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Süper Sunucu - Debian Lenny (Debian 5.0) [ISPConfig 3]
Bu makalede, Debian Lenny (Debian 5.0) server kurulumu , ISPConfig3 web hosting paneli için gerekli
servisler ve kurulum aşamaları anlatılmıştır.
Apache web server, Postfix mail server, MySQL veritabanı sunucusu, MyDNS nameserver, PureFTPd,
SpamAssassin, ClamAV, ve dahası … servislerin kurulumu ve ISPConfig3 ile yönetiminin nasıl
gerçekleştirildiği anlatılmıştır.
Belgede yazılanların uygulanıp uygulanmaması tamamen uygulayan kişinin sorumluluğundadır.
Belgede bahsedilenlerin uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek hertürlü zarardan yazar sorumlu
tutulamaz. Bu makalede uygulayacağınız işlemlerin sorunsuz çalışacağı garantisi yoktur.

1-Gereksinimler
•

•

Debian Lenny network installation, (i386) CD kopyasını http://cdimage.debian.org/debiancd/5.0.0/i386/iso-cd/debian-500-i386-netinst.iso
yada (x86_64) CD kopyasını http://cdimage.debian.org/debian-cd/5.0.0/amd64/isocd/debian-500-amd64-netinst.iso adresinden temin edebilirsiniz.
Hızlı bir İnternet bağlantısı

Ön Not
Bu makalede hostname olarak lenny.ozanucar.com , IP adresi olarak 192.168.1.88 ve Gateway
olarak 192.168.1.1 kullanılmıştır.Bu ayarları bulunduğunuz network yapısına göre belirlemeniz
gerekmektedir.Aksi halde yapılacak olan işlemler çalışmayabilir.

Temel Sistem
Debian Lenny Cd kalıbını uygun bir CD’ye yazıp bilgisayarınızı CD/ROOM’dan boot edin. “İnstall”

seçeneğini seçip kuruluma başlayalım.Grafik ayaryüz için “Graphical install” seçilebilir

.

Kurulum dilini seçin

Yükeleme, kurulum CD’sini , donanımınızı ve ağda bir dhcp server varsa network ayarlarınızı
yapılandırmak için kontrol ediyor.

Hostname belirtin.Benim sistemim lenny.ozanucar.com olacağından hostname olarak lenny
yazıyorum.

Alan adı (Domain Name) belirtin.Benim örneğimde, ozanucar.com

Kurulum CD’si Net Install olduğu için kurulum için gerekli paketlerin yalnızca bir kısmını barındırır.
Diğer paketleri internetteki debian yansılarından çeker.Bu aşamada bulunduğunuz ülkeye ait veya
daha güncel olduğunu düşündüğünüz debian yansılarından birini seçerek devam ediniz.

Eğer internete erişim için bir proksi kullanıyorsanız bu alanı doldurunuz.Kullanmıyorsanız boş
bırakarak devam edin.

Kurulum yapacağınız diski bölümlere ayırabilir, farklı bir bölmesine debian lenny kurabilirsiniz.
Bu makalede diskin tamamına kurulum yapılmıştır.Size uygun olanı seçiniz.
Not: Diskin tamamı seçeneğini seçerseniz, diskinizde bulunan tüm veriler kurulum için silinecektir.

Bu aşamada kurulum yapacağınız diski seçiyoruz.

Disk bölümleme yöntemini seçiniz.Bu makalede, tasfiye edilen bölümleme yöntemi seçilmiştir.

Disk bölümlemeyi bitirmek ve değişiklikleri kaydetmek için gerekli son seçeneği seçiyoruz.

Değişikliklerin kaydedilmesi için <Evet> seçeneğini seçiniz.

Kurulum aşamalarını bitirdik, temek sistemin kurulumu başladı.

Sistem yöneticisi ‘root’ için tahmin edilmesi güç bir parola belirleyiniz.

Parolayı doğrulayın

Normal bir kullanıcı hesabı oluşturun.Linux sistemlere root yetkileri ile login olmak pek önerilmez.
Bunun yerine normal kullanıcı hesabı ile giriş yapıp ‘sudo’ , ‘su -’ gibi komutlarla o anlık root olunması
tafsiye edilir.

Oluşturduğunuz kullanıcı için tahmin edilmesi güç bir parola belirleyiniz.

Apt yapılandırılıyor.Paket veritabanını güncelliyor.

