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FreeBSD Nedir ? 
 

FreeBSD® x86 Uyumlu, DEC Alpha, IA-64, PC-98 ve UltraSPARC® mimarileri 

için ileri seviye bir işletim sistemidir. Berkeley’deki Kaliforniya 

Üniversitesi’nde geliştirilmiş UNIX® türevi olan BSD’yi temel almıştır. 

FreeBSD birçok kişi tarafından geliştirilmekte ve devam ettirilmektedir. 

Ayrıca başka mimariler için geliştirim değişik aşamalardadır. 

 

Neler Yapabilir ? 
FreeBSD® ileri seviyede ağ, performans, güvenlik ve uyumluluk özellikleri 

sunar. Bu özellikler ticari olan bazı işletim sistemlerinde bile 

bulunmamaktadır. 

 

Donanım kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak binlerce simultane kullanıcı 

prosesi için tepki zamanlarını en iyi seviyede tutar, çok ağır yükler altında 

dahi güçlü ağ servisleri sunmaya devam eder. Yapılan karşılaştırmalı 

değerlendirmelerde Linux 2.6.22 veya 2.6.24 çekirdeklerine göre %15 daha 

fazla performansa sahip olduğu ortaya konulmuştur. 

 

"Preemptive multitasking" özelliği ile ağır işlerde bile dinamik öncelik 

ayarlaması ile uygulamalar ve kullanıcılar arasında eşit ve adil bir paylaşım 

sağlayabilirsiniz. 

 

Çok Kullanıcı desteği pek çok kişi aynı anda FreeBSD sistemine ulaşıp eş 

zamanlı olarak pek çok şey yapabilir. Bu şu anlama gelir, örneğin; sisteminiz 

yazıcı ve teyp sürücülere sahip olabilir ve bunları network üzerinden tüm 

kullanıcılara paylaştırabilir ve kullanıcılara kişi, grup bazında sınırlama 

koyabilirsiniz. Sistem kaynaklarını aşırı yüklenmeye karşı korumuş 

olursunuz. 

 

Kuvvetli TCP/IP desteği ile endüstri standardı olan SLIP, PPP, NFS, DHCP ve 

NIS desteği. Bu sisteminizi kolaylıkla bir dosya sunucusu olarak 

yapılandırmanızı, e-mail servisi vermenizi ve şirketinizin web sayfasını 

yayınlamanızı, FTP, routing and firewall (güvenlik) servislerinden 

faydalanmanızı sağlamak anlamına gelir. 

 

Hafıza Koruması Uygulamalar (veya kullanıcılar) diğerinin hafıza bölgesine 

ulaşamazlar. Bir uygulama çöktüğünde diğerleri bundan etkilenmezler. 
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Güçlü İnternet Çözümleri 
FreeBSD® ideal bir İnternet ya da İntranet sunucusu olabilir. Ağır ağ 

yüklerinde sağlam ağ hizmetleri verecek yapıdadır ve aynı anda çalışan 

binlerce işleme cevap vermek için sistem hafızasını verimli bir şekilde 

kullanır. FreeBSD® ile birlikte çalışan uygulama ve servisler vardır. 

 

Kaya gibi sağlam TCP/IP yapısı sayesinde FreeBSD genel internet servislerinin 

vazgeçilmez sistemidir. Aşağıdaki servisleri başarıyla verir: 

 FTP sunucusu 

 World Wide Web Sunucusu (standard veya [SSL]) 

 Firewalls and NAT (IP masquerading) Gateways. 

 Electronic Mail Sunucusu 

 USENET News or Bulletin Board Systems 

ve daha fazlası... 

 

Nerelerde Kullanılır ? 
Bu özellikleri sayesinde FreeBSD®, internette büyük ve kapsamlı sitelerde 

(Yahoo!, Hotmail, Apache, Be, Inc., Blue Mountain Arts, Pair Networks, 

Whistle Communications, BSDi, vb.) rahatlıkla kullanılır. 

