýnda bir sayý giriniz:� 
     read sayi 
     if [ $sayi �gt 10 ] 
        then 
              echo �Sayý çift basamaklýdýr. 
        else  
              echo �Sayý tek basamaklýdýr.� 
     fi 
 

6.5.6 case Kalýbý 

 
Birkaç alternatif arasýndan seçim yapmak için kullanýlan bir komut olan case bir 
eºleºtirme gördüðü anda belirli bir komut kümesini iºleme sokar. Case yapýsý 
case komutu ile baºlar, eºleºtirilecek olan anahtar sözcük yazýlýr ve seçenekler 
alt alta  her seçeneðe ait komut ile birlikte yazýlýr. Tüm yapý esac komutu ile 
biter.  
     Case anahtar-sözcük in 
              seçenek1) 
                  komutlar 
                      ;; 
              seçenek 2) 
                  komutlar 
                      ;;  
              *) 
                  komutlar 
                      ;; 
     esac 
 
Seçenekler arsýnda özel karakterler kullanýlabilir. Hiçbir eºleme yapýlmadýðý 
zaman *) seçeneði deðerlendirilir ve buna ait olan komutlar iºletilir. * kullanýmý 
isteðe baðlýdýr. 
     #!/bin/bash 
     echo �1- Ekraný Temizle� 
     echo �2- Sistemdekileri Göster� 
     echo �n �Bir seçim yapýnýz:� 
     read  secim 
     case $secim in 
             1) 
               clear 
                  ;; 
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             2) 
               w 
                  ;; 
             *) 
                 echo �Hatalý seçim yaptýnýz!� 
     esac 

6.6 Döngüler 

Diðer hemen tüm programlama dillerinin en büyük gücü olan döngülere kabuk altýnda da izin 
veriliyor. 
6.6.1 While-do Döngüsü 

 
Döngü bloðu while anahtar kelimesiyle baºlar, ardýndan gelen koºul saðlandýðý süre boyunca 
devam eder. önce koºulun saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Döngüden çýkabilmek için 
mutlaka döngü içindeki koºul ifadesinin deðerini yanlýº yapacak bir durum oluºmalýdýr. 
     while koºul-ifadesi 
           do 
                komutlar 
           done 
 
(( )) karakterleri arasýna matematiksel bir iºlem getirilebilir. Bu sadece bash 
kabuðunda olan bir özelliktir. 
     #!/bin/bash 
     say=0  
     while [ $say �lt 10] 
           do 
               say=$((say+1)) 
               echo $say 
           done 
 
6.6.2 for-do Döngüsü 

 
Bir liste dahilindeki tüm deðerlere sýrayla eriºimi saðlar. For komutundan sonra 
yer alan liste sýrayla kullanýlýr ve her birisi için döngü çalýºtýrýlýr. Listenin 
sonuna gelindiðinde ise döngüden çýkýlýr. 
 
 
     for degisken1 in deger1 deger2...                                 for meyve in seftali elma 
             do                                                                                    do 
                  komutlar                                                                         echo $meyve                                       
            done                                                                                  done 
 
for-do döngüsü dosya isimleri üzerinde yapýlan iºlemlerde de kolaylýk saðlar. 
Bunun için özel karakterlerden de yararlanýlýr.  
     for s in *.pl ;  
          do  
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              file $s 
          done 

6.7 Örnek Kabuk Programý 

Sistem görevlisinin en çok kullandýðý komutlardan birisi ps-aux | grep �i xxx 
komutudur. Bu komut ile çalýºan xxx isimli program hakkýnda detaylý bilgi elde 
edilir. Ps komutu detaylý bir süreç listesini ekrana verirken çýktý grep komutuna 
yönlendirilir ve sadece istediðimiz bilgi ekranda görünür. Her zaman bu satýrý 
yazmaktansa bu satýrý bir dosyaya gönderip bu dosya adý ile çalýºtýrmak daha 
kolay olacaktýr. 
     #!/bin/bash 
     if [ $#=1 ] 
        then 
             ps-aux | grep �i $1 
       else 
             ps-ax 
     fi 
Ardýndan dosya PATH deðiºkeninin iºaret ettiði dizinlerden /usr/local/bin 
dizininin altýna yerleºtirilir. Dosyanýn çalýºtýrýlabilir olmasý için chmod +x 
/usr/local/bin/t komutu uygulanýr. 
 
Grep komutu bir dosyadaki veya standart giriºteki satýrlar içinden belirli bir 
kelime, harf veya harf grubunu bulmaya yarar.  
     $ w | grep demir 
Bu   komut ile sistemde demir isimli kullanýcý olup olmadýðýna bakýlýr. 
 
 
Örneðin ilk satýrý bu dosyanýn /bin/bash programý tarafýndan çalýºtýrýlacaðýný 
gösterir. Ýkinci satýrda ise komut satýrý üzerinde kaç tane opsiyon olduðunu 
gösterir. $# çevresel deðiºkeni her biri Tab veya boºluk tuºu ile ayrýlmýº komut 
satýrý opsiyonlarýný verir. Komut satýrýndan çalýºtýrýlan komut ise $0 deðiºkenine 
aktarýlýr. 
 

6.8 Kabuk Fonksiyonlarý 

Diðer programlama dillerindeki gibi bir program parçacýðý birden fazla yerde parametre 
vererek kullanýlmak istendiðinde fonksiyonlar kullanýlýr.  
 
6.8.1 Örnek Bir Fonksiyon 

     
 #!/bin/bash 
     deneme(){ 
         case $1 in 
                 � � ) echo �$0: Kullaným: deneme sayý� 
                     exit;; 
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                 �1000�) echo �1000 rakamý giremezsiniz!!� 
                     exit;; 
         esac 
         echo � $1 sayýsýný girdiniz!� 
      } 
 
      echo �Bir sayý giriniz:� 
      read sayi 
      deneme $sayi 
 
7. SED VE VI 

7.1 SED ( Stream Editor ) 

 
Sed bir dosyadan veya standart girdiden (klavye) bilgi okur ve okuduðu bilgiyi kullanýcýnýn 
belirlediði düzene sokarak standart çýktýya (ekran) yazar. Genellikle bu veri bir dosyaya 
yerleºtirilir. Sed komut satýrýnda veya bir kabuk programýnda kullanýlabilir.  
 
Sed kullanýrken en çok �s� iºlemcisi kullanýlýr. Bu bir karakteri veya karakter 
kümesini baºka bir diziye çevirir.  
     sed  �s/hastahane/hastane/g� dosyam  
Bu komut ile dosyam içinde yer alan bütün �hastahane� kelimelerini �hastane� 
kelimesi ile deðiºtirilir. Burada kullanýlan �g� iºlemcisi ise sed�in bulduðu 
satýrlarýn tamamýný araºtýrmasý içindir.  
Sed ile kullanýlan özel karakterler; 
     . * [ ] ^ $ \ &  dir. 
 
Her özel karakterin baºýna �\� karakteri getirilerek özel anlamlarýný kaybetmesi 
saðlanabilir. 
Ayný anda birden çok deðiºtirme yapabilmek içinse her argüman için �e 
kullanýlmalýdýr. 
Bir dosya üzerinde iºlem yapýp çýktýyý ekrana deðil baºka bir dosyaya göndermek 
için; 
     Sed �s/ \ /usr \ / bin / \ /bin/g� dosyam>yenidosya 
 
7.1.1 Düzgün Deyimler 

 
Sed metin iºleyen birçok program gibi düzgün deyimlerden yararlanýr.  
   =>   ^ karakteri satýr baºýný gösterir.  
      sed �s/^Prº /Perºembe/� dosyam 
      Satýr baºýnda Prº varsa bunu Perºembe yapar. 
   =>  $ karakteri satýr sonunu gösterir.  
      sed �s/$/SatýrSonu/� dosya 
      Her satýrýn sonuna SatýrSonu yazar. 
   =>  . karakteri herhangi bir karakter anlamýna gelir.  
      sed �s/^..//� dosya 
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      Dosyanýn baºýndaki ilk iki karakteri siler. 
   => [] birden fazla karakter arasýndan seçim yapar. 
      sed �s/[Oo]penwin/openwin/g� dosya 
   =>  - karakteri ile saðýndaki ve solundaki dahil olmak üzere tüm harfleri seçer. 
      sed  �s/[A-Z] //g� dosya 
   =>  ^ karakteri, karakter kümesinin dýºýnda kalan karakterleri seçmek için 
kullanýlýr. 
      sed �s/[^1-9a-z]//g� dosya 
   =>  * karakteri, kendisinden bir önce gelen karakterin veya küme içine alýnmýº 
karakter gruplarýnýn sýfýr veya daha fazla tekrarý için kullanýlýr. 
      sed �s/ ^ *//� dosya 
   =>  .* karakteri harf kombinasyonu herhangi bir sayýda karakter grubu 
anlamýndadýr. 
   =>  �\(� ve �\)� operatörleri yardýmýyla eºleºtirildiði anda belleðe kaydedilen 
kelime gruplarý daha sonra tekrar çaðrýlabilir. 
      sed �s/^ \([A-Za-z] [A-Za-z]*\) /\1/� dosya 
 
   => Tüm dosya üzerinde deðil de bazý özellikleri saðlayan satýrlar üzerinde 
iºlem yapmak için adresleme yapýlmalýdýr. Adresleme iºlemi s iºlemcisinden 
hemen önce yapýlmalýdýr. 
      sed �1,12s/Ege/Akdeniz/g� dosya 
   => Bir kelime ile baºlayan tüm satýrlarda iºlem yapmak için; 
      sed �/^Makine/s/Endüstri /Elektronik /g� dosya 
   => Bir kelime ile baºlamayan tüm satýrlarda iºlem yapmak için;  
      sed �/^Makine/!s/Endüstri /Elektronik /g� dosya 
 

7.1.2 SED Kaynak Dosyasý 

 
Eðer sed kaynak satýrý bir iki satýra sýðmayacak kadar büyükse komutlar bir dosya altýnda 
toplanabilir. Daha sonra sed komutu �f parametresiyle çalýºtýrýlýr. 
     $ sed �f dosyam.sed dosya 
 

7.2 Metin Düzenleyiciler 

 
Hem konsolda hem de X Window altýnda kullanýlabilen bir çok metin düzenleyici vardýr. 
Pico, vi, nedit, gedit,mc, joe, xjed, ed  bunlardan sadece birkaçýdýr.  
 
Linux için programlanmýº ve ticari destek gören bazý düzenleyiciler vardýr. 
Bunlardan en çok kullanýlaný Star Office� dir. Star Office hem bir metin 
düzenleyici, hem de tablolama yazýlýmý, veritabaný uygulamasý, sunum programý 
gibi eklentileri olan bir masaüstüdür. Linux altýnda kullanýlan ticari programlar 
için Commercial-HOWTO dosyasýna bakýlabilir. 
 
Pico kolay kullanýmlý bir metin düzenleyicidir. Komut istemcisi üzerindeyken 
sadece pico yazýlarak program çalýºtýrýlabilir. Ýlk önce boº bir ekran gelir. 
Ekranýn alt kýsmýnda iki satýr halinde gerekli olan komutlar yer alýr. Bir dosya 
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yüklemek için Control-R tuºuna basýlmalýdýr. Dosya üzerinde yapýlan bir 
deðiºikliði kaydetmek için Control-O tuºuna basýlýr. Tüm komutlar Control tuºu 
ile kullanýlýr. Bir grup komut listesi; 
     Bir Satýr Yukarý                   Yukarý ok tuºu 
     Bir Satýr Aºaðý                     Aºaðý ok tuºu 
     Sola Git                                Sol ok tuºu 
     Saða Git                               Sað ok tuºu 
     Satýrýn Sonuna Git               Control-E 
     Satýrýn Baºýna Git                Control-A 
     Satýrý Sil                               Control-K 
     Arama Yap                            Control-W 
     Pico�dan Çýk                         Control-X 
     Bir Sayfa Aºaðý                      Control-V 
     Bir Sayfa Yukarý                    Control-Y 
Pico hakkýnda bilgi edinmek içinse Control-G tuºuna basýlýr. 

7.3 Vi Editörü 

Vi biraz karmaºýk ama hýzý ve verimi ile her kullanýcýnýn iºini kolaylaºtýracak bir 
editördür.  
 
PC editörlerin büyük çoðunluðunda klavye, editör komutlarýný almak ve basýlan 
tuºlarý ekrana göndermek için kullanýlmaktadýr. Vi�nin tasarým aºamasýnda bu 
durumdan kaçýnýlmýº, standart dýºý klavyesi olan bilgisayarlarýn da olabileceði 
varsayýlarak klavye üzerinde kullanýlmasý gereken tuºlarýn sayýsý mümkün 
olduðunca indirilmeye çalýºýlmýºtýr. Vi ile çalýºýrken karºýlaºýlan vi editörünün 
çalýºma aºamasýnda üç ayrý iºlev vardýr. Bunlardan birincisi bilgisayara 
komutlarýn girdisi sýrasýnda kullanýlan komut modu, ikincisi yazý yazarken 
kullanýlan yazý modu diðeri ise satýr modudur.  
 
Komut modunda klavye üzerinde görevi olan tüm tuºlar bilgisayara komut 
vermek için kullanýlýr. Yazý modunda ise diðer editörlere benzer ºekilde yazý 
yazýlabilir. Klavye modu deðiºtirildiðinde klavye tuºlarýnýn iºlevleri hemen 
deðiºir.  
 
Vi editörü ilk çalýºtýrýldýðýnda komut moduna girilir. Bu anda her tuºa ait bir 
komut çalýºtýrýlmaya hazýrdýr. ( Örneðin k karakteri bir karakter yukarý gider. ) 
Yazý moduna geçmek için �i� tuºuna basýlýr. Yazý modunda iken klavyeden girilen 
her karakter ekranda görünür. Tekrar komut moduna dönmek için ESC tuºuna 
basýlýr. Dosya iºlemleri veya eºleme yaparken iki mod birlikte kullanýlmaz. En 
alt satýrda vi mesajlarý görülür ve gerektiðinde satýr modunda komutlar girilir. 
Satýr moduna geçmek içinse �:� karakteri kullanýlýr. 
 

7.3.1 Dosya Ýºlemleri 

 
Sisteme girip komut satýrýnda  
     $ vi dosya  
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yazýldýðýnda bir metin üzerinde arama ve deðiºtirme görüntüsü monitörde 
görülür ve program çalýºýr. Yazmak istenenler yazýldýktan sonra ESC ve iki kere 
�Z� tuºuna basýlýrsa komut dizisi önce dosyaya kaydedilir, sonra vi editöründen 
çýkýlýp kabuða dönülür. 
Ýsimsiz bir dosyada çalýºýrken dosyayý sabit diske yazmak için �w� satýr komutu 
kullanýlýr. Vi editörden çýkmak için �:q� yazýlmalýdýr. 
 

7.3.2 vi� da Yazma 

 
vi editörüne girildiðinde �i� tuºuna basýlýnca yazý moduna geçilir. Ýstenilenler yazýldýktan 
sonra satýr sonuna gelindiðinde Enter tuºuna basýlarak yazmaya devam edilir. Satýr sonuna 
gelindiðinde ESC ile komut satýrýna geçilip yön tuºlarý ile dosya içinde gezinilebilir. Yön 
tuºlarýnýn görevini h, j, k, l tuºlarý yapabilir.  
     J, imleci bir satýr aºaðý indirir. 
     K,imleci bir satýr yukarý çýkartýr. 
     H, imleci bir karakter sola alýr. 
     L, imleci bir karakter saða alýr. 
Enter tuºu komut modunda �j� tuºu yerine kullanýlabilir. 
 
�i� komutu imlecin bulunduðu yerden itibaren �a� komutu ise bir karakter saðdan 
yazmayý saðlar. �o� komutu ise imlecin bulunduðu yerin altýnda bir satýr boºluk 
býrakýr ve boº satýrýn baºýna geçerek yazý moduna geçer.  
 
Control-F tuºu bir sayfa ileri gitmek, Control-B tuºu ise metni bir sayfa geri 
almak için kullanýlýr. Vi her satýrý kendi içinde numaralandýrýr. Belirli bir satýra 
gitmek için yön tuºlarýnýn yanýnda satýr numarasý da kullanýlýr. Bunun için 
komut modunda iken satýr numarasý girilir ve G tuºuna basýlýr. Eðer satýr 
numarasý girilmezse imleç dosya sonuna konumlanýr. 
 

7.3.3 Silme ve Kopyalama 

 
Yazý modunda iken BackSpace tuºu, komut modundayken ise �x� komutu ile 
istenilen kadar harf silinebilir. �dd� komutu ile imlecin üzerinde bulunduðu satýr 
tümden silinir ve satýrlar bir satýr yukarý alýnýr. Satýrýn sonundayken imlecin 
otomatik olarak bir alt satýra geçmesi için :set wm=n satýr komutu yardýmýyla 
yapýlýr. Burada n sondan kaç karakter boºluk kalacaðýný gösterir. �dd� veya �x� 
komutlarýyla silinen harf ya da harf gruplarý belleðe alýnýr ve istenildiði zaman 
imlecin bulunduðu yerden itibaren �p� komutuyla getirilir. Ýmlecin bulunduðu 
yerden satýr sonuna kadar silmek için �d$�, metnin sonuna kadar silmek için �dg� 
komutlarý kullanýlýr. 
Tek bir harfi deðiºtirmek için �r� komutu, bir kelimeyi deðiºtirmek için �cw� 
komutu kullanýlýr. �yy� komutu üzerinde bulunulan satýrý kopyalar. Eðer 
komuttan önce sayý girilirse o kadar satýr kopyalanýr. �yy� komutu yerine �Y� 
komutu da kullanýlabilir. Kopyalanan satýrlar �p� komutu ile istenilen yere 
basýlýr. Bir hata yaptýktan sonra eski konuma dönmek için �u� komutu kullanýlýr. 



 

 83 

    
 

   
 

Ýºletim Sistemleri (Linux) � Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

Bu komut üzerinde deðiºiklikler yapýlan metni son çalýºtýrýlan komuttan önceki 
duruma getirir. Yeni konuma tekrar dönmek için Control-R tuºlarýna basýlýr. 
 

7.3.4 Komut Tekrarý 

 
Komutun kaç defa tekrarlanacaðý komuttan önce girilmelidir. Girilen rakamlar ekranda 
görünmezler. Örneðin �6x� komutu 6 karakter siler.  
 

7.3.5 Arama ve Eºleºtirme 

 
Komut modunda iken �/� karakteri ile arama konumuna geçilir. Ekranýn en alt kýsmýnda açýlan 
satýra aranýlan kelime yazýlýr ve Enter tuºuna basýlýr. Vi imlecin bulunduðu yerden itibaren bu 
kelimeyi arar ve eðer bulunmuºsa imleç oraya konumlanýr. �/� komutu dosyanýn sonuna doðru 
�?� komutu ise baºýna doðru arama yapar. Ayný kelimeyi tekrar aratmak için �n� tuºuna basýlýr.  
 
:[a,b] s/nümerik/sayýsal/iºlemci  
Yukarýdaki komut metin içinde a ve b satýrlarý arasýndaki nümerik kelimelerini 
sayýsal kelimesi ile deðiºtirir. Tüm dosya üzerinde eºleºtirme yapmak için % 
karakteri, satýr sonunu belirtmek için $ karakteri kullanýlýr. �c� iºlemcisi her 
eºleºmeden önce kullanýcýdan izin alýr. �g� iºlemcisi her satýrda rastlanan ilk 
eºleºmeyi yapar. �i� iºlemcisi ise aramayý büyük-küçük harf gözetmeksizin yapar. 
Sed ile kullanýlan �\(�  �\)� operatörleri vi�de de kullanýlýr.  
 
7.3.6 Diðer Dosyalarýn Metne Eklenmesi 

 
Ýmlecin bulunduðu yerden itibaren baºka bir dosyayý metne kopyalamak için; 
     :r dosyam.txt  
komutu kullanýlýr.   
 

7.3.7 Kabuk Komutlarýnýn Çalýºtýrýlmasý 

 
vi altýnda iken kabuk komutlarýný çalýºtýrmak için (örneðin ls komutunu 
kullanmak için); 
     :! ls �al 
kullanýlýr. Komut çýktýsýný ekran yerine bir dosyaya göndermek içinse; 
     :r! ls �al 
ºeklinde kullanýlýr. 
 

7.3.8 vi Baºlangýç Dosyalarý 

 
vi her açýldýðýnda belirli dosyalar okunur ve gerekli düzenlemeler yapýlýr. Bunun 
için set komutu kullanýlýr. Vi her açýlýºta önce bulunulan dizin içindeki sonra 
home dizini içindeki .exrc dosyasýna bakar. Açýlýº anýndaki ayarlama iºlemleri 
için bu dosya kullanýlýr. Dosyaya her satýra bir set komutu gelecek ºekilde 
istenildiði kadar komut yerleºtirilebilir.  
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     set ignorecase 
     set wrapmargin 
     set tabstop=5 
 
Bu seçeneklerde ignorecase arama yapýlýrken büyük-küçük harf ayýrýmý 
yapýlmamasýný, wrapmargin sol taraftan iki karakter boºluk býrakýlmasýný, 
tabstop ise Tab tuºuna basýldýðýnda imlecin 5 karakter ileri gitmesini saðlar. 
 
8. X WÝNDOW GRAFÝK ARABÝRÝMÝ 

8.1. Giris: 

Ýlk olarak Massatchutses Institute of Technology (MIT/ABD) tarafýndan UNIX iºletim 
sistemleri için yazýlýp geliºtirilen X Window Sistemi güçlü bir grafik düzenlemesine sahiptir. 
Yaklaºýk dünya üzerindeki her UNIX iº istasyonu X Window sisteminin çeºitli 
varyasyonlarýný kullanmaktadýr. 
 
MIT X Window Sistem surum 11, daðýtým 6'nýn (X11R6), 80368/80486 ve 
Pentium mimariye sahip UNIX iºletim sistemleri için ücretsiz daðýtýlabilen bir 
sürümü David Wexelblat'ýn dwex@XFree86.org önderliðindeki bir grup 
programcý tarafýndan geliºtirilmiºtir. XFree86 adý 
verilen bu daðýtým, Linux dahil olmak üzere System V/386, 386BSD ve diðer x86 
kullanan tüm UNIX sistemlerinde kullanýlabilir.Ayrýca gerekli olan tüm ana ve 
yardýmcý programlarýný, destekleyici dosyalarý ve kütüphanelerini de bünyesinde 
bulundurur. 
 
Açýk sistemlerin kullanýcýya sunduðu en büyük özelliklerden biri olan X Window, 
Linux�un doðduðu andan itibaren destek görmeye baºladý. Ýnternet üzerinde 
bedava daðýtýlmasýyla Linux daðýtýmý altýnda bir standart olarak kendine yer 
edindi. Daha önce bir UNIX  sistem üzerinde X Window kullandýysanýz bu 
bölümü kavramak gayet kolay olacaktýr.  
 
X Window�un Linux altýndaki son sürümü Nisan 1994�te çýkan X11R6�dýr. 
Aradan uzunca bir süre geçmesine raðmen bu sürümde kayda deðer bir 
deðiºiklik olmadý. Bunun yanýnda X Window�da kullanýlan pencere yöneticisi 
(window manager) çeºidi neredeyse 20�ye yaklaºtý. Pencere denetleyicilerin her 
birinin farklý özellikleri vardýr. Bunlar, X Window�a açýlan ve uygulama 
programlarý ile kullanýcý arasýndaki bilgi alýºveriºini saðlayan arabirimdir.  
 
X Window (veya kýsaca X) istemci-sunucu modeline göre çalýºýr. Ana makine üzerinde 
çalýºan X sunucusu, grafik donanýmý üzerindeki tüm giriº-çýkýº yetkilere sahiptir. Bir X 
istemcisi, sunucuya baðlanarak istediði iºlemleri sunucuya yaptýrýr. Ýstemcinin görevi emir 
vermek, sunucunun ise verilen emri görünür hale getirmektir.  
 
Aslýnda bilinmesi gereken en önemli kavram, X�in að tabanlý bir yapýya sahip 
olmasýdýr. Bir istemci ve sunucunun olduðu her yerde aðdan da söz edebiliriz. X, 
,ster konsol üzerinde (yerel makinede) isterse að üzerinde (uzak makinede) 

mailto:dwex@XFree86.org
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çalýºabilir. Baºka bir makine üzerindeymiº gibi o makinenin X Window 
uygulama ve kaynaklarýndan yararlanabilirsiniz.  
 
Yukarýda kýsaca bahsedilen pencere yöneticisi, ekrandaki pencerelerin 
denetiminde söz sahibi olan tek programdýr. Her pencerenin nasýl görüneceðini, 
ne kadar büyük olduðunu bilir; kullanýcý tarafýndan verilen küçültme, pencere 
kapatma gibi komutlarý iºler.  
 
Desteklenen standart SVGA chipsetleri aºaðýda gösterilmiºtir: 
 
  ·  Tseng ET3000, ET4000AX, ET4000/W32, ET6000 
 
  ·  Western Digital/Paradise PVGA1 
 
  ·  Western Digital WD90C00, WD90C10, WD90C11, WD90C24, WD90C30, 
     WD90C31, WD90C33 
 
  ·  Genoa GVGA 
 
  ·  Trident TVGA8800CS, TVGA8900B, TVGA8900C, TVGA8900CL, TVGA9000, 
     TVGA9000i, TVGA9100B, TVGA9200CX, TVGA9320, TVGA9400CX, 
TVGA9420, 
     TGUI9420DGi, TGUI9430DGi, TGUI9440AGi, TGUI9660XGi, TGUI9680 
 
  ·  ATI 18800, 18800-1, 28800-2, 28800-4, 28800-5, 28800-6, 68800-3, 
     68800-6, 68800AX, 68800LX, 88800GX-C, 88800GX-D, 88800GX-E, 
     88800GX-F, 88800CX, 264CT, 264ET, 264VT, 264VT2, 264GT 
 
  ·  NCR 77C22, 77C22E, 77C22E+ 
 
  ·  Cirrus Logic CLGD5420, CLGD5422, CLGD5424, CLGD5426, CLGD5428, 
     CLGD5429, CLGD5430, CLGD5434, CLGD5436, CLGD5440, CLGD5446, 
     CLGD5462, CLGD5464, CLGD6205, CLGD6215, CLGD6225, CLGD6235, 
     CLGD6410, CLGD6412, CLGD6420, CLGD6440 
 
  ·  OAK OTI067, OTI077, OTI087 
 
  ·  Avance Logic ALG2101, ALG2228, ALG2301, ALG2302, ALG2308, ALG2401 
 
  ·  Chips & Technologies 65520, 65530, 65540, 65545, 65520, 65530, 
     65540, 65545, 65546, 65548, 65550, 65554 
 
  ·  MX MX68000, MX680010 
 
  ·  Video 7/Headland Technologies HT216-32 
 
  ·  SiS 86C201, 86C202, 86C205 



 

 86 

    
 

   
 

Ýºletim Sistemleri (Linux) � Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

 
  ·  ARK Logic ARK1000PV, ARK1000VL, ARK2000PV, ARK2000MT 
 
  ·  RealTek RTG3106 
 
  ·  Alliance AP6422 
 
  ·  Matrox MGA2064W 
 
  ·  NVidia/SGS Thomson NV1, STG2000 
 
Desteklenen hýzlandýrýlmýs SVGA chipsetleri ise asagýdadýr: 
 
  ·  8514/A (ve benzerleri) 
 
  ·  ATI Mach8, Mach32, Mach64 
 
  ·  Cirrus CLGD5420, CLGD5422, CLGD5424, CLGD5426, CLGD5428, 
CLGD5429, 
     CLGD5430, CLGD5434, CLGD5436, CLGD5440, CGLD5446, CLGD5462, 
     CLGD5464. 
 
  ·  S3 86C911, 86C924, 86C801, 86C805, 86C805i, 86C928, 86C864, 86C964, 
     86C732, 86C764, 86C765, 86C868, 86C968, 86C325, 86C988 
 
  ·  Western Digital WD90C31, WD90C33, WD90C24A 
 
  ·  Weitek P9000 
 
  ·  IIT AGX-014, AGX-015, AGX-016 
 
  ·  IBM XGA-2 
 
  ·  Tseng ET4000/W32, ET4000/W32i, ET4000/W32p, ET6000 
 
  ·  Ark Logic ARK1000PV, ARK1000VL, ARK2000PV, ARK2000MT 
 
  ·  MGA2064W 
 
Bu chipsetleri kullanan ekran kartlarý PCI ve VLB de dahil olmak üzere bütün 
(bus) tiplerince desteklenmektedir. 
 
Avance Logic, MX ve Video 7 chipsetleri haricinde yukarýdaki chipsetlerin 
tamamý 256 renk ve monochrome kiplerini destekler. Avance Logic, MX ve Video 
7 chipsetleri ise sadece 256 renk kipini desteklemektedir. 
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Üzerinde Linux iºletim sistemi ve XFree86 bulunan bir makine en az 486 
iºlemciye, 8 MB hafýzaya ve yukarýdaki chipsetlerinden birini kullanan bir ekran 
kartýna ihtiyaç duyar.Ancak ideal bir performans için Pentium iºlemci (ve ya 
Pentium Pro), 16 MB hafýzaya ve hýzlandýrýlmýº kart olan S3 ekran kartý 
kullanýlabilir. Unutmamanýz gereken bir gerçek ise makineniz ne kadar çok 
fiziksel hafýzaya sahipse o kadar az swap yapacak, sabit diske anlýk yazma ve 
okuma azalacaktýr. Sabit diskin hafýzadan daha yavaº çalýºtýðýný hatýrlarsak 16 
MB fiziksel hafýzaya sahip olmak 16 MB sanal hafýzaya sahip olmaktan daha 
iyidir. 

8.2. X Window Kurulumu ve Konfigürasyonu  

 
X Window�un 386 ve yukarý tabanlý makineler için geliºtirdiði sisteme Xfree86 adý verilir. 
Linux da Xfree86�yý Slackware daðýtýmýna ekleyerek kullanýcýlarýn hizmetine sunmuºtur. 
Xfree86 sürüm 3.1�in desteklediði kartlara ait çipsetler kitabýn baºýnda verilmiºtir. Bu 
çipsetler, PCI ve VLB dahil, her tür veri yoluna sahip ana kartlar üzerinde sorunsuz çalýºýr. 
 
