
FreeBSD Ipuclari 

FreeBSD isletim sistemi artik sadece bir isletim sistemi olmaktan cikip bir meta haline 
gelmis durumda. Her sekilde onu kullanip “Bunu da yapiyor ama nasil?” seklinde 
sormaktan bir turlu kurtulamasakta sonucta istedigimizi yaptirip yeni islemlere geciyor ve 
yeni yontemler ogreniyoruz.Iste bir islemi gerceklestirme yolunda karsiniza cikan bu tur 
“kritik nokta”`lari bu yazi icinde birlestirmeye calistim. 

 

Beastie ve Beerware 

Arada bir  FreeBSD sistemimin derinliklerinde acaba kacirdigim yeni bir dokuman veya 
eklenen yeni bir klasor var mi diye gezinmek bana o kacirdigim yenilikleri yakalama 
firsati vermekte. Bu sefer /usr/share/examples bolumunden basladigim “goz gezdirme” 
islemi sirasinda gozume takilan ilk klasor BSD_daemon klasoru idi: 

# ls /usr/share/examples/BSD_daemon 
FreeBSD.pfa beastie.eps eps.patch 
README  beastie.fig poster.sh 

Klasor icinde bulunan README dosyasi klasorde bulunan her bir dosyayi taker taker 
aciklamakta.Okumaya basladigimizda eski bir dost ve o cok sevdigimiz lisansi ile 
karsilasiyoruz. Poul-Henning Kamp ve tabiki onun unlu Beerware lisansi. 

README bunun yaninda fig2dev yazilimini kullanarak nasil GIF ve PNG yaratilacagini 
gostermekte.Sistemimde olmadigi icin bu yazilim hakkinda Google`da arama sonucu 
bunun transfig yazliminin bir parcasi oldugunu gosterdi.Hemen yazilimi yukleyip 
resim dosyalarini olusturabilmek icin asagidaki komutlari verdim 

# pkg_add -r transfig 
 
# fig2dev -L gif -g '#f0f0f0' -t '#f0f0f0' beastie.fig beastie.gif 
# fig2dev -L png beastie.fig beastie.png 

Sonuc olarak cikan resimler Beastie`nin guzel basilmis goruntuleri idi. 

 

Script`lere hareket kazandirmak 

Daha sonra dialog alt klasorune gectim: 

# ls /usr/share/examples/dialog 

README  infobox  msgbox  textbox 
checklist inputbox prgbox  treebox 
ftreebox menubox  radiolist yesno 



 

Daha once, shell script`lere interaktif menuler eklemenize yardimci olan dialog ile 
calismistim. Internet uzerinde calisan birkac ornek arasam da ancak sadece menubox 
olusturmayi gosteren birkac tanesini bulabilmistim, ki bu  dialog'un sadece bir secenegi 
idi.Her ne kadar man dialog detayli sekilde konuyu aciklasa bile yeni birsey ogrenirken 
calisan bir ornek uzerinde oynayarak kavramak daha mantikli gelmekte. 

Yardimci olmasi acisindan asagiya birkac dialog kutusu ornegi ekleyelim. Bunlar Bourne 
shell script`leri olduklari icin kolay okunabilmekte ve zahmetsizce calisabilmekteler.Her 
script`i denemek icin ilk yapilmasi gereken islem onlarin calistirilabilir hale getirilmesi 
olacaktir: 

# chmod +x [a-z]* 

Dikkat edin chmod komutunu kullanirken dosya isimleri yerine wildcard kullanarak 
calistirilabilir (+x) hale getirdim. Boylece okumak icin kullanacagim README dosyasi 
kendi izinlerini degistirmedi.Calisatirilabilir hale getirmek istedigim dosyalarin her biri 
ufak harf ile yazilmis [a-z] ve sona getirdigim * wildcard`i tum bu harflerdeki 
dosyalarin izinlerinin degistirilmesini onayladi. 

Ayrica script`ler /usr/share/examples bulunduklari icin tam bir yol belirtmeniz 
gerekecektir. Bunun yaninda bu klasore girip script isminden once ./ koyamaniz dosyayi 
calistirmanizi saglayacaktir: 

# cd /usr/share/examples 
# ./yesno 

 

Acil Durumlarda 

Belli bir ogrenme surecigi gecirdikten sonra, sisteminizi etkileyecek buyuk hatalar 
yapmak cok az gorulen bir durumdur.Buna ragmen boyle bir durumda acil cikis 
kapilarindan haberdar olmak isinize yarayacaktir. 

Eger FreeBSD 5.2 veya daha yuksek versiyonunu kullaniyorsaniz man rescue ve sonra 
da ls /rescue dosya ve klasorlerine bir goz atin. /bin veya /sbin klasorlerine 
ulasamadigimiz ve su unlu “Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh:” hatasi 
karsimiza ciktiginda sistemimizi onarmak icin gerekli olan dosyalarin birer “temiz” 
kopyalarinin burada saklaniyor olmasi gercekten ic rahatlatici.Man dosyasini dikkatlice 
okursaniz detayli sekilde bu klasoru nasil kullanabileceginizi adim adim ogrenebilirsiniz. 