 

Eğitim: Bilgisayar Bilimleri öğrencisi misiniz veya mühendislik alanıyla mı 

ilgilisiniz? İşletim sistemlerini öğrenmek için bundan daha iyi bir yol olamaz. 

FreeBSD geliştiricilerinin tecrübesi ile bilgisayar mimarisini ve ağ 

uygulamaları elinizde. Serbestçe ulaşabileceğiniz çok kullanışlı CAD, 

matematiksel ve grafik tasarım paketleri ile ilgi duyduğunuz diğer işlerinizi 

de yapabilirsiniz! 

 

Araştırma: FreeBSD'nin tüm koduna ulaşabilirsiniz. Bu özelliğiyle FreeBSD 

işletim sistemi araştırmaları ve diğer bilgisayar branşları için mükemmel bir 

platformdur. FreeBSD ile özel lisans sınırı olmaksızın, sınırsız bir serbestlikte 

çalışabilirsiniz. Hatta tartışma grupları kurabilir fikirlerinizi paylaşabilir, 

tartışabilirsiniz. 

 

Networking: Yeni bir router'a mi ihtiyacınız var? yada bir isim sunucusuna 

(DNS) ?, Yerel ağınızı dışarıdan gelecek saldırılardan koruyacak bir firewall'a? 

FreeBSD bir köşede duran, kullanılmayan 386 veya 486'nızı kolaylıkla gelişkin 

bir router veya paket filtreleme yapabilen bir firewall'a dönüştürebilir. 

 

X Window İş İstasyonu: Pek çok ticari sistemin içinde gelen X Window 

sistemi FreeBSD ile de gelir. Ama FreeBSD pahalı olmayan çok isabetli bir 
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çözümdür. Bir X terminalden farklı olarak, eğer merkez sunucunuza fazla 

yüklenmek istemezseniz FreeBSD pek çok uygulamayı yerel olarak 

çalıştırmayı destekler. FreeBSD disksiz olarak boot edip, çalışabilir. Bu sayede 

kişisel iş istasyonunuzu çok ucuza mal edebilirsiniz. Ve yönetimi çok kolay 

olur. 

 

Yazılım Geliştirme: Temel FreeBSD sistemi meşhur GNU C/C++ derleyicisi ve 

debuggeri ve diğer geliştirme araçları ile dolu olarak gelir. FreeBSD kaynak 

kodu ve binary şekilde CDROM'da ve FTP ile elde edilebilir. 

 

Binlerce Uygulamayı Çalıştırabilirsiniz 
FreeBSD kalitesi günümüzde kullanılan düşük maliyetli PC donanımları ile 

birleşince mevcut ticari UNIX® masaüstü sistemlere çok ekonomik bir 

alternatif olmaktadır. FreeBSD masaüstü ve sunucu uygulamaları için hazır 

durumdadır. 

 

FreeBSD Ücretsizdir 
Bu özelliklere sahip bir işletim sisteminin yüksek fiyatlar ile satılacağını 

düşünebilirsiniz fakat FreeBSD ücretsiz bir işletim sistemidir ve bütün kaynak 

kodu ile beraber gelir. 

 

Ücretsiz, açık kaynak kodlu oluşu, akla ‚ticari ürünler kadar başarılı 

olamayacakları‛ düşüncesini getirse de açık kaynak kodlu yazılımlarla ciddi 

anlamda ağ trafiğinizi düzenleyebilmeniz mümkündür. Açık kaynak kodlu 

yazılımların önemi imza ücretinin olmaması, kendi imzalarınızı yazabilmeniz 

ve insan kaynağının masraf kapısı düşüncesinin ortadan kaldırılması olarak 

belirtilebilir. Ayrıca ticari ürünlerin bazı ciddi handikapları da bulunmaktadır. 

