
48K BİLİŞİM VE INTERNET TEKNOLOJİLERİ

LINUX SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

LINUX WEB HOSTING VE SİSTEM
YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı;
Bu eğitim Linux tabanlı işletim sistemleri ve kullanımı hakkında temel bilgileri ,ayrıca yine Linux
tabanlı  web  sunucularının  kurulumu,yönetimi,bakımı  ve  güncellenmesi  konularında  uzmanlık
bilgilerini vermeyi amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için :48k Bilişim ve Internet Teknolojileri İzmir / Telefon: 0 850 333 13 64

Katılımcıda aranan gereksinimler;
• İşletim sistemini (Microsoft Windows,Linux,Apple MacOS gibi) kullanabilen,

• Temel  olarak  network  bilgisine  sahip olan.Örneğin  bir  bilgisayara  ip  adresi  atayabilmek

veya bir modem ile PCyi internete bağlayabilmek vb.

• Linux tabanlı işletim sistemlerine karşı meraklı olmak veya temel bilgiye sahip fakat kendini

geliştirmek isteyen

• Internet  ve  network,network  servisleri,hosting,sistem  yönetimi,ağ  yönetimi  konularında

kendini geliştirmek isteyen herkes eğitimimize katılabilir.

Eğitim sonunda katılımcı;

Çalıştığı kurumda veya işletmede mevcut Linux sunucu sistemlerini yönetebilir hale gelecektir.IT
planlarına  Linux tabanlı  sunucu işletim sistemlerini  de  dahil  ederek  kurumundaki  ağ  sistemleri
üzerinde kontrolünü arttıracaktır.Linux ile bilişim altyapı çözümleri oluştururken BT maliyetlerini
de düşürebilecektir.

Bunun  yanısıra  katılımcının  görev  yapmakta  olduğu  kurumun  verimerkezlerinde  bulunan
web,eposta,dns,veritabanı gibi servisleri sağlayan kiralık sunucuların yönetimini yapabilecektir.

Herhangi bir kurumda çalışmayan,BT dünyasına yeni adım atan kursiyerlerimizin iş başvuru alanı
genişleyecektir.



Kursiyerler eğitim sonunda dünyanın heryerinde geçerliliği  olan bazı  sertifikasyon (örnek: LPI)
eğitimlerinde verilen bilginin büyük kısmını bu eğitimde almış olacaklardır.

Kimler katılabilir?
Bilişim dünyasına  bir  adım atmak isteyen,kendini  geliştirmek  isteyen  kişiler  veya  IT personeli
olarak  çalışmakta  olduğu  işyerindeki  sistemlere  hakimiyet  sağlamak  isteyenler  bu  eğitime
katılabilir.

Eğitim Programı

A.GİRİŞ
Internet,arama  motorları,websitesi,forum,blog,eticaret,domain,http,ftp,hosting,websitesi,e-
mail,sunucu,network,dns,router,tcp/ip kavramlarının tanımları ve örneklerle açıklanması.

Internet nasıl çalışır?

Sunucu,istemci ilişkisi nedir?

Tcp/IP nedir?

Gerçek IP,Lokal Ip Nedir,Nasıl kullanılır?Kullanım Şartları Nelerdir?

Alanadı nedir?

Hangi alanadlarını kullanabiliriz.Eski ve yeni nesil alanadları.

Alanadı Nedir? Nasıl alınır?Kullanım şartları nedir?

B.LİNUX VE LİNUX TABANLI İŞLETİM SİSTEMLERİ
Linux ve Linux tabanlı işletim sistemleri tanıtımı

Redhat ve Debian gibi yaygın kullanılan işletim sistemleri

Linux tabanlı işletim sistemlerinde;