Daha once hic bir konfigrasyon dosyasini yanlis duzenlediniz veya sildiniz mi? Eger bu 
dosya /etc icinde ise tamamen kaybolmus sayilmaz. Sisteminiz bu dosyalarin birer 
koyalarini /usr/share/examples/etc/ altinda tutmakta. 



Son olarak rm komutunu kullanmak istediginiz en son yer /dev klasorudur.Hic bir 
klasorkeki dosyalarin diger dosyalardan farkli olarak iki tane daha aciklama hanesine 
sahip oldugunu farkettiniz mi?Su iki dosyayi karsilastiralim: 

% ls /etc/rc.conf 
-rw-r--r--  1 root  wheel  763 Dec  6 13:59 /etc/rc.conf 
                           ^^^ 
% ls /dev/fd0 
crw-r-----  1 root  operator    4,  10 Dec 29 08:44 /dev/fd0 
                                ^^^^^^ 

Dosya boyutunu byte olarak gostermek yerine aygit dosyasi bir buyuk numarayi takip 
eden ufak numara olarak aciklamakta.Bu numaralar aygitin cesidini belirterek kernel`a 
aygit ile nasil iletisime gecmesi gerektiginin yolunu gostermektedir.Bu demek oluyor ki 
eger /dev/fd0 dosyasini silerseniz o her zaman hayat kurtaran touch /dev/fd0 komutu pek 
bi rise yaramayacaktir.Bunun yerine asagidaki sekilde mknod komutunu kullanabilirsiniz: 

# mknod fd0 c 4 10 

Burada c bunun bir karakter aygiti oldugunu belirtmekte.Dikkat ettiyseniz c daha onceki 
izin bolumunun hemen yaninda yer almakta idi.Peki bu ne anlama gelmekte? Eger boyle 
bir dosyayi sildiyseniz yeniden yaratmak icin tam olarak siralamayi ve kullanilan buyuk 
ve kucuk sayiyi bilmek zorundasiniz demektir.Eger elinizin altinda baska bir FreeBSd 
sisteminiz yok ise /dev klasorunun bir kopyasini almak veya ozelliklerini ls -l /dev 
komutu ile kaydetmek yerine bir hareket olacaktir. 

 

Ne Okumali? 

Gun gectikce artan  FreeBSD dokumanlari /usr/share/doc/en/articles klasoru altinda 
bulunabilmekte. 

Port`larimizin guncel kalmasini hepimiz cvsup ports-supfile komutu ile sagliyoruz 
peki ya dokumantasyonlar? Iste onlari da su sekilde guncel tutacagiz. CVS supfile 
dosyaniza asagidaki parametrenin bulundugundan emin olun: 

doc-all tag=. 

Kaynak dosyalari SGML oldugu icin bu port`un onlari HTML`e cevirmesine ihtiyaciniz 
olacak: 

# pkg_add -r docproj-nojadetex 

 

 



Bunun icin sisteminizi guncel tutmak icin hazirlayacaginiz script`lerde asagidaki gibi bir 
kisim eklemeniz bu isi kolaylastiracaktir: 

echo "Updating docs" 
cd /usr/doc 
cp Makefile.orig Makefile 
make install > /dev/null 

Bu klasor icindeki yazilarin bazilari yeni baslayanlar hatta FreeBSD ile tanismamis 
kisiler icin bile okunabilir derecede hazirlanmistir. /usr/share/doc/en/articles klasorunde 
new-users ve  freebsd-questions dokumanlarina goz atabilirsiniz.Eger bu yazilara siz de 
katkida bulunmak istiyorsaniz fakat kod`lama yapamiyorsaniz contributing bolumu tam 
size gore. 

Hic BSD`nizin Unix aile agacinda nerde bulundugunu gorsel olarak gormek istediniz mi? 
Hic beklemeye gerek yok hemen more /usr/share/misc/bsd-family-tree komutunu 
deneyin.Peki yaziliminiz icin bir man dosyasi da siz mi yaratmak istiyorsunuz? 
/usr/share/misc klasoru icinde bulunan  man.template ve  mdoc.template dosyalari isinizi 
cok kolaylastiracaktir.Daha iyisi , /usr/share/examples/mdoc klasoru u cadet tam 
dokumantasyonu iceren man dosyasini orneklemektedir. 