Linux ile uyumlu çalýºabilen yer alan çipsetlerin hepsi 256 renk (8 bit) 
desteklerler. Eðer kart üzerinde yeteri kadar RAM var ise (en az 2MB), 
ekranýnýzý 16 bit (65536 renk) açma imkanýnýz olur. Özellikle S3 kartlarý Linux 
Xfree86 altýnda sorun çýkartmadan 65536 rengi kolayca gösterebilirler.  
 
X Window üzerinde rahatça çalýºabilmek için en az 486 tabanlý bir bilgisayara 
ihtiyacýnýz var. Rahat bir çalýºma için 16MB RAM ve Pentium 100 bilgisayar 
iºinizi görecektir. Renk sorunu yaºamamak için ise 2MB, görüntü hafýzasý olan 
bir grafik kartý kullanýn. X Window, sistemi fazlaca yüklediðinden takas alaný 
için fazla söz söylemeye gerek yok. X�e yatýrým yapmak istiyorsanýz paranýzý 
hafýza için ayýrýn.  
 
Xfree86, Slackware tarafýndan daðýtýlan paketlerin X bölümünde yer alýyor. 
Herhangi bir nedenden dolayý sistemde X yoksa �pkgtool� yardýmýyla sisteminize 
kurun. Gerekli kütüphaneleri eklemeyi unutmayýn.  

8.3. X Konfigürasyonu  

 
X Window kurulumu basit olmasýna raðmen konfigürasyonu biraz baºýnýzý aðrýtabilir. 
Slackware 2.2 daðýtýmý ile gelen konfigürasyon programlarý, kullanýcýnýn hata yapmasýný 
affetmiyordu. Yanlýºlýkla basýlan bir tuº yüzünden baºtan baºlamak zorunda kalýnabiliyordu. 
Slackware 3.3 altýnda, grafik arabirimini kullanan XF86Setup programý ile bir fare yardýmýyla 
rahatlýkla ve kýsa sürede X konfigürasyonu tamamlanabiliyor. Ücretli sürümlerden bir tanesi 
elinizin altýnda ise iºler daha da kolaylaºýyor, neredeyse donaným hakkýnda hiçbir ºey 
bilmeden X kurulabiliyor. 
 
Konfigürasyon iºlemlerinden önce hazýrlýk aºamasýnda XF86Config(1) ve Xfree86(1) man 
sayfalarýný okuyun.bu dosyalarda X Window için oluºturulacak olan /etc/XF86Config 
dosyasýnýn hakkýnda detaylý bilgi vardýr. XF86Config dosyasý X açýlýrken okunur ve fare, 
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ekran çözünürlüðü, renk sayýsý gibi özellikler belirlenir. Ekranýnýzýn kalitesine göre açmak 
istediðiniz çözünürlük hakkýnda bir miktar fikir sahibi olmalýsýnýz. Bazý eski ekranlar 
1024x768 çözünürlüðü desteklemezler, bu yüzden 800x600 gibi düºük bir çözünürlük ile iºe 
baºlayýn. Daha ayrýntýlý bilgi için Xfree86-HOWTO dokümanlarýna göz atabilirsiniz.  
 
Linux�un Slackware 3.3 sürümü, kullanýcýya X konfigürasyonu için iki program sunar. 
Birincisi, yukarýda da belirtilen ve zayýf bir arabirimi olan xf86config, diðeri de XF86Setup. 
Ýkincisini kullanmanýz, her bakýmdan avantaj olarak göze çarpýyor. Program, bazý 
ayarlamalarý kullanýcýya býrakmadan (örneðin çipsetin seçimi) kendisi hallediyor. Burada 
yeralan sorularý doðru bir ºekilde cevapladýktan sonra X açmaya hazýrsýnýz demektir.  
 
Aºaðýda XF86Config dosya formatý hakkýnda biraz bilgi verilmiºtir. X Window�u kurduktan 
sonra kendi zevkiniz doðrultusunda bu dosya üzerinde deðiºiklik yapabilirsiniz. Dosya, pek 
çok bölümden (section) oluºur ve her bölüm, Section �bölüm-ismi� ve Endsection kelimeleri 
arasýnda yer alýr. Ekran yazý tiplerinin ve kullanýlacak renklerin patikasýný belirleyen bölüm 
dosya altýnda ºu ºekilde görünecektir: 
 
Section �Files� 
 RgbPath �/usr/X11R6/lib/X11/rgb� 
 FontPath �/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc� 
 FontPath �/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi� 
EndSection 
 
Ýstediðimiz kadar yazý tipi giriºi yapabiliriz. Üç taným satýrýnýn arasýna, örneðin X altýnda 
kullanacaðýmýz Türkçe yazý tiplerini yerleºtirelim. 
Section �Files� 
 RgbPath �/usr/X11R6/lib/X11/rgb� 
 FontPath �/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc� 
 FontPath �/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi� 
 FontPath �/usr/X11R6/lib/X11/fonts/turkce/75dpi� 
EndSection 
 
Klavye ve farenin tanýmlandýðý bölümler, �Keyboard� ve �Pointer� adý altýndadýr. Açýklama 
satýrlarýnýn baºýnda �#� karakteri yer alýr. örnek dosyanýn yer aldýðý makinede farenin 
kullandýðý protokol, �MouseSystems� olup hemen her standart fare için bu protokol önerilir. 
Diðer protokoller arasýnda Busmouse, Logitech, Microsoft, MMSeries, Mouseman, 
MouseSystems, PS2, MMHitTab/ vardýr. X açýldýðý zaman herºey yolunda gitmesine raðmen 
farenin ikonu hareket etmiyor veya ekranda deli gibi oradan buraya koºuºturuyorsa farenin 
kullandýðý protokolü deðiºtirin. Bazý farelerin altýndaki küçük anahtarýn bulunduðu konumu 
deðiºtirmeniz de iºe yarayabilir.  
Section �Keyboard� 
 Protokol �Standart� 
 Autorepeat 500 5 
 ServerNumLock  
Endsection 
 
Section �Pointer� 
 Protokol �MouseSystems� 
 Device �/dev/mouse� 
Emulate3buttons # iki tuslu microsoft farede 3. tusun, 
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  # iki tusla basilmasini saglamak icin... 
ChordMiddle  # 3 tuslu Logitech fareler icin  
EndSection 
 
Farenin kullandýðý seri port /dev/mouse�dur. Bu dosya, genellikle uygun olan bir seri 
arabirime (örneðin/dev/ttyS0) baðlýdýr. 
 
XF86Config dosyasýnýn en önemli bölümü monitörle ilgili bilgilerin yeraldýðý kýsýmdýr. Bu 
bölümde monitörün yatay (Horizontal Sync), düºey frekanslarý (VertRefresh) ve frekans 
aralýklarýyla sürücü saat frekansý (dot-clock frequency) belirtilir. Kullandýðýnýz monitörle ilgili 
konfigürasyon sýrasýnda girilen bilgiler bu bölümde yer alýr. 
 
Section �Monitör� 
 Identifier �CTX 5468 NI� 
HorizSync 30-38, 47-50 
 VertRefresh 50-90 
 
 # Modes : Name   Dotclock   horiz    vert 
 modeline �640x480�   25   640 664 760 800   480 491 ... 
 ... 
EndSection 
 
�Identifier�, kullanýlan monitörün tipini verir. X bunu kullanmaz, istediðiniz herhangi bir 
kelimeyi yazabilirsiniz. HorizSync, monitörün yatay frekansýný kHz cinsinden belirtir. 
VertRefresh ise monitörün tazeleme frekansý olup Hz cinsindendir. Her iki deðer, frekans 
aralýðý veya tek sayý olarak verilebilir.�Modeline� kelimesi ile baºlayan satýrda belirli bir 
çözünürlük için gerekli �Dotclock� (sürücü saat frekansý) ile yatay ve düºey tarama 
frekanslarý MHZ cinsinden yazýlýdýr. Monitör bilgilerinin yer aldýðý bölümden sonra ekran ve 
alt bölümü olan görüntü bölümü gelir. 
 
Section �Screen� 
........... 
           Depth 8 
           Modes 
 ViewPort 0 0 
 Virtual 1024 768 
EndSubsection 
EndSection 
 
Driver kýsmýnda kullanýlacak olan X sunucusunun tipi (SVGA, hýzlandýrýlmýº, vb.) girilir. S3, 
Wieitek, ATI gibi hýzlandýrýlmýº bir görüntü kartý kullanýlýyorsa �Accel�, normal(generic) bir 
kart ve kaliteli bir monitör varsa �SVGA� ve siyah beyaz VGA bir monitörle birlikte tek renk 
(monochrome) destekleyen kart kullanýlýyorsa �VGA2� yazýlýdýr.  
 
�Display� alt bölümünde, görüntü özellikleri yer alýr. �Depth� kelimesinin karºýsýnda yer alan 
rakam, piksel baºýna kaç bitin, baºka bir deyiºle kaç rengin kullanýlacaðýný belirtir. Günümüz 
Xfree86 sunucularý genellikle 256 (8 bit), 65536 (16 Bit) ve 16.7 milyon (24 Bit) renge kadar 
çýkabilirler.  
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�Modes� karºýsýnda yer alan ekran çözünürlük listesi, Linux�un X altýnda, çalýºýrken 
görüntüleyebileceði çözünürlükleri belirtir. �Virtual� karºýsýnda yer alan x ve y sayýlarý sýrayla 
ekranýn geniºliðini ve yüksekliðini belirtir. �Virtual girdilerinin ardýndan verilen �ViewPort� 
parametresi de ekranýn sol üst köºesinin hangi koordinatlara tekabül edeceðini tanýmlar. 

8.4 Cýkabilecek Sorunlar: 

X sunucusunu çalýºtýrdýðýnýzda (startx) eðer bir ºeyler yanlýº gittiyse ve bir 
ºekilde sunucunuz çalýºmadýysa problem büyük ihtimalle konfigürasyon 
dosyanýzdandýr. /etc/XF86Config dosyasýný gözden geçirmeniz bir bakýma faydalý 
olabilir. Monitör zaman ayarlamalarý OFF ya da ekran kartýnýzýn Clock ayarlarý 
yanlýº olabilir. Eðer "couldn't find any screens" ya da "none of the devices found" 
gibi hata mesajlarýyla karºýlaºtýysanýz /etc/XF86Config dosyasýnda "Clock" satýrý 
ile baºlayan satýrlarý comment ediniz (satýrýn basýna # koyarak) ve bir de boyle 
deneyiniz. 
 
ªayet görüntü sýk sýk kayýyor ya da köºeler dikenli gibi duruyorsa monitör 
zaman ayarlamalarý ya da Clock yanlýº ayarlanmýº demektir. Ayrýca doðru ekran 
kartýný ve chipsetini seçtiðinizden, doðru X sunucusunu kullandýðýnýzdan ve 
/usr/X11R6/bin/X dosyasýnýn doðru sunucuya sembolik linkli olduðundan emin 
olunuz. 
 
Ornek: 
Linux:~# cd /usr/X11R6/bin/ 
Charisma:/usr/X11R6/bin# ls -al X 
lrwxrwxrwx   1 root     root            9 May 31 17:59 X -> XF86_SVGA* 
Linux:/usr/X11R6/bin# 
 
Ekran kartým Cirrus Logic ve kullandýðým sunucu XF86_SVGA, görüldüðü gibi X 
dosyasý XF86_SVGA dosyasýna sembolik olarak linklenmiº. 
Eðer; 
 
/bin/ls: X: No such file or directory 
 
gibi bir hata mesajýyla karºýlaºýrsanýz aºaðýdaki komutlarý giriniz: 
 
Linux:~# cd /usr/X11R6/bin/ 
Linux:~# ln -fs XF86_SVGA X 
 
Sonra startx komutuyla sunucunuzu yeniden test ediniz. 
 
ªayet herºeye raðmen tekrar çalýºmýyorsa X sunucunuz; 
 
       X > /tmp/x.out 2>&1 
 
komutuyla sorunun ne olduðunu anlayabilirsiniz. 

8.6. X Window Komutlarý 
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$ startx 
Ekranda X sunucusunun dosyadan okuduðu satýrlar ile ilgili bilgileri sýrayla göreceksiniz. 
Ardýndan ekran kararacak ve X açýlacaktýr. CTRL+ALT+Bspace tuºlarýyla X sunucusu 
öldürülüp baºlanýlan yere vt100 terminaline geri dönülür. Ekran karadý fakat X açýlmadýysa 
konfigürasyonda hatalar olabilir. Örneðin çipset veya ekran kartý bilgileri yanlýº girilmiº 
olabilir. Görüntü kartý hafýzasý ekraný açmaya yetmeyebilir.  
 
X sunucusunu baºlatmaya yarayan startx komutu, ev dizini içindeki .xinitrc dosyasýný arar. 
Bulamazsa sistemde  /usr/X11/lib/X11/xinit/ dizini içinde yer alan xinitrc dosyasýný okur. Bu 
dosyanýn içine X açýldýðý zaman baºlayacak olan programlarý koyabilir, ekranýn renk 
düzenlemesini yapabilirsiniz.  

8.7. Fvwm Pencere Yöneticisi 

Fvwn, Linux için özel olarak geliºtirilmiº bir wm�dir. Diðer wm�lere karºý belirli üstünlükleri 
olan fvwm�nin rahatça konfigüre edilebilir bir rc dosyasý, renkli ikon desteði, �pager� ( birden 
fazla ekraný ayný anda kontrol etme yeteneði), farenin tuºlarýna basýldýðý zaman ekrana gelen 
�popup� menüleri ve Motif desteði vardýr. �Pager�, fvwm�i üstün kýlan ve kullanýcýnýn �olsa 
da kullansak� beklentilerine tam anlamýyla cevap veren bir özelliktir. Ekranýn bir köºesine 
yerleºtirilen bir pencere ile farenin tuºlarýna basarak istediðiniz baºka bir ekrana geçmek 
mümkün olur. Fvwm, çalýºtýðý zaman ev dizininde yer alan .fvwmrc dosyasýný okumaya 
çalýºýr, bu dosyayý bulamazsa sistemdeki örnek fvwmrc dosyasýný açýlýº konfigürasyon 
dosyasý olarak kabul eder.  
 
9. LINUX AÐ YÖNETÝMÝ 
 

9.1. Linux �un Að Donaným Desteði 

 
Makinenizi að üzerinde kullanabilmek için Linux altýnda geliºtirilen bir 
teknolojiye ve bu teknolojiyi saðlayan protokol desteðine ihtiyaç vardýr. Örneðin 
aða ethernet kartý ile baðlanýlacaksa bir ethernet sürücü ve TCP/IP desteðine, 
modem ile baðlanýlacaksa SLIP/PPP desteði ve seri baðlantý için gerekebilecek 
bir yazýlýma gereksinim duyulur.  
 
Baºlangýç için bulunulan að ile ilgili bilgiler ve paket yazýlýmlar elde edilmelidir. Að 
yapýlandýrmasýna geçmeden önce aºaðýdaki bileºenler alýnmalý ve bilgisayara yüklenmelidir.  
. Yeni Bir Çekirdek Kaynak Kodu: Kullanýlan çekirdek çok küçük bir ihtimalle de 
olsa kullanmasý planlanan að tipi veya kartý için destek içermiyor olabilir.  
. Að Araçlarý: Bunlar yan cihazlarý kontrol eden programlardýr. Örneðin route 
komutu yardýmýyla yönlendirme yapýlabilir, netstat ile að istatistiði 
çýkartýlabilir.  
 
Bütün að araçlarý Net-Tools paketinin içinde yer alýr. Bu paketi sisteme kurmak için en 
yakýndaki bir sunsite yansýsýnda yer alan /system/network/sunacm/NetTools  dizininde yer 
alan Net-Tools programýný almak ve derlemek gerekir.  
. Að Uygulama Programlarý: Telnet ve FTP programlarý Net-Tools paketi ile 
gelmezler. Bu gibi ek yazýlýmlar NetKit paketi yardýmýyla elde edilebilir.  
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. Adresler: Yerel aða baðlanýlmýºsa aºaðýda ki bilgiler gereklidir.  
1.  Kurulan makinenin IP adresi ve adý 
2.  Yerel alan aðý adresi 
3.  IP broadcast (yayýn) numarasý 
4.  Að maskesi 
5.  Geçit (gateway) adresi 
6.  DNS adresi 

 
Eðer internet �e baðlanmayacaksanýz kendiniz adres tanýmlayabilir veya bu iº 
için ayrýlmýº özel adres bloklarýndan yararlanabilirsiniz. Bu da ileride internet 
baðlantýsý yapýlýrken büyük kolaylýk saðlayacaktýr. Eðer kendiniz aðýnýzý 
kuracaksýnýz ve internet� e baðlanmayacaksanýz özel adres bloklarý içinden bir 
adres seçmek zorunda deðilsiniz. Bu adres bloklarý standartlaºma saðlamak 
amacýyla belirlenmiºtir. Ýnternet �teki RFC1597 belgesine göre bu özel adres 
bloklarý aºaðýda görüldüðü ºekilde tanýmlanmýºtýr. 
  
Sýnýf Að Maskesi Að Adresi 
A 255.0.0.0 10.0.0.0 � 10.255.255.255 
B 255.255.0.0 172.16.0.0 � 172.31.255.255 
C 255.255.255.0 192.168.0.0 � 192.168.255.255 
 

9.2. Linux �a Að Desteði Verilmesi 

 
Linux �un en büyük avantajlarýndan birisi de kurulumdan sonra internet �e 
baðlanmaya hazýr bir hale gelmesidir. Ek olarak kurulum yapýldýktan sonra 
büyük çoðunlukla yeniden ayarlanmaya ya da paket kurmaya gerek kalmaz. 
Çekirdek içinde að kartlarýna ait sürücüleri (aygýt sürücüleri) ve kullanýlabilecek 
protokollerin destekleri bulunmalýdýr. Bu iki temel yapýdan yoksun olan bir 
çekirdek ile að hizmeti vermek veya servis almak mümkün deðildir. Ancak 
çekirdek derlenmesi son zamanlarda çýkan daðýtýmlarda gereksiz hale gelmiº, 
sistemin modüler yapýsýyla birlikte tüm destek sistemleri bir istek geldiði zaman 
otomatik olarak çekirdeðe baðlanýr bir yapýya kavuºmuºtur.  
 
PPP, seri hat üzerinden IP baðlantýsý kurarak veri iletiºimini saðlayan bir 
protokoldür. Linux ile PPP baðlantýsý yardýmýyla ister uzaktaki bir makineye 
eriºebilir, isterseniz PPP sunucu kurabilir ve evindeki kullanýcýlara PPP hizmeti 
verebilirsiniz. Tüm internet servis saðlayýcýlarý PPP baðlantýyý destekler. Pek azý 
SLIP de destekleyebilir. PPP desteði de modülerdir ve çekirdeðin derlenmesine 
gerek kalmaz.  
 

9.3. Linux Að Yapýlandýrýlmasý  

 



 

 93 

    
 

   
 

Ýºletim Sistemleri (Linux) � Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

Bazý UNIX sistemlerde að aygýtlarýna eriºmek için düðümler tanýmlanmýºtýr ve 
diðer düðümler gibi /dev dizini altýnda bulunurlar. Ancak Linux �da að arayüzleri 
çekirdek içinde dinamik olarak desteklenir ve özel bir düðüme ihtiyaç 
duymazlar.  
 
Að aygýtlarý aygýt sürücüleri tarafýndan yapýlandýrýlýr ve birinci ethernet kartý 
eth0, ikincisi eth1, ...adýný alýr. Bir að yapýlandýrmasýný tanýmlarken að aygýtýna 
belirli bir IP adresi, að maskesi ve benzeri parametreler verilir. Bunu için 
ifconfig (interface configure) komutu kullanýlýr. Yani inconfig komutu, að 
baðlantýsý yapan kartýn belirli parametreler ile konfigürasyonunu saðlar. Bu 
komut, sadece ethernet kartýný yapýlandýrýr.  Örnek olarak 192.168.99.10 IP �sine 
sahip ve internet �ten baðýmsýz bir C sýnýfý aða baðlanmasý düºünülen makine 
için loopback ifconfig satýrý ºu ºekilde yazýlýr.  
 
# /sbin/ifconfig lo 127.0.0.1 
# /sbin/ifconfig eth0 192.168.99.10 netmask 255.255.255.0 
 
Yukarýda temel olarak makinenin kendi að aygýtý (loopback device) ve ethernet 
kartý tanýmlanmýºtýr. Ýfconfig komutunun tek baºýna kullanýlmasý halinde Linux 
�a tanýtýlan að aygýtlarýnýn bir listesi alýnabilir.  
 
$  /sbin/ifconfig 
 
lo     Link   encap:local Loopback 
        inet addr: 127.0.0.1  Bcast: 127.255.255.255  Mask:255.0.0.0 
        UPBROADCAST  LOOPBACK RUNNÝNG  MTU:3584 Metric:1 
        RX  packets:493 errors :0 dropped:0 overruns:0 
        TX  packets:493 errors :0  dropped:0 overruns:0 
 
eth0  Link   encap: 10Mbps Ethernet Hwaddr  48:54:33:00:e8:3a 
        inet addr: 192.168.99.10  Bcast: 192.168.99.10  Mask:255.0.0.0 
        UP BROADCAST  RUNNÝNG  MTU:1500 Metric:1 
        RX  packets:71956 errors :0 dropped:0 overruns:0 
        TX  packets:13212 errors :3  dropped:0 overruns:0 
        Ýnterrupt : 3  Base address : 0x300 
 
Bu makine üzerinde tek ethernet kartý olup, inconfig bilgisinde ikinci sýrada 
yeralýyor. Kartla ilgilidetaylý bilgi ( her karta özgü donaným numarasý, alýnan ve 
verilen paket sayýsý gibi) inconfig çýktýsýnda vardýr.  
 
Ýfconfig komutunun sonuna down parametresi getirilirse söz konusu að aygýtý 
iºlev dýºý kalýr, down parametresi verilen bir að aygýtý up ile tekrar açýlýrsa 
normal çalýºmasýna devam eder.  
# ifconfig  eth0  down 
ethernet baðlantýsýný yeniden açmak için 
# ifconfig  eth0  up 
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Yönlendirme ayarlarýnýn yapýlmasýndan sonra aðýn çalýºmasý kontrol edilebilir. 
Her paket gönderileceði adrese gitmeden önce bir tabloya bakar. Bu tablo, 
paketin gideceði adresi barýndýrýr. Tabloyu oluºturmak için route komutundan 
yararlanýlýr. Eðer ethernet kartýný ifconfig ile ayarladýktan sonra route komutu 
çýktýsýnda 
192.168.99.0 255.255.255.0  U  0  0  143  eth0    
gibi bir satýr görülmüyorsa, elinizde çok eski bir sürüm Linux vardýr. Bu 
durumda  
#  route  add  -net  192.168.99.0  netmask  255.255.255.0     
komutu yardýmýyla ethernet kartýnýn aðý görmesi saðlanmalýdýr.  
 
9.3.1. Ýfconfig Bilgileri 

 
RX ve TX packets karºýsýnda yer alan sayýlar sýrasýyla ne kadar paketin 
alýndýðýný (received) ve kaç paketin gönderildiðini (transmitted), bu paketler 
alýnýrken kaç hata yapýldýðýný, kaç paketin silindiðini (örneðin donaným 
yetersizliðinden), kaç �overrun� olduðunu belirtir. Overrun genellikle düºük hýzlý 
makinelerde görülür ve að üzerinde gidip gelen paketlerin yetersiz hýz nedeniyle 
çekirdek tarafýndan yakalanamamasý durumunda oluºur.  
 
Up ve down: Up bir ethernet kartýný etkin hale getirirken, down ise kartý 
düºürür. 
Netmask maske: Að maskesini ayarlamak için kullanýlýr. Eðer að maskesi 
girilmezse Linux o IP �e uygun bir taným yapmaya çalýºýr.  
Broadcast adres: Ýfconfig ile ethernet kartý tanýmý yaparken eskiden yayýn 
(broadcast) adresini de girmek gerekiyordu. ªimdiki ifconfig programý 
broadcast�ten sonra vereceðiniz IP numarasýný kendi kendine buluyor.  
Mtu bayt: MTU (Maximum Transfer Unit), bir defada aktarýlacak olan paketin 
en büyük boyutunu verir.  
 
9.3.2. Aðýn Çalýºmasýný Gözlemlemek 

 
Çekirdeðin yönlendirme tablosunu göstermek route komutundan 
yararlanýlýr.örneðin aða baðlý olmayan, ayrýca ethernet kartý da etkin durumda 
bulunmayan bir makine için aºaðýdakine benzer bir çýktý alýnabilir.  
 
Route komutunun genel kullanýmý ºu ºekildedir: 
route  [add | del]  [ -net |  -host] varis_adresi [gw yonlendirici]  secenekler.... 
 
Host: Paketin gideceði yer baºka bir makine 
Net: Paketin gideceði yer baºka bir að 
Varýº_adresi: Paketin gideceði yer 
Yönlendirici: Bu paketin gidebilmesi için geçmesi gereken yönlendirici 
Add: Tabloya ekle 
Del: Tablodan sil 
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Tablonun genel durumunu kontrol etmek için route komutuna parametre 
vermeden komut satýrýndan yazdýk. 
$  /sbin/route   
Kernel   IP   routing   table 
Destination  Gateway  Genmask   Flags   Metric   Ref   Use   Iface 
127.0.0.0           *         255.0.0.0     U           0         0       1       lo 
 
Destination: Paketin varacaðý adres 
Gateway: Bu adrese varmak için paketin hangi noktaya yollanmasý gerektiði 
Genmask: Kullanýlan að maskesi 
Ýface: Paketin kullanacaðý arayüz (yukarýdaki örnekte lo) 
 
Aða baðlý bir makinede route komutunu çalýºtýracak olursak aºaðýdakine benzer 
bir sonuç alýrýz. Burada ek olarak 192.168.99 aðý üzerinde kullandýðýmýz ethernet 
kartýna ait yönlendirme (routing) bilgileri de verilmiºtir. 
 
$  /sbin/route 
Kernel   IP   routing   table 
Destination     Gateway  Genmask           Flags   Metric   Ref   Use   Iface 
192.168.99.0        *         255.255.255.0      U          0          0     143   eth0 
127.0.0.0              *         255.0.0.0              U          0          0       1      lo 
default        router71.ceng.m    0.0.0.0        UG       1          0     204   eth0 
 
Örnek tabloda üç ayrý yönlendirme giriºi vardýr. Birincisi, makinanýn kendisi ile 
haberleºmesini saðlayacak olan loopback. Ýkinci satýrda, yerel aða gidecek olan 
tüm paketlerin yönlendiriciye verilmeden aða yönlendirilmesi. Son sýrada ise 
(default) paket ilk iki satýrda yer alan varýº adresinden farklý bir adrese 
gidecekse, önce yönlendiriciden geçip sonra dýº dünyaya açýlacaðýndan 
yönlendiricinin IP adresi yazýlmýºtýr. 
  
$  ping  localhost 
    PING  localhost   (127.0.0.1) :   56  data bytes 
    64    bytes  from  127.0.0.1 :    icmp_seq = 0  ttl = 64  time = 0.1  ms 
    64    bytes  from  127.0.0.1 :    icmp_seq = 1  ttl = 64  time = 0.1  ms 
    64    bytes  from  127.0.0.1 :    icmp_seq = 2  ttl = 64  time = 0.1  ms 
    ---    localhost  ping  statistics   --- 

3 packets transmitted,  3 packets  received, 0%  packet  loss 
round � trip  min/avg/max = 0.1/0.1/0.1  ms 
 

Ping ile makineye belirli uzunlukta üretilen paketleri göndermek ve bu paketlerin geriye 
gelmesiyle aradaki gecikme farkýný ölçmek mümkündür. Bu örnekte paketler makinenin 
kendisine yollanýyor ve ethernet kartý kullanýlmýyor. Paketlerin her birisinin boyu 64 bayttýr. 
Paketin gönderilmesiyle alýnmasý arasýnda geçen süre 0.1 milisaniyedir. 3 paket yollanmýº 3 
paket ise geri alýnmýºtýr ve paket kaybý yüzde sýfýrdýr. Paketlerin ortalama gidiº-dönüº süresi 
0.1 milisaniyedir.  
Herhangi bir makineyi kontrol etmek için;    $  ping 192.168.99.13   yazýlabilir. 
Ping komutunun parametreleri: 



 

 96 

    
 

   
 

Ýºletim Sistemleri (Linux) � Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

- c sayý :  sayý kadar paketi gönderdikten sonra iºlem kesilir.   ping  -c 10  
192.168.1.1 
-f  (Flood ping) : Mümkün olan en yüksek hýzda veya her saniyede 100 paket 
yollanacak ºekilde iºlem yapýlýr.  
-q : Sessiz çalýºýr. Alýnan ve verilen hiçbir paket ekranda gösterilmez, sadece 
istatistiki bilgiler verir. 
-s paket_boyu : paket boyunu düzenlememizi saðlar.  
 
Aðýn çalýºmasýný gözlemlemek amacýyla kullanabileceðimiz bir baºka komut da 
netstat �dýr. O anki mevcut baðlantýlarýn tamamýný, TCP/IP oturumlarýný, TCP, 
UDP ve IP protokollerinin kullaným istatistiklerini ekranda göstererek bilgi 
verir.  
 

9.4. Alan Adý Sunucusunun Tanýmlanmasý 

 
TCP/IP, sembolik makine adlarýný IP adreslerine dönüºtürürken /etc/hosts 
dosyasýndan faydalanýr. Örneðin hedef makinenin adý darkstar olsun. Bu 
makineye eriºmek için Linux önce /etc/hosts dosyasýna bakar ve oradaki 
satýrlarda �darkstar� kelimesini eºleºtirebildiði IP numaralarýný arar. Zira bir 
makineye ulaºmak için makine adýna deðil, IP numarasýna ihtiyacýmýz vardýr. 
Ýnternet baðlantýlarýnda mutlaka DNS (Berkeley Internet Domaaýn Name 
Service) kullanýlmalýdýr. DNS, IP adreslerinin tanýnmasýna ve makine adlarýyla 
eºlenmesine yardýmcý olur. Internete baðlanýrken DNS adresini ya baðlandýðýnýz 
servis saðlayýcýdan, ya da sistem yöneticiden öðrenmek gereklidir.  
 
9.4.1. Alan Adý Sunucusunun Aranmasý 

 
/etc/resolv.conf dosyasýnda adres çözümleyicinin hangi alan adý sunucusuna 
baðlanmasý gerektiði yazýlýdýr. En az bir alan adý sunucusunun IP numarasýnýn 
bu dosya içinde yazýlmasý zorunluluðu vardýr.  
 
