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BSD
BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION



GiriGirişş

Kimler BSD KullanKimler BSD Kullanııyor?yor?
DDüünyannyanıın bir numaraln bir numaralıı web sunucularweb sunucularıından  ndan  
Yahoo BSD kullanmaktadYahoo BSD kullanmaktadıır.r.
Hatta MicrosoftHatta Microsoft’’un en un en öönemli Internet nemli Internet 
şşirketlerinden olan Hotmail servisi,reklam irketlerinden olan Hotmail servisi,reklam 
sebeplerinden dolaysebeplerinden dolayıı sunucularsunucularıın in işşletim letim 
sistemini desistemini değğiişştirene kadar BSD kullandtirene kadar BSD kullandıı. . 



BSD NEDBSD NEDİİR?R?
BSD,BSD,””Berkeley Software DistributionBerkeley Software Distribution”” (Berkeley Yaz(Berkeley Yazııllıım Dam Dağığıttıımmıı)n)nıın n 
kkıısaltmassaltmasııddıır.Bu isim AT&Tr.Bu isim AT&T’’nin Research UNIXnin Research UNIX’’inin bir uzantinin bir uzantııssııddıır.Bir r.Bir 
aaççıık kaynak kodlu ik kaynak kodlu işşletim sistemi projesi,4.4BSDletim sistemi projesi,4.4BSD--Lite olarak bilinen Lite olarak bilinen 
kaynak kodu dakaynak kodu dağığıttıımmıınnıı temsil eder.Ayntemsil eder.Aynıı zamanda GNU projesi dahil zamanda GNU projesi dahil 
olmak olmak üüzere open source projelerinin hepsini kapsar.zere open source projelerinin hepsini kapsar.
BSD BSD ççekirdeekirdeğği gi göörev zamanlama (task scheduling),bellek rev zamanlama (task scheduling),bellek 
yyöönetimi(Memory managment),SMP (Symmetric Multinetimi(Memory managment),SMP (Symmetric Multi--
Processing),aygProcessing),aygııt st süürrüüccüüleri ve dileri ve diğğerlerini kapsar.Linux erlerini kapsar.Linux ççekirdeekirdeğğine ine 
benzemeksizin farklbenzemeksizin farklıı kapasite ve gkapasite ve güçüçte bir te bir ççok BSD ok BSD ççekirdeekirdeğği vardi vardıır.r.
C kC küüttüüphanesi,sistem iphanesi,sistem iççin API temellidir.in API temellidir.
BSD C kBSD C küüttüüphanesi GNU projesi dephanesi GNU projesi değğil,Berkeley kodu temellidir.il,Berkeley kodu temellidir.
Kabuk,dosya araKabuk,dosya araççlarlarıı babağğlaylayııccıılar (linkler) ve derleyiciler(loader) gibi lar (linkler) ve derleyiciler(loader) gibi 
araaraççlarlarıı iiççerir.erir.
BazBazıı araaraççlar dlar dışıışında bir nda bir ççoklaroklarıı GNU projesinden saGNU projesinden sağğlanmlanmışışttıır.r.
X Window sistemi grafik arabirimidir.X Window sistemi grafik arabirimidir.



BSD TarihiBSD Tarihi
BirBirççok BSD ok BSD -- Tek FelsefeTek Felsefe
Genel olaraGenel olarakk UNIX'ler 2 gruba ayrUNIX'ler 2 gruba ayrııllıır: System V (kr: System V (kıısaca saca 
SysV) ve BSD. SysV) ve BSD. İİkincisi California 'daki Berkeley kincisi California 'daki Berkeley 
Universitesinde ortaya Universitesinde ortaya ççııkmkmışışttıır. Bu gr. Bu güünknküü BSD sistemleri BSD sistemleri ““
4BSD Lite24BSD Lite2”” e dayane dayanıır, Bu versiyon Berkeley Universitesinin r, Bu versiyon Berkeley Universitesinin 
ççııkardkardığıığı en son resmi BSD versiyonudur. BSD nin temelleri en son resmi BSD versiyonudur. BSD nin temelleri 
1970 lere dayanmaktad1970 lere dayanmaktadıır. r. 
BSD, sistemleri 30 yBSD, sistemleri 30 yııllıı aaşşkkıın bir sn bir süüredir geliredir gelişştirilmektedir  ve tirilmektedir  ve 