İstatistiksel bilgileri göndermek istemiyorsanız “Hayır” ile devam edin.

Bu aşamada kurulacak yazılımlar seçilir.Biz dns, webserver,mysql ve mail server gibi servisleri

kendimiz kuracağımız için bu ekranda sadece “Standart Sistem” seçip devam ediyoruz.

GRUB (GRand Unified Bootloader) çok güçlü bir önyükleyici yöneticisidir. Sistemin yüklenmesinden ve
kontrolun kernel'a devredilmesinden sorumludur.Kurulması önerilir.

Temel sistemin kurulumu bitti. Debian Lenny Netinstall CD’sini çıkarıp sisteminizin reboot olması için
devam seçeneğini seçin.

2 -Network Konfigurasyonu
Debian Lenny kurulumunda ip adresini dhcp den otomatik olarak aldık.Dhcp nin olmadığı bir ağda ip
adresini statik vermek gerekir.
Network ayarları aşağıdaki komutlarla yapılabilir ;

ifconfig eth0 192.168.1.88
route add default gw 192.168.1.1
echo nameserver 192.168.1.1 > /etc/resolv.conf

Network servisini aşağıdaki komut ile restart edin ;

/etc/init.d/networking restart

3- Debian Lenny Kurulumu Güncellemek
Apt paket veritabanını güncellemek için ;
apt-get update

En son güncellemeleri yüklemek için ;

apt-get upgrade

4- Sistem Saatini Senktonize Etmek
Sistem saatini internet üzerindeki bir NTP (network time protocol) server üzerinden güncellemek en
doğru yol olucaktır.Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırarak, sistem saatinin her zaman senkronize
olmasını sağlayabilirsiniz ;
apt-get install ntp ntpdate
Sisteminizin tarih ve saatini öğrenmek için “date” komutunu kullanabilirsiniz ;
debianlenny:~# date
Paz May 10 14:20:27 EEST 2009

5- Postfix, Courier, Saslauthd, MySQL, phpMyAdmin, rkhunter, binutils
Kurulumu
Biz , Postfix, Courier, Saslauthd, MySQL, phpMyAdmin, rkhunter, ve binutils paketlerini aşağıdaki
komut ile tek seferde kurucaz ;
apt-get install postfix postfix-mysql postfix-doc mysql-client mysql-server courier-authdaemon
courier-authlib-mysql courier-pop courier-pop-ssl courier-imap courier-imap-ssl libsasl2-2
libsasl2-modules libsasl2-modules-sql sasl2-bin libpam-mysql openssl courier-maildrop getmail4
rkhunter binutils

Belirttiğimiz paketleri apt servisi debian depolarından çekip sisteminize kurup, yapılandırırken
soracağı bazı tipik sorulara aşağıdaki gibi yanıt verebilirsiniz ;
Mysql için root parolası > Tahmin edilmesi güç bir parola belirleyin
Mysql root parolasını tekrarla > Parolanızı tekrar yazın
Web Tabanlı yönetim için gerekli dizinler yedeklensin mi ? > Hayır
Postfix General type of mail configuration: > Internet Site
System mail name > lenny.ozanucar.com ( gibi )
SSL Sertifikası gerekli > Tamam

Kurulum işlemleri başarıyla sonlandıkdan sonra, mysql için kücük bir ayar yapmamız gerekecek.
Biz mysql servisinin tüm ağ arayüzlerini dinlemesini istiyoruz.Bunun için /etc/mysql/my.cnf dosyasını
düzenleyerek bind-adress atırının başına # simgesini koyuyoruz.

nano /etc/mysql/my.cnf
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#bind-address
= 127.0.0.1
Mysql Servisini restart ediyoruz ;
/etc/init.d/mysql restart

Şimdi ağ kontrolünün etkin olduğunu kontrol edelim ;
Aşağıdaki Komutu çalıştırdığımızda
netstat -tap | grep mysql
Böyle bir çıktı veriyorsa çalışıyor demektir ;
debianlenny:~# netstat -tap | grep mysql
tcp

0

0 *:mysql

*:*

LISTEN

9183/mysqld

Yükleme sırasında IMAP-SSL ve POP3-SSL sertifikaları localhost adına oluşturulur.Biz bunu
değiştirelim, bu işlem için kullanılacak komutlar ve izlenecek yol aşağıdaki gibidir ;

cd /etc/courier
rm -f /etc/courier/imapd.pem
rm -f /etc/courier/pop3d.pem
….. ardından CN=localhost satırını CN=lenny.ozanucar.com olarak değiştirelim.