$  cat  /etc/resolv.conf 
domain  gelecek.com.tr 
nameserver  192.168.91.2 
nameserver  144.122.199.20 
search   gelecek.com.tr  gen.tr 
 
Yukarýdaki resolv.conf dosyasý internet üzerinde DNS sunucusu olan bir makine 
için yeterli bilgilere sahiptir. Domain seçeneði alan adýný verir. Nameserver ise 
sistemin alan adý sunucusunun IP adresini içerir.  
 

9.5. Diðer Yapýlandýrma Dosyalarý 
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TCP/IP uygulamalarýnda pek çok yapýlandýrma dosyasý hizmet verir. Bunlarýn da 
tamamý  /etc  dizini altýnda yer alýr. Bu dosyalar herhangi bir editör yardýmýyla 
deðiºtirilebildiði gibi açýklama satýrlarý da satýr baºýna # karakteri konularak 
yaratýlabilir. 
 
9.5.1. Kontrol Dosyalarý - Makine Adlarý ve IP Karºýlýklarý ( /etc/hosts) 

 
Konfigürasyonu tamamlamak için  /etc  dizini altýnda yer alan bazý dosyalarýn 
elden geçirilmesi gerekir. Bu dosyalar sistemin daha güvenli ve verimli 
çalýºmasýna yardým eder. Bu dosyalarýn belli baºlý olanlarý ve ne iºe yaradýklarýný 
görelim. 
 
/etc/hosts  dosyasýnda makinelerin IP numaralarý ve internet adresleri yazýlýr. 
Buraya sürekli kullanýlan belli baºlý önemli makinelerin giriºi yapýlabilir. Her 
makinenin uzun isimleri yerine kýsa bir kelime yazýlarak söz konusu makineye 
ulaºýlabilir. Örnek bir  etc/hosts dosyasý :    
127.0.0.1          localhost 
144.122.199.20 knidos.cc.metu.edu.tr  knidos 
Ýlk satýrda loopback IP numarasý ve buna karºýlýk gelen makine ismi vardýr. Bu 
satýrý silmemelisiniz. Ýkinci satýrda ise knidos.cc.metu.edu.tr  makinesinin IP 
numarasý 144.122.199.20 olarak belirtilmiº ve bu bilgisayara �knidos� ismi ile de 
ulaºýlabilmesi saðlanmýºtýr. /etc/hosts.allow ve /etc/hosts.deny konfigürasyon 
dosyalarý, baºka bir makineden Linux �unuza yapýlan baðlantýlarý denetler. 
/etc/hosts.deny içine,  sýnýrlandýrma getirmek istediðiniz internet servislerini ve 
hangi makinalar için sýnýrlandýrma istediðinizi yazabilirsiniz.  
 
$ cat  /etc/hosts.deny 
# 
in.fingerd: ALL except localhost, localhost:\ 
    echo �request from %d@%h� >> /tmp/req; 
in.telnetd : .net.tr 
 
Yukarýdaki hosts.deny dosyasýnda dýºarýdan gelebilecek finger istekleri 
filtreleniyor ve bu istekler hakkýnda detaylý bilgi (hangi kullanýcý, hangi 
makineden)  /tmp/req dosyasýna ekleniyor. Sonraki satýr in.telnetd yazýlýmýný 
çalýºtýran isteklerin *.net.tr adreslerinden gelmesi halinde bunlarýn gözardý 
edileceðini belirtir. hosts.allow dosyasýnda, genellikle hosts.deny dosyasýna 
gruplanan makine isimlerinin sýnýrlandýrma istenmeyen bir veya birkaç tanesi 
yazýlýr. Eðer bir makine ismi ve karºýlýk gelen internet adresi her iki dosyada da 
varsa, sözkonusu servise izin verilir.  
 
/etc/resolv.conf dosyasýnda alan adý ve alan adý sunucusunun IP numarasý yazýlýr. 
 
$ cat  /etc/resolv.conf 
domain linux.org.tr 
nameserver 144.122.199.20 
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Yukarýdaki satýrlardan üzerinde bulunduðum makinenýn alan adýnýn (domain 
name) linux.org.tr, alan adý sunucusunun ise 144.122.199.20 IP numaralý knidos 
makinesi olduðu anlaºýlýyor.  
 
9.5.2. Að Ýsimleri  ( /etc/networks) 

 
Að isimlerinin de bir ya da daha fazla takma adý bulunabilir. Ancak bu amaç için 
kullanýlan  /etc/networks  dosyasýna eriºim o denli sýk olmaz.  
 
9.5.3. Að Protokolleri  ( /etc/protocols) 

 
Bu dosya bir tablo halinde protokolün adýný ve karºýlýk gelen protokol 
numarasýný tutar. Az kullanýlýr. 
 
9.5.4. Að servisleri  ( /etc/services) 

 
Bu dosya bir servis protokol adý ile port numarasý arasýnda eºleme yapar.  
Örnek bir  /etc/services  dosyasý aºaðýdaki gibidir. 
Systat                     11/tcp                        users 
Daytime                 13/tcp 
Daytime                 13/udp 
Daytime                 13/udp           
------ 
ftp-data                   20/tcp 
ftp                           21/tcp 
telnet                      23/tcp 
smtp                       25/tcp                         mail 
------ 
 
Eðer bir servisi ait olduðu port yerine baºka bir porttan vermek isterseniz  
/etc/services   dosyasýnda gerekli deðiºiklikleri yapmak gereklidir. Örnek olarak 
telnet servisini 23 numaralý port yerine 10000. porttan saðlamak için, 
/etc/services  dosyasýnda yer alan  telnet  23/tcp  satýrýný telnet  1000/tcp  olarak 
deðiºtirmeliyiz. Hemen belirtelim, uzaktan eriºim imkaný saðlayan telnet 
programý sadece linux �ta yok. Windows 9X, NT ve 2000 ile de geliyor.  
 
 
9.5.5. Ftp Kullanýcýlarý  ( /etc/ftpusesrs ) 

 
Bu dosya, FTP protokolü ile sisteme giren kullanýcýlarýn sýnýrlandýrýlmasýna 
yarar. Ftpd tarafýndan sisteme bir FTP isteði geldiði zaman bu dosya okunur ve 
eðer FTP isteði yapan kullanýcýnýn adý dosyanýn içinde yer alýyorsa FTP oturumu 
kapatýlýr. ªu ºekildedir.  
 
#  /etc/ftpusers  -  users not allowed to login via ftp 
#  ftp ile sisteme giremeyen kullanýcýlarýn listesi 
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root 
uucp 
bin 
mail 
 
Yukarýdaki dosya uzaktan root, uucp, bin ve mail kullanýcýlarýnýn makineye ftp 
ile baðlanamayacaklarýný gösterir.  
 
9.5.6. Güvenlik Dosyalarý ( /etc/securetty, hosts.allow ve hosts.deny) 

 
Sisteme root kullanýcý tarafýndan telnet protokolü ile girilme isteði halinde  
/etc/securetty dosyasý okunur. Bu dosya içindeki yer alan tty �lardan sisteme 
girme isteði kabul edilir. Host.deny ve host.allow dosyalarý tcpd programýnýn 
konfigürasyondosyalarýdýr. Tcpd programý, inetd tarafýndan  /etc/inetd.conf  
dosyasýnda tanýmlanan FTP, telnet, gopher gibi servislere cevap vermek 
amacýyla çaðýrýlýr. 
 

9.6. Yönlendirme 

 
Daha önce de belirtildiði gibi birden fazla aða fiziksel baðlantýsý bulunan ve aðlar arasý bilgi 
paketlerinin geçiºine olanak tanýyan araçlara yönlendirici (router) adý verilir. Ýki ayrý aðda yer 
alan makinelerin haberleºmesine imkan tanýyan yönlendiriciler, kendilerine gönderilen 
paketleri bir aðdan diðerine iletilirler. Herhangi bir að içerisinde yer alan makineler ayný IP að 
içerisinde bulunan makinelerle (að konfigürasyonlarý doðru olduðu sürece) haberleºebilirler. 
Baºka adreslere ulaºabilmek için bulunulan að dýºýndaki aðlarla baðlantýsý olan ve o að 
üzerinde bulunan bir makine ile haberleºmeleri gereklidir. Bu makine bilgisayar tanýmlarýnda 
gateway ( yönlendirici, arabirim, arayol ) olarak verilir. Minimum yönlendirme, bir aða baðlý 
olmayan makinelerde, ifconfig yardýmýyla yapýlan yönlendirmedir. En çok kullanýlan statik 
yönlendirme çeºidinde, az sayýda arayol ile dýºarýya baðlý olan bir makinede, route komutuyla 
yapýlýr. Ayný adrese ulaºan birden fazla arayol olmasý durumunda ise, kendi yönlendirme 
tablosunu aðýn durumuna göre deðiºtirebilen dinamik yönlendirmeye baºvurulabilir 
 
Linux �un yönlendirici olarak kullanýlmasýna bir örnek verilebilir. Elimizde var olduðunu 
bildiðimiziki að olsun. Bu aðlardan birincisini, 144.122.71.0 aðý, diðerini de 144.122.1.0 aðý 
olarak kabul edelim. 144.122.71.0 aðýnýn internet �e baðlanabilmesi için 144.122.1.0 aðýna 
ulaºmasý gereklidir. Yönlendirici olarak kullanýlacak makineyi 71.0 aðýnda kurup gerekli 
gerekli yönlendirme talimatlarý verildiði anda bu aða baðlý olan diðer makinelerde internet �e 
açýlabileceklerdir. Örnek olarak 144.122.71.0 aðý üzerindeki bir makine için ifconfig satýrý; 
Ýfconfig   eth0   144.122.71.1   broadcast   144.122.71.255   netmask  255.255.255.0 
olarak görülür. Bu makinenin yönlendirici olarak görev yapabilmesi için route komutu 
kullanýlýr. Bu sayede bu bilgisayar, diðerlerine ulaºacaktýr.  
 
Route  add � net  144.122.71.0  netmask  255.255.255.0  dev  eth0 
Bu, 144.122.71.0 aðýnda olan makinelerin eth0 kartý üzerinden eriºilebileceðini gösterir. 
Diðer adreslere eriºebilmek için ise bir çýkýºa (gateway) ihtiyaç duyulmaktadýr.  
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Route add default gw 144.122.71.1  dev  eth0 
Bu satýr sayesinde eldeki tablo yardýmýyla çözümlenemeyen adreslere gitmesi gereken tüm 
paketler 144.122.71.1 üzerinden gönderilmektedir. Bu durumda bu makinenin paketleri 
nereye göndereceðini bildiði varsayýlmaktadýr.  
 
Bu makine içinde iki adet ethernet baðlantýsý bulunmaktadýr. Bunlardan biri yönlendiriciyi 
144.122.71.0 aðýna baðlarken diðeri 144.122.1.0 aðýna baðlamaktadýr. Ýlk olarak bu iki kart 
için gereken tanýmlamalar  /etc/rc.d/rc.inet1  içerisinde aºaðýdakine benzer ºekilde 
tanýmlanmýºtýr.  
Ýfconfig  eth0  144.122.71.1  broadcast  144.122.71.255  netmask  255.255.255.0 
Ýfconfig  eth1  144.122.1.200  broadcast  144.122.71.255  netmask  255.255.255.0 
 
Birinci ethernet kartý için eth0, ikinci ethernet kartý için de kýsaltmalarý kullanýlabilir. Doðal 
olarak her iki að için bir �route� satýrý gerekmekte: 
 
route  add � net  144.122.71.0  netmask  255.255.255.0  dev  eth0 
route  add � net  144.122.71.0  netmask  255.255.255.0  dev  eth0 
Bu sayede diðer makinelerden farklý olarak yönlendirici hem 144.122.1.0 aðý, hem de 
144.122.71.0 aðý üzerindeki adreslere direk ulaºabilmektedir.  
 
Aða baðlanmak amacýyla birden fazla kart kullanýyorsanýz, arp komutunu incelemek 
gereklidir. Bu komut pek çok opsiyon alýr ve sistem yöneticisinin Linux üzerindeki aðý 
kontrolünü kolaylaºtýrýr.  
 
# arp �a 
            IP  address       HW type                    HW address 
    191.72.1.3        10Mbps Ethernet       00:00:C0:5A:42:C1 
    191.72.1.2        10Mbps Ethernet       00:00:C0:90:B3:42 
    191.72.2.4        10Mbps Ethernet       00:00:C0:04:69:AA 
 
9.6.1. Birden Fazla Ethernet Kartýnýn Tanýtýlmasý 

 
Yukarýda örneðini verdiðimiz Linux yönlendirici üzerinde iki ethernet kartý bulunuyor. Bu 
sayede Linux makinesi iki ethernet aðý arasýnda bir yönlendirici olarak kullanýlabilmektedir. 
Bir Linux �a birden fazla ethernet kartý takmak mümkündür. Bu kartlarý takarken aºaðýdaki 
maddelere dikkat etmek gerekir:  
 
. Çekirdek içerisinde her iki kart için destek bulunmalýdýr. 
. Ethernet kartlarý sistemdeki diðer IO ve IRQ ayarlarýna çakýºmayacak ºekilde ve farklý 
deðerlerde olmalýdýr.  
 
Birden fazla ethernet kartý (ya da herhangi iki veya daha fazla PPP, SLIP gibi að baðlantýsý) 
olan makine bir yönlendirici olarak kullanýlacaksa, çekirdek IP FORWARDING desteðiyle 
derlenmelidir. Linux açýlýrken çekirdek tanýdýðý donanýmlarý teker teker arayarak bulmaya 
çalýºýr (probing). Birden fazla ethernet kartý kullanýmýna sýk rastlanmadýðýndan Linux ilk 
ethernet kartýný bulduktan sonra ikinci ve daha fazla ethernet kartý aramadýðýnda iki kartýnýz 
bile olsa sadece birini görecektir. Çekirdeðe ethernet kartý ile ilgili parametreler vererek 
birden fazla ethernet kartýnýn açýlýºta bulunmasý saðlanabilir. LILO kullanýldýðý zaman  
/etc/lilo.conf içinde  append=�ether=0,0,eth1� olmalýdýr.  
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Yukarýda ki parametre ile çekirdek ikinci ethernet kartýný da arayacaktýr. Ayný ºekilde arka 
arkaya ether=......  parametreleri vererek varsa üçüncü veya daha fazla kartýn aratýlmasý da 
mümkündür. Ethernet kartlarýnýzýn adreslerini biliyorsanýz, kartlarýn yanlýº sýrayla bulunmasý 
tehlikesini de önlemek için, 
Append=�ether=5,0x340,eth0  ether=15,0x300,eth1�  gibi bir satýr eklenmesi yeterli olacaktýr.  
 
Sistem açýldýktan sonra gerçekten istenen kartlarýn istenen adreste çalýºtýðýna emin olmak için  
/var/adm/messages dosyasýna bakabilirsiniz, ya da dmesg komutuyla çekirdek mesajlarýný 
görebilirsiniz.  
 
10. DESTEKLENEN PROTOKOLLER 
 
Linux �un protokol desteði diðer iºletim sistemlerine nazaran daha çok geliºmiºtir. Bu da 
Linux �u að ortamýnda rakipsiz kýlan özelliklerden birisidir. Linux diðer tüm iºletim 
sistemleriyle uyum içinde çalýºabilir ve ayný að üzerinde kaynak paylaºýmý yapabilir.  
 

10.1. TCP/IP 

 
TCP/IP desteði tüm daðýtýmlar ile hazýr gelir, zira Internet �e baðlanýn ya da baðlanmayýn, 
makinenin kendisini tanýyabilmesi için bu protokole ihtiyacý vardýr ve X Window gibi bazý 
uygulamalar TCP/IP desteði talep ederler. TCP/IP desteði Ýnternet ve pek çok yerel Intranet 
�ler üzerinde kullanýlýr. 
 

10.2. IPX ve Novell Desteði 

 
NCP (NetWare Core Protocol), IPX üzerinde yer alan ve Novell NetWare istemcilerinin 
sunucularla konuºmasýný saðlayan protokole verilen isimdir. Bu seçenek ile, NetWare dosya 
sunucularýna diðer UNIX makinelerde ki gibi baðlanmak olasýdýr.  
 
NetWare dosya sistemlerine eriºebilmek için özel bir mount programý (ncpmount/ncpumount) 
kullanýlmasý gerekecektir. Bu ve diðer gerekli programlar, en yakýn sunsite arºivindeki  
/system/filesystem/ncpfs  dizininden indirilebilir. Novell NetWare dosya ya da yazýcý 
sunucularýna eriºmek istiyorsanýz IPX protokol desteðinin çekirdekte bulunmasý gerekiyor, 
modem daðýtýmlarýn tümünde bu destek vardýr.  
 
Çekirdeðe eklenen IPX desteðinin yaný sýra sunsite arºivindeki 
/system/filesystem/ncpfs/ipx.tgz paketinde yer alan uygulama yazýlýmlarý ile að aygýtlarýnýn 
IPX desteði almasýný ve sistemin bir IPX yönlendirici gibi çalýºmasý saðlanabilir. Böylece 
týpký bir IP yönlendirici gibi IPX paketlerinin de iki IPX aðý arasýnda yönlendirilmesi 
mümkün olur. Linux ayný zamanda IP temelli bir aðda IPX paketlerini tünelleme metodu ile 
bir noktadan baºka bir noktaya aktarýlabilir.  
 

10.3. Samba (Netbeuý ve Netbios Desteði) 



 

 102 

    
 

   
 

Ýºletim Sistemleri (Linux) � Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

 
SMB, Windows 3.1, NT ve Windows 95 tarafýndan kullanýlan, disk ve yazýcý paylaºýmýna 
olanak veren bir protokoldür. Linux, Samba desteði ile bu iºletim sistemleri veya kendi 
üzerinde bulunan disk ve yazýcýlarýn tüm makineler tarafýndan paylaºýlmasýný saðlar. Andrew 
Tridgel tarafýndan geliºtirilen Samba programý ve yardýmcý programlar kullanarak, UNIX 
(Linux da dahil) makinelerde disk ve yazýcýlarýný Windows makineleri ile paylaºabilir. Samba 
ile yapýlabilecek dört ºey vardýr: 
 
1. Linux dizin ve sürücülerini Windows makineleri ile paylaºtýrmak. 
2. Windows dizin ve sürücülerini Linux makineleri ile paylaºtýrmak. 
3. Linux yazýcýlarýný Windows makineleri ile paylaºtýrmak.  
4. Windows yazýcýlarýný Linux makineleri ile paylaºtýrmak. 
 
10.3.1. Kurulum 

 
Samba paketini kurmak çok kolaydýr. Basitçe, belirtilen adreslerden kaynaðý 
edinin, ve içerisindeki README dosyasýný okuyun. Basamak basamak SMB yi 
kuracaðýnýzý açýklayan docs/INSTALL.txt dosyasý da mevcuttur. Paketi 
derledikten sonra daemonlarý /usr/sbin dizinine ve derlenmiº dosyalarý /usr/bin 
dizinine kopyalayýn. man sayfalarýný da /usr/local/man dizinine kopyalamayý 
unutmayýn. 
 
Samba paketini derlerken,  yapýlandýrma dosyasý olan smb.conf dosyasýnýn yerini 
Makefile da belirtmeniz gerekmektedir. Bunun yeri genellikle /etc dizinidir, fakat 
istediðiniz yeri de belirtebilirsiniz. Burada sizin smb.conf dosyasýnýn yerini 
/etc/smb.conf log dosyasýnýn yerini /var/log/samba-log.%m ve lock dosyasýnýn 
yerini ise /var/lock/samba olarak belirlediðinizi tahmin ediyoruz. smb.conf 
yapýlandýrma dosyasýný kurunuz. Samba �nýn kurulduðu dizine gidiniz. 
examples/simple altdizinine bakýnýz ve README dosyasýný okuyunuz. Bu 
dizinde bulunan smb.conf dosyasýný /etc dizinine kopyalayýnýz. DÝKKAT, Eðer 
Linux daðýtýmlarýndan birisini kullanýyorsanýz Samba halihazýrda kurulu 
olabilir ve /etc dizininde de yapýlandýrma dosyasýna sahip olabilirsiniz. Bunlara 
göz atmadan baºka bir iº yapmayýnýz. Eðer yapýlandýrma dosyanýz yok ise, 
herhangi bir yere koyunuz ve bu dosyaya /etc dizininde aºaðýdaki gibi sembolik 
baðlantý yapýnýz 
 
  ln -s /smb.conf/dosyasýna/dizin /etc/smb.conf 
 
10.3.2. Daemonun Çalýºtýrýlmasý 

 
Ýki SMB daemonu /usr/sbin/smbd ve /usr/sbin/nmbd dir. Samba daemonlarýný 
inetd den veya kendi baºýna süreçler olarak çalýºtýrabilirsiniz. Eðer kalýcý bir 
dosya sunucusu (file server) yapýlandýrýyorsanýz, inetd den çalýºtýrmalýsýnýz ki, 
öldüðünde tekrar baºlasýn. Eðer geçici olarak çalýºtýrmak istiyorsanýz 
/etc/rc.d/init.d den çalýºtýrabilirsiniz, hatta isteðe baðlý olarak komut satýrýndan 
da çalýºtýrabilirsiniz. inetd den daemonu çalýºtýrmak istiyorsanýz, aºaðýdaki 
paragrafý /etc/rc.d/inet.d ye yazýnýz: 
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 # SAMBA NetBIOS servisleri (PC ler için dosya ve yazýcý paylaºýmý) 
 netbios-ssn stream tcp nowait root /usr/sbin/smbd smbd 
 netbios-ns dgram udp wait root /usr/sbin/nmbd nmbd 
 
Ve aºaðýdaki komutu çalýºtýrarak inetd yi tekrar çalýºtýrýn 
 
 kill -HUP 1 
 
Daemonu sistem baºlangýç betiðinden çalýºtýrmak istiyorsanýz aºaðýdaki betiði 
/etc/rc.d/init.d/smb dosyasý olarak kaydediniz ve yorum satýrlarýndakilere 
sembolik baðlantý kurunuz. 
 
      #!/bin/sh 
      # 
      # /etc/rc.d/init.d/smb - SMB hizmetlerini baºlatýr ve durdurur. 
      # 
      # Aºaðýdaki dosyalar bu dosya ile sembolik olarak iliºkilendirilmelidir : 
      # symlinks: /etc/rc.d/rc1.d/K35smb  (SMB hizmetlerini kapanýºta öldürür) 
      # /etc/rc.d/rc3.d/S91smb  (SMB hizmetlerini çok kullanýcýlý ortamda 
      # baºlatýr) 
      # /etc/rc.d/rc6.d/K35smb  (SMB hizmetlerini tekrar açýlýºta öldürür)      
      # 
 
      # Kaynak fonksiyon kütüphanesi. 
      . /etc/rc.d/init.d/functions 
 
      # Kaynak að ortamýný yapýlandýrma. 
      . /etc/sysconfig/network 
 
      # Aðýn çalýºýp çalýºmadýðýný kontrol. 
      [ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0 
 
      # Bizim nasýl çaðrýldýðýmýza bak. 
      case "$1" in 
        start) 
          echo -n " SMB Hizmetleri baºlatýlýyor: " 
          daemon smbd -D 
          daemon nmbd -D 
          echo 
          touch /var/lock/subsys/smb 
          ;; 
        stop) 
          echo -n "SMB hizmetleri durduruluyor: " 
          killproc smbd 
          killproc nmbd 
          rm -f /var/lock/subsys/smb 
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          echo "" 
          ;; 
        *) 
          echo "Kullaným: smb {start|stop}" 
          exit 1 
      esac 
 
10.3.3. Genel Yapýlandýrma (/etc/smb.conf) 

 
Linux ta Samba �nýn yapýlandýrýlmasý /etc/smb.conf adlý dosya ile yapýlmaktadýr. Bu dosya 
sizin hangi kaynaklarý dýº dünya ile paylaºacaðýnýzý ve hangi kýsýtlamalarý koyacaðýnýzý 
belirler. Aºaðýdaki paragraflar linux kaynaklarýný Windows makineleri ile nasýl 
paylaºtýrýlacaðýný açýkladýðýndan, buradaki smb.conf dosyasý mümkün olduðu kadar basit 
tutulmaya çalýºýlmýºtýr. Dosyadaki her bir bölüm bir baºlýkla baºlar; örneðin global (tümü), 
homes (ev dizinleri), printers (yazýcýlar) gibi. Homes bölümü, uzaktaki kullanýcýlarýn sadece 
linux makinedeki ev dizinlerine ulaºmasýna izin verir. Eðer, Windows kullanýcýsý Windows 
makineden buradaki paylaºýma baðlanmaya çalýºýrsa, bu kullanýcý linux makinedeki ev 
dizinine baðlanýr. Bunun yapýlabilmesi için bu kullanýcýlarýn linux makinede kullanýcý hakký 
olmasý gerektiðini unutmayýn. 
 
Aºaðýdaki örnek smb.conf dosyasý uzaktaki kullanýcýlarýn, yerel makinedeki ev 
dizinlerine 
ulaºmaya ve temporary dizinine yazmaya izin verir. Windows kullanýcýsýnýn bu 
paylaºýmý 
görebilmesi için, linux makinesi yerel aðda bulunmak zorundadýr. Kullanýcý, File 
Manager 
veya Windows Explorer kullanarak bu dizine rahatlýkla ulaºýr. 
 
       ; /etc/smb.conf 
       ; 
       ; Bu dosyada deðiºiklik yaptýktan sonra hizmetçiyi tekrar baºlatmayý 
unutmayýn, 
       ; örneðin:        
       ; /etc/rc.d/init.d/smb stop 
       ; /etc/rc.d/init.d/smb start 
 
       [global] 
       ; Eðer guest (misafir) kullanýcý istiyorsanýz yorumu kaldýrýnýz (";" 
iºaretlerini) 
       ; guest account = nobody 
          log file = /var/log/samba-log.%m 
          lock directory = /var/lock/samba 
          share modes = yes 
 
       [homes] 
          comment = Ev dizinleri 
          browseable = no 
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          read only = no 
          create mode = 0750 
 
       [tmp] 
          comment = Geçici dosya alaný 
          path = /tmp 
          read only = no 
          public = yes 
 
10.3.4. Linux Kaynaklarýný Windows Makineler ile Paylaºmak 

 
Yukarýdaki basit smb.conf dosyasýnda olduðu gibi, linux kaynaklarýný Windows 
kullanýcýlarý ile paylaºmak oldukça kolaydýr. Her ºeyi Samba ile kontrol 
edebilirsiniz. Ýºte size bazý örnekler: Bir dizini herkese açýk olarak paylaºtýrmak 
istiyorsanýz, yukarýdaki smb.conf dosyasýna aºaðýdaki gibi bir bölüm ekleyiniz.  
 
  [public] 
     comment = Herkese Açýk 
     path = /home/public 
     public = yes 
     writable = yes 
     printable = yes 
 
Not: /home dizininde public altdizinini açmayý unutmayýn. 
 
Yukarýdaki dizini herkes için sadece okunabilir fakat staff grubuna ait 
kullanýcýlar için yazýlabilir hale getirmek için aºaðýdaki deðiºikliði yapmalýsýnýz. 
 
  [public] 
     comment = Herkese Açýk 
     path = /home/public 
     public = yes 
     writable = yes 
     printable = no 
     write list = @staff 
 
10.3.5. Windows Kaynaklarýný Linux Makineler ile Paylaºmak 

 
UNIX için SMB istemcisi Samba daðýtýmý ile birlikte gelmektedir. Bu konut 
satýrýnda çalýºan  ftp-benzeri bir istemcidir. Bu uygulamayý Windows hizmetçisi 
ile linux istemcisi arasýnda dosya transferi yapmak için kullanýlýr. 
 
Hangi makinede hangi paylaºýmlarýn olduðunu görmek için ºunu çalýºtýrýn 
 
      /usr/sbin/smbclient -L host 
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Burada 'host', görmek istediðiniz makinenin ismidir. Bu size o makinedeki size 
paylaºtýrýlan kaynaklarýn listesini verecektir. Örneðin 
 
      /usr/sbin/smbclient -L arzu 
 
Bu size aºaðýdakine benzer bir çýktý verecektir: 
 
Added interface ip=144.122.45.123 bcast=144.122.45.255 nmask=255.255.255.0 
Got a positive name query response from 144.122.45.126 ( 144.122.45.126 ) 
Server time is Mon Apr 20 11:49:00 1998 
Timezone is UTC-0.0 
security=share 
 
Server=[ARZU] User=[] Workgroup=[SCENET] Domain=[SCENET] 
 
        Sharename      Type      Comment 
        ---------             ----        ------- 
        IPC$                 IPC       Remote Inter Process Communication 
        NOVELL         Disk 
        NWCLIENT    Disk 
        WIN95TR        Disk 
This machine has a browse list: 
 
        Server                Comment 
        ---------                   ------- 
        ALI                  ALI ERYILMAZ 
        ARZU              ARZU OZDEMIR 
        AYKUT           AYKUT INAN ISERI 
        CEREN            CEREN TEKKAYA 
        HAKAN           Hakan's Computer 
        MBASER         Samba 1.9.18p3 
        TARKAN         TARKAN pasanin computeri 
 
This machine has a workgroup list: 
 
        Workgroup            Master 
        ---------            ------- 
        GSL                  ISIK 
        SCENET               ARZU   
 
Ýstemciyi kullanmak için ºunu çalýºtýrýnýz: 
 
 /usr/sbin/smbclient service <password> 
 
Burada 'service' makinenin ve paylaºýmýn ismidir. Örneðin, mbaser isimli 
makinedeki, public adý ile paylaºýlan dizine ulaºmak istiyorsanýz, bu 
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\\mbaser\public olmalýdýr. Fakat  kabuk kýsýtlamalarýndan dolayý aºaðýdaki 
gibi çalýºtýrmalýsýnýz. Burada 'mypasswd' den kasýt ºifrenizdir. 
 
/usr/sbin/smbclient \\\\mbaser\\public mypasswd 
 
smbclient prompt unu göreceksiniz: 
Added interface ip=144.122.45.123 bcast=144.122.45.255 nmask=255.255.255.0 
Server time is Mon Apr 20 15:02:43 1998 
Timezone is UTC-0.0 
Password: 
Domain=[SCENET] OS=[Unix] Server=[Samba 1.9.18p3] 
security=user 
smb: \>      
 
10.3.6. Linux Yazýcýsýný Windows Makineler ile Paylaºmak 

 
 [printers] 
   comment = Bütün Yazýcýlar 
   path = /var/spool/samba 
   browseable = no 
   printable = yes    
 
Samba ile UNIX makinelere baðlý yazýcýlarýn Windows makineleri ile 
paylaºtýrýlmasýnda bazý sorunlar vardýr. Bunlardan birisi, Windows makinelerin 
yazýcýlarý görmesidir. Bunu sabitlemek için, Samba daðýlýmý ile gelen 
docs/WinNT.txt dosyasýna bakýnýz. Diðerleri ise ºifrelerle ilgilidir.  
 