iyileiyileşştirilmektedir fakat bu yaptirilmektedir fakat bu yapııllıırken herrken herşşeyi en baeyi en başştan tan 
yapmak yerine yapmak yerine ööncekinin ncekinin üüzerine gelizerine gelişştirilmistir. tirilmistir. 
Zamanla birZamanla birççok BSD tok BSD tüürevi kendi amarevi kendi amaççlarlarıı dodoğğrultusunda rultusunda 

ççııkmaya bakmaya başşladladıı fakat bu tfakat bu tüürevler temelde birbirine revler temelde birbirine ççok ok 
benzemektedir benzemektedir ööyleki kendi aralaryleki kendi aralarıında donannda donanıım sm süürrüüccüüleri leri 
dedeğğis, tokuis, tokuşşu olmaktadu olmaktadıır.r.

HiHiççbir BSD tbir BSD tüürevi bir revi bir ““Linux DistributionLinux Distribution”” ttüürevi derevi değğildir ildir --
Linux ve BSDs genellikle aynLinux ve BSDs genellikle aynıı yazyazııllıımmıı kullanmalarkullanmalarıı
aaççııssıından birbirine benzerler fakat kernel, lisans ve ndan birbirine benzerler fakat kernel, lisans ve 
geligelişştirilim modelleri tamamen farkltirilim modelleri tamamen farklııddıır..r..



BSD BSD ççeeşşitleriitleri

BSD BSD ŞŞuan guan güünnüümmüüzde kullanzde kullanıılan 5 Tane lan 5 Tane 
iişşletim sisteminden Oluletim sisteminden Oluşşmaktadmaktadıır r 
Bunlar Bunlar 
11--Free BSDFree BSD
22--Net BSDNet BSD
33--Open BSDOpen BSD
44--BSD/OSBSD/OS
55--Mac OS XMac OS X



11-- Free BSDFree BSD

Free BSD yFree BSD yüüksek performans ve son kullanksek performans ve son kullanııccıılar lar 
iiççin kullanin kullanıım kolaylm kolaylığıığı amacamacıınnıı ggüüder.IIS firmalarder.IIS firmalarıı
iiççin favori iin favori işşletim sistemidir. letim sistemidir. BBüüttüün BSDn BSD’’ler ler şşu u 
şşekilde ortak davranekilde ortak davranışış sergilerlersergilerler kolaylkolaylıık sunar. k sunar. 
AyrAyrııca FreeBSD aca FreeBSD aşşaağığı yukaryukarıı 8300 paket ile en 8300 paket ile en ççok ok 
paket iceren tpaket iceren tüürevdir. Brevdir. Bööylelikle FreeBSD ylelikle FreeBSD 
kendisini sadece sunucu sistemi olarak kendisini sadece sunucu sistemi olarak 
nitelendirmez ve Windows ya da Linux nitelendirmez ve Windows ya da Linux 
kullananlara daha cok sekullananlara daha cok seççenek sunar. FreeBSD enek sunar. FreeBSD 
5.0 (Ocak 2003 tarihinde 5.0 (Ocak 2003 tarihinde ççııkmkmışışttıır) birr) birççok ok 
donandonanıım destem desteğği sunmaktadi sunmaktadıır bunlar:r bunlar:
(DEC Alpha/AXP), i386 (Intel ve AMD, pentiumlar (DEC Alpha/AXP), i386 (Intel ve AMD, pentiumlar 
v.b.), ia64 (Intel Itanium), pc98 (Japon PCleri), v.b.), ia64 (Intel Itanium), pc98 (Japon PCleri), 
sparc64 (Sun UltraSparcsparc64 (Sun UltraSparc))