Kurulum,

Shell (komut satırı) kullanımı,komutları

Dosya sistemleri,izinler ve hakların oluşturma,değiştirme

Genel konfigurasyonları,

Dosya ve klasör yapılandırmaları,

Temel Network Ayarları,

Yazılım kurulumları,Debian ve Redhat türevlerinde paket depolarının kullanımı,

Iptables Firewall kullanımı



Linux tabanlı sistemlerde en çok kullanılan network servislerinin tanıtımı,

Aşağıdaki başlıklarda yer alan network servislerin kurulum ve yapılandırılması örnek senaryolar ile
uygulamalar ile birlikte yapılacaktır ;

• Dosya paylaşım sunucuları,Samba ve NFS sunucuların yapılandırması 

• Rsync ile yedekleme 

• SSH servisi 

• Linux ağ geçidi hizmetleri,iptables güvenlik duvarı ve maskeleme 

• Squid Proxy web vekil sunucusu 

• DHCP 

• OpenVPN 

C.WEBSİTELERİ VE WEB SUNUCU SİSTEMLERİ NASIL
ÇALIŞIR?
Bir web server kuralım.

1.Alanadı ve DNS
Bir websitesi kurmak için nelere ihtiyacımız vardır?Neden barındırma?

Alanadı seçimi:Örnek bir alanadı satın alımı.

DNS Server nedir?

DNS’in hiyerarşik yapısı,root dns sunucular.

DNS Sunucular

DNS Kayıt Türleri

DNS Çözümleyiciler (resolver dns),DNS Önbellekleme (DNS Caching)

Örnek  uygulama:  BIND  DNS  Sunucusunun  kurulumu  ve  yapılandırılması,alınan  alanadı
kayıtlarının ve nameserver bilgilerinin konfigurasyonu,DNS Test Araçları,Raporlama Araçları ve
test,raporlama uygulaması

2.FTP Sunucu
FTP Nedir,FTP protokolu nasıl çalışır?

Pasif ftp,ascii,binary dosya transferleri nasıl?

Anonim FTP,FTPS

Örnek Uygulama:FTP Sunucu kurulumu,alanadı kurulan websunucuya dosya transferi.

2.Web Sunucu
Http Nedir?



Tarayıcı (istemci) – Sunucu ilişkisi

Virtual Hosting Nedir?

Web sunucu yazılımlarına genel bakış,artıları,eksileri

Örnek Uygulama: Linux işletim sistemine Apache web sunucusu kurulumu ve yapılandırması,örnek
alanadının hosting yapılandırılması ve yayınlanması

2.1.Programlama  Dilleri,Hazır  Yazılımlar  ve  Veritabanı
Sunucuları
Linux tabanlı web sunucularında kullanılan programlama dilleri genel tanıtımı.

Apache Web sunucuya PHP programla dili desteğinin yapılandırılması.

Sistem yönetimi açısından dinamik websiteleri

MySQL Veritabanı Sunucusu ve Apache-PHP ile ilişkisi ve entegrasyonu

PHP ile yazılmış en sık kullanılan hazır yazılımlar ile ilgili sık rastlanılan hatalar,çözüm yolları.

Sistem yönetimi için MySQL Araçları ve kullanımı

3.E-Posta Sunucuları

Nasıl Çalışır? DNS ve E-Posta ilişkisi.

E-Posta sunucuları hakkında genel bilgi ve türlerine göre ayırımı,

Kurumsal iş birliği yazılımları Microsoft Exchange rakipleri

E-Posta iletişiminde kullanılan protokoller (SMTP,POP,IMAP)

Antispam ve antivirus Sistemleri

E-posta istemciler ve konfigurasyonu,açık kaynak kodlu yazılımlar hakkında bilgi

İleri düzey e-posta sunucu ayarları

Bölüm sonu Genel Örnek Uygulama:

Tüm bileşenleri ve hosting kontrol paneli ile bir web sunucusu kurulumu

D.UYGULAMALAR
Web sunucularında Hosting Kontrol Yazılımlarının (hosting paneller) kurulumları

Zimbra E-posta ve ortak çalışma sunucusunun kurulumu

E-Mail : egitim@linux-destek.com , egitim@48k.com.tr Telefon : 0 850 333 13 64 

Ofis Adresi : 200 Sok. No:12/B Bornova / İzmir
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