10.3.7. Windows Yazýcýsýný Linux Makineler ile Paylaºtýrmak 

 
Windows makineye baðlý bir yazýcýyý paylaºmak için, ºunlarý yapmalýsýnýz: 
 
a) /etc/printcap dosyasýnda gerekli deðiºiklikleri yapmalýsýnýz. 
 
b) /usr/bin/smbprint betiðine sahip olmalýsýnýz. Bu Samba kaynaðý ile birlikte 
gelmekle birlikte bütün derlenmiº daðýtýmlarda bulunmayabilir. Bir kopyasý 
aºaðýda verilecektir. 
 
c) Eðer ASCII dosyalarýný Postscript haline dönüºtürmek istiyorsanýz, nenscript 
veya bir benzerine sahip olmalýsýnýz. nenscript genellikle /usr/bin dizininde 
bulunur. 
 
d) Samba ile çýktý almak için iºler kolaylaºtýracak bir betik isterseniz, Perl ile 
yazýlmýº bir betiði aºaðýda bulacaksýnýz. 
 
Aºaðýda tanýmlý HP 5MP yazýcýsý /etc/printcap dosyasýnda tanýmlamak için  ºu 
komutlar 
kullanýlýr: 
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 cm -yorum 
 lp -çýktý için yazýlacak olan aracýn ismi 
 sd -yazýcý için spool dizini 
 af -hesaplama dosyasý 
 mx -en büyük dosya boyutu (sýnýrsýz için sýfýr '0') 
 if -girdi filtresinin ismi (betik) 
 
          # /etc/printcap 
          # 
          # smbprint ile //aykut/HP 
          # 
       lp:\ 
               :cm=Aykut'un makinasýndaki HP yazýcý:\ 
               :lp=/dev/lp1:\ 
               :sd=/var/spool/lpd/lp:\ 
               :af=/var/spool/lpd/lp/acct:\ 
               :mx#0:\ 
               :if=/usr/bin/smbprint: 
 
Spool ve heasp dizinlerinin var ve yazýlabilir olduðunu kontrol ediniz. 'if' satýrý 
smbprint betiðinin nerde olduðunu göstermektedir. /dev dizinindeki doðru araca 
yazdýrdýðýnýzý kontrol ediniz. Bir sonraki basamak ise smbprint betiðinin 
kendisidir. Bu genellikle /usr/bin dizinine konulur ve Andrew Tridgell (Samba 
�nýn yazarý) tarafýndan yazýldýðý söylenir. Samba kaynak daðýlýmý ile birlikte 
gelir, fakat bazý derlenmiº daðýlýmlarda bulunmayabilir, bu yüzden buraya 
tekrar alýnmýºtýr.  
 

10.4. Appletalk Desteði 

 
Ayný að üzerinde yer alan Apple Makintosh makineleri ile ayný disk ve yazýcýlarýn 
paylaºýmýný saðlayan pakete netatalk ismi verilir. AppleTalk için daha fazla bilgiye ve disk ile 
yazýcý paylaºýmý yapan pakete http://www.umich.edu/rsug/netatalk adresinden eriºilebilir.  
 
11. DESTEKLENEN AÐ TEKNOLOJÝLERÝ  

11.1. Güvenlik Duvarý 

Bir güvenlik duvarý, bilgisayarýnýzý ya da bilgisayar aðýnýzý dýºarýdan gelebilecek davetsiz 
misafirlere karºý korumak amacýyla hazýrlanmýº programdýr. Güvenlik duvarý genel olarak bu 
amaçla kullanýlsa da aðýn yapýlandýrýlmasý üzerinde kolaylaºtýrýcý etkileri vardýr. Örneðin, 
kullanýcýlarýn her birinin haberi olmadan Ýnternet baðlantýlarýný yerel að üzerindeki proxy �e 
yönlendirebilirsiniz. Ya da yerel að üzerinde baºka bir e-posta sunucusu olmasýný istemiyor 
olabilirsiniz. Bu durumda yerel aða gelen tüm 25.port isteklerini daha önce e-posta sunucusu 
olarak görev verilen tek bir makineye yollanabilir.  
 

http://www.umich.edu/
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Güvenlik duvarýnýn bulunduðu makine üzerinde bazý önlemler almak gerekiyor. Tavsiye 
edilen, kullanýcýlarýn bu sistemi eriºimine sahip olmamalarýdýr. Bununla birlikte her Linux 
makineye uygulanabilecek birkaç basit güvenlik önlemi de almak gereklidir. Örnek olarak, 
netstat, systat, bootp ve finger servislerini  /etc/inet.conf dosyasýndan (açýk ise) kapatýn ve son 
güncel çekirdeði kullanýn.  
 

11.2. IP Accounting 

 
IP Accounting yardýmýyla makinenin üzerinden geçen paketlerin istatistiðinin tutulmasý 
mümkündür. Özellikle hangi port üzerinden, toplam uzunluðunu da alabileceðimiz kaç paket 
geçtiðini öðrenebiliriz. IP Accounting, Linux �un yönlendirici olarak kullanýldýðý durumlarda 
anlam kazanýr. Sistem üzerinden geçen paketlere ait tüm istatistikler  /proc/net/ip_acct  
dosyasýnda tutulur. Bu yüzden  /proc  sanal dosya sisteminin de sistemde tanýmlý olmasý 
gerekiyor, normalde kurulum sýrasýnda bu dizin zaten yerleºik olarak dosya hiyerarºisinde 
yerini alýr.   
 
IP Accounting özelliði, çekirdeðin að üzerindeki trafiðin analizini yapmasýný saðlar. Toplanan 
veriler, makine açýldýðý andan itibaren kar üzerinden geçen paket ve toplam bayt sayýsýdýr. Bir 
konfigürasyon dosyasý yardýmýyla bu bilgiler belirli sýnýflara ayrýlabilir. Çekirdeðin 
derlenmesi aºamasýnda IP Accounting seçeneði kullanýlmalýdýr.  
 
* Networking  options 
-------------- 
IP:accounting (CONFÝG_IP_ACCT) [n/Y/?]Y 
 
Çekirdeðin derlenmesinden ve makinenin yeni çekirdekle açýlmasýndan sonra, ipfwadm 
komutu ile IP accounting iºlemlerine baºlanabilir. 
 

11.3. ATM Teknolojisi 

 
Özellikle sesli ve görüntülü iletiºim alanýnda en yeni ve gelecek vaat eden teknolojilerden biri 
olan ATM Linux tarafýndan destekleniyor. Ancak sýnýrlý sayýda ATM kartý tanýnýyor. Daha 
geniº bilgi için htptp://lrcwww.epfl.ch/linux-atm 
 

11.4. DHCP 

 
Bu protokol yardýmýyla herhangi bir makine, kendi að bilgilerini uzaktaki bir DHCP 
sunucudan alabilir. Að yönetimini kolaylaºtýrdýðý için DHCP yavaº yavaº büyük sistemlerde 
ve özellikle hareketli donanýmlarýn yoðun olduðu yerlerde aðýrlýðýný hissettirmeye baºladý. 
Linux �un DHCP desteði Red Hat, SuSe gibi belli baºlý daðýtýmlarda kurulum esnasýnda 
geliyor. Ancak Linux �ta DHCP sadece ethernet aðlar üzerinde desteklenebiliyor.  
 

11.5. IP Aliasing 
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Tek að arabirimi (örneðin ethernet veya seri baðlantý) kartý için birden fazla IP numarasý 
gereken durumlarda IP Aliasing kullanýlýr. Genellikle Ýnternet servis saðlayýcýlarý, 
müºterilerinin FTP ve WWW sunucularýný tek makine üzerinde toplamak için bu yola 
baºvururlar. Bu sayede bir makineye atanmýº birden fazla WWW adresi ve her birinin 
birbirinden baðýmsýz Web sayfalarý farklý makinelerdeymiº gibi kullanýlabilir.  
 
Her sanal að adresi için bir arayüz tanýmlamalýsýnýz. Bu sayede ayný bilgisayarda 255 adede 
kadar farklý IP �lere sahip sanal makineye izin verilebilir. Her sanal arabirim, baðlý bulunduðu 
gerçek arabirim üzerinden iºlem görür. 
 
Ancak ºu da unutulmamalýdýr ki, tek bir IP üzerinden de, farklý sanal IP �lere ihtiyaç 
kalmadan istediðiniz kadar alan adý (ya da web sayfasý) için servis verebilirsiniz. IP Aliasing 
özelliðini eklemek için iki adýma ihtiyaç vardýr. Birincisi ifconfig komutu ile ethernet kartýna 
bir IP numarasý vermek.  
 
#  ifconfig  eth0:0  192.168.10.15 
 
Yukarýda ki örnekte 192.168.10.15  IP numarasýna gelen istekleri birinci ethernet kartýnýn 
almasýný saðlamak macýyla bu ethernet kartýna bilgi verdik.  
 
Ýkinci adým olarak yönlendirme tablosunu oluºturmak gerekecektir. Route komutuyla 
192.168.10.15  kaynak adresine sahip tüm paketler eth0:0 tarafýndan yakalanacaktýr.  
 
#  route  add  -host  192.168.10.15  dev  eth0:0 
 
eth0:0 kartýna ait ifconfig çýktýsýný alýrsak, 
  

#  ifconfig  eth0:0 
eth0:0   Link   encap:10Mbps   Ethernet    Hwaddr    01:01:01:58:B6:AA 
inet    addr:192.168.10.15    Bcast:192.168.18.255    Mask:255.255.255.0 
UP    BROADCAST    RUNNÝNG    MTU:1500    METRÝC:1 
RX     packets:0     errors:0     dropped:0    overruns:0 
TX     packets:0     errors:0     dropped:0    overruns:0 
 
IP Aliasing ile tanýmlanmýº ethernet kartýnýn yönlendirme tablosu da aºaðýdaki gibi olacaktýr. 
Artýk birinci ethernet kartý hem kendi olaðan IP numarasýný, hem de 192.168.10.15  numaralý 
IP adesini tanýyabilir.  
 
Destinatýon     Gateway     Genmask     Flags     Metric     Ref     Use     Iface 
192.168.10.15      *                  *              UH          0            0         0      etho:0 
 
Apache Web sunucusu, IP Aliasing özelliðini destekler ve farklý arabirimlere ya da sanal 
adreslere gelen http isteklerine farklý yanýtlar verebilir.  
 
12. DÝÐER TEKNOLOJÝLER 
 

12.1. Telsiz Aðlar 
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Telsiz aðlar son zamanlarda popülerliðini artýrmýº teknolojik bir geliºmedir. Telsiz að 
dediðimiz zaman aklýnýza, aralarýnda kablo gibi, herhangi bir fiziksel baðlantý olmayan 
donanýmdan baðýmsýz aðlar gelebilir. Gerçekte telsizle baðlý cihazlar bilgisayar olmayabilir, 
aralarýndaki uzaklýk kilometreler boyunca olabilir. Genel olarak telsiz aðlar, eðer bilgisayarlar 
birbirinden uzakta ise ve sürekli yer deðiºtirmek zorunda ise kullanýlýrlar.  
 
Telsiz að teknolojisinde genellikle radyo frekansý kullanýlýr, bazý durumlarda eðer hem alýcý 
hem de verici birbirini görüyorlarsa uzak mesafelerden çok yüksek hýzda mikrodalga ve 
kýzýlaltý ýºýma yardýmýyla da haberleºme yapýlabilir.  
 
Telsiz aðlarýn, klasik yöntemlere karºý birtakým avantaj ve dezavantajlarý bulunuyor. En 
önemli avantajý kablo sorununu neredeyse sýfýra indirmesi. Telsiz modemler bilgisayarýn seri 
portuna takýlabiliyor veya bir PCMCIA kartý ile baðlantý saðlanabiliyor.  
 

12.2. IP Masquerading ( IP Gizleme ) 

 
IP gizleme, bir aðýn arkasýndaki birden fazla makinenin bir Linux sunucu üzerinden dýºarýya 
baðlanmasýdýr. Tüm makineler dýº dünyaya ayný IP adresine sahipmiº gibi görünürler. IP 
Masquerading �in NAT �dan ( Network AddressTranslation ) farký, IP adres kýsýtlamasýnýn 
bulunmamasýdýr. Linux, tek IP üzerinden 4096 ayrý bilgisayarý Ýnternet �e taºýyabilir.  
 
Örnek olarak Ýnternet �e baðlandýnýz. Ýnternet servis saðlayýcýnýz size sadece bir IP numarasý 
verdi ve odanýzda Ýnternet �e baðlamayý bekleyen birden fazla bilgisayar var. Servis 
saðlayýcýya her makine için para ödeyip bir hesap ismi almaktansa odadaki tüm makineler bir 
Linux ve telefon baðlantýsý yardýmýyla Ýnternet �e eriºebilirler.  
 
IP .Masquerading kullanabilmek için çekirdekte bu desteðin verilmesi gerekiyor. Bunun için 
IP Forwarding, IP Firewalling ve IP Masquerading seçenekleri açýk tutulmalýdýr.  
 
IP Masquerading Ayarlarý 
 
Yapmanýz gereken iºlem, öncelikle  /etc/rc.d/rc.local dosyasýnýn sonuna, aºaðýdaki satýrlarý 
eklemektir. 
 
Depmod �a 
/sbin/insmod   ip_masq_ftp 
/sbin/insmod   ip_masq_quake 
/sbin/insmod   ip_masq_cuseeme 
/sbin/insmod   ip_masq_irc 
/sbin/insmod   ip_masq_raudio 
/sbin/insmod   ip_masq_vdolive 
 
Bu satýrlar gerekli modülleri çekirdeðe eklemektir. ªimdi IPM (IP Masquerading Modül) 
çalýºtýrmak içinaºaðýdaki ipchains komut setinden yararlanacaðýz. Bu satýrlarý yine ayný 
dosyaya ekleyin. Linux açýlýrken ayný satýrlarýn çalýºmasý gereklidir, bu nedenle mutlaka her 
açýlýºta okunan rc.local dosyasýný seçtik.  
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Ýpchains  -P  forward  DENY 
Ýpchains  -A  forward  -s 192.168.1.0/24  -j  MASQ 
 
Yukarýdaki 192.168.1.0 að adresi, að üzerinde bulunan bilgisayarlara aittir. Linux tarafýnda 
yapmadýðýmýz son bir iºlem daha var. IP Masquerading, pakelerin bir arayüzden (modem) 
diðer arayüze (ethernet kartý) taºýnmasýný öngördüðü için çekirdekte IP Forwarding (IP 
yönlendirme) desteðine de ihtiyaç vardýr. Yapýlmasý gereken sadece  /etc/sysconfig/network 
satýrýnda bulunan  
 
FORWARD_IPV4=false  satýrýný  FORWARD_IPV4=true  yada FORWARD_IPV4=1  
haline getirmek . makine açýlýrken IP paket yönlendirme desteðide çekirdeðe eklenecektir. 
 
Ýnternet �e çýkmak için Linux �un arkasýnda Windows95/98 kullanýyorsanýz, yapmanýz 
gereken iºlemler de çok basittir. Ethernet denetleyicisini doðru kurduðunuzdan ve 
denetleyicinin ethernet kartýný tanýdýðýndan emin olun. Ardýndan;  
Start>Settings>Control Panel>Network>TCP/IP   
( Baºlat>Ayarlar>Denetim Masasý>Að> TCP/IP)  
 menüsüne girin. Buradan ethernet kartýnýn að geçidini (Gateway) 192.168.1.1 olarak 
tanýmlayýn. DNS yapýlandýrmasý için Ýnternet servis saðlayýcýnýzdan gerekli bilgileri 
alabilirsiniz. Ardýndan Windows �u yeniden baºlatýn. Linux sunucunun arkasýndan sadece 
Windows deðil, her türlü iºletim sistemini Ýnternet �e çýkartabilirsiniz. Bunun için að içindeki 
iºletim sistemleri üzerinde hiçbir deðiºikliðe gidilmesine, Windows NT �dekine benzer 
ºekilde makineler üzerinde ek program yüklenmesine gerek kalmaz.  
 

12.3. IP Multicasting 

 
Geleneksel IP yönlendirmesinin altýnda bir gönderen (sunucu) bir de alan (istemci) yatar. IP 
multicasting teknolojisinde ise bir sunucudan gönderilen mesaj birden çok noktaya ulaºabilir. 
Ayrýca bir yayýnýn ne kadar uzaða (yerel að, kampüs, ºehir vs.) ulaºabileceði de sýnýrlanabilir.  
Özellikle ses ve görüntü iletiºiminde kullanýlan IP multicasting teknolojisi Linux altýnda 
beklenildiði kadar yaygýnlaºamamýºtýr. 
 

12.4. IP Tünelleme ( IP Tunnelling)  

 
Kurumsal özel aðlarýn ( Virtual Private Network � VPN ) baºvurduðu üç teknoloji; 
yönlendirme, ºifreleme ve tünellemedir. Bir urum Intranet �inden ayný kurumun yine Internet 
üzerindeki baºka bir ºubesine gönderilen paketin yerine güvenli bir ºekilde ulaºmasý için 
ºifreleme, her að paketinin varýº adresine, doðru arayüzlerden geçerek iletilmesi için 
yönlendirme ve farklý protokol kullanan aðlarýn yabancý paketleri tanýyabilmesi için tünelleme 
kullanýlýr.  
 
Ayný firmanýn iki ºubesi arasýnda IPX aðý kurmak yerine yardýmcý bir araç olarak Ýnternet 
kullanýlabilir. Ancak yönlendiriciler IPX paketlerini tanýmayacaklardýr. Ancak tünelleme 
yardýmýyla bir Linux makinese gelen IPX paketleri, IP paketlerinin içine konularak karºý 
sisteme gönderilir. Karºýdaki makine bu IP paketinin içindeki IPX paketlerini ayrýºtýrýr ve 
yerel aða daðýtýr.  
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Tünelleme, genellikle yönlendiriciler tarafýndan tanýnmayan bir paketin, bu birimler 
tarafýndan tanýnan baºka bir paket içinde yollanmasý anlamýna gelir. Bir paketi diðer bir 
paketin içine koyarak taºýnmasý iºlemine �encapsulation� adý verilir. 
 

12.5. Squid Proxy 

 
Bir proxy, yerel að ile dýº dünya arasýnda yer alan ve baºta bilginin güvenli bir ºekilde temini 
ve paketlerin depolanmasýný saðlayan bir programdýr. Proxy önbelleði yardýmýyla yerel aðdaki 
istemci, dýºarýdaki bir sunucuya doðrudan baðlanmadan yine yerel aðdaki sunucu üzerinden 
servis alýr. Proxy sunucu bir istek aldýðý anda eðer bu isteði kendi disk alanýndan 
karºýlayabiliyorsa istemciye doðrudan gönderir, aksi halde asýl sunucuya baðlanýr ve bu 
sunucudan aldýðý bilgileri istemciye yollar. Bu sýrada yolladýðý paketleri, ilerde gelebilecek 
istekleri karºýlayabilmek amacýyla depolar. Böylelikle birkaç bilgisayarýn ayný anda bilgileri 
almak için mevcut band geniºliðini kullanmalarý önlenmiº olur. Ayrýca yerel aðdan daha hýzlý 
bilgi transferi gerçekleºtirmiº olur. Ýstatistikler, proxy kullanan aðlarda performans artýºýnýn 
%40 �lara kadar ulaºtýðýný göstermiºtir. Özellikle kýsýtlý band geniºliðine sahip 
organizasyonlarda bir proxy sisteminin kurulumu büyük önem taºýr.  
 
Linux �ta squid adlý proxy yazýlýmý sýkça kullanýlmaktadýr. Proxy, ipfwadm ile birlikte 
kurulursa kullanýcýlarýn haberi olmadan aðdan dýºarýya gidecek belirli paketlerin proxy �ye 
yönlendirilmesi saðlanabilir. Squid �in ºeffaf proxy özelliði yardýmýyla cache alan bir 
sunucunun yerel aðda ya da bir servis saðlayýcýda çalýºmasý mümkündür.  
 
13. AÐ DENETÝMÝ 
 
Að yöneticisinin isteklerinin baºýnda að trafiðinin sorunsuz bir ºekilde iºlemesi gelir. Eðer 
aðýn denetimi uzaktan yapýlabiliyorsa bu sistem yöneticisine hem zamandan hem paradan 
tasarruf saðlar.  
 
Linux altýnda periyodik olarak að denetimi yapan pek çok program vardýr. Bunlardan bir 
kýsmý Web ara yüzü ile yöneticiyi uyarýrken, bir kýsmý e-posta ile son durumu bildirir.  
 
Að denetleme yazýlýmlarýnýn veritabanlarýna girilen að ve makine adresleri yazýlým tarafýndan 
sürekli kontrol altýnda tutulur. Uzaktaki að ve makinelerin kontrol edildikleri genellikle 
servislerin (http, FTP, POP^, SMTP) çalýºýp çalýºmadýðý, iºlemcinin yükü, disk kullanýmý gibi 
sistemin hayati organlarýdýr. Örnek olarak disk kullanýmýný uzaktan denetleyen bir yazýlým, 
diskin %90 �ý dolduðu zaman uyarý mesajý, %95 �i dolduðu zaman alarm mesajý verebilir.  
 
Hemen hemen tüm denetleme yazýlýmlarý istatistik verebilirler. Böylece bir gün içinde kaç 
makinenin kaç saat açýk kaldýðý ya da FTP servisinin %kaç verimle çalýºtýðý öðrenilebilir. 
Aºaðýda örnek bir að denetleyicinin (Angel Network Monitor) ekran çýktýsý görülüyor.  
 
Last     updated:    Fri    App    3   14:15:03   1998 
Hostname   Service                    Error message 
Lux01         Disk                         Probable  command timeout 
Lux01         FTP                          Connectio refused or timeout 
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Lux01         Listener                    Connectio refused or timeout 
Lux01         Load Check_load     Probable command timeout 
Lux01         SMTP                       Connectio refused or timeout 
mars03        Disk                          Mount point  /u  is  94%  full 
venus02       Load                         Load  2.45  exceeds  2 
 
Çoðu denetim yazýlýmlarýnýn bir Web arabirimi vardýr, böylece grafiksel sunumun 
avantajlarýndan faydalanmak mümkün olur. Genellikle küçük bir geniº að (örneðin bir 
üniversite kampüsü ya da büyük bir firmanýn bilgisayar sistemleri ) tek bir yazýlým tarafýndan 
denetlenebilir.  
 
14. NIS 
 
NIS Network Information Service kelimelerinin baº harflerinden oluºmaktadýr. 
Amacý bir að üzerindeki bütün makinalara, bütün að tarafýndan bilinmek 
kaydýyla bilgi akýºý saðlanmaktadýr. NIS tarafýndan daðýtýlacak bilgiler,  hesap 
isimleri, ºifreler, kullanýcýn dizinleri ve grup bilgileri olabilir.  
 
NIS yardýmýyla, örneðin size ait ºifre NIS veri tabanýnda kayýtlý ise, að üzerinde NIS istemci 
programlarýný çalýºtýran bütün makinalara girebilirsiniz.  
NIS�in biraz daha geliºmiº bir sürümü olan NIS+ , verileri korumak amacýyla 
ºifreleme yöntemi kullanýr. Bu avantajýna raðmen NIS+ �ýn kurulumu ve 
kullanýmý daha zordur. 
 

14.1. NIS�in Çalýºma Prensipleri 

 
Bir að üzerinde en az bir makine NIS sunucusu olmak zorundadýr. Ýster herbiri 
farklý NIS �domain�  lerine hizmet eden çoklu NIS sunucularýna sahip 
olabilirsiniz., ya da beraber çalýºan NIS sunucularýnýz olur. Bu durumda 
sunuculardan biri ana NIS sunucusu, diðeri ise ikincil (slave) NIS sunucusu 
olabilirler. 
 
Ýkincil sunucular sadece NIS veritabanýnýn kopyalarýna sahiptirler ve bu 
kopyalarý ana NIS sunucusunda bulunan veri tabanlarýnda deðiºiklik yapýldýðý 
zaman ana sunucudan alýrlar. Að üzerinde bulunan makine sayýsýna ve að 
güvenliðine baðlý olarak bir veya daha fazla ikincil sunucu kurulabilir. Bir NIS 
sunucusu kapandýðýnda veya çok yavaº cevap verdiðinde, diðer NIS istemcileri 
çalýºan veya daha hýzlý bir sunucu bulmaya çalýºacaktýr. 
 
NIS veritabanlarý DBM adý verilen yapýlardýr ve bu yapý ASCII 
veritabanlarýndan çýkarýlýr. Ana NIS sunucusu hem ASCII hemde DBM 
veritabanlarýný içermelidir. NIS sunucusu, ASCII yapýdaki /etc/passwd gibi veri 
tabanlarýný DBM veritabanýna çevirerek /var/yp dizini altýnda tutar. 
 
Ýkincil sunucular NIS haritalarýnda oluºacak deðiºikliklerden yppush programý 
aracýlýðýyla haberdar edilecek  ve veritabanlarýný senkronize etmek için otomatik 
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olarak gereken deðiºiklikleri alacaklardýr. NIS istemcilerinin bunu yapmasýna 
gerek yoktur çünkü sunucudaki DBM veritabanlarýnda bulunan bilgileri  
okumak için devamlý olarak NIS sunucusu ile baðlantý kurmaktadýr. Ýkincil 
sunuculara gayet büyük aðlar üzerinde ihtiyaç duyulur.  
 

14.2. NIS Ýstemcisi 

 
NIS�i kurmak için herºeyden önce /usr/sbin/rpc.portmap programýný çalýºtýrmanýz 
gerekir. Bazý Linux daðýtýmlarý (örneðin Slackware) bu daemon�u çalýºtýrmak için 
gereken kodu /etc/rc.d/rc.inet2   dosyasýnda barýndýrýrlar. 
 
RPC portmapper  (map & portmap ) programý bir sunucu olup RPC program 
numaralarýný TCP/IP ( veya  UDP/IP ) protokol port numaralarýna çevirir. RPC  
portmapper o makine üzerinde  RPC çaðrýlarý (NIS istemci  yazýlýmýnýn  yaptýðý 
iº ) RPC sunucularýna  (NIS sunucularý gibi) yapýlabilmesi için çalýºýyor 
olmalýdýr. Bir RPC sunucusu baºladýðý zaman, portmap�a hangi port numarasýný 
dinlediðini ve hangi RPC program numaralarýna hizmet edeceðini bildirir. Bir 
istemci verilen bir program numarasýna  RPC  çaðrýsý yapmak istediði zaman, ilk 
önce sunucu makine üzerindeki portmap ile baðlantý kurarak RPC paketlerinin 
nereye gönderileceði belirler. 
 
Normal olarak, bazý RPC sunucularý inetad(8)  tarafýndan baºlatýlýr, bu yüzden 
portmap, inetd�den önce çalýºtýrýlmalýdýr. 
 
NIS kurmadan önce, yukarýda da belirtildiði gibi iki durumu deðerlendirmek 
zorundasýnýz. Ya sizin makinanýz halihazýrdaki NIS sunucularýnýn bulunduðu 
bir aðýn parçasý olacaktýr., ya da henüz aðýnýzdaki herhangi bir NIS sunucusu 
yoktur. Birinci durumda, sadece istemci programlara (ypbin, ypwhich, ypcat, 
yppoll, ypmatch ) ihtiyacýnýz vardýr. En önemli program ypbind�dýr. Bu programý 
her zaman çalýºtýrýyor olmalýsýnýz. Ypbind çalýºýr çalýºmaz, makinanýz bir NIS 
istemcisi durumuna gelir. Ýkinci durumda, eðer NIS sunucularýnýz yoksa, bir de 
NIS sunucularýnýz yoksa, bir de NIS sunucu programýna (ypserv) ihtiyacýnýz 
vardýr. 
 

14.3. NIS Ýstemcisi Kurulmasý 

 
Slackware daðýtýmýyla gelen NIS yazýlýmýný daha önce kurmamýºsanýz, 
sisteminize yükleyin. NIS istemcisi ypbind dýºýndaki çalýºtýrýlabilir dosyalar 
(ypwhich, yppoll, ypmatch) bütün kullanýcýlar tarafýndan eriºilebilir bir dizinde 
bulunmalýdýr. Öncelikle yapýlmasý gereken ypbind�ý test etmektir.  
 
Bunun için, 
 Domain  adýnýzý belirlediðinizden emin olun. Bunun için, 

/bin/domainname-yp nis.domain 
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/bin/domainname-yp > /etc/defaultdomain 
komutunu girin. Ýkinci satýrda, sistemde daha sonra kullanýlmak üzere 

/etc/defaultdomain dosyasýna domain 
adý yazýlýr. Yukarýdaki komutta nis.domain herhangi bir kelime olabilir. 

 Eðer çalýºmýyorsa /usr/sbin/rpc.portmap programýný çalýºtýrýn. 
 /usr/sbin//ybind programýný çalýºtýrýn. 
 Rpcinfo  -p localhost komutunu kullanarak ypbind programýnýn 
portmapper�da servislerini kayýt ettirdiðini  
        kontrol edin.   Rpcinfo ºöyle bir çýktý üretmelidir: 
 
 100000 2 tcp 111 portmapper 
 100000 2 udp 111 portmapper 
 100007 2 udp 637 ypbind 
 100007 2 tcp 639 ypbind 
 300019 1 udp 660 
 Ayrýca rpcinfo �u localhost ypbind komutunu da çalýºtýrabilirsiniz. Bu komut 

ise ºöyle bir çýktý verir: 
Program 100007 version 2 ready and waiting 

 En son olarak, makine ismi taramalarý (host lookup) için /etc/host.conf 
dosyasýnda lookup sýrasýna NIS bilgisini ekleyin. Bu dosyada yer alan  order 
satýrýný istediðiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için  resolv(8) 
sayfasýna bakýn. 
$ cat/etc/host.conf 

 order nis, bind, hosts 
 multi on 
bu noktadan sonra ypcat, vb gibi NIS istemci programlarý kullanýlabilir. Örneðin, 
ypcat passwd komutu bütün NIS ºifre veritabanýný gösterir. 
 