22--NET BSDNET BSD

NetBSD azami seviyede taNetBSD azami seviyede taşışınabilirlik nabilirlik 
hedefler.Ek olarak sade bir dizayna sahip hedefler.Ek olarak sade bir dizayna sahip 
olmasolmasııda da öönemlidir.nemlidir.ŞŞuan itibariyle 50 den uan itibariyle 50 den 
fazla ifazla işşlemci mimarisini lemci mimarisini 
desteklemektedir.NetBSD palmtopdesteklemektedir.NetBSD palmtop’’lardan lardan 
bbüüyyüük sunuculara kadar her yerde k sunuculara kadar her yerde 
ççalalışıışır.Gr.Göömmüüllüü cihazlar (embedded cihazlar (embedded 
device)idevice)iççinde inde ççok idealdir.NASAok idealdir.NASA’’nnıın uzay n uzay 
ççalalışışmalarmalarıında da kullannda da kullanıılmlmışışttıır.r.ÖÖzel zel 
olarak da intel olmayan donanolarak da intel olmayan donanıımlar imlar iççin iyi in iyi 
seseççimdir. imdir. 



33-- OPEN BSDOPEN BSD
7 y7 yııldan fazla sldan fazla süürede sadece bir tane rede sadece bir tane 
ddışışararııdan gdan güüvenlik avenlik aççığıığı????????
OpenBSD gOpenBSD güüvenlik ve kod gvenlik ve kod güüzellizelliğği i 
hedefler Birlehedefler Birleşşik devletler hik devletler hüükküümet met 
iişşlemleri ,borsa ve bankalar gibi glemleri ,borsa ve bankalar gibi güüvenlivenliğğin in 
öön planda oldun planda olduğğu u öönemli merkezlerin nemli merkezlerin 
seseççimi olmak iimi olmak iççin,in,ççok sok sııkkıı kod denetimleri kod denetimleri 
ve dove doğğruluk testleri gerruluk testleri gerççekleekleşştirir ve bunu tirir ve bunu 
aaççıık kod standart ve kavramk kod standart ve kavramıına uygun na uygun 
olarak yapar.NetBSD gibi bir olarak yapar.NetBSD gibi bir ççok ok 
platformda platformda ççalalışışabilir.abilir.



44-- BSD/OSBSD/OS

4.4 BSD4.4 BSD’’den tden tüüretilmiretilmişş en eski en eski 
ssüürrüümdmdüür.Ar.Aççıık kod dek kod değğildir ve bu sebeple ildir ve bu sebeple 
kod kod ççok kok küçüüçük bir maliyetle satk bir maliyetle satıın n 
alalıınabilir.Bir nabilir.Bir ççok aok aççııdan FreeBSDdan FreeBSD’’ye benzer ye benzer 
ve bir ve bir ççok geliok gelişştirici iki sistemle de tirici iki sistemle de ççalalışıışır.r.
SUN OS (Solaris) SUN OS (Solaris) ’’de 4.2BSD mimari de 4.2BSD mimari 
üüzerine kurulmuzerine kurulmuşştur ve kendi kodlartur ve kendi kodlarıınnıı
derleyerek Solaris iderleyerek Solaris işşletim sistemini letim sistemini 
ççııkartmkartmışışttıırr……....



55-- Mac OS XMac OS X

MachintoshMachintosh’’lar ilar iççin tasarlanmin tasarlanmışış en son en son 
iişşletim sistemi sletim sistemi süürrüümmüüddüür.Dir.Diğğer ticari er ticari 
iişşletim sistemlerinin aksine letim sistemlerinin aksine ççekirdeekirdeğği ai aççıık k 
kaynak kodludur kaynak kodludur 



YARARLI LYARARLI LİİNKLERNKLER

www.FreeBSD.ORG
www.EnderUNIX.ORG

www.EnderUNIX.ORG/docs/freebsd_kurul
um
freebsd@lists.enderunix.org

(EnderUNIX FreeBSD mail listesi)



Sorular ??Sorular ??



TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER…………..
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