Yanlış yüklenen bir imzanın ağınızda ciddi sıkıntılar ortaya çıkarması 

olası yaşanacak senaryolardandır. Bu gibi durumlarda kapalı kutunun üretici 

firmasının sorunun neden kaynaklandığını  bulup size uygun çözüm üretmesi

ni  beklemekten başka çareniz yoktur. 
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pfSense’in ABC’si 
 

pfSense, güvenlik duvarı ve yönlendirici olarak uyarlanmış, özgür, açık 

kaynaklı, özelleştirilmiş bir FreeBSD dağıtımıdır. Güçlü ve esnek bir güvenlik 

duvarı ve yönlendirici platformu olmasına ek olarak, uzun bir özellik listesine 

ve paket sistemine sahiptir. Bu paket sistemi işletim sistemine kolay genişleme 

esnekliği vermesinin yanı sıra dağıtımda güvenlik açıkları oluşmasını da 

engellemektedir. pfSense yayınlandığı günden bu yana 1 milyondan fazla 

indirilme sayısına ulaşmış, tek PC’den oluşan küçük ağlarda; binlerce ağ 

cihazına sahip büyük işletmelerde, üniversitelerde ve diğer organizasyonlarda 

sayısız kurulumla kendini kanıtlamıştır.  

 

PfSense başta paket filtreleme ve içerik filtreleme olmak üzere pek çok amaca 

hizmet edebilecek bir yapıya sahiptir. Özellikle içerik filtreleme ihtiyacının 

bulunduğu ağlarda kullanılabilecek ideal çözümlerden birisi olarak 

görünmektedir. 

 

PfSense oldukça geniş bir yönetim paneline sahiptir. Zaman zaman, içerisinde 

kaybolsanız da yönetim paneli kullanışlı ve kolay bir yapıya sahiptir. Şu an 

için bu yönetim paneline bulunabilecek en büyük kusur Türkçe desteğinin 

olmaması olarak görülebilir. 

 

 

 

Güvenlik Duvarı  
 Kaynak veya Hedef IP, Protokol, kaynak veya hedef porta(UDP/TCP 

trafiği için) göre filtreleme, 

 Kural tabanlı olarak bağlantıları kısıtlayabilme, 

 İşletim sistemine göre paketlerin geçişine izin verebilme veya 

engelleme, 

 Her kural için kayıt tutma ya da tutmama, 

 Her kural için politika tabanlı yönlendirme (Özellikle yük dengeleme, 

failover, çoklu geniş ağ bağlantısı yönetimi), 

 IP, ağ veya portların Alias sistemi kullanılarak gruplanabilmesi, 

 Transparan 2. katmanda güvenlik duvarı uygulayabilme, 

Minimum Donanım İhtiyacı 

İşlemci  : 100 Mhz Pentium 

Bellek : 128 MB 

Disk : 1 GB 

Kurulum için CDROM 
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 Paket normalleştirme (Normalization). 

 

Durum (State) Tablosu  
 Ayarlanabilir durum tablo boyutu. Varsayılan durum tablo boyutu 

10000 durumdur, ancak bu istenilen şekilde, ihtiyaca göre 

değiştirilebilir.  

- Her kural için  

o İstemci Bağlantı sayısı kısıtlanabilir 

o Hedef sunucuya yapılacak bağlantı sayısı kısıtlanabilir 

o Saniyede açılabilecek bağlantı sayısı kısıtlanabilir 

o Durum zaman aşımı değerleri ayarlanabilir. 

o Durum çeşidi ayarlanabilir (keep state, modulate state, 

synproxy) 

o Durum tablosu optimizasyonu  

o Normal: Varsayılan algoritma 

o Yüksek gecikme(High Latency): Uydu bağlantıları gibi yüksek 

gecikmeye sahip linklerde kullanılabilir, durum tablolarının 

normalden daha uzun süre tutulmasını sağlar. 

o Agresif(Aggressive): Bağlantıların daha kısa zamanda 

sonlandırılmasını sağlar 

o Tutucu (Conservative): Legal bağlantıların daha uzun süreli 

hafızada tutulmasını sağlamaya çalışır. 

 

Adres Dönüşümü (NAT)  
 Port yönlendirme, port aralıkları ve birden fazla IP kullanılarak. 