ªimdi sistemde bulunan /etc/rc.d/rc.inet2 dosyasýný ypbind programýnýn sistem 
açýlýrken çalýºmasý ve sisteminizin bir NIS istemcisi olarak görev yapmasý için 
deðiºtirmek gerekir.  Ayrýca, /etc/rc.d/rc.inet2 dosyasýný açýn ve ypbind�ý çalýºtýran 
ve domain adýný belirleyen satýrlarýn baºýndaki # iºaretini kaldýrýn. 
# domain 
 
if [ -r /etc/defaultdomain ] ; then 
domainname-yp cat /etc/defaultdomain 
fi 
 
# Start the ypbind daemon 
 
if [ -f $ {NET}/ypbind �a *d /var/yp ] ; then 
  echo �n �ypbind� 
  $ {NET}/ypbind 
fi 
 
NIS�i çalýºtýrmak için /etc/passwd/ ve /etc/group dosyalarýnýn sonuna  �+:*:0:0:::� 
satýrýný ekleyin. ypbind�ý öldürüp yeniden çalýºtýrýn. 
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14.4. NIS Sunucusu Kurulmasý 

 
NIS aracýlýðý ile kullanýma açýk olacak dosyalardan ihtiyacýnýz olanlarýn 
belirlenmesi gerekir. /var/ypMakefile/ dosyasýnda gerekli ekleme/çýkartmalarý 
yapýn. NIS veri tabanýný aºaðýdaki satýrý yazarak oluºturun: 
 
$ rpcinfo �u localhost ypserv 
program 100004 version 2 ready and waiting 
 
artýk sunucu çalýºmaktadýr. 
 

14.5. yppasswdd  Programý  

 
NIS ºifre veritabanýnýn güvenilir olmasý için �yppasswd daemon� gereklidir. 
Kullanýcýlar yppasswd komutu yardýmýyla sunucu üzerindeki ºifrelerini 
deðiºtirebilirler. yppasswd daemon (kýsaca yppasswd) bu deðiºikliklerin doðru 
bir ºekilde yapýlmasýný ve bu ºifre deðiºtirme sürecini kontrol eden sunucudur. 
 

14.6. NIS�in Kontrol Edilmesi 

 
NIS, birkaç basit komut ile kontrol edilebilir.  
 
$ ypwhich 
ypwhich NIS sunucusunun hangi makine olduðunu söyleyecektir. Bu komut ise 
$ ypmatch userid passwd 
(userid herhangi bir kullanýcýnýn login adý olmak kaydýyla ) size bu kullanýcýnýn 
NIS ºifre dosyasýndaki bilgilerini verir. ypwhich ve ypmatch programlarý NIS 
daðýtýmý içinde gelirler. 
Bir NIS sunucusu kapandýðý ve tekrar baºladýðý zaman ypbind aºaðýdaki gibi bir 
mesaj ile baºlayabilir: 
 
Yp_match:clnt_call:RPC:Unable to receive;errno= Connection refused  
Ve NIS veritabanýnda kayýtlý olanlar sisteme giremezler. root olarak sisteme 
girmeyi deneyin ve baºarýlý olursanýz ypbind iºlemini öldürüp yeniden baºlatýn. 
 
 
15. NFS 
 
NFS ( Netwok File System), bir að üzerinden disklerin paylaºýmýný saðlamak üzere 
geliºtirilmiºtir. NFS sayesinde bir makinede yer alan belirli bir disk bölümü, baºka makineler 
tarafýndan okunabilir veya yazýlabilir. Bu iºleme özellikle büyük organizasyonlarda, disk 
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alanýndan tasarruf etmek için baºvurulur. Her makinede ayný dosyalar, çalýºtýrýlabilir 
programlar olmasý yerine bunlar tek sunucuda toplanýr, diðer bilgisayarlar bu alaný ortaklaºa 
paylaºýrlar. Paylaºýlan dizin, sanki yerel makinenin diziniymiº gibi davranýr. Kendi disk 
alanýný paylaºtýran makineye NFS sunucusu, bu diske eriºim yapan makinelere de NFS 
istemci adý verilir.  
 
NFS kullanýmýnýn pek çok avantajý sayýlabilir. Bunlar kýsaca: 

   Yerel bir iºletmede kullanýcýlar tek bilgisayar üzerindeki ayný disk alanýný 
paylaºabilirler. Diðer bilgisayarlar açýldýktan sonra bu diskleri kendi dosya 
sistemlerine bindirebilirler. NFS �nin NIS ile birlikte kullanýmý sayesinde bir kullanýcý 
herhangi bir makineye girip diðer kullanýcýlarla birlikte ayný dosya yapýsý ile 
çalýºabilir.  

   Paylaºým sayesinde büyük disk alaný isteyen programlar tek bir sunucuda toplanabilir 
ve bu sayede önemli miktarda diskten tasarruf saðlanabilir.  

   Bir makine üzerinde yapýlan deðiºiklik, her makinede yapýlmýº gibi olur. Böylece 
ayný yazýlýmý örneðin 20 bilgisayara yüklemek zorunda kalmazsýnýz.  

 

15.1. Að Üzerinde Paylaºým 

 
NFS �nin çalýºmasý,yerel bir diskin mount edilmesi kadar kolaydýr. Örnek olarak NFS 
sunucusu olan aspendos makinesinde yer alan  /home dizinini, yerel makinedeki  /users 
dizinine yerleºtirmek için: 
 
#  mount  -t  nfs  aspendos:/home  /users 
 
kullanýlýr. mount, karºý makinenin eriºim izinleri doðru olduðunu teyit ettiði anda bu iºlemi 
gerçekleºtirir. Sunucu ile istemci arasýndaki mesaj alýº-veriºini mountd programý üstlenir.  
 
NFS kullanabilmek için çekirdekte NFS desteði olmasý ºarttýr. Çekirdeðin hangi dosya 
sistemini desteklediðini  /proc dosya sistemi altýndaki filesystems dosyasýný okuyarak 
anlayabilmek mümkündür. Eðer aºaðýdaki satýrlarda nfs kelimesi geçiyorsa çekirdeðe NFS 
desteði verilerek derlenmesi gerekir.  
 
$  cat  /proc/filesystems 
           minix 
           ext2 
           msdos 
nodev       proc 
nodev       nfs 
 
NFS için mount programýnýn genel kullanýmý ºöyledir.  
 
Mount  -t  nfs < sunucu-adresi:paylaºma-dizini > < yerel-dizin> -o <secenekler> 
 
Sistem açýlýrken  /etc/fstab  dosyasýnda yer alan bilgilerle uzak makinenin diski otomatik 
olarak paylaºtýrýlabilir. Mount programý bazý seçenekleri destekler. Bu seçenekler  -o 
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yardýmýyla komut satýrýnda verilebildiði gibi  /etc/fstab içinde de belirtilebilir. Her iki 
durumda da birden fazla seçenek kullanýlýrsa bunlar birbirlerinden virgülle ayrýlýrlar.   
Açýlýº sýrasýnda news makinesindeki  /usr/spool/news dosyasýnýn yerel makinedeki  
/usr/spool/news dizini altýna yerleºtiren  /etc/fstab satýrý 
 
News: /usr/spool/news  /usr/spool/news  timeo=20 
 
ªeklinde yazýlýr. NFS ile kullanýlan timeo seçeneðinin karºýsýnda yer alan sayý (saniyenin 
onda biri olarak), baðlantýnýn kurulabilmesi için geçecek maksimum zamaný gösterir. Bu 
zamanýn aºýlmasý halinde sunucuyla baðlantý kesilir.  
 

15.2. NFS Kurulumu 

 
Yerel  makinenin sunucu olabilmesi için nfsd ve mountd programlarýnýn çalýºtýrýlmasý gerekir. 
Bu yazýlýmlar açýlýº esnasýnda aºaðýda görülen  /etc/rc.d/rc.inet2  dosyasýndan baºlatýlýrlar. 
Telnetd, fingerd ve benzeri süreçlerin aksine bu iki program inetd tarafýndan yönetilmezler. 
Dikkat etmeniz gereken bir durum da nfsd ve muntd programlarýnýn rpc.portmap 
programýndan sonra çalýºtýrýlmasý gerektiðidir: 
 
Ýf  [ -x/usr/sbin/rpc.mountd ]; then 
# ( rpc.mountd programi var ve çalistirilabilir mi ? ) 
        /usr/sbin/rpc.mountd; echo �n �mountd� 
fi 
Ýf  [ -x/usr/sbin/rpc.nfsd ]; then 
# ( rpc.nfsd programi var ve çalistirilabilir mi ? ) 
        /usr/sbin/rpc.nfsd; echo �n �nfsd� 
fi 
 
Sunucunun hangi dizinlerini, hangi istemciler tarafýndan paylaºýlabileceði  /etc/exports  
dosyasýnda belirtilir. Örnek olarak bir exports dosyasýnýn görünümü aºaðýdaki gibidir: 
 
/home        davul.cclub.metu.edu.tr, ordek.cclub.metu.edu.tr 
/usr/ftp       (ro) 
/cdrom        *.edu.tr 
 
Her satýr, yerel makinede ki dizin ismi ile baºlar, bu dizini mount etmeye izin verilen 
bilgisayar isimleri ile devam eder. Makine isimlerinde ? veya * joker karakterleri 
kullanýlabilir. Dosyanýn üçüncü satýrý, sonu  .edu.tr ile biten tüm makinelerin  /cdrom  dizinine 
ulaºabileceðini belirtir.  
 
Ayný dizini paylaºacak birden fazla makine adý, aralarýnda virgül konarak yazýlabilir. Parantez 
içinde yer alan ro kelimesi, dizinlerin salt okunur mount edilmesi gerektiðini belirtir. Daha 
geniº bilgi için mount programýnýn man dosyasýna bakýlabilir.  
 
 
16. DNS (DOMAIN NAME SYSTEM�ALAN ÝSÝMLENDÝRME SERVÝSÝ) 
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16.1. Giriº 

 
Bilgisayar aðlarýnýn günümüzde olduðu kadar yaygýn olmadýðý dönemlerde makine, sunucu, 
yazýcý vb. að üzerindeki cihazlara ilgili nümerik adresleri ile eriºmek kullanýcýlar için fazla zor 
deðildi. Ýnternet �in beklenenden daha hýzlý büyümesiyle birlikte artan kullanýcý ve að 
üzerindeki cihazlarla birlikte nümerik isimler yerine alfanümerik hatýrlanmasý kolay bir yapý 
geliºtirildi. Bu yapýya Alan Ýsimlendirme Sistemi adý verilmektedir. Genellikle kýsaltýlmýº 
ºekliyle DNS olarak da kullanýlmaktadýr.  
 
Alan isimleri verilirken alt isimler (subdomain) genelden özele doðru sýra izler. Örneðin, 
Türkiye Linux Kulanýcýlarý Grubu olarak ODTÜ �de yer alan kullanýcýlarýn kullanabileceði 
alan adý,    metu.linux.org.tr    ºeklindedir.  Burada alt isim (.) ile birbirinden ayrýlmýºtýr. En 
alt seviye olan �metu� ODTÜ �de yer alan Linux kullanýcýlarýný, �linux� Linux grubunu, �org� 
Linux grubunun ticari kaygýlar gütmeyen bir organizasyon olduðunu, �tr� ise ISO tarafýndan 
belirlenen Türkiye �nin ülke kodunu ifade eder.  
 
En üst düzeydeki bazý alan isimleri aºaðýda listelenmiºtir. 
 .com ticari kuruluºlar (commercial) 
 .edu üniversite düzeyinde eðitim kurumlarý (educational) 
 .k12 lise düzeyindeki eðitim kurumlarý 
 .org ticari olmayan organizasyonlar 
 .mil askeri kuruluºlar (military) 
 .net að organizasyonlarý (network) 
 .ülke kodu  ISO tarafýndan belirlenen ülke kodu 
 

16.2. TCP/IP Uygulamalarý ve DNS 

 
Makinalara ait isimlerin nümerik adresleri yerine alfanümerik isimlerinin 
kullanýlmasýyla birlikte DNS standart hale gelmiº olup Internet üzerindeki çoðu 
uygulamalarda doðrudan alan isimleri kullanýlmaktadýr. TCP/IP 
uygulamalarýnda ise alan isimleri günlük kullanýmda IP (32-bitlik) adreslerinin 
yerini almýº durumdadýr. Örneðin, metu.linux.org.tr�a telnet baðlantýsý 
yapabilmek için hem 
 
$telnet metu.linux.org.tr 
komutu 
$telnet 144.122.199.199 
 
komutu yardýmýyla ulaºabilirsiniz. Fakat herhangi bir ºekilde ODTÜ�de yer alan 
metu.linux.org.tr sunucusunun IP adresinde deðiºiklik olursa yukarýdaki IP 
adresini kullanarak eriºemezsiniz. Oysa IP adresi yerine metu.linux.org.tr 
sunucusuna baðlanýrken alan adýný kullanýrsanýz bu ve benzeri deðiºiklikler sizi 
etkilemez. ªimdi kabaca herhangi bir kullanýcýnýn metu.linux.org.tr adresine 
baðlanmak istediðinde gerçekleºen DNS sorgusunun nasýl iºlediðini ve 
Türkiye�deki yapýyý da anlatacak ºekilde örnekleyelim. 
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Örneðin,  Amerika�da herhangi bir Internet Servis Saðlayýcýsý�ndan (ISS) 
baðlantýyý yapan bir kullanýcý (.........) adresine baðlanmak istedi. Kullanýcýnýn bu 
adresi tarayýcýsýna girmesinden itibaren öncelikli olarak kendi alan adý 
sunucusuna (name server) bu adrese karºýlýk gelen IP adresini bulmak için 
gerekli sorguyu yollayacaktýr. Türkiye�nin alan adý sunucusunun 
knidos.cc.metu.edu.tr  olduðu bilgisi alýndýðý andan itibaren sorguyu bu kez 
knidos.cc.metu.edu.tr sunucusuna gönderecek ve buradan da linux.org.tr alanýna 
ait bilgilerin metu.linux.org.tr sunucusunda tutulduðunu öðrenecek. Nihayet son 
sorgu metu.linux.org.tr sunucusuna yollanacak ve buradan da (......) adresine 
karºýlýk gelen IP adresini öðrenecek.  
 

16.3. BIND Konfigürasyonu 

BIND, Linux daðýtýmlarýnýn hemen hepsi ile gelen ve alan adý sorgularýna yanýt 
veren yazýlým paketidir. Açýlýmý Berkeley Internet Domain Name ºeklindedir. 
Doðrudan Linux kurulu olan bir sunucu üzerindeki BIND konfigürasyonuna 
geçmeden DNS ile ilgili temel birkaç konudan bahsetmekte fayda var. DNS ile 
ilgili yazýlýmlarý istemci ve sunucu olarak ikiye ayýrmak daha doðru olur: 
 
Sunucu, istemciden gelen sorgulara yanýt veren ve sürekli çalýºan bir iºlem olup 
BIND paketinden çýkan named yazýlýmý bu iºi görür. Ýstemcilerse Linux 
daðýtýmlarýyla gelen host, nslookup vb. programlar olup sorguyu yapan 
yazýlýmlardýr. Bununla birlikte BIND konfigürasyonunda sýklýkla karºýmýza 
çýkacak olan birkaç kavram aºaðýda açýklanmaktadýr. Yeri geldikçe diðer 
kavramalara da deðinilecektir.  
 
primary  name server 
O alana ait bütün bilgilerin bulunacaðý sunucu olup bu amaçla konfigüre edilmiº 
sunucudur. �primary name server� bir alan için ancak bir tane olabilir. �primary 
name server� tanýmlanýrken, named.hosts, named.boot, named,rev ve 
named.cache gibi dosyalara ihtiyaç vardýr.  
 
secondary named server 
O alana ait veritabanýndaki bilgileri �primary name server� dan belirli 
aralýklarla alan sunucudur.belirli aralýklarla transfer edilen bu dosyalara zone-
file adý verilir. �primary name server� dan alýnabilecek yanýtlarýn aynýsý 
��secondary name server� dan da doðru ºekilde alýnabilir. 
 
caching only name server 
Bu ºekilde konfigüre edilen DNS sunucularý ayný sorgularý �cache� de tutup bir 
sonraki sorgu için bir önceki ayný sorguya alýnan yanýt kullanýlýr. Bir çok DNS 
sunucusu bu ºekilde konfigüre ediliyor olmasýna raðmen �caching only� 
sunucular her zaman sorgulara doðru yanýt vermeyebilirler. 
 
BIND paketi bütün Linux daðýlýmlarý ile gelir. BIND�ýn yeni versiyonuna ihtiyaç 
duyduðunuzda Hata! Yeri imi tanýmlanmamýº.  adresinden    paketi transfer 
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edebilirsiniz. Gerekli kurulumlarý yaptýðýnýzda /usr /sbin dizini altýna named 
binary dosyasýný koyacaktýr.  
 
Named konfigürasyonu ile ilgili dosyalar ve iºlevleri aºaðýda verilmektedir. 
 
named.boot  
Genel named parametrelerini ve o alana ait veritabaný bilgilerinin nerede olacaðý 
belirtilir. 
 
named.cache  
Internet üzerindeki root domain sunucularýnýn listesini içerir. 
 
named.local 
loopback adresine ait tanýmlarý içerir. 
 
named.hosts 
O domain�e ait makine isimlerine karºýlýk gelen IP numaralarýnýn bulunduðu 
dosya. 
 
named.reverse 
IP adresine karºýlýk gelen isimlerin listesinin bulunduðu dosya. 
 
Yukarýda belirtilen dosya isimlerinden named.boot dýºýndaki dosya isimleri 
genelde karºýlaºýlan isimler olduðu için kullanýlmýºtýr. Bu dosya isimlerini 
istediðiniz gibi deðiºtirebilirsiniz. �named� konfigürasyonuyla ilgili kullanýlan 
örnek dosyalar linux.org.tr alanýnýn alan adý sunuculuðunu yapan 
metu.linux.org.tr makinesinde alýnmýºtýr. (yani linux.org.tr ve metu.linux.org.tr 
ayný sunuculardýr) 
 
named.boot Dosyasý 
named.boot dosyasý named programý çalýºtýðý zaman baktýðý ilk konfigürasyon 
dosyasýdýr ve /etc dizini altýndadýr. named, bu  konfigürasyon dosyasý ile diðer 
dosyalara veya DNS tanýmlarýnýn tutulduðu diðer dosyalara nasýl ulaºacaðýný 
öðrenir. Aºaðýda linux.org.tr sunucusuna ait named.boot dosyasýný göreceksiniz.  
; 
;    boot file for name server 
; 
directory /etc/namedb 
 
;type  domain  source hosts/file  backup file 
 
 
cache  .     root.cache 
primary   linux.org.tr               named.hosts 
primary   0.0.127.IN.ADDR.ARPA  named.local 
forwarders   144.122.199.20 
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named.boot dosyasýnda yer alan satýrlara kýsaca göz atacak olursak ; 
 
directory  
named.boot dosyasýnda belirtilen diðer dosyalarý hangi dizin altýnda named 
programýnýn arayacaðýný belirtir. 
 
cache 
cache dosyasýný belirtir. 
 
primary  
primary�den hemen sonra gelen alanýn primary name server olduðunu belirtir ve 
ilgili bilgileri de alan adýndan hemen sonra verilen dosya içerisinde tutar. Bu 
satýr birden fazla olabilir, bu durumda ise konfigüre edilen sunucu birden fazla 
alan için primary name server olarak görev yapar. 
 
forwarders 
sorgularýna yanýt veremediði istekleri yönlendireceði sunucularýn listelendiði 
satýr. 
 
slave  
yukarýdaki konfigürasyon dosyasýnda olmayan  fakat baºka bir yerde karºýnýza 
çýkabilecek olan slave satýrý eklendiði zaman name server sorgulara yanýt 
vermek için sadece ve sadece forwarders satýrýnda belirtilen sunucularý 
kullanabilir.  
 

16.4. Caching Only Alan Adý Sunucu Konfigürasyonu 

 
Linux.org.tr sunucusu üzerindeki alan adý sunucu sadece cache only olarak 
çalýºacak olsaydý, yukarýda belirtilen konfigürasyon satýrý aºaðýdaki hale gelirdi: 
named.boot 
-------------- 
; 
;    boot file for name server 
; 
;type  domain  source hosts/file  backup file 
 
cache  .     root.cache 
primary   0.0.127.IN.ADDR.ARPA     named.local 
 
Bu konfigürasyonla çalýºan alan adý sunucusu, named.cache dosyasýnda yer alan 
root sunucularý kullanarak gelen sorgulara yanýt verip, sorgularýn yanýtlarýný 
cache�de tutmaktadýr. 
 

16.5. Primary ve Secondary Alan Adý Sunucu Konfigürasyonu 
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Yine linux.org.tr named.boot dosyasýna bakacak olursak,  
 
primary   linux.org.tr  named.hosts 
 
satýrýyla linux.org.tr  makinasý linux.org.tr alaný için primary sunucu ve bu 
domain ile ilgili bilgilerin tutulduðu dosya ise named.hosts dosyasýdýr.  
 
Yukarýdaki satýrý named.boot dosyasýna yazmamýzla aslýnda iºimiz bitmiyor. 
linux.org.tr sunucusu linux.org.tr alaný için primary olduðunu, Türkiye için root 
sunucu olan knidos.cc.metu.edu.tr sunucusunun da bilmesi gerekiyor. Bunun için 
metu.edu.tr/dnsadmin adresinden gerekli form doldurup tanýmlarýn ODTÜ�deki 
yöneticiler tarafýndan yapýlmasý gerekiyor. Bu form doðrultusunda da 
knidos.cc.metu.edu.tr sunucusunda aºaðýdaki satýrlarýn girilmesi ºarttýr.  
 
linux.org.tr        IN   NS    metu.linux.org.tr. 
metu linux.org.tr   IN    A    144.122.199.199 
 
ªu an bu iºlemler zaten yapýlmýº olup sadece bilginiz olmasý için bu satýrlar 
yazýlmýºtýr. 
 
primary      0.0.127.IN-ADDR.ARPA  named.local 
 
satýrýyla linux.org.tr makinesinde 127.0.0.1 IP adresine karºýlýk gelen loopback 
isminin tanýmlarýnýn yer alacaðý dosya adý verilmiºtir. 
 
Eðer Türkiye Linux Kullanýcýlarý Grubu�nun kendine ait bir IP adres bloðu, 
örneðin ºu an ODTÜ�de kullanýlan  144.122.199.0 bloðu verilmiº ve bu blok kendi 
alt gruplarýna daðýtýlmýº olsaydý bu adreslere ait reverse tanýmlar yine 
linux.org.tr makinesinde tutulacaktý. Böyle bir durumda named.boot dosyasýna 
aºaðýdaki satýr benzeri bir satýr daha eklemek gerekecekti. 
 
primary   199.122.144.IN-ADDR.ARPA named.144.122.199 
 
Türkiye Linux Kullanýcýlarý Grubu için kullanýlan IP adresine ait gereli reverse 
tanýmý ilgili üniversitenin alan adý sunucusunda girilmiº durumdadýr. Örneðin, 
metu.linux.org.tr  için knidos.cc.metu.linux.org.tr sunucusunda aºaðýdaki satýr 
tanýmlanmýºtýr. 
 
199.199.122.144  IN PTR metu.linux.org.tr 
 
Bazý programlarýn reverse tanýmlarýný kullanýyor olmasý nedeniyle (örneðin tcpd) 
bu tür tanýmlarýn girilmesi önemlidir. Bir veya daha fazla C sýnýfý  ºeklinde IP 
adres bloklarý aldýðýnýz zaman IP adresi aldýðýnýz kurumdan, bu adres aralýðýnýn 
reverse tanýmlarýný sizin alan adý sunucunuza yönlendirilmesini isteyebilirsiniz. 
Bir C sýnýfýndan  az sayýdaki IP adresleri içinse yine IP adresini aldýðýnýz kurum 
gerekli reverse tanýmlarý sizin için yapmak zorundadýr.  
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ªu an linux.org.tr makinesi herhangi bir baºka primary sunucunun secondary 
sunucusu olmadýðý için named.boot dosyasýnda secondary geçen bir satýra 
rastlamadýk. Örneðin linux.org.tr sunucusu linux.org sunucusunun secondary 
alan adý sunucusu olduðunu varsayalým, bu durumda aºaðýdaki satýrý 
named.boot dosyasýna eklememeniz gerekecek. 
 
secondary   linux.org 198.182.196.49 SEC.linux.org 
 
bu satýrý eklediðimiz andan itibaren named belirli aralýkla gidip linux.org 
sunucusundan DNS dosyalarýnýn bir kopyasýný linux.org.tr sunucusuna 
aktaracak. linux.org alanýnýn secondary sunucusu olduðumuza dair bilginin de 
ayrýca linux.org alanýnýn primary tanýmlarýný tutan sunucuda belirtilmesi 
gerekir.  
 
16.6. named  Konfigürasyon Dosyasý 
 
Named konfigürasyon dosyalarýnda (named.hosts, named.local, named.cache, 
named.rev) karºýlaºýlan konfigürasyon parametreleri ve ne anlama geldikleri 
aºaðýda yer almaktadýr. 
 
 
 
SQA (Start of authority) 
Ýlgili dosyanýn ne kadar zaman aralýklarýnda yenilenebileceði gibi bilgileri içerir. 
 
NS (Name Server) 
Alan adý sunucusu olduðunu belirtir. 
 
A (Adress) 
Makine ismini IP adresine çevirir. 
 
PTR (Pointer) 
IP adresini makine ismine çevirir. 
 
MX (Mail Exchange) 
O alana ait mesajlarý hangi makinanýn daðýtacaðýný belirtir. 
 
CNAME (Canonical Name) 
Bir makinaya verilen isimler birden fazla ise bu isimleri belirtirken kullanýlýr.  
 
HINFO (Host Information) 
Belirtilen sunucunun iºletim sistemi veya donanýmý konusunda bilgi verir. 
named.hosts, named.local vb. dosyalara girilen standart bir DNS kaydý aºaðýdaki 
yapýda karºýmýza çýkar. 
[name]  [ttl]  IN type data 
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[  ]  içerisinde belirtilen deðerler isteðe baðlý olup gerekmediði durumlarda 
yazýlmayabilir.  
 
name  
Bu kýsýma tam domain ismi, makine ismi yazýlabilir. 
 
Ttl (time-to-live) 
Burada belirtilen süre kadar (bu süre saniye cinsindedir) cache tutulabileceðini 
belirtir. Eðer herhangi bir süre verilmemiº ise SQA kýsmýnda verilen süre 
kullanýlýr.  
 
IN 
Girilen kaydýn DNS kaydý olduðunu belirtir. 
 
type 
Yukarýda bahsettiðimiz kýsaltmalardan ilgili olaný yazýlýr. 
 
data 
Bu kýsýma IP adresi yazýlýr. 
 
ªimdi de kýsaltmalarýn bulunduðu named.cache, named.hosts, named.local gibi 
dosyalardan birer kesit alýp içindekilere göz atalým. 
 
metu:/etc/namedb# more named.cache 
; last update :         Nov 8, 1995 
; related version of root zone     1995110800 
; 
; 
; formerly NS.INTERNIC.NET 
; 
.   3600000   IN   NS      A.ROOT-SERVERS.NET. 
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.4 
; 
; formerly   NS1.ISI.EDU 
; 
;   3600000   NS B.ROOT-ASERVERS.NET. 
B.ROOT-SEVERS.NET. 3600000 A 128.9.0.107 
; 
; 
 
Yukarýdaki dosya, root name server�larýn listesinin yer aldýðý dosyadýr. süregelen 
deðiºiklikler doðrultusunda bu dosyada yer alan kayýtlar da deðiºebilirler. 
Sürekli güncel tutmak amacýyla (ftp://nic.ddn.mil/netinfo/root-server.txt) 
adresinden dosyanýn yeni halini belirli aralýklarla almakta fayda vardýr. 
 
ttl süresi ise olabildiðince büyük verilerek root sunucularýn herhangi bir ºekilde 
cache�den silinmesi önlenmiº olur.  
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metu:/etc/namedb# more named.local 
; 
; @(#)named.local 1.1    (Berkeley) 86/01/21 
; 
$ORIGIN  0.0.127.in-addr.arpa. 
@ IN SQA metu.linux.org.tr root.metu.linux.org.tr ( 
    1996012201 ; Serial 

3600 ; Refresh 
300 ;Retry 
3600000   ; Expire 
14400 ) ; Minimum 

 IN  NS metu.linux.org.tr. 
1 IN  PTR localhost. 
 
IN SOA ile baºlayan satýrda metu.linux.org.tr adresi ilgili domain konusunda 
yetkili sunucuyu, root.metu.linux.org.tr ise herhangi bir ºekilde sorun olduðunda 
baðlantýyý kuracak e-posta adresini (root@metu.linux.org.tr) belirtir. 
 
Diðer bilgilerse sýrayla metu.linux.org.tr�ýn �primary name server� olduðunu ve 
127.0.0.1 IP adresine localhost isminin karºýlýk geldiðini belirtir.  
 
Metu:/etc/namedb# more named.hosts 
; Authoritative data for Berkeley.EDU (ORIGIN assumed Berkeley.EDU)  
; 
$ORIGIN linux.org.tr 
@ IN SQA metu.linux.org.tr root.metu.linux.org.tr ( 
    1997072902 ; Serial 

10800  ; Refresh 3 hours 
3600   ;Retry  1 hour 
3600000   ; Expire  1000 hours 
86400 ) ; Minimum  24 hours 

 IN  MX 10 metu 
 IN  NS  metu 

IN  HINFO �i486�  �Linux 2.0.27� 
  localhost .IN   A     127.1 
  metu              IN   A      144.122.199.199 
           IN    A     144.122.199.199 
www        IN      CNAME       metu 
ftp  IN CNAME metu 
gopher  IN CNAME metu 
listproc IN CNAME metu 
ege  IN A  155.223.97.31 
uuuuuuu IN CNAME ege 
 
burada diðer named.local dosyasýndan farklý olarak makine ismi - IP adresi 
eºlemesi yapýlmýº olup MX ve CNAME kavramlarý kullanýlmýºtýr. 

mailto:@(#)named.local
mailto:(root@metu.linux.org.tr)


 

 128 

    
 

   
 

Ýºletim Sistemleri (Linux) � Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 

 
MX tanýmýn bulunduðu satýrda linux.org.tr domaini için e-postalarý alabilecek 
sunucu metu.linux.org.tr olarak tanýmlanmýº. 10 rakamý ise metu.linux.org.tr�nin 
linux.org.tr olarak gelmesi gereken mesajlardaki önceliðini belirtir. Sayý ne 
kadar küçük verilirse önceliði o kadar fazladýr. 
 