 

Gorsel  rc.conf 

Freshmeat veya Freshports`ta gezinirken yeni port`lari gorup denemek cogu zaman 
sisteminize yeni ozellikler katmak icin idealdir.Bu sayfalarda gezinirken gozume carpan 
bir port`u beraber deneyelim. Ismi thefish olan bu port`u yuklemeye soyle baslayalim: 

# pkg_add -r thefish 

Bu port`u calistirdigimda port kendisini, sizin de /stand/sysinstall`daki fareyi 
kullanamadiginiz sadece ok tuslari ile hareket edebildiginiz ekrandan hatirladiginiz gibi 
ncurses versiyonunda calistirmakta.uzerinde X yuklu olmayan sistemler icin harika olan 
bu system GUI (Gnome-Kde vs.) kullanan kisiler icin kullanissiz olmaktadir.. 

Gui versiyonu icin bu port`u sistemden kaldirip asagidaki versiyonunu kurmam gerekti: 

# cd /usr/ports/sysutils/thefish 
# make install clean 

Bu port bana asagidaki secenekleri vermekte:  

[ ] CONSOLE Disable X11 support 
[x] GTK  Use GTK+ for the X11 interface 
[ ] QT  Use Qt for the X11 interface 



GTK+ ve QT kullanilabilecek widget set`leri arasinda.Widget set`leri bir pencerenin nasil 
gorunecegini, ornegin buyutuldugunde ufaltildiginda nasil olacagini, kontrol ederler.Eger 
Gnome kullaniyorsaniz  GTK+, KDE kullaniyorsaniz QT widget set`ini kullaniyorsunuz 
demektir.Ben QT`yi tercih ettigim icin onu sectim.Eger thefish`in sayfasindaki ekran 
goruntulerine bakarsaniz QT menusundeki butonlarin  GTK+ menusundekilerden daha 
farkli olduklarini goreceksiniz. 

Bir kere thefish port`unu yuklediginizde artik gerisi sizing yapacaginiz 
konfigrasyonlara kalmakta. 

 

Fikir mi Degistirdiniz?  

Bir port`u standart gelen secenekleri ile kurdugunuz fakat daha sonra fikrinizi degistirip 
bu secenekleri guncellemek istediginiz oldu mu?Ornegin QT ile thefish port`unu 
yukledikten sonra GTK+`ya cevirmek istediginizi dusunelim.Boyle bir durumda port 
klasoru icinde make komutunu calistirdiginizda artik size secim sansi vermedigini 
farkedeceksiniz.Bunun yerine dogrudan eski sectiginiz parametre ile yeniden yukleme 
yapmaya calisacaktir. 

Biraz arastirmadan sonra sunu buldum: 

# more /var/db/ports/thefish/options 
 
 This file generated by 'make config'. 
# No user-servicable parts inside! 
# Options for thefish-0.6.3 
_OPTIONS_READ=thefish-0.6.3 
WITHOUT_CONSOLE=true 
WITHOUT_GTK=true 
WITH_QT=true 

Bu durumda bu dosyayi kaldirabilir veya port klasoru icin make config komutunu 
verirseniz port size tekrar secme sansini verecektir. 

 

RSS 

Hergun takip ettiginiz sayfalar vardir.RSS`nin farkinda olmama ragmen bunu denemeye 
hic sansim olmamisti.Port`lar arasinda ufak bir arastirma bircok RSS istemcisinin 
bulundugunu gostermeye yetti. GUI bir istemci istedigimden dolayi 
/usr/ports/www/akregator en basarili olanlarindan birisi olarak karsima cikti. 

Diger RSS istemcilerinin onceden belirlenmis listeleri oldugu icin yerleri degistirilmis  
RSS sayfalarinin bulunmasi durumunda tek tek sayfalari gezip RSS adreslerini toplamam 
gerekiyordu. 



Bunlarin arasinda akregator yazilimi hem RSS kullanimi hem de eklenmesi konusunda 
en kolay olani idi.Normalde bu tur istemcilerde tam RSS yolunu yazmazsaniz istemci 
hata verecektir. Fakat bu port`ta slashdot.org yazdigimda otomatik olarak RSS bolumu 
bulunacak ve ornegin http://slashdot.org/index.rss olarak saklanacaktir. 

 

Son olarak 

Umarim bu yazi size FreeBSd sisteminizin derinlikleri hakkinda bir baslangic 
olmustur.Eger siz de bu sekilde ufak ipculari yakaladiysaniz ve diger kullanicilarin da 
bundan yararlanmasini isterseniz her turlu ipucu bilginizi hem Turkce hem de Ingilizce 
olaran hazirlandigimiz http://ipucu.enderunix.org adresine gonderebilirsiniz. 

Ozgur Ozdemircili 
ozgur@enderunix.org 
http://www.enderunix.org 
http://www.enderunix.org/ozgur/blog 

 

Dru Lavigne`nin “FreeBSd Tips and Tricks For 2005” yazisindan derlenmistir.Orjinal 
metne http://www.onlamp.com/pub/a/bsd/2005/02/17/FreeBSD_Basics.html adresinden 
ulasabilirsiniz. 
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