nano /etc/courier/imapd.cnf
[…]
CN=lenny.ozanucar.com
[…]

nano /etc/courier/pop3d.cnf
[…]

CN=lenny.ozanucar.com
Gerekli düzenlemeler yapıldıkdan sonra, tekrar SSL sertifikası üretmek için aşağıdaki iki komut
çalıştırılır ;
mkimapdcert
mkpop3dcert
…….. ve Courier-IMAP-SSL ve Courier-POP3-SSL servisleri restart edilir.
/etc/init.d/courier-imap-ssl restart
/etc/init.d/courier-pop-ssl restart

6- Amavisd-new, SpamAssassin, ve Clamav Antivirüs Kurulumları
Amavisd-new, SpamAssassin, ve ClamAV, kurulumu için aşağıdaki komutu çalıştırın ;
apt-get install amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon zoo unzip bzip2 arj nomarch
lzop cabextract apt-listchanges libnet-ldap-perl libauthen-sasl-perl clamav-docs daemon libiostring-perl libio-socket-ssl-perl libnet-ident-perl zip libnet-dns-perl

7- Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear, ve mcrypt Kurulumları
Debian Lenny sistemimize Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear, ve mcrypt kurmak için
izlenecek yol ;
Aşağıdaki komutlar ile debian depolarından ilgili paketler çekilerek kurulum işlemi yapılır :
apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils
libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap
phpmyadmin php5-cli php5-cgi libapache2-mod-fcgid apache2-suexec php-pear php-auth php5mcrypt mcrypt php5-imagick imagemagick libapache2-mod-suphp
Yapılandırma esnasındaki soruya şu şekilde cevap verebilirsiniz ;
Web server to reconfigure automatically: > Apache2

Daha sonra aşağıdaki komut ile Apache suexec, rewrite, ssl, actions ve include modullerini aktif
edelim ;
a2enmod suexec rewrite ssl actions include
PhpMyAdmin güvenliği için /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup dosyasını silelim.
rm -f /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup

… ve ardından aşağıdaki satırları /etc/phpmyadmin/apache.conf dosyasından bulup silin yada satır
başlarına # simgesini koyarak pasifleştirin ;
nano /etc/phpmyadmin/apache.conf
[...]
#
# Authorize for setup
#
<Files setup.php>
#
# For Apache 1.3 and 2.0
#
<IfModule mod_auth.c>
#
AuthType Basic
#
AuthName "phpMyAdmin Setup"
#
AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup
#
</IfModule>
#
# For Apache 2.2
#
<IfModule mod_authn_file.c>
#
AuthType Basic
#
AuthName "phpMyAdmin Setup"
#
AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup
#
</IfModule>
#
Require valid-user
#
</Files>
[...]

Apache restart ;
/etc/init.d/apache2 restart

8- PureFTPd ve Quota Kurulumu
PureFTPd ve Quota kurulumu aşağıdaki komut ile yapabilirsiniz ;
apt-get install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool
/etc/default/pure-ftpd-common dosyasını düzenleyerek, başlangıç modunu
“STANDALONE_OR_INETD=standalone” ve “VIRTUALCHROOT=true” olarak değiştiriyoruz ;
[...]
STANDALONE_OR_INETD=standalone
[...]
VIRTUALCHROOT=true
[...]
PureFTP nin düzgün çalışması için, /etc/inetd.conf dosyasını düzenleyerek aşağıdaki satırı
değiştirelim ;
nano /etc/inetd.conf

[...]
#:STANDARD: These are standard services.
#ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/pure-ftpd-wrapper
[...]
Ardından inetd servisini yeniden başlatın ;
/etc/init.d/openbsd-inetd restart
PureFTP başlatın ;
/etc/init.d/pure-ftpd-mysql start

9- Vlogger ve Webalizer Kurulumu
Vlogger ve Webalizer kurulumu için ;
apt-get install vlogger webalizer

10- Jailkit Kurulumu
Jailkit yalnızca SSH kullanıcılarını chroot ortamında çalıştırmak istiyorsanız gereklidir.
apt-get install build-essential autoconf automake1.9 libtool flex bison
cd /tmp
wget http://olivier.sessink.nl/jailkit/jailkit-2.5.tar.gz
tar xvfz jailkit-2.5.tar.gz
cd jailkit-2.5
./configure
make
make install
cd ..
rm -rf jailkit-2.5*