 Birebir Adres Dönüşümü (Bi-nat) IP'ler ve ağlar için 

 Adres Dönüşümü Yansıtma: Yerel ağdaki cihazların yerel ip adresine 

sahip sunuculara dış IP adreslerinden ulaşabilmelerini sağlar. 

 

Yük Dengeleme (Load Balancing)  
 Dışarı yönde yük dengeleme: Birden fazla geniş alan ağ bağlantısının 

yerel ağlara kullandırılmasını ve hata denetimi yapılarak sorun 

hatlardan çıkışın engellenmesini sağlar. 

 İçeri yönde yük dengeleme: Birden fazla sunucunun aynı servisi tek 

bir sunucu gibi vermesini sağlar. Ping paketlerine yanıt vermeyen 

sunucular otomatik olarak servis havuzundan çıkartılacaktır. 

 

VPN  

PfSense, VPN için üç seçenek sunmaktadır. IPSec, OpenVPN, PPTP. 
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Raporlama ve İzleme (Reporting and Monitoring)  
 

RRD Grafikleri:  

RRD grafikleri geriye dönük olarak, aşağıdaki bilgileri sağlar.  

 CPU kullanımı 

 Toplam throughput 

 Güvenlik duvarı durum tablosu (state table) 

 Her arabirim için ayrı ayrı throughput değerleri 

 Her arabirim için ayrı ayrı saniyede geçen trafik miktarı  

(Per second rates) 

 Geniş alan ağ arabiriminden (WAN) ağ geçitlerine ping erişim 

süreleri 

 Trafik şekillendirmesi (traffic shaping) yapılan sistemlerde kuyruk 

grafikleri 

 

Gerçek Zamanlı Bilgilendirme  

 SVG grafikleri gerçek zamanlı olarak arabirimler üzerinden geçen 

trafiği görüntülemektedir. 

 

Dinamik DNS 
Dinamik DNS servisi aşağıdaki sağlayıcılar kullanılarak dinamik IP 

adreslerinize dns servisi hizmeti sağlanmasına olanak verir.  

 DynDNS 

 DHS 

 DyNS 

 easyDNS 

 No-IP 

 ODS.org 

 ZoneEdit  

 

Kontrollü Hizmet Portalı (Captive Portal) 
Captive Portal hizmeti, ağ hizmeti alınabilmesi için kullanıcıların 

yetkilendirilmesini veya bir sayfaya tıklayarak geçiş yapmasını sağlayan bir 

hizmettir. Bu hizmet özellikle kablosuz kamuya açık alanlarda kullanılabildiği 

gibi, kurumsal ağlarda kablosuz ağlara ekstra bir güvenlik katmanı 

sağlanması için kullanılabilmektedir. Captive Portal hizmetiyle aşağıdaki 

ayarlamalar yapılabilmektedir. 

 Bir istemci ip adresinden açılabilecek toplam bağlantı sayısı 

(Maximum concurrent connections) sınırlanabilir. 

 Idle timeout: Belli bir zamandan fazla süredir işlem yapmayan 

istemcilerin bağlantıları kesilir. 

 Hard timeout: Tanımlanmış bir zaman sonra tüm istemcilerin 

bağlantıları kesilir. - Logon Pop-up penceresi: Bağlantı açıldıktan sonra 

bir log-off penceresinin gösterilebilir. 
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 URL Yönlendirme: Yetkilendirme başarıyla yapıldıktan sonra 

kullanıcılar tanımlanmış olan belli bir URL adresine yönlendirilebilir. 

 Yetkilendirme seçenekleri: Üç adet seçenek mevcuttur.  

o Yetkilendirme yok: Kullanıcı sadece portal sayfasına tıklar ve 

gerekli bilgileri doldurur. 

o Yerel kullanıcı yönetimi: Kullanıcılar için PfSense üzerinde 

yerel bir kullanıcı veritabanı kullanılır. 

o Radius yetkilendirmesi: Kurumsal ağlarda ve Servis 

sağlayıcılarda genellikle tercih edilen bir yetkilendirme 

şeklidir. Microsoft Active Directory veya farklı Radius 

sunucularından kullanıcıların doğrulanmasını sağlayabilmek-

tedir. 