HINFO tanýmýnýn bulunduðu satýr metu.linux.org.tr�in donaným, iºletim sistemi 
ve sürüm bilgilerini tutuyor. 
 
CNAME geçen satýrlar ise metu.linux.org.tr makinasýnýn olmasý düºünülen diðer 
simlerini tanýmlamak için kullanýldý. Örneðin, (wwww.linux.org.tr) ile 
metu.linux.org.tr ayný sunucular olup wwww.linux.org.tr, metu.linux.org.tr�ýn bir 
diðer adý (alias) olarak gözükmektedir. Bütün bu konfigürasyon iºlemleri 
bittikten sonra,  
 
metu:/etc/namedb# named 
 
komutunu çalýºtýrýp nslookup veya host gibi programlar yardýmýyla name 
server�ýmýzýn çalýºýp çalýºmadýðýný denemek kalýyor. Çalýºtýrdýðýmýzda verilen 
hata mesajlarý /usr/adm/mesages dosyasýna yazýlýr. 
 

16.7. hosts  ve nslookup Programlarýnýn Kullanýmý 

 
Host veya nslookup programlarý yardýmýyla bind konfigürasyonumuzun ilgili 
sunucuda doðru çalýºýp çalýºmadýðýný test edelim. Örnek olarak, host komutunu 
kullanarak linux.org.tr için knidos.cc.metu..edu.tr�da girilmesi gereken 
tanýmlarýn doðruluðunu kontrol edebiliriz.  
 
$nslookup 
Default Server : knidos.cc.metu.edu.tr 
Adress : 144.122.199.20 
 
>  linux.org.tr 
Server : knidos.cc.metu.edu.tr 
Adress : 144.122.199.20 
 
Name : linux.org.tr 
Adress : 144.122.199.199 
 
> exit 
 
Yukarýdaki satýrlarda nslookup yardýmýyla ön tanýmlý DNS sunucusu olan knidos 
makinesine linux.org.tr makinesinin IP adresini sorduk. nslookup  komutunun -t 
seçeneði yardýmýyla bir makine hakkýnda daha baºka veriler almak da 
mümkündür. 
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>  server metu.linux.org.tr 
Default Server : metu.linux.org.tr 
Adress : 144.122.199.199 
 
>ls -t HINFO linux.org.tr 
[metu.linux.org.tr] 
linux.org.tr.   Linux    2.0.27 
> 
nslookup üzerinde daha fazla bilgi için komuta ait man sayfasýna göz atýn. host  
komutu da nslookup komutunun bir tamamlayýcýsý gibidir. Aºaðýda birkaç 
örnekle host komutu anlatýlýyor. 
 
$ host linux.org.tr 
linux.org.tr has adress  144.122.199.199 
linux.org.tr mail is handled (pri=10)  by metu.linux.org.tr 
$ host  wwww.ege.linux.org.tr 
wwww.ege.linux.org.tr is a nickname for ege.linux.org.tr 
ege.linux.org.tr has adress 155.223.97.31 
 
Yukarýda  yer alan ilk komut yardýmýyla linux.org.tr makinesinin isim-IP 
dönüºümü yapýlmýº ve makineye karºýlýk gelen adresin 144.122.199.199 olduðu 
anlaºýlmýºtýr. 
 
17. DÝÐER KULLANICILARLA ÝLETÝªÝM 
 
Internet, baº döndürücü bir hýzla geliºmekte. Dünyada Ýnternet�e her gün 
onbinlerce kullanýcý eklenirken Ýnternet�e baðlý Türk insanýnýn sayýsý (ºimdilik) 
yüzbinlerle ifade ediliyor. Bunda özellikle   medyanýn, Ýnternet�in tanýtýmýna 
yaptýðý etki çok büyük. Konuyla ilgili hemen her yazýda, bu dev aðýn diðer 
ucundaki kullanýcýlardan bahsediliyor. Ýletiºim teknolojisiyle birlikte karºýlýklý 
konuºmayý iyice azaltan kesimlerin Ýnternet�e baðlandýðýnýzda hiç de yalnýz 
olmadýðýnýzý farkediyorsunuz. Biraz merakla, biraz uðraºla dünyanýn öteki 
ucundan baðlanan insancýklarla baðlantý kurmak gayet kolay. Ýnternet�le 
bilgisini, kültürünü arttýran, yalnýzlýktan kurtulan, hoºça vakit geçiren, hatta 
evlenenlere bile rastlanýyor. Bazen de bunun tam tersine, hayal kýrýklýðýna 
uðrayanlar da var. Ama çoðunluk bu sonsuz derinliðe bir girdiði zaman sihirden 
kurtulamýyor. 
 
Diðer kullanýcýlarla iletiºim kurabilmek için sayýsýz yol yöntem var. Bunlardan 
en çok bilineni e-posta. Mektupla  varýºý günlerce sürebilecek bir mesaj, e-posta 
ile gönderdiðimizde bakmýºsýnýz ki birkaç dakika sonra karºýda. 
 
Bunun yanýnda her haber gruplarýna baðlanmak ve onbinlerce tartýºma 
grubundan hangisini okuyacaðýný ºaºýrmak da var. irc (internet relay chat) ile 
binlerce odalý bir eve girip her ülkeden, her zevkte süresiz arkadaºlýklar kurmak 
mümkün. Bunlarýn hepsi Linux ile mümkün.  Yazýlýmlarý kurduðunuz anda 
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yüzlerce ülkeden milyonlarca kullanýcý sizi ekran karºýsýnda bekliyor. Aºaðýda 
iletiºim kurabilmek için kullanan yazýlýmlardan birkaçý anlatýlýyor. 
 

17.1. Pine 

 
Pine, e-posta atma ve okuma için en çok kullanýlan yardýmcý programlardan 
biridir. Kurulumu ve kullanýlmasý kolay olan pine, Linux altýnda sürekli 
güncellenen bir yazýlýmdýr. 
Daha önce pine kurmadýysanýz size en yakýn sunsite arºivinden indirip kurmak 
mümkündür. Pine, açýldýðý zaman aºaðýdaki gibi bir görüntüyle sizi karºýlar. 
PINE 3.95  MAIN MENU                                                           
Folder:INBOX 4 Messages 
 
 ? HELP -Get help using Pine 
 C COMPOSE MESSAGE -Compose and sen a message 
 I  FOLDER INDEX -View messages in current folder 
 L FOLDER LIST -Select a folder to view 
 A ADDRESS BOOK  -Configure or update Pine 
 S SETUP -Congifure or update Pine 
 Q Quýt -Exit the Pine program 
 
Copyright 1989-1994. PINE is a trademark of the University of Washington. 
[Folder �INBOX� opened with 4 messages] 
? Help                              P PrevCmd                                         R ReINotes 
O OTHER CMDS L [ListFldrs] N ÝleriCmd                                              K KBLock 
Pine programý, kursör tuºlarý ile kolayca yönetebilir. En üzt satýrda pine 
hakkýnda detaylý bilgi alabileceðiniz bölüm vardýr. Diðer satýrlar sýrayla: 
 COMPOSE MESSAGE : E-posta hazýrlayýr göndermek için 
 FOLDER INDEX : Gelen ve giden e-postalarý gruplanabilir. Bu seçenek 
seçilen grup içindeki e-postalarý ekrana getirir.  
 FOLDER LIST :Posta grubu seçmek için 
 ADDRESS BOOK : Adres rehberi 
 SETUP : Pine�ýn konfigürasyonu bu seçenekle yapýlýr. 
 QUIT : Programdan çýkar. 
 
Pine�ýn kullanýcý dostu özelliklerinden birisi, her komutu tek tuº ile belirtebilmesi 
ve bu tuºlarýn ne iºlerin yaradýklarýnýn ekranýn en alt kýsmýnda sürekli 
görülebilmesidir. Bir komutu hazýrlayamazsanýz ekranýn en alt kýsmýna bakýn. 
 

17.1.1. E-posta Gönderme 

 
Bir e-posta gönderebilmek için karºýdaki kullanýcýnýn e-posta adresini bilmeniz 
gerekecektir. Ana menüde COMPOSE MESSAGE  satýrýnýn karºýsýna gelin ve 
return tuºuna basýn. Bu andan itibaren pine�ýn editörüne gireceksiniz. 
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To    : 
Cc    : 
Attchmnt : 
Subject : 
----- Message Text ----- 
 
To: kýsmýna mesaj göndermek istediðiniz kiºinin e-posta adresini yazýn. Cc: 
(Carbon Copy) bölümünde ise, gönderilen e-postanýn ikinci kiºi tarafýndan 
alýnmasýný da istiyorsanýz o kiºinin de e-posta adresinin belirtin.  
Pine ile sadece mesajlarý deðil, herhangi bir dosyayý da göndermek mümkündür. 
Attchmnt kýsmýna, dosyanýn adýný yazýn. Pine, dosyayý ev dizininde arayacak ve 
atýlacak e-postanýn içine ekleyecektir. 
Subject (baºlýk) kýsmýnda, mesajýn içeriðini belli eden birkaç kelime yazýn ve 
return tuºuna basýn. Artýk istediðinizi yazabilirsiniz. 
To: evren@hotmail.com 
Cc: 
Attchmnt:1. /home/yesim/adresler (2.8 KB) �� 
Subject: 
-----Message Text ----- 
 
Selam, 
Ýstediklerinizi ekte yolluyorum. Umarým  isinize yarar. 
Gorusuruz. 
 
Mesajý yollamak için Control-X, vazgeçmek için Control-C tuºuna basýn. 
Yukarýda da belirtildiði gibi, pine�ýn tüm komutlarý ekranýn alt kýsmýna 
yazýlmýºtýr. 
 
17.1.2. E-posta Okuma 

 
Pine, açýldýðý anda ana menüye gelir. Herhangi bir alt menüden ana menüye 
geçmek için m tuºuna basýn. Buradayken gelen e-postalarý okuyabilmek için 
FOLDER INDEX�e geçin. 
+1  Sep 15 To: root@linux.lin (4,394) Register with the Linux counter proje 
+2  Sep 15 PATRÝCK j. Volkerd (2,671) Welcome to Linux! 
Burada gelen e-postalarýn ne zaman, kim tarafýndan yollandýðý, uzunluðu ve 
baºlýðý yeralýr. Okumak için ok tuºlarýyla bir tanesinin üzerine gelip return 
tuºuna basýn. 
 
17.1.3. E-posta Silme 

 
Gelen e-postalarýn diskte fazla yer tutmasýný önlemek için bazen kontorl 
etmelisiniz. Özellikle e-posta aracýlýðýyla fazla miktarda program alýº-veriºi 
yapýyorsanýz kýsa sürede yer kalmadýðýný görmeniz iºten bile deðil. Ayrýca 
eklenen e-posta üzerine  yön tuºlarý ile gelip D tuºuna basýn.   
+D 1  Sep 15 To: root@linux.lin (4,394) Register with the Linux counter  

mailto:evren@hotmail.com
mailto:root@linux.lin
mailto:root@linux.lin
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+2  Sep 15 PATRÝCK j. Volkerd (2,671) Welcome to Linux! 
Satýrýn baºýnda D karakteri belirecektir. Silmek istediðiniz dosya diskten hemen 
silinemez. Sistemden çýkarken Pine, bunlarý silmek isteyip istemediðinizi sorar, 
sonra siler. 
 

17.2. Etkileºimli Ýletiºim Yöntemleri 

 
Pine, kullaným kolaylýðý ile kullanýcýya cazip gelirken, atýlan mesajlarýn karºýya 
anýnda gitmemesi, hatta yolda kaybolmasý olasýlýðý bile vardýr. Buna karºýn bir 
kere atýldýðý zaman e-postayý alan kiºi bunu istediði zaman okur, yani e-posta 
atýlýrken karºýdaki kullanýcýnýn sistemde o an bulunmasý ºart deðildir.  
write, talk ve irc, daha pratik ve anýnda iletiºime izin veren programlardýr. write 
ile ayn makine üzerindeki kullanýcýyla anýnda iletiºim kurmak mümkün olur. 
komut satýrýnda write e konuºmak istediðiniz kullanýcýnýn ismini yazmak 
yeterlidir. 
linux: ~$ wite gorkem 
cok aciktim.yemege gidelim 
 
Mesaj  gönderme bittiði zaman Control-C yardýmýyla çýkýlabilir. Ayný ºekilde 
mesajý alan kullanýcý da write ile cevap verebilir. write, kýsa süren 
mesajlaºmalarda etkili olurken uzun sürecek  konuºmalarda  genellikle talk 
kullanýlýr. talk yardýmýyla mesajlaºan kullanýcýlarýn her birinin ekranlarý enine 
ikiye bölünür. Ekranýn bir  yarýsýnda gelen mesajlar,öteki yarýsýnda giden 
mesajlar görünür. 
 
Talk ve write genellikle iki kiºi arasýnda iletiºim kurmak için kullanýlýr. 
Bunlarýn yanýnda irc, ayný anda binlerce kullanýcýnýn baðlandýðý bir dünyadýr. 
Uygun bir yazýlýmla dünyanýn dört bir yanýnda bulunan sunuculara baðlanmak 
suretiyle irc�ye girilebilir. Çok basit birkaç komutla yüzlerce kanala girip her 
kanaldaki onlarca kiºiyle  yazýºmak olasýdýr. Ýster özel mesaj gönderirsiniz, ister 
belirli bir konuda yapýlan konferansa katýlýrsýnýz. 
Linux�unuzda irc yazýlýmý yoksa sunsite arºivinden alp kolayca kurabilirsiniz. 
 

17.3. Haber Gruplarý 

 
Haber gruplarýný, milyonlarca kiºinin e-posta alýp gönderdiði bir yer olarak 
düºünebiliriz. Dünya üzerinde haber gruplarýna ait e-postalarý daðýtma iºlemini 
üstlenmiº pek çok omurga vardýr.  Bunlar, diðer alt haber grubu sunucularýna 
ücreti karºýlýðýnda e-postalarý gönderirler. Normal bir kullanýcý da bu sunuculara 
baðlanýp haberleri okur. 
 
Ýnternet üzerinde bu haber sunucularýna baðlanmak için NNTP protokolü 
kullanýlýr. Alternatif olarak kendi Linux makinanýz üzerinde siz de küçük bir 
haber sunucu yaratabilirsiniz. 
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Haber gruplarýna baðlandýðýnýzda karºýnýza bir menü çýkar. Bu menüde  
konularýna göre sýnýflandýrýlmýº gruplar vardýr. Kullanýcý bu gruplardan birini 
seçerek daha öne yollanmýº e-postalaý okuyabilir ve iserse kendisi de bir e-posta 
gönderebilir. Her grubun bir ismi vardýr ve bu isimlerde alt gruplarý belirtmek 
amacýyla noktalar kullanýlýr. örneðin Linux grubuna ait onlarca haber 
grubundan comp.os.linux, comp.os.linux.x  ve  comp.os.linux.setup  örnek 
verilebilir. 
 
Haber gruplarýný okumak için en çok kullanýlan iki program tin ve trn�dir. Tin�e 
girince ekranda üye olunmuº haber gruplarýnýn bir listesi çýkar. Bunlardan, 
istediðiniz bir tanesine return tuºunu kullanarak girebilirsiniz. Ardýndan 
ekranda bu gruba gönderilen e-postalar yer alacaktýr. Burada yapabilecekleriniz 
arasýnda bir mesajý okumak veya cevap yazmak vardýr. q tuºuyla tin�den 
çýkabilirsiniz.  
 
Aºaðýda tin komutu çalýºtýrýldýðý anda ekrana gelen haber gruplarý yer alýyor. 
Ýstediðiniz haber grubuna s (subscribe) tuºuyla üye olabilir, istemediklerinizi u 
(unsubcribe) ile silebilirsiniz. Linux�unuzun baðlandýðý sunucunun kapasitesine 
göre teorik olarak onbinlerce haber grubunu okumak mümkündür. 
 
 Group Selection (news.metu.edu.tr 18)             h=help 
1 alt.os.linux Use comp.os.linux.*instead. 
2 comp.os.linux 
3 comp.os.linux.admin 
4 comp.os.linux.advocacy Benefits of Linux compared to other o 
5 comp.unix.shell  Using and programming the Unix shell. 
6 gnu.bash.bug  Bourne Again Shell bug reports an su 
7 comp.lang.perl 
8 comp.graphics.agorithms Algorithms used in producing computer 
9 metu.cc.hot-line 
10 alt.2600   The magazine or the game system. 
11 comp.sys.cbm  The commodore computers 
12 alt.2600.codez  No description. 
13 alt.3d   Use alt.3d.misc instead. 
14 alt.c64   Use comp.sys.cbm instead. 
15 alt.cd-rom  Discussions of optical storage media. 
16 alt.cookies.yum.yum.yum Use rec.food.baking instead. 
17 alt.music.ozzy  Blizzard of Osbourne. 
 
<n>=set current to n, TAB=next unread,/=search pattern, c)atchup, 
g)oto, j=line down, k=line up,h)elp,m)ove,q)uit, r=toggle all/unread, 
s)ubscribe,S)ub pattern, u)unsub pattern,y)ank in/out  
Ekranýn  en altýnda tin komutlarýnýn bir listesi vardýr. bir e-postaya cevap 
yazmak için o mesajý okurken f tuºuna basýn. 
Diyelim ki farklý bir haber sunucusuna baðlanmak istiyorsunuz. tin, komutu, 
NNTPSERVER kabuk deðiºkenini okuyarak bu deðiºkende bulunan sunucuya 
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baðlanýr. Buradaki makinanýn ismini deðiºtirmek suretiyle dilediðiniz bir 
sunucuya baðlanmanýz olasýdýr. 
$ export NNTPSERVER=news.metu.edu.tr 
$ tin-r  
 
18. LÝNUX ÝªLETÝM SÝSTEMÝNDE GÜVENLÝK 
 
Güvenlik bir bütün olarak ele alýnmalýdýr. Altyapýyý saðlam tutmak için öncelikle 
temel sistem güvenliðine özen göstermelisiniz. Bunun içine að ve kablo 
güvenliðini yerleºtirebiliriz. Ardýndan makinelerin iºletim sistemi güvenliði 
gelmelidir.  
 

 Að kablolarýn serbest bir ºekilde ortada dolaºmasý sonucu mutlaka bir 
sorun çýkacaktýr. Eðer yerden doðru geçirmeniz gerekiyorsa mutlaka yere 
sabitleyin veya özel koruyucu plastik içerisinden geçirin.  

 Ana sunucu bilgisayarý, herkesin ulaºamayacaðý, tozdan, nemden uzak, 
özel, kapalý bir mekanda tutun. 

 Mutlaka sisteminizi günlük yedekleyin. 
 Sistemde elektrik kesilmesi ciddi bir sorundur. Henüz kaydedilmemiº bir 

çok dosya olabilir. Ayrýca sabit disklerin bozulmasýndaki en etkili 
nedenlerden birisi bilgi okunurken/yazýlýrken elektrik kesilmesi sonucu 
meydana gelen hasarlardýr. Bu sorunlarý önlemek için mutlaka bir 
kesintisiz güç kaynaðý (UPS) kullanýn.  

 Bir sistemin saðlam/güvenilir olmasý sadece sistem yöneticisine baðlý 
deðildir. bir çok hacker1 ve cracker2 sadece kullanýcýlarýn bilgisizliðinden 
yararlanarak çok kolay bir ºekilde deðerli bilgilerinize ulaºabilir. Bunu 
önlemenin yolu da kullanýcýlarý eðitmekten veya parola yaºlandýrma ve 
sadece belli bir kalýba göre üretilen parolalarýn kullanýlabilmesine izin 
vermekten geçer. 

 

18.1. Fiziksel Güvenlik 

 
Güvenliðin birinci  kuralý fiziksel güvenliði saðlamaktýr. Tüm modern kasalarda 
iki çeºit kilit bulunabilir. Bu kilit yardýmýyla klavyenin yetkisiz kiºiler 
tarafýndan kullanýlmasý veya kasanýn çalýnmasýnýn önüne geçebiliriz.  
 
BIOS�a bir parola atanarak makinenin açýlmasý sýrasýnda benzer ºekilde sadece 
bu parolayý bilen tarafýndan kullanýlmasý saðlanabilir. Ancak hemen her farklý 
BIOS�un ön tanýmlý bir parolasý olduðundan bu parolayý bilen bir saldýrgan 
rahatlýkla sistemi açabilir. Ancak BIOS parolasý bir CMOS entegre içinde 
saklýdýr ve anakart içindeki pilin yerinden çýkartýlmasý ile kolaylýkla silinebilir.  
 

                                            
1 Sisteme yasal olmayan yollardan girebilen kiºiler 
2 Sisteme yasal olmayan yollardan giren ve zarar veren kiºiler 
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BIOS�a benzer ºekilde LILO�nun açýlýº esnasýnda bir parola sormasý da 
istenebilir, bu konuda detaylý bilgiye lilo.conf kýlavuz sayfasýndan eriºebiliriz. 
Temel olarak, aºaðýdaki iki satýrýn /etc/lilo.conf�a yerleºtirilmesi yeterlidir.  
 
restricted 
password = Parola_ver 
 
Yukarýdaki satýrlar lilo.conf dosyasýnýn tepesine yerleºtirdikten sonra lilo 
komutunun iºletilmesiyle MBR�a yazýlan LILO programý, sistemin tekrar 
açýlmasýndan sonra çekirdeðe verilecek her parametre için sizden parola 
isteyecektir. Böylece istenmeyen misafirlerin �linux 1�, ya da �linux single� gibi 
parametrelerle sisteme yalnýz baºlarýna girmeleri engellenebilir.  
Ancak yukarýdaki iºlemleri yaptýktan sonra parolanýn herkesçe görünmemesini 
saðlamak amacýyla  
 
# chmod 700 /etc/lilo.conf 
 
komutunun da iºletilmesi gerekir.    
 
xclock adlý program ile konsol baºýndan ayrýldýðýnýz anda X ekranýnýn 
kilitlenmesi saðlanabilir. Ýºinizi bitirip tekrar baºýna döndüðünüzde root 
parolasýný girerek kaldýðýnýz yerden devam edebilirsiniz. Fakat bu yöntem ile 
makinenin fiziksel güvenliði tam olarak saðlanamaz. Saldýrgan makineyi 
kapatabilir ve halihazýrdaki görevlerin çalýºma düzenini anlýk da olsa bozabilir.  
 

18.2. Að güvenliði 

 
Að kablolarýn serbest bir ºekilde ortada dolaºmasý sonucu mutlaka bir sorun 
çýkacaktýr. Eðer yerden doðru geçirmeniz gerekiyorsa mutlaka yere sabitleyin 
veya özel koruyucu plastik/alüminyum içerisinden geçirin. Doðrusal (lineer) ve 
halka baðlantýlarýnda tek bir kablonun kopmasý, tüm aðýn kullanýlmaz duruma 
gelmesine sebep olacaktýr. Kablo ile konnektör baðlantýlarýný iyice kontrol edin. 
Herhangi bir temassýzlýk sonucunda tüm að bunlardan etkilenecektir.  
 
Ana sunucu bilgisayarý, herkesin ulaºamayacaðý, tozdan, nemden uzak, özel 
kapalý bir mekanda tutun. Bunlarýn yanýnda að üzerinde paketleri dinleyebilen 
ve gerektiðinde bu paketlerde yer alan parolalarý da yakabilen programlar 
mevcuttur. Bir sniffer Ethernet baðlantýlarýný dinler ve içinde �Pasword�, 
�Login�, �Su� gibi belirli anahtar kelimeler geçen paketleri yakalar. Bu 
paketlerin içinde bir saldýrganýn iºini çok kolaylaºtýracak parolalar bulunabilir. 
Bunu önlemek için ssh yöntemi geliºtirilmiºtir. Ssh protokolü yardýmýyla iki 
makine, ºifrelenmiº paketler ile haberleºebilir. Böylece að üzerindeki potansiyel 
saldýrganlar paketleri dinleyemez.  
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Bazý að servislerinin dizayn açýklarýndan yararlanarak bunlarý tamamen 
durdurmak ya da kýsmen iº göremez hale getirmek amacýyla yazýlan saldýrý 
programlarý da vardýr.  
Eðer sistem yöneticisi NFS kullanýmý konusunda bilinçsiz ise sistemde kendi 
eliyle açýk yaratma ihtimali de artar. 
 

18.3. Zayýf parolalar 

 
Bir makineye girmenin en kolay ve en sýk kullanýlan yolu zayýf parolalarý 
kullanmaktýr. Zayýf parola kolayca tahmin edilen ve bir takým yollar kullanýlarak 
bulunabilen ve bu açýklýðýndan yararlanarak, sisteme girilebilen parolalardýr. 
Genel olarak kullanýcýlar sistem güvenliðinden haberdar olmadýklarý için kolaya 
kaçarak rahatça tekrar hatýrlayabilecekleri zayýf parolalarý seçerler. Eðer 
yüzlerce kiºiyi barýndýran bir sistemin baºýnda iseniz kullanýcýlarýn ºifrelerini 
sürekli olarak deðiºtirmelerini saðlamalýsýnýz. Bunu Linux altýndaki /etc/shadow 
dosyasý yardýmýyla yapabilirsiniz. Zayýf parolalarý bulan ve sistem yöneticisini 
uyaran Satan, Cops gibi programlar vardýr.  
 
Gerekmedikçe dosya ve dizinlere fazladan hak vermemeye, gruplara ve kiºilere 
özel ayrýcalýklar tanýmamaya özen gösterin.  
 
Kullanýcýlarýn /etc/passwd veri tabanýndan parolalarý alýp bunlarý zorlama 
yöntemi ile diðer kullanýcýlara ait parolalarý bulmalarýný önlemek için shadow 
yöntemini kullanmalýsýnýz.  
 
Bir dosyanýn rm komutuyla silinmemesini, ya da içeriðinin root dýºýndaki 
kullanýcýlar tarafýndan hiçbir ºekilde deðiºtirilmemesini saðlamak için chattr 
komutunu kullanmalýyýz. Örneðin lili.conf, passwd, shadow ya da group gibi 
dosyalarýnýza hiç dokunmayacaksanýz ve bir kazayla silinmesini istemiyorsanýz. 
Aºaðýdaki örneði inceleyin: 
 
# chattr +i /etc/passwd 
 
chattr komutuna verilen +i (immutable) parametresi bu dosyanýn hiçbir ºekilde 
deðiºtirilememesini saðlar. Root bile bu dosya üzerinde deðiºiklik yapamaz. Eski 
haline getirmek için; 
 
# chattr -i /etc/passwd 
 
komutunu kullanýn. 
 

18.4. Dosya Sistemi Güvenliði 
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Dosyalarýn güvenliði de en az parolalar kadar önemlidir. Bir kullanýcýya ait, ama 
herkes tarafýndan okunabilen bir e-postanýn varlýðý ya da /etc/passwd parola 
veritabanýnýn yazýlabilir olmasý sistem yöneticisini dehºete düºürmeye yeter. 
 
Tripwire gibi yazýlým paketleri sistemde deðiºen önemli dosyalarý haber verir. 
Güvenlik gerektiren dosyalarýn özellikle bir kýrýcý tarafýndan deðiºtirildiðinden 
ºüphelendiðiniz anda gerekli önlemleri almalýsýnýz.  
 
Mutlaka sisteminizi günlük yedekleyin. Tüm iºletim sistemini yedeklemenize 
gerek yoktur. Belli baºlý dizinler yedeklendiði anda bir sorun çýktýðýnda iºletim 
sistemi yeniden kurulduktan sonra yedeklenen bölümler tekrar kurulur. Yedek 
alýnmasý gereken belli baºlý dizinler aºaðýda verilmiºtir: 

 Yapýlandýrma dosyalarý (/etc altýnda) 
 E-postalar (/var/spool/mail) 
 Kullanýcý dosyalarý (/home) 
 Sistem dosyalarý (/var/log) 
 Hizmet veren programlarýn verileri (/home/ftp, /home/httpd) 

En kolay yedek alma iºlemi tar, gzip ile boº bir disk ºeklindedir.  
 
Dosya sistemi güvenliði için; 

1. kullanýcýlarýn ev dizinlerinde çalýºmalarý gereken dosyalar 
istemiyorsanýz, /home dizinini içinde barýndýran disk bölümü için 
/etc/fstab�ta �noexec� parametresini kullanabilirsiniz. Bu durumda 
kullanýcýlar sadece sistemde kendilerine izin verilen (ön tanýmlý olarak 
/bin, /usr/bin ve /usr/X11R6/bin altýnda) programlarý çalýºtýrabilirler.  

2. NFS ile dosya sistemi paylaºýmý yapmanýz halinde hangi bilgisayara 
hangi haklarý verdiðinizi iki kez kontrol edin.  

3. Aºaðýdaki komut, sistemdeki tüm SUID (set user ID) ve SIGN (set grup 
ID) dosyalarýný bulup gösterecektir. Sürekli olarak daðýtýmlarýn web 
sayfalarýnda bu konuda sorunlu olan programlar (paketler) yayýnlanýr 
ve yenisini kurmanýz istenir. 
 
# find / -type f \ ( -perm �4000 �o �perm �2000 \ ) 
 

4. Gerekiyorsa �chmod a-s dosyaadý� komutu yardýmýyla yukarýdaki 
komutun çalýºtýrýlmasý sonucu listelenen dosyalarýn üzerindeki SUID 
veya SGID bitlerini kaldýrýn. 

5. Sistemde kesinlikle herkes tarafýndan yazýlabilir hiçbir dosya 
bulunmamalýdýr. Aºaðýdaki komut yardýmýyla bu türden dosyalarý ve 
dizinleri bularak gerekli önlemleri alabilirsiniz: 
 
# find / -perm �21 �type 1 �ls 

 

18.5. Yerel Güvenlik 
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Eðer sisteminizde yeterli güvenlik yoksa, yerel kullanýcýlardan bazýlarý öncelikle 
root parolasýný ele geçirmek, ya da hatalý düzenlenmiº ya da kurulmuº bir 
programdan faydalanýp üst düzey haklara sahip olmak isteyecektir.  
 
Yerel güvenliði arttýrmak için; 

1. Hesap açacaðýnýz kiºilere ek yetkiler vermeyin. Bu kiºiler için fazladan ftp 
alaný, disk alaný saðlamayýn ve /etc/passwd, /etc/shadow veritabanýný 
sürekli olarak denetleyin. /etc/passwd kullanýcý numarasý (user ID, UID) 
ya da grup numarasý (group ID, GID) mutlaka 0�dan farklý olmalýdýr. 
/etc/shadow�da tüm kullanýcýlarýn parolasý tanýmlý olmalý, sisteme giriº için 
kullanýlan kabuk tanýmlanan kabuktan farklý olmamalýdýr. adduser ile bir 
hesap açarken sistem sizin için bu ayarlarý düzgün yapacaktýr. 