11- Fail2ban Kurulumu
Bunun kurulumu isteğe bağlıdır ancak önerilir, çünkü ISPConfig monitör günlük göstermeye çalışır:
apt-get install fail2ban

12- SquirrelMail Kurulumu
SquirrelMail Webmail celient kurulumu için, çalıştırılacak komut ;
apt-get install squirrelmail

Ardından aşağıdaki linki oluşturun ;
ln -s /usr/share/squirrelmail/ /var/www/webmail
……. ve SquirrelMaili konfigüre edelim ;
squirrelmail-configure

Biz Courier-IMAP/-POP3 kullanıyorsak bunu SquirrelMail e söylememiz gerekiyor
SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
--------------------------------------------------------Main Menu -1. Organization Preferences
2. Server Settings
3. Folder Defaults
4. General Options
5. Themes
6. Address Books
7. Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
9. Database
10. Languages
D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers
C Turn color on
S Save data
Q Quit
Command >> D

SquirrelMail Configuration : Read: config.php
--------------------------------------------------------While we have been building SquirrelMail, we have discovered some

preferences that work better with some servers that don't work so
well with others. If you select your IMAP server, this option will
set some pre-defined settings for that server.
Please note that you will still need to go through and make sure
everything is correct. This does not change everything. There are
only a few settings that this will change.
Please select your IMAP server:
bincimap = Binc IMAP server
courier = Courier IMAP server
cyrus
= Cyrus IMAP server
dovecot = Dovecot Secure IMAP server
exchange = Microsoft Exchange IMAP server
hmailserver = hMailServer
macosx = Mac OS X Mailserver
mercury32 = Mercury/32
uw
= University of Washington's IMAP server
quit
= Do not change anything
Command >> courier
Command >> courier
imap_server_type = courier
default_folder_prefix = INBOX.
trash_folder = Trash
sent_folder = Sent
draft_folder = Drafts
show_prefix_option = false
default_sub_of_inbox = false
show_contain_subfolders_option = false
optional_delimiter = .
delete_folder = true
Press any key to continue... Bir Tuşa basın
SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
--------------------------------------------------------Main Menu -1. Organization Preferences
2. Server Settings
3. Folder Defaults
4. General Options
5. Themes
6. Address Books
7. Message of the Day (MOTD)
8. Plugins

9. Database
10. Languages
D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers
C Turn color on
S Save data
Q Quit
Command >> S

Ardından Q ile yapılandırmadan çıkın.

Yapılandırmalar başarıyla sonlandıkdan sonra http://lenny.ozanucar.com/webmail/ adresinden veya
http://192.168.1.88/webmail adresinden SquirrelMail e bağlanabilirsiniz.

13- ISPConfig 3 Kurulumu
ISPConfig yazılımının güncel versiyonunu sourceforge.com adresinden temin edebilirsiniz.
Kurulum aşamaları aşağıdaki gibidir ;
cd /tmp
wget http://downloads.sourceforge.net/ispconfig/ISPConfig-3.0.1.tar.gz?use_mirror=
tar xvfz ISPConfig-3.0.1.tar.gz
cd ispconfig3_install/install/
Bir sonraki adım olarak aşağıdaki komutu çalıştırın ;

php -q install.php
debianlenny:/tmp/ispconfig3_install/install# php -q install.php
Not : ISPConfig3 kurulumunu başlattığınızda aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz ;
“Notice: Undefined variable: distver in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135”
Aşağıdaki dosyayı nano ile açın ;
/tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php
73. Satırdaki

if(trim(file_get_contents('/etc/debian_version')) == '5.0' ||
trim(file_get_contents('/etc/debian_version')) == 'lenny/sid') {

alttaki satır ile değiştirip;

if(substr(trim(file_get_contents('/etc/debian_version')),0,3) == '5.0' ||
trim(file_get_contents('/etc/debian_version')) == 'lenny/sid') {

kuruluma tekrar başlayın.

Basit kurulum aşamalarından sonra ispconfig3 web arabirimine http://ipadresiniz:8080
bağlantısından erişebilirsiniz.

Kaynaklar ;
-

www.debian.org
www.ispconfig.org
www.sourceforge.com
www.howtoforge.com
….