 HTTP veya HTTPS: Kullanıcı yetkilendirmesi http veya https portal 

sayfası üzerinden yapılabilmektedir. 

 Dosya Yöneticisi: Portal sayfasına farklı sayfalar ve/veya resimler 

yüklenebilmesi sağlanabilir.  

 

pfSense ile Kullanılabilecek Paketlerden Bazıları 
 

Dashboard:  
Sisteminize kurulu pfSense’e giriş yaptığınızda karşınıza CPU, RAM, Disk 

kullanımı gösteren bir ekran gelir. Bu ekranı daha gelişmiş özelliklerle donatıp 

ağınızı anlık takip altında tutabilirsiniz. 

 

SquidGuard:  
 Squid'le birlikte kullanılan bir kara liste uygulamalı URL yönlendiri-

cisidir. 

 SquidGuard ile istenilmeyen sitelere erişim yapılması engellenir ve 

trafik bir URL'ye yönlendirilir. 

 Geriye dönük kayıt tutulabilir. 

 Hazır ve internetten otomatik güncellenen kara liste sayesinde sadece 

engellenmesi istenilen kategoriler (porno, kumar vs.) belirtilir ve 

bunlar otomatik olarak engellenir. 

 Sitelere IP adresleri ile erişilmesi engellenebilir. 

 

BandwidthD:  
BandwidthD ağların trafiklerini takip ederek, bunların html grafiklerini 

oluşturur. Grafikleri IP bazlı olarak hazırlanmaktadır ve ön tanımlı olarak 2 

günlük, 8 günlük, 40 günlük ve 400 günlük periyotlarla gösterilmektedir. 

Buna ek olarak, her ip adresinin kullanımı 3.3 dakikalık, 10 dakikalık, 1 saatlik 

ve 12 saatlik CDF formatında veya bir veri tabanında  tutulabilmektedir.  
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Siproxd:  
Siproxd SIP protokolü için bir vekil (proxy) / maskeleme  (masquerading) 

sunucusudur. Özel IP (Private IP) ağlarında yer alan SIP istemcilerinin kayıt 

işlemlerinin(registration) ele alınmasını ve SIP mesaj başlıklarının Adres 

Dönüşümü (NAT) arkasından bağlantı kurulabilmesi için uygun şekilde 

yeniden yazılmasını sağlar. 

 

DNS Server:  
PfSense kendi üzerinde dns sunucusu tutulmasını ve bunların servisinin 

verilmesini sağlamaktadır. 

 

imspector:  
Imspector MSN, Jabber / XMPP, AIM, ICQ, Yahoo gibi mesajlaşma 

yazılımlarının görüntülenmesini(görüşmeler görüntülenebilir ve/veya kayıt 

altına alınabilir), engellenmesini veya içerik denetimi yapılmasını sağlar. 

 

Lightsquid:  
LightSquid squid tarafından üretilen URL kayıtlarının bir html sayfası 

şeklinde ve IP/Host/URL tabanlı olarak görüntülenebilmesini sağlar. 

 

Freeradius:  
Freeradius özgür ve açık kaynak kodlu bir radius yazılımıdır. PfSense 

üzerinde radius uygulanabilmesini sağlar. 
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pfSense Kurulumu 
 

pfSense kurulumuna başlamadan önce kurulum yapacağımız pfSense 

sürümüne ait CD kalıbını  

http://www.pfsense.org/index.php?option=com_content&task=view&id=58&It

emid=46  

adresinden indirdikten sonra bir CD’ye yazmalıyız. 

 

Bu işlemi yaparken aklımıza ‚şimdi benim tüm ağ sistemimi bu 55~60 MB. 

boyutundaki bu yazılım mı koruyacak ?!‛ sorusu gelebilir. Bu sorunun cevabı 

ise pek kısa ve net: ‚EVET !‛ 

 

Ana gövdesi 55 MB olan bu programın diskte kapladığı alan daha sonrasında 

pfSense’de kuracağınız paketlerle birlikte artacaktır. Ancak her şeye rağmen 

üreticilerin yeterli gördüğü donanım özelliklerine bakacak olursak disk için 1 

GB. yeterli. 