2. Sisteme (telnet ile) giren kiºilerin hangi IP numaralarýndan giriº yaptýðýný 
arada sýrada denetleyin, ayný anda ayný kiºinin birden fazla IP numarasý 
üzerinden giriº yapmasý halinde mutlaka durumu açýklýða kavuºturun. 
Eðer sisteme giriºleri sadece belirli alanlara kýsýtlayabilirseniz iºiniz 
oldukça kolaylaºýr. Bunu için /etc/hosts.deny dosyasýný kullanabilirsiniz.  

3. Bir hesap açtýktan sonra son giriº tarihini sürekli kontrol edin. Eðer 
yapabiliyorsanýz uzun süredir girilmeyen hesaplarý (kiºinin bilgisi 
dahilinde) kapatýn ve baºkalarýnýn kullanma riskini sýfýra indirin. Hesap 
kapatmak için deluser (bazý sistemlerde userdel) komutunu kullanýlabilir, 
ya da /etc/shadow dosyasýndaki ºifrelenmiº parola dizgisinin baºýna �*� 
karakterini ekleyebilirsiniz. 

 
Saldýrý için kullanýlan hesaplarýn önemli bir kýsmý uzun süredir bekleyen ve 
sistem yöneticisinin farkýna varmadýðý masum kullanýcý hesaplarý olabilir.  
Yukarýdaki yöntemlerin yanýnda, root kullanýcýsýnýn uymasý gereken bazý 
kurallar aºaðýda belirtilmiºtir. 

1. Öncelikle günlük iºlerinizi root kullanýcýsý altýnda yapmamaya özen 
gösterin. Yapacaðýnýz en küçük hata saatlerinize mal olacaktýr.  

2. Sisteme sadece güvendiðiniz bir bilgisayardan giriº yapýn.  
 

18.6. Sisteme Ýzinsiz Girenlerin Bulunmasý 

 
Her çabanýza, geceli gündüzlü sistem gözetmenize raðmen istemediðiniz kiºiler 
sisteminize izinsiz ziyaretlerde bulunabilirler. Böyle bir durumda kullanýcýyý fark 
ettiðiniz anda bilgisayarýn eriºimini kapatýn. Ancak bunu að kartýný çýkartarak 
yapýn. Sistemin reboot edilmesi saldýrganýn deºifre olduðu hissini 
uyandýracaktýr. Hemen ardýndan kayýt dosyalarýný kullanarak bilgisayara nasýl 
girildiðini araºtýrýn. Eðer saldýrgan tekrar girmek amacýyla birtakým 
�backdoor�larý (daha önce eriºim elde edebilmek için açýk kapýlar býrakýlmasý) 
makinenize yerleºtirmiº olabilir. Bunlarý bulmak gayet zordur. /etc/passwd, 
.rhosts, /etc/group dosyalarýný kontrol edin. Eðer sisteme nasýl girildiðini 
bulamazsanýz sistemi yeniden kurmanýz gerekebilir.  
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Syslogd tarafýndan tutulan kayýtlarýn bulunduðu /var/log dizininde düzenli 
olarak yapacaðýnýz araºtýrmalar da sistemin güvenliðini denetlemenizde 
yardýmcý olacaktýr. Bu kayýtlarý (/var/log/messages ve /var/log/security) 
incelerken aºaðýdaki temel kriterleri göz önünde bulundurmanýzda fayda vardýr. 

1. Makinenin sebepsiz açýlýp/kapatýlmasý. 
2. Nereden girdiði belli olmayan kullanýcýlar (last komutuyla öðrenilebilir). 

Özellikle yine giriº noktasý belirsiz kullanýcýlarýn su komutu yardýmýyla 
root haklarýna sahip olmasý belirsiz bir durumdur. 

3. Kayýp kayýt dosyalarý. Herhangi dosyalarýn sistem açýlýrken yaratýldýðýný 
mutlaka bir kenara not etmelisiniz ki daha sonra karºýlaºtýrma 
yapabilesiniz. 

4. Kayýt dosyalarýnýn sahibinin, ya da grubunun root dýºýndaki bir kullanýcýsý 
olmasý ve/veya root dýºýndaki bir kullanýcý tarafýndan içinin okunabiliyor 
durumda bulunmasý. 

5. Kayýt dosyalarýnýn belirli bir bölümünün silinmiº olmasý, ya da çok uzun 
süre hiçbir aktivitenin dosyaya eklenmediðinin anlaºýlmasý. 

6. Crontab dosyalarýnda ve dizinlerinde (/etc/crontab, /etc/cron.*) 
anlamadýðýnýz ve/veya sistem kurulduktan sonra oluºturulan, bu yolla 
belirli zamanlarda belirli komutlarýn iºletilmesini saðlayan girdiler. 

 

18.7. Diðer Güvenlik Önlemleri 

 
18.7.1. Güvenlik Duvarý Oluºturulmasý 

 
Að trafiðini engellemek için 2.0 Linux çekirdeðiyle birlikte ipfwadm komutu 
gelmiºtir. 2.1 sürüm ile birlikte gelen ipchains programý çekirdeðin içine gömülen 
güvenlik duvarýný denetler. Her iki programda 2.4�ten sonra yerini netfilter 
paketine býrakacaktýr. Ancak gerçekten güçlü ve port bazýnda güvenlik isteyen 
sistemler için ipchains gerçekten performanslý ve gayet yeterli bir programdýr. 
 
Hem ipfwadm, hem de ipchains IP, port numarasý, arayüz ya da paketin geldiði kaynak 
adresine göre tanýmlama kabul ederler. Örneðin �etf0�a 900. porttan, 1.2.3.4 Ip numarasýndan 
gelen hiçbir isteði kabul etme� gibi bir emir verilebilir. Ipchains bunlarýn yanýnda bir porta 
gelen istekleri baºka bir porta yönlendirebilir. 

 
Aºaðýda ipchains�e göre bir örnek verilecektir. Bu örnek kýsa sürede bir güvenlik duvarýný 
nasýl kurulacaðýný gösterecektir.  Deneme yapacaðýnýz makine üzerinde çift ethernet kartý 
olsun. Bir tanesi her an tehlikelerin gelebileceði dýº dünyaya bakan, diðeri de içeride, 
korunmasý gereken makinalara doðru yönelmiº olan. 

 
Bu program geçit (gateway) olarak kullanýlan bir sisteme yerleºtirilebilir. 
Sistemde iki ethernet kartý vardýr, eth0 dýºarýya bakan, eth1 ise güvenilir olan iç aða. 
Güvenilir aðdan dýºarýya hiçbir baðlantý denetlenmemektedir, ancak içeriye yapýlabilecek 
birtakým baðlantýlar ipchains tarafýndan kesilecektir. 
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Öncelikle bazý deðiºken ayarlarýný yapmamýz gerekecek. Aºaðýdaki deðiºkenleri kendi 
sistemimize göre modifiye edin. Satýr sýðmadýðý zaman satýr sonunda bir \ karakteri 
göreceksiniz, bu karakter aºaðýdaki satýrýn kendisiyle bitiºtiðini gösterir.  

 
Programýn ilk satýrý  
# ! /bin/bash 
ile baºlýyor. Eðer satýr baºýnda # karakteri varsa satýrýn geri kalaný göz ardý 
edilir. Ethernet kartlarýnýn netmaský C sýnýfý için 24, B sýnýfý için 16�dýr. 
 

# ! /bin/bash 
#  
# ETH0IP: Dýºarýdaki aða bakan IP numarasý 
# (ethernet 0 ya da eth0) 
# ETH0NET: Dýºarýdaki aðýn numarasý 
# ETH0NETMASK: Dýºarýdaki aðýn maskesi 
# GUVENLI1: Dýºarýdaki güvenli bir makine 
# GUVENLI2: Dýºarýdaki bir baºka güvenli bir makine 
# ETH1IP: Ýçerideki aða bakan IP numarasý 
# (ethernet 1 ya da eth1) 
# ETH1NET: Dýºarýdaki aðýn numarasý 
# ETH1NETMASK: Dýºarýdaki aðýn maskesi 
 
ETH0IP: 194.24.22.1 
ETH0NET: 194.24.22.0 
ETH0NETMASK: 24 
GUVENLI1: 212.45.3.13 
GUVENLI2: 193.12.54.9 
ETH1IP: 192.168.1.1 
ETH1NET: 192.168.1.1 
ETH1NETMASK: 24 

 
PATH deðiºkeni patikayý (yolu) ayarlýyor. 
PATH=/shbin          
  
 
-F parametresi tüm kurallarý siliyor, bir baºka deyiºle daha önce verilmiº bir 
güvenlik kuralý varsa bunu iptal ediyor. 
ipchains �F input 
ipchains �F output 
ipchains �F forward 
 
Spoof adý verilen bir yöntem ayný að üzerindeki baºka bir makinanýn kendisini 
güvenilir bir sistem olarak algýlatma metodolojisine dayanýr. Aºaðýdaki satýrlar 
spoof�u engelliyor. 
 
ipchains �A input �p all �j DENY �s 10.0.0.0/8 �i eth0 �d 
0.0.0.0/0 
ipchains �A input �p all �j DENY �s 127.0.0.0/8 �i eth0 �d 
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0.0.0.0/0 
ipchains �A input �p all �j DENY �s 192.168.0.0/16 �i eth0 �d 
0.0.0.0/0 
ipchains �A input �p all �j DENY �s 172.16.0.0/16 �i eth0 �d 
0.0.0.0/0 
ipchains �A input �p all �j DENY �s $ETHOIP �i eth0 �d 0.0.0.0/0 
 
Bu satýrlar ICMP paketlerini düºürüyor. ICMP, ping yardýmýyla bir makinaya 
ulaºmak istediðinizde kullandýðýnýz protokole verilen isimdir. 
 
ipchains �A input �p icmp �j DENY ACCEPT �s $ETH0NET/$ETH0NETMASK 
�i eth0  
�d0/0 
ipchains �A input �p icmp �j DENY �s 0.0.0.0/0 �i eth0 �D 0/0 
 
0.0.0.0/0 yerine 0/0 da kullanýlabilir. Eðer uzaktan ssh (secure shell) ile sisteme 
ulaºtýrmak isteyenler var ise bu IP�lere ssh�ýn portu olan 22 açýlýyor. Aslýnda 
aºaðýdaki örneði çoðaltarak açmak isrediðimiz tüm servislere izin verebilirsiniz. 
Örnek olarak bu makine bir web sunuculuk görevi yapacaksa 22 yerine 80 
yazmanýz yeterli olacaktýr. 
 
ipchains �A input �p tcp �j ACCEPT �s $GUVENLI �i eth0 �d 0.0.0.0/0 22 
ipchains �A input �p tcp �j ACCEPT �s $GUVENLI �i eth0 �d 0.0.0.0/0 22 
 
Eðer Apache web sunucusu isteklerinin de alýnmasýný istiyorsak, 
 
ipchains �A input �p tcp �j ACCEPT �s 0/0 �i eth0 �d 0.0.0.0/0 80 
ipchains �A input �p tcp �j ACCEPT �s 0/0 �i eth0 �d 0.0.0.0/0 80 
 
1 ve 1023 arasý tüm portlar kapatýlýyor. Bu portlarýn özelliði sistemde çalýºan 
belli baºlý tüm servislerin dinlendiði portlar olmasýdýr. 
 
ipchains �A input �p tcp �j DENY �s 0.0.0.0/0 �i  \ 
eth0 �d 0.0.0.0/0 1024:65535 
ipchains �A input �p udp �j DENY �s 0.0.0.0/0 �i  \ 
eth0 �d 0.0.0.0/0 1024:65535 
 
1024 ile 65535 arasý portlarý da kapatmak isterseniz, aºaðýdaki satýrlar iºinizi 
görecektir. Aslýnda ek bilgi vermek amacýyla 1-1023 ve 1024-65535 arasý portlarý 
ikiye ayýralým, normal olarak iki satýrda iºimizi halledebilirdik. 
 
ipchains �A input �p tcp �j DENY �s 0.0.0.0/0 �i  \ 
eth0 �d 0.0.0.0/0 1024:65535 
ipchains �A input �p udp �j DENY �s 0.0.0.0/0 �i  \ 
eth0 �d 0.0.0.0/0 1024:65535 
 
IP Masquerading yapabilmek için aºaðýdaki satýrlara ihtiyacýnýz var.  
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ipchains �p forward DENY  
ipchains �A forward �p all �j MASQ �s $ETH1NET/$ETH1NETMASK �d 
0.0.0.0/0  
 
18.7.2. Güvenlik Duvarý (FÝREWALL ) 

 
Bilgisayarlardaki firewall özel bir aðý uçsuz bucaksýz olan Internet'ten korumayý 
saðlayan bir araçtýr. Firewall'un en basit ºekli ( modem yada ethernet kartý ile ) 
Internet'e ya da özel aðlara baðlý bir Linux makinasýdýr. Firewall görevini 
üstlenen bilgisayar, Internet'e ve de aða eriºebilir.Bu korumalý að Internet'e 
çýkamaz ve de Internet'te bu aða giremez. Internet'e veya Internet'ten akan 
bilgiler firewall tarafýndan filtrelenir. Að içinde servisleri açma ya da kapatmada 
daha az özen gösterilir. Bu ºekilde sadece bir makine üzerinde yoðunlaºýlýr. 
Firewall kurmak oldukça karmaºýk bir iºtir. Ýlk baºta makinenize baðlý iki 
ethernet kartý gerekir. Sonra iki ethernet kartý arasý bilgi köprülerinin 
filterelenmesini kurmak için ipchains isimli program kurulmalýdýr. 
 
18.7.3. SSH (Secure Shell) 

 
Ssh, güvenli telnet baðlantýsý için kullanýlan bir protokoldür. Telnet benzeri olarak, uzaktaki 
bir makinaya girmenizi saðlar ve iºlemlerinizi bu makine üzerinde yapmanýza imkan verir. 
Kullanýcý gözüyle bakýlýrsa, telnet�ten tek farký programýn güvenli bir port üzerinden 
çalýºmasýdýr. Aslýnda kullanýlan portun güvenli olmasý söz konusu deðildir, ancak bu porttan 
yapýlacak baðlantýlar özel bir kriptoloji yöntemiyle ºifrelendiði için, aðý dinleyen birisi 
paketleri yakalasa dahi anlamsýz mesajlarla karºýlaºacaktýr. Ssh�ýn en önemli özelliði de 
budur. Uzaktaki makinaya yapacaðýnýz güvenli telnet eriºimi, að üzerindeki sniffer 
programlarýnýn parolanýzý ve kullanýcý adýnýzý yakalamasýný engeller. 
 
Ssh�ýn iki sürümü (ssh-1 ve ssh-2) bulunuyor. Her iki sürüm de farklý protokollerde çalýºýyor 
ve farklý lisanslama özelliklerine sahip. Aslýnda iº kuruluma geldiði zaman hiçbir farklýlýk 
yok.  
 
Ssh�ýn rpm halini kurmak için üç farklý dosyaya ihtiyacýnýz var. 

 Ssh: Halen 1.2 sürümünde olan ssh-1 paketinin ana dosyalarýný içeren program. 
Bunun hem istemci, hem de sunucu tarafýndan kurulmasý gereklidir. 

 Ssh-clients: Eðer bir Linux makinasýndan ssh çalýºtýran bir sisteme baðlanmak 
istiyorsanýz istemciye ssh-clients de kurmalýsýnýz. 

 Ssh-server: Sunucu tarafýna kurulmasý gereken dosyalarý içerir. 
 
Ssh�ýn yapýlandýrma dosyalarý /etc/ssh dizini altýndadýr. Ssh_key dosyasý özel bir anahtarý 
içerir ve diðer kullanýcýlar tarafýndan görülmeyecek ºekilde 600 iznine sahiptir. 
Ssh_host_key.pub ise 664 iznindedir. Eðer ssh taleplerinin sadece belli makinalardan 
gelmesini saðlamak istiyorsanýz /etc/ssh/sshd_config dosyasýndaki AllowHosts satýrýný 
deðiºtirebilirsiniz.  
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Bu aºamadan sonra güvenli telnet baðlantýsýnýn iº görebilmesi için sshd�nin her açýlýºta 
çalýºmasý gereklidir. Bunu da sshd satýrýný /etc/rc.d/rc.local�ýn sonuna yerleºtirmekle 
yapabilirsiniz. 
 
Eðer bir Linux altýndan, sshd çalýºtýran sisteme baðlanmak isterseniz aºaðýdaki örneði 
inceleyin. Bu örnekte �gazi� kullanýcýsý ns.gelecek.com.tr makinasýna ssh üzerinden 
baðlanýyor. 
 
$ ssh �1 gazi ns.gelecek.com.tr 
 
 
19. MANDRAKE LÝNUX KURULUMU 

19.1 Ön hazýrlýklar 

Kuruluma baºlamadan önce birtakým ön hazýrlýklardan geçmeniz gerekiyor. 
Bunlardan kýsaca söz edelim.  
 

19.1.1 Genel bilgisayar bilgisi 

 
Daha önce, önsözde de belirttiðimiz gibi bilgisayarlar hakkýnda detaylý olmasa da 
bazý ön bilgilere sahip olmalýsýnýz. Özellikle bilgisayarýn sabit diskinin 
büyüklüðü (Mb cinsinden), türü (IDE, SCSI), hafýza (Mb cinsinden), CDROM 
(varsa, IDE veya SCSI olmayan CD sürücülerin modeli) ve farenin tipi 
bilinmelidir. Bunlarý bilgisayarý satýn aldýðýnýz yerden öðrenebilirsiniz. 
Video kartýnýn özelliklerinden ve monitörünüzün tipinden haberdar olmalýsýnýz. 
Özellikle monitörün hangi ekran çözünürlüðünü destekleyebildiðini öðrenin. 
19.1.2 Að bilgisi 

 
Eðer bir aða baðlý iseniz að özelliklerini ve aða baðlanabilmek için gerekli 
bilgileri sistem yöneticinizden öðrenin. Mandrake kurulumu için bir aða baðlý 
olmak zorunda deðilsiniz. Aºaðýda yazýlanlar, bilgisayarýnýzý Internet'e ethernet 
kartý yardýmýyla baðlamak için gerekli bilgileri içerir. Eðer telefon hattý 
üzerinden Internet baðlantýsý planlýyorsanýz aºaðýdakilerin hepsi iºinize 
yaramayabilir.  
Makinanýzýn IP adresi : 144.122.72.14 benzeri 4 adet birbirinden nokta 
karakteriyle ayrýlmýº rakamlardan oluºmalýdýr. 
Að maskesi : Yine IP adresine benzer ºekildedir, genellikle 255.255.255.0 gibi bir 
rakamdýr. 
Arayüz (gateway) adresi : Bilgisayarýnýzýn dýº dünyaya açýlan kapýsý 

Alan adý sunucusu (DNS) IP adresi : Makine adýndan IP adresini bulmak için kullanýlýr.  

Alan adý (domain name), örnek olarak gelecek.com.tr  

Makine adý (host name), örnek olarak penguen.gelecek.com.tr 
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19.1.3 Disk alaný 

Sabit diskin hangi alanýný Linux için ayýracaðýnýza ºimdiden karar verin. En 
azýndan iki disk alanýný Linux için kullanmanýz gerekecektir. Bu disk 
alanlarýndan bir tanesi takas alaný (swap space) için ayrýlacaktýr.  
 
Yeni bir diskiniz varsa ya da eski sisteminizden zaten kurtulmayý planlýyorsanýz 
sorun yok, ancak boº ve Linux için ayrýlmayý bekleyen bir disk alanýnýz yok ise 
bazý DOS yazýlýmlarý yardýmýyla yeni disk bölümleri yaratmalýsýnýz. Bunun için 
fips ve defrag ikilisi gayet ideal ve uzun yýllar boyu denenmiº programlardýr. 
Yapýlmasý gerekenler kabaca,  
Önce bölmek istediðiniz yer için diskinizde yeteri kadar alan bulunup 
bulunmadýðýný kontrol edin. 
Windows'un disk defrag yazýlýmý ile disk üzerindeki verilerin tamamýný tek bir 
bölgede toplayýn. Böylece kalan yeri bölebilirsiniz. 
fips ile kalan bölgeyi ikiye bölün.Gerekiyorsa bu iºlemi tekrarlayýn. 
 
19.1.4 Takas Alaný 
 
Takas alaný kullanýrken, bir seferde daha fazla uygulama ile çalýºmanýzý 
saðlayacak ºekilde Linux kullanýlmayan sayfalarý bellekten diske taºýr. Ancak, 
takas alaný genelde yavaº olduðundan gerçek fiziksel belleðin yerini dolduramaz. 
Takas alaný 2 Gb�tan fazla olamaz. toplam 16 tane takas bölmeniz olabilir. Takas 
alanýný 80 Mb�tan fazla ayýrmaya gerek yoktur, bu yetrli olacaktýr. 
 

19.1.5 CD-ROM'dan kurulum 

Mandrake Linux'un en kolay kurulum yöntemi CD'dendir. Ancak CD'nin 
bulunamadýðý zamanlarda da Mandrake'yi bir FTP adresinden, sabit diskten 
veya NFS sunucudan kurabilirsiniz.  
 
19.1.6 Disk bilgileri 
 
Kurulum yöntemini (bizim metodumuz CD'den olacaktýr) ve ne kadar yeri Linux 
için açmanýz gerektiðini ºimdiden biliyor olmalýsýnýz. Disk sýkýntýnýz varsa ve 
deneme amaçlý kuracaksanýz 300Mb, diðer durumlarda en az 600Mb yer 
ayýrmanýz tavsiye edilir.  
 
19.1.7 Kurulacak Sistemin Açýlmasý 
 
Sahip olduðunuz Manrake CD'si bootable yani doðrudan CD'den açýlabilir 
durumdadýr.CD'yi yerleºtirdikten sonra BIOS'tan CD'den açýlacak ºekilde 
ayarlarsanýz makine CD'den açýlavak ve kurulum baºlayacaktýr.  

Eðer bilgisayarýnýz CD'den açýlmýyorsa disketlerden açmak için açýlýº disketlerini 
oluºturmalýsýnýz. Bu disketler CD altýnda \images dizini altýnda bulunurlar. \dosutils 
dizinindeki rawrite.exe programýný çalýºtýrarak \images\cdrom.img dosyasýný bir diskete 
yazdýrmanýz gerekiyor. Buradaki cdrom.img dosyasý kurulum CD'den yapýlacaðý için 
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seçilmiºtir. Temiz bir disketi A: sürücüsüne yerleºtirin ve CD'nizi bilgisayara takýn. Aºaðýdaki 
iºlemleri sýrasýyla yapýn.  

 D:\dosutils> RAWRITE 
 Enter disk image source file name: ..\IMAGES\CDROM.IMG 
 Enter target diskette drive: A: 
 Please insert a formatted diskette into drive A: and press -ENTER- : 
 
Yukarýda sýrasýyla hangi disket görüntüsünü (cdrom.img) ve bunu nereye (A: sürücüsü) 
yazdýracaðýmýzý belirttik. Baºka bir CD'ye ihtiyacýmýz olmadýðý için artýk kuruluma 
baºlayabiliriz. 
Diskete yazdýrma iºlemi bittiði zaman disketi yuvasýndan çýkartýn ve bilgisayarý, 
disketten açýlacak ºekilde BIOS'tan ayarlayýn. Anakartýnýz ve BIOS 
destekliyorsa herhangi bir ek diskete gerek kalmadan kurulum yapabilirsiniz. 
Sadece Manrake CD'sini yerine takmanýz ve BIOS'tan açýlýº önceliðini CD'ye 
vermeniz gerekecektir.  

Bilgisayarýnýz açýlýr açýlmaz bir açýlýº ekraný ile karºýlaºacaksýnýz.   

 Bu açýlýº ekranýndan itibaren yapabilecekleriniz,  

Kurulum için deðiºik yöntemler belirlemek 
Fonksiyon tuºlarýný kullanarak deðiºik kurulum metodlarý hakkýnda bilgi 
almak 
Ayrýca kurulu olan Linux sisteminiz varsa ve açýlýº ile ilgili hatalar varsa 
bunlarý düzeltmek 

olabilir. Biz kuruluma baºlayacaðýmýz için verilen seçeneklerin ilkini kullanýyor 
ve sadece ENTER tuºuna basýyoruz. Eðer expert seçeneðini seçseydik kurulumu 
çok daha ayrýntýlý biçimde yapacaktýk.Bu durumda ise hata yapma olasýlýðýmýz 
oldukça yüksek olacaktý.  

Linux, kurulumdam sonra birden çok sanal ekran destekler. Her bir ekraný görebilmek için 
ALT tuºu ve bir klavye üzerinden 1-7 arasýnda bir tuºa basmalýsýnýz. Sistem açýldýðý anda 1. 
ekran (ALT-1) üzerinde olursunuz. Diðer ekranlarýn her birinden (nadiren gerekse de) 
kurulum ve çekirdek mesajlarýný görmek mümkün olur. ªimdi etkileºimli kuruluma 
baºlayabiliriz.  

Ýlk olarak bir hoºgeldiniz yazýsý sizi karºýlar. "Ok" diyerek bu bölümü geçin. Ardýndan 
kurulumda kullanýlacak dil seçimine geleceksiniz.  

Bu bölüm istediðiniz bir dili seçin. Gördüðünüz gibi Mandrake Linux'un kurulum dilleri 
arasýnda Türkçe de bulunmaktadýr. Eðer isterseniz Türkçe seçeneðini seçebilirsiniz, Türkçe'yi 
seçtiðimizde KDE'yi de Türkçe olarak ayarlýyor. Fakat CD'de Xwindows için gerekli olan 
Türkçe fontlar yüklü olmadýðýndan dolayý ilk etapta sorun çýkarýyor. Bundan dolayý biz 
kurulumu da Ýngilizce olarak yapacaðýz.Eðer kurulum dilini Türkçe olarak seçerseniz Türkçe 
fontlarý ftp.gelecek.com.tr adresinden indirip sisteminize kurabilir, ve rahatlýkla Türkçe 
sorunu olmadan Ýnternet'te sörf yapabilirsiniz.  
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Karºýmýza gelen ekrandan bahsedelim.Gördüðünüz gibi ekran 3 kýsýmdan oluºmaktadýr. Sol 
tarafta iºlemlerle ilgili bir seçenek sað üstte iºlemlerin yapýlacaðý ve ekranýn çoðunu kaplayan 
bir kýsým ve solda en altta gerekli açýklamalarýn olduðu bir kýsým bulunmaktadýr.Sol taraftaki 
menüde iºlemler yeºil,kýrmýzý ve sarý ýºýklarla iºaretlenmiºtir.Yeºil seçenekler tamamlanmýº 
olan iºlemleri, sarý seçenekler o anda yapýlan iºlemleri ve kýrmýzý seçenekler ise daha 
yapýlmamýº olan seçenekleri gösterir.Fare ile üzerleri týklanarak iºlemler üzerinde geri 
dönülebilir.Ekranýn sol alt köºesindeki 3 renk ise ekranýn 3 farklý renk seçeneðini 
göstermektedir. Bu seçenek tamamen görseliðe dayanan bir seçenektir. Ýºlemlerin herhangi 
bir anýnda bu renkler týklanarak ekranýn rengini deðiºtirebilirsiniz.Açýklama kýsmýnda ise o 
andaki seçenekler hakkýnda ayrýntýlý bilgi içerir.   

19.1.8 Kurulum Çeºidi ve Donanýmsal Seçimler 
 
ªimdi ise nasýl bir kurulum yapacaðýmýzý seçeceðiz.  
Karºýmýza üç seçenek çýkmaktadýr. Recommended, Customized ve Expert. ªimdi 
bunlardan kýsaca bahsedelim:  

Recommended: Bu seçenek Linux'u ilk defa kuracaklar için hazýrlanmýºtýr. Bu seçenek 
seçildiðinde ileride karºýmýza çýkacak olan seçeneklerin birçoðu sistem tarafýndan ayarlanacak 
ve kullanýcýnýn yapmasý gereken pek birºey kalmayacaktýr.    

Customized: Daha önce Linux kurmuº ve kullanmýº kullanýcýlar için hazýrlanmýº olan bir 
seçenektir.Bu seçenek ile hangi tür paketleri seçeceðimizi belirleyebiliriz.    

Expert: Kurulum sýrasýnda bütün paket seçenekleri tek tek seçebilirsiniz.Customized 
seçeneðinde sadece hangi tür paketlerin seçileceði belirlenir fakat bu seçilen türün içinden 
paketler tek tek seçilemez.  

Eðer Customized veya Expert seçeneði seçilirse bundan sonra karºýmýza bir seçenek daha 
gelir.  

Bu seçenek ile kuracaðýmýz sistemi hangi amaçla kullanacýðýmýz sorulur. Geliºtirme amaçlý 
kullanacaksanýz Development seçeneðini, sunucu amaçlý kuracaksanýz Server seçeneðini, 
bunlarýn dýºýnda bir amaçla kullanacaksanýz ise Normal seçeneðini seçmelisiniz.Biz Normal 
seçeneðini seçerek kuruluma devam ediyoruz.  

Bu aºamadan sonra ise makinemizdeki sabit disk ve cdrom gibi aygýtlarýn tanýnmasý için PCI 
araçlarýnýn aranýp aranmamasýný sorar. Evet seçeneðini seçerek devam ediyoruz.  

Sistem PCI aygýtlarý tanýdýktan sonra SCSI araçlarýn kullanýlýp kullanýlmadýðý soruluyor. SCSI 
araçlar kullanýlýyorsa çekirdeðin bazý ek desteklere ihtiyac duymasýndan dolayý bu soru 
sorulmaktadýr. SCSI aracýnýz varsa bu seçeneði seçmeyi unutmayýnýz. Bizim SCSI aygýtýmýz 
olmadýðýndan dolayý bu seçeneði No cevabý ile geçiyoruz.    

19.2 Kurulum 

Sistemin donanýmý ile ilgili ön hazýrlýklar bittiðine göre artýk kuruluma baºlayabiliriz. ªimdi 
ise bize sistemde kurulum veya güncelleme seçeneklerinden hangisini yapacaðýmýz 
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sorulmaktadýr. Biz sistemi ilk defa kurduðumuz için Install seçeneðini seçiyoruz. Fakat daha 
eski bir Mandrake sürümümüz varsa Upgrade seçeneði ile Mandrake 7.0'a güncelleyebiliriz.  

 
19.2.1 Sistemle Ýlgili Sorular 
 
Bu aºamada bize sistemle ilgili bazý sorular sorulmaktadýr.Bu sorulara göz 
atalým:    

Use Hard Drive Optimisations: Bu seçenek sadece uzman Linux kullanýcýlar tarafýndan 
seçilmelidir. bu seçenek sabit disk eriºimi için izinlerin ayarlanmasýnda kullanýlýr.  

Choose Security Level: Bu seçenek ile kurulacak olan sistemin güvenlik seviyesi 
belirlenir.Sistemin güvenliði ne kadar yüksek seçilirse o kadar güvenli olacak fakat ayný 
zamanda sistemin az da olsa yavaºlamasýna sebep olacaktýr.  

Precise RAM Size If Needed(...): Eðer parantezler içinde belirtilen bellek (RAM) boyutu 
sizinkinden farklý ise bu seçenekteki kutucuða makinenizin belleðinin boyutunu 
yazmalýsýnýz.Büyük boyutlu bellekler Linux tarafýndan doðrudan tanýnmayýp ek parametrelere 
ihtiyac duyulduðundan böyle bir seçeneðe gerek duyulmuºtur.  

Removable Media Automounting: Burada görülen supermount Mandrake'nin ilk defa 7.0 
sürümü ile çýkardýðý bir komuttur. bu seçeneði seçtiðinizde CDROM veya disketinizi 
kullanmak için mount etmenize gerek kalmayacaktýr.  

Enable Num Lock At Startup: Bu seçenek seçildiðinde bilgisayar açýldýðýnda klavyedeki 
NumLock seçeneði aktif hale gelecektir.  

19.2.2 Sabit Disk Bölümlemesi 
 
ªimdi ise Linux'u sabit diskteki hangi bölüme kuracaðýmýzý ayarlayacaðýz.Fakat 
bunun için ilk önce Linux'a sabit diskte yer açmamýz gerekiyor. Ýlk durumda 
bizim sabit diskimiz boº durumdadýr. Fakat sizinki biraz daha farklý olabilir.  

Ekrandaki seçeneklerde bahsedelim.Üst kýsýmda deðiºik renklerdeki kutular oluºturulacak 
veya mevcut bölümlerin grafiksel olarak gösterilmesi için oluºturulmuºtur.Ayrýca bu 
kýsýmdaki tuºlarýn yani bu kutularýn üstüne basarak bölüm oluºturmaya baºlayabiliriz. 'Clear 
All' seçeneði ile bütün yapmýº olduklarýmýzý silebiliriz.Doðrudan 'Auto Allocate' seçeneðini 
seçerseniz sistem bütün herºeyi kendi ayarlayacaktýr.'Undo' ile yapmýº olduðunuz deðiºikliði 
geri alabilir,'Reload' ile sabit diskteki bölümlemeyi programa tekrar okutabilirsiniz.Yaptýðýnýz 
ayarlarý 'Save On Floppy' ile diskete kaydedebilir ve 'Restore From Floppy' ile daha sonra 
disketten istediðiniz ayarlara ulaºabilirsiniz.  

Üst kýsýmdaki 'Filesystem Types' seçeneði ile ilk önce hangi tür sabit disk bölümü 
oluºturacaðýmýzý seçeceðiz. Swap'in bulunduðu kýsmý týkladýðýmýzda karºýmýza gelen 
ekrandaki seçeneklere göz atalým.'Start Sector' ile oluºturacaðýmýz bölümün sabit diskteki 
kaçýncý sektörden baºlayacaðý seçilir. Bu kýsým her zaman otomatik olarak ayarlandýðýndan 
seçeneði deðiºtirmemeniz tavsiye edilir.'Size In MB'  ile oluºturacaðýmýz bölümün boyutunu 
belirliyoruz. Swap (takas) için 90 MB her sistem için yeterlidir (Bellek miktarý 64Mb veya 
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daha fazla ise takas alanýný daha düºük - 30 Mb - tutabilirsiniz. Oluºturduðumuz takas bölümü 
sabit diskte bellek görevini görecektir.Sistemin gerektiðinde bellek ihtiyacýný karºýlayacaktýr.  

Takas seçeneðini seçtikten sonra alt kýsýmdaki 'Auto Allocate' seçeneðini seçerek siðer 
kýsýmlarýn hepsinin sistem tarafýndan otomatik olarak ayarlanmasýný saðlýyoruz.  

Bölümleri istediðimiz ºekilde ayarladýktan sonra bize deðiºiklerin kaydedilip 
kaydedilmemesini soracaktýr. Ok ile onayladýktan sonra oluºturduðumuz bölümleri 
formatlama ile ilgili bir seçenek ile karºýlacaðýz.Burada oluºturduðumuz bütün bölümleri 
formatlama seçeneðini seçmeliyiz.  

Formatlanacak seçenekleri seçtikten sonra bize bu seçilen bölümlerin formatlanma sýrasýnda 
diskteki hatalara karºý denetlenip denetlenmeyeceði sorulur. Bu seçeneði seçmenizde (OK 
tuºu ile) yarar vardýr.  

19.2.3 Paket Seçimi ve Kurulum 
 
Kurulacak olan peketleri seçmeye baºlayacaðýz.Karºýmýza gelen ekranda oldukça 
fazla seçenek mevcut. Bu seçeneklerle ilgili ayrýntýlý bilgi bundan sonraki adýmda 
verilecektir. Eðer bütün seçenekleri seçerseniz bundan sonraki adým biraz uzun 
sürebilir fakat kuracaðýnýz paketlerin ne olduðunu öðrenebilirsiniz.Biz bundan 
dolayý bütün paketleri seçtik.  

Bundan sonraki adýmda kuracaðýmýz sistemin toplam ne kadar boyuta sahip olmasý 
gerektiðini seçeceðiz. Bu seçenek görüldüðü gibi kullanýcý için oldukça büyük avantajlar 
getirecektir.Çünkü sisteminin kapasitesine göre seçim yapmak zorunda kalacaktýr.Eðer bizim 
kullandýðýmýz gibi küçük bir diske sahipseniz bu aºamadan sonraki paket seçeneðinde 
oldukça rahat olunacaktýr.  

ªimdi ise kuracaðýmýz paketleri teker teker seçeceðiz.Sað taraftaki oklara basarak veya 
baºlýklar çift týklanarak alt seçeneklerin gelmesi saðlanabilir. Gelen seçenekler týklandýðýnda 
sað tarafta seçilecek olan paket hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiye sahip olunabilir.Paketler çift 
týklanarak seçilip seçilmemesi saðlanýr. Bu seçenek sadece baºlangýçta 'Expert' kurulum 
seçeneði seçilmiºse gelecektir.  

Alt taraftaki 'install' seçeneði ile paketlerin kurulmasý baºlayacaktýr.  

19.2.4 Að (Network) Ayarlarý 
 
Kurulum tamamlandýðý zaman eðer ethernet kartý veya modem varsa að ayarlarý 
yapýlacaktýr. Eðer ethernet kartý veya modeminiz yok ise 'Do not setup 
networking' seçeneði ile diðer aºamalara geçebilirsiniz.Eðer ethernet kartýna 
sahipseniz ve yerel bir aðda bulunuyor iseniz 'Local LAN' seçeneði ile ayarlarý 
yapabilirsiniz.Modeminiz var ise 'Dialup with Modem' ile modem ayarlarýnýzý 
yapýp internete baðlanabilirsiniz. Bunun için modeminizin ISA modem ya da 
harici modem olmasý gerekiyor. PCI modemlerin önemli bir bölümü Linux ile 
çalýºmýyor.  
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Bizim ethernet kartýmýz olduðundan 'Local LAN' seçeneðini seçtik. 'Dialup With Modem' 
seçeneðini seçtiyseniz bundan sonraki seçeneklere benzer sorular ile karºýlaºacaksýnýz.  

'Local LAN' seçeneði seçildikten sonra sistem, kullandýðýnýz ethernet kartýný otomatik olarak 
bulacaktýr. Eðer sisteminizde iki veya daha fazla ethernet kartý var ise gelen menüde size 
sorulan 'Baºka bir kart var mý?' seçeneðine 'yes' cevabý ile karºýlýk vererek sistemin diðer kartý 
tanýmasýný saðlamalýsýnýz.  

Bundan sonra ise ethernet kartýmýzýn IP numarasýný ve að maskesini (genellikle 255.255.255.0 
gibi bir rakamdýr) gireceðiz. Bunu da yazdýktan sonra bize sisteme verilecek olan 'hostname' 
yani makinenin adýný, DNS sunucu ve gateway adreslerini soracaktýr.  

Bu ayarlarý girdikten sonra eðer proxy kullanýyorsak proxy adresini de gireceðiz.Eðer proxy 
kullanýlmýyorsa 'ok' ile bu seçeneði geçmeliyiz. Böylece að ayarlarýný da bitirmiº olduk.  

19.2.5 Cryptographic 
 
Bu seçenek ise Linux ve Unix sistemlerin ºifreleri saklama yöntemi olan 
cryptography ile ilgili ayarlamalar yapýlacaktýr. Mandrake ile bazý kriptografi 
paketleri lisans sözleºmeleri nedeniyle gelmemekte, sizin Ýnternet'ten almanýz 
beklenmektedir. Karºýnýza gelen ekranda bir lisans sözleºmesi ile 
karºýlacaksýnýz. Bu sözleºmeyi okuyup 'OK' ile kabul ettikten sonra ise 
kriptografi ile ilgili programlarýn nereden indirileceði sorulur. Bu seçeneðin 
uygulanmasý için makinenizin o an Ýnternete baðlý olmasý gerekmektedir. Eðer 
internete baðlý iseniz listeden herhangi bir seçeneði seçin ve programlarýn 
gelmesini bekleyin.Eðer internet baðlantýnýz yok ise 'Cancel' ile bu seçeneði 
geçiniz.  
 
19.2.6 Zaman Dilimi Ayarý 
 
ªimdi ise bulunduðumuz bölgeyi seçerek zaman ayarlarýnýn yapýlmasýný 
saðlamalýyýz. Biz burada 'Turkey' i seçiyoruz.  

Bölgemizi de seçtikten sonra bize sorulan soru ile saatimizin GMT uyumlu olup olmadýðý 
soruluyor. Türkiye'nin saati GMT'ye göre ayarlý olduðundan bu seçeneði 'Yes' ile geçiyoruz.  
   

19.2.7 Yazýcý Ayarlarý 
 
Eðer bir yazýcýya sahipseniz yazýcýnýzý ayarlamaya baºlayabilirsiniz. Ýlk sayfadan 
sonra gelecek olan seçenekte yazýcýnýn hangi baðlý olduðu kuyruðun ismini ve 
hangý dizinde kayýtlarýnýn tutulacaðý soruluyor. Bunu 'Ok' ile geçmelisiniz.  

ªimdi ise kuracaðýmýz yazýcýyý hangi amaçla kullanacaðýmýz 
soruluyor.'SMB/Windows95/98/NT' seçeneði ile yazýcýyý samba adlý program üzerinden 
windows makineler ile ortak kullanabilir,'Remote lpd' ile diðer makinelerin uzaktan eriºimini 
saðlayabilir 'NetWare' ile netware üzerinden kullanilabilir veya 'Local Printer' ile sadece 
kurulan makine üzerinden çalýºmasýný saðlayabiliriz. Biz 'Local Printer' seçeneðini seçiyoruz. 
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Ardýndan yazýcýnýn baðlý olduðu portu seçmeliyiz. Standart olarak yazýcýnýn baðlý olduðu port 
paralel port yani /dev/lp0'dýr.  

Ardýndan seçtiðimiz yazýcýya göre uygun baský ayarlarýný (sayfa boyutu için A4 gibi) seçiyor 
ve yaptýðýmýz ayarlarý test ediyoruz. En son olarak ise yaptýðýmýz ayarlarý test ediyoruz.  

19.2.8 Root ªifresi 
 
ªimdi root ºifresini belirliyoruz. Burada root ºifresini belirlemenin dýºýnda 
ºifreleme ile ilgili ek güvenlik seçenekleri vardýr. 'Use Shadow File' ve 'Use MD5 
Passwords' seçenekleri ile güvenliði arttýrabiliriz. 'Use NIS' ile ise aðdan ºifre 
paylaºýmýný saðlayabiliriz. Normalde sadece parolayý vermek yeterlidir.  
 
19.2.9 Kullanýcý Ekleme 
 
Eðer sisteme yeni kullanýcý eklemek istiyorsanýz bu kýsýmdan ekleyebilirsiniz. Bu 
kýsýmý 'Done' seçeneði ile atlayýp daha sonra 'adduser' komutu ile yeni kullanýcý 
ekleyebilirsiniz.  
 
19.2.10 Açýlýº Disketi Oluºturma 
 
Eðer daha sonra sistemdeki arýzalarý gidermek için kurtarma disketi 
yapacaksanýz bu seçeneði 'yes' ile cevaplamalýsýnýz.  
 
19.2.11 Lilo Ayarlarý 
 
Lilo sistemin açýlýº yöneticisidir. Eðer bunu kurmazsanýz hatalarla 
karºýlaºabilirsiniz. Ýlk olarak Lilo'nun nereye yazýlacaðýný seçmeliyiz. Bunun için 
'Boot Device' olarak /dev/hda seçilmelidir.Eðer SCSI aygýtlara sahipseniz 'Linear' 
seçeneðini seçmelisiniz. Bunun dýºýndaki ayarlarla oynamanýza gerek yok.  

ªimdi karºýmýza gelen ekranda makinede kurulu olan iºletim sistemlerine göre ayarlar zaten 
yapýlmýº olacaktýr. Eðer bunlar üzerinde deðiºiklik yapmak istiyorsanýz çift týklamalýsýnýz.  

'Done' seçeneði ile lilo'nun ayarlanmasýný bitirebilirsiniz.  

19.2.12 X-Windows Ayarlarý 
 
Makinenin ekran kartýnýzý kendisinin tanýmasýný istiyorsanýz bu seçeneðe 'Yes' 
ile cevap veriniz. Eðer ekran kartýnýz tanýnmadýysa karºýnýza gelecek olan 
listeden seçmelisiniz.  

Bundan sonra ise monitörünüzün desteklediði çözünürlükleri seçmelisiniz.  

Bunu da seçtikten sonra makinenin monitörü test ederek uygun çözünürlükleri bulmasýný 
saðlayabilirsiniz.  

Bundan sonra size monitörünüzün birkaç defa kapanýp açýlacaðý söylenecektir.Buna da 'Ok' 
dedikten sonra monitörünüz tanýnacak ve X-Windows ayarlarýnýz bitmiº olacaktýr.  
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Artýk kurulum tamamen bitmiºtir. 'Ok' tuºuna basarak sistemin tekrar 
baºlamasýný saðlayabilirsiniz.  
 
20. LINUX VE WINDOWS9X BÝRARADA NASIL KULLANILACAK 
 

20.1. Giriº 

 
Linux birçok yönüyle Win95'ten daha iyidir. Bu yüzden Win95 yerine Linux kurulur. Ama 
bilgisayarda daha yeni olanlar veya Microsoft ürünlerini çok sevenler sabit diskine her ikisini 
de kurmayý tercih eder, böylece istediði zaman Win95 istediði zaman Linux açabilirler. Tabii 
bu size biraz sorun yaratacaktýr. Eðer iki sabit diskiniz varsa bütün bu sorunlardan 
kurtulabilirsiniz. Bu belgenin devamýnda sizin 850Mb'lýk bir sabit diskiniz olduðunu 
düºünüyoruz.  
 

20.2. Sabit diskin bölümlenmesi: 

 
Eðer daha önceden Win95 sabit diskinize yüklü ise, sabit diskinizden bir ºeyler silmeniz 
gerekecektir. Çünkü sabit diskin yarýsýný Win95 diðer yarýsýný da Linux yapmayý 
düºünüyoruz. (Aslýnda 400 MB bile Win95 için fazla.) Bunun için ilk önce gereksiz ne varsa 
silin.  Sonrada "FIPS" veya "Partition Magic" gibi programlardan yararlanarak iki tane bölüm 
daha oluºturun. (biri takas dosyasý, diðeri de Linux'un kendisi için.)  
 
Hatýrlatma - 1: "FIPS" gibi programlarý kullanmadan önce size tavsiyem sabit diskinizdeki 
bölünmüº dosyalarý bira araya getirin. Bu iºi "defrag" veya Norton'un "speedisk"i ile 
yapabilirsiniz. 
 
Hatýrlatma - 2: Linux'un tek kötü yaný eðer Linux bölümünüz 1024. silindirden sonra olursa 
açmayacaktýr. Buna dikkat etmeniz gerekir. 
 
ªu anda sabit diskinizin görünümü ºöyle olacaktýr: 
 
        ----------------------------------------------   
       | 400MB  /dev/hda1     Win95 Bölümü :FAT/VFAT | 
       ----------------------------------------------- 
       | 400MB  /dev/hda2     Linux Bölümü :Ext2     |  
       ----------------------------------------------- 
       |  50MB  /dev/hda3     Takas Bölümü           | 
       ----------------------------------------------- 
 
Ýsterseniz Linux'unuzu bir yerine bir kaç bölüme ayýrabilirsiniz. Bu bölümü oluºturduktan 
sonra, Linux'u kurmaya baºlayabilirsiniz.  
 

20.3. Yeni Sistemi Kullanma: 
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Linux'unuzu kurduktan sonra ºimdi onu kullanmaya baºlayabilirsiniz. Linux'u açýn ve /dos 
dizinine mount edin  
 # mount -t msdos /dev/hda1 /dos 
 
Buradan Win95 bölümüne ulaºabilirsiniz. Hatta çekirdeðiniz VFAT destekliyor ise 
Win95'teki uzun dosya isimlerini de görebilirsiniz. Çekirdeðinizin VFAT'i destekleyip 
desteklemediðini /proc/filesystems dosyasýna bakarak anlayabilirsiniz.  
 
 # cat /proc/filesystems 
        ext2 
        minix 
        msdos 
 vfat 
nodev   proc 
nodev   nfs 
nodev   smbfs 
nodev   ncpfs 
 
Hatýrlatma -3: Eðer Win95'in yeni sürümlerini kullanýyorsanýz ve de bu sürüm FAT12 veya 
FAT16 yerine FAT32 kullanýyorsa biraz sorun yaºayacaksýnýz. Çünkü ºu anki Linux 
sürümleri (Linux-2.0.20) henüz FAT32'yi desteklemiyor. Bu gibi bir durumda siz bindirme 
iºlemini edemezsiniz. Win95'in FAT32 olup olmadýðýný Win95 açtýktan sonra "fdisk" 
komutunu kullanarak bulabilirsiniz.  
 
Eðer FAT32'i kullanýyorsanýz "LOADLIN" kullanarak Linux açarsýnýz, fakat Linux 
kullanýyorken Win95 bölümünü göremezsiniz. (Bu bence gayet doðal, çünkü Win95 
kullanýrken de Linux bölümünü göremiyorsunuz.) 
 

20.4. Linux+Win95+DOS  

 
ªu ana kadar yaptýklarýnýzla DOS'u da kullanabilirsiniz.  Win95 açarken, "Starting Windows 
95..." ("Windows 95 Baºlýyor...")  yazdýðýnda 2 saniye bekler. Burada F8 tuºuna basarsanýz 
küçük bir menü çýkar. Bu menüden "Command Prompt Only" ("Sadece Komut Ýstemi")'ni 
seçerseniz DOS v7.0 açmýº olacaksýnýz. (Buradan "win" yazýp enter tuºuna basarsanýz Win95 
çalýºýr.) Eðer "Previous MS-DOS version" ("Önceki MS-DOS sürümü")'nü seçerseniz 
Win95'i kurmadan önce varolan DOS'u açmýº olursunuz. 
 
Not 1: "LOADLIN" programýný kullanarak bilgisayarýnýzý kapatýp açmadan Linux'a 
geçebilirsiniz. 
 
Not 2: Eðer menüde "Previous MS-DOS version" yoksa \MSDOS.SYS dosyasýný "EDIT" 
komutunu kullanarak BootMulti=1 yazýn;eðer BootMulti=0 gibi bir satýr varsa bunu da 
deðiºtirebilirsiniz.  
 
Not 3: Win95 açarken, "Starting Windows 95..." ("Windows 95 Baºlýyor...") yazýsýndan sonra 
F8 yerine F4'e basarsanýz direk "Önceki MS-DOS sürümü"nden açar. 
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20.5. Karºýnýza Çýkabilecek Problemler: 

 
Ilk önce Linux yükleyip, bunun üstüne Win95 yüklerseniz Linux'unuz çalýºmayacaktýr. Çünkü 
Win95 kuruluº aºamasýnda MBR'yi (master boot record) silecektir. Bu gibi bir durumdaki 
kurtuluº yolunuz ya "LOADLIN" ya da daha önceden akýllýlýk edip açýlýº disketi 
oluºturduysanýz, o disketen açmaktýr. Yapabileceðiniz iº Linux'u açýp "LILO"yu yeniden 
kurmak olacaktýr. 
 
 # liloconfig 
 
 
21. LINUX VE WINDOWS NT BÝRARADA NASIL KULLANILACAK 
 
 
Hiç bir ºart altýnda bölümleri formatlamak için NT 3.51 altýndaki Disk Yöneticisi'ni (Disk 
Administrator) kullanmayýn. Size "hiç bir zarar vermeyeceðini söylediði" bir imza yazýp 
yazamayacaðýný soracaktýr. Bana bunu yaptýðýnda bölüm tablomu, onu ileride anlatacaðým 3. 
ve 7.basamaklarý uygulayýncaya kadar askýya almýºtý. Bu sorunlar yüzünden, bir FAT NT 
bölümü ile sýnýrlý kalmýºtým. Disk Yöneticisi'ni (Disk Administrator) doðru bir ºekilde 
çalýºtýrabilseniz dahi Linux NTFS  dosya sistemine sahip oluncaya kadar Linux ve NT 
arasýnda dosya transferi yapabilmek için küçük de olsa bir FAT bölümüne ihtiyacýnýz 
olacaktýr.  
 
NOT : Altýncý madde yalnýzca Debian Linux 1.1, Linux 2.0.0, HP Vectra XU 6/150, Adaptec 
AIC 7880 Ultra (BIOS1.2S-HP), Quantum Fireball 1080S, Phoenix uyumlu BIOS GG.06.02. 
NT 3.51 ile alakalýdýr. Bu örnekler bir SCSI disk (/dev/sda) için yazýlmýºtýr;  IDE sürücüler 
için /dev/hda kullanabilirsiniz. 
 
1. Linux'u kurun. NT bölümleri de (NT bölümünü FAT olarak yapýn) dahil olmak üzere tüm 
disk bölümlemesini Linux altýnda yapýn.  
 
2. /etc/lilo.conf dosyasýný düzenleyin ve boot=/dev/sda (Linux Yükleyicisini (LILO) Linux 
bölümüne kurmakta baºarýlý olamadým � benim için /dev/sda idi) ve Linux Yükleyicisini 
çalýºtýrýn ("lilo"). "ae" editörünü kullanmak zorunda kalacaksýnýz.  
 
3. MBR'yi dd if=/dev/sda of=/dev/fd0 bs=512 count=1 ºeklinde kayýt edin. Bu iº için disket 
kullanýn, bana güvenin ayrýca bunu disk bölümleme tablosunu (partition table) her 
deðiºtirdiðinizde tekrarlayýn.  
 
4. NT, bölüm 1'i kurun. Ýºlemin ortasýnda makineyi açýp kapattýðýnda bilgisayarýnýz Linux 
açacaktýr.  
 
5. /etc/lilo/conf dosyasýna aºaðýdaki gibi bir NT satýrý ekleyin :  
 
 other=/dev/sda1 
 label=NT 
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 table=/dev/sda 
   
ve yine Linux Yükleyecisini çalýºtýrýn (lilo). Eðer linux yükleyecisini buna itiraz ederse 
(Mesajý tam olarak hatýrlayamýyorum) "linear" seçeneðini /etc/lilo.conf dosyasýnda "compact" 
anahtarýnýn yanýna yerleºtirin. Hatta eðer bölümleme tablonuz NT tarafýndan iºe yaramaz hale 
getirildi ise, ya "ignore-table" kullanýn ya da 7. maddede söylenenleri uygulayýn. Ayrýca "fix-
table"a bir göz atýn. LILO HOWTO size yardýmcý olabilir.  
 
6. Makinenizi kapatýp açýn, Linux Yükleyicisinden NT'yi seçin ve NT'nin kurulumunu 
tamamlayýn. Að sürücülerini yüklemek için "Boot Disk XU, HP Vectra AIC 7880 Driver 
A.01.02" disketine ve Matrox MGA Millennium ekran sürücülerini yüklemek için "XU/VT 
Drivers and Documentation" CD'sine ihtiyacýnýz olacaktýr.  
 
7. Linux'a döndüðünüzde, "fdisk"'i çalýºtýrýn ve Linux bölümleri üzerinde "partition doesn't 
end on cylinder boundary" (Bölüm silindir sýnýrlarýnda bitmiyor) mesajlarý almadýðýnýzdan 
emin olun. Bu mesaj NT bölümleri üzerinde görülebilir, bu normal bir durumdur.  
 
/dev/sda1 1 1 322 329301 6 DOS 16-bit >=32M  
Partition 1 does not end on cylinder boundary:  
(Bölüm silindir sýnýrlarýnda bitmiyor)  
phys=(321, 39, 9) should be (321, 63, 32) 
 
Cfdisk sistemde "ilginçlik" olduðunu söyleyebilir, bunu dikkate almayýn. 
 
                                     Unusable                      0.04* 
/dev/sda1             Primary        DOS 16-bit >=32Mb           321.59* 
                                     Unusable                      0.39* 
 
Eðer Linux bölümleri üzerinde benzer hata mesajlarý alýyorsanýz, cfdisk'i kullanarak "boot 
sector" gibi birkaç yerde deðiºiklik yapmanýz gerekebilir.  
 
Ancak, eðer NT bilgisayarýnýzý cfdisk'i bile (/dev/sda'yý göremediðini iddia ederek) 
çalýºtýramayacak bir hale getirdiyse daha önce kayýt etmiº olduðunuz bölümleme tablosuna 
(MBR) ihtiyacýnýz olacaktýr. Bunu aºaðýdaki ºekilde yapabilirsiniz :  
  
   dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1 
   dd if=/dev/fd0 of=/dev/sda bs=510 count=1 
 
8. Linux'un kalan kurulumunu tamamlayýn? 
 
Eðer NT'yi tercih ediyorsanýz, linux yükleyicisi yerine bölümleme tablosunu (MBR) 
yazabilirsiniz. Bölümleme tablosunu temizlemek için aºaðýdaki iºlemleri uygulayabilirsiniz. 
 
a) dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1 (Linux'da) yazýn veya SCSI yardýmcý 
programlarýný kullanarak sabit diskinizi düºük düzeyli (low-level format)formatlayýn. IDE bir 
diski bu ºekilde formatlamanýn zararlý olduðunu duydum bu yüzden IDE disk kullanýyorsanýz 
bunu yapmayýn.   
 
b) fdisk /mbr (tabii ki herºeyden önce içerisinde fdisk bulunan bir DOS disketi 
hazýrlamýºtýnýz) yazýn.   
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c) NT bölümünü silin ve NT kurulum programý ile yeniden oluºturun.  
 
d) NT kurulumuna devam edin.  
 
Buraya kadar yazdýklarim Linux paketinde yeralan Linux-NT Nasýl'dan (HOW-TO) 
çevirdiklerimdi, ºimdi de NT ile Linux'u beraber kurmak için -kendi yaptýklarýmdan yola 
çýkarak- yapmanýz gerekenleri maddeler halinde açýklayayým. Yalnýz bu yaptýklarýmda OS/2'n 
in sistem disketini kullandým, böyle bir alternatifi olmayanlara ancak fikir vermek açýsýndan 
faydalý olabilir.  
 
1. Diskim için OS/2 Warp 3.0'ýn fdisk programýný kullandým, bence ilk iº olarak (elinizde 
yoksa, bir arkadaºýnýzdan ödünç alabilirsiniz ;-)) bir OS/2 sistem disketi bulun. 
 
2. Bilgisayarý açýp fdisk'i çalýºtýrýn, OS/2'nin Açýlýº Düzenleyicisini (Boot Manager) kurun, 
Açýlýº Düzenleyici 2MB'lik bir yer kaplayacaktýr. Daha sonra, iki adet birincil (primary) 
bölüm oluºturun. Bunlardan biri NT için diðeri de Linux için olacaðýnda n büyüklüklerini 
istediðiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada her iki bölümü de "Add to Boot Manager Menu" ile 
- birer isim vererek, Linux, WinNT gibi - Açýlýº düzenleyicisinin menüsüne ekleyin. Ve 
yaptýklarýnýzý kayýt edip çýkýn. OS/2'nin fdisk'i ile iºin iz bitti.  
 
3. Bilgisayarýnýzý açtýðýnýzda karºýnýza açýlýº düzenleyicisi çýkacaktýr. Burada hiçbir bölüm 
formatlý olmadýðý için, herhangi biri ile açýlýº yapma ºansýnýz olmayacaktýr.  
 
4. Bu yüzden NT'yi kurmadan, önce açýlýº düzenleyicisinden NT bölümünü seçerek Linux 
bölümünü "hidden" yapýn.  
 
5. Daha sonra bir sistem disketi ile açarak NT'nizi kurun. Göreceksiniz ki sorun çýkmayacaktýr  
 
6. Linux'u kurmak için Linux bölümünü aktif hale getirmenize gerek yok, ancak linux'u 
kurmadan fdisk ile "linux native" yapacaðýnýz bölümü NT'nin bölümü ile karýºtýrmamaya 
özen gösterin. 
 
7. Linux yükleyicisinin (lilo) ayarlarýný yaparken de -mesajý tam hatýrlamýyorum ancak- 
kendini MBR yerine kendi kullandýðý bölümün baºýna (boot sector) kurmasýný saðlayýn. Bu 
sayede linux'un OS/2'nin açýlýº yükleyicisini etkisiz hale getirmesini engellemiº olursunuz, 
ayrýca açýlýºtaki bekleme süresini kaldýrmak da (0 yapmak) iyi bir fikir olabilir, çünkü tüm 
iºlemler OS/2 açýlýº düzenleyicisi tarafýndan yapýlacaktýr.  
 
8. Linux'un kurulumunu da tamamladýðýnýzda, eksik kalan hiç bir ºey olmayacak, açýlýºtaki 
açýlýº düzenleyicisi ile istediðiniz bölümü açmanýz mümkün.  