 

ISO dosyasını uygun şekilde bir CD’ye yazdıktan sonra kurulum yapacağınız 

bilgisayara takmanız ve sistemi CD’den boot etmeniz gerekmektedir. 

 

http://www.pfsense.org/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=46
http://www.pfsense.org/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=46
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Bu ekran üzerinde öngörülen 10 sn.lik bekleme süresini atlamak için direk 

ENTER düğmesine basabilirsiniz. Böylelikle default seçenek olan 1 devreye 

sokulacak ve bilgisayarınız pfSense ile boot edilmeye başlayacaktır. 

 

pfSense birbirini takip eden bir dizi işlem sayesinde donanımınızla tanışacak 

ve ağ yapınızda VLANs (sanal özel ağlar) kurmak isteyip-istemediğinizi soran  

aşağıdaki ekranı karşınıza getirecek: 

 

Şu an için bu seçeneği göz ardı edeceğim. Bunun için klavyeden ‚n‛ tuşuna 

basarak bir sonraki adıma geçiyorum. 
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Bu adımda pfSense, donanımımızda tespit ettiği ethernet kartlarını ve bunlara 

atadığı etiketleri gösteriyor. Bize düşen iç ağa bakacak LAN bacağına, dış ağa 

çıkacak WAN bacağına hangi kartı atamak istiyorsak onu tespit etmek<  

Enter the LAN interface name or ‘a’ for auto-detection: < 

Enter the WAN interface name or ‘a’ for auto-detection: < 

Bu kuruluma göre LAN bacağı için ‚em0‛, WAN bacağı için ‚em1‛ tercih 

edildi. 

 

Bu aşamada klavyeden ‚a‛ harfine basarak bu atama işlemini bilgisayarın 

bizim yerimize yapmasını sağlayabiliriz. 

 

 

Son olarak ek bir ağ arabirimi seçmek isteyip istemediğimizi soran:  

 ‚Enter the Optional 1 interface name or ‘a’ for auto-detection (or nothing if 

finished):‛ yönergesini yalnızca ENTER tuşuna basarak geçelim. 

 

 

‚Do you want to proceed [y¦n]‛ sorusuna ‚y‛ yanıtını verip pfSense’in işlem 

yapmasını bekleyelim. Diğer sayfadaki pfSense hoş geldiniz ekranını 

gördüğünüzde pfSense güvenlik duvarınız çalışan CD olarak hizmetinizdedir. 

http://www.hwturk.com/wp-content/uploads/2009/05/pfsense-kurulum-07.jpg
http://www.hwturk.com/wp-content/uploads/2009/05/pfsense-kurulum-07.jpg
http://www.hwturk.com/wp-content/uploads/2009/05/pfsense-kurulum-07.jpg
http://www.hwturk.com/wp-content/uploads/2009/05/pfsense-kurulum-07.jpg
http://www.hwturk.com/wp-content/uploads/2009/05/pfsense-kurulum-07.jpg
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Bu ekranda LAN ve WAN ağ arabirimlerinin hangileri olduğu, bu 

arabirimlerin hangi IP adreslerini ne olduğu görülebilir. Bu alanın altında 

pfSense seçenekleri görüntülenir. 

 

Halihazırda pfSense CD üzerinden çalışır vaziyette. Kullanılabilir. Ancak 

pfSense’sin daha rahat ve hızlı çalışabilmesi için bilgisayar kurulumu 

yapmakta fayda var. Bunun için pfSense console setup kısmındaki 99 

kullanacağımız menü öğesi olacak. ‚Enter an option:‛ kısmına 99 yazıp 

ENTER’e basmanız yeterli. 

 

Kurulum başladığında ekrana aşağıdaki gibi yapılandırma ekranı gelecektir: 

 

Eğer standart olarak İngilizce Q düzeninde gelen klavye düzenini değiştirmek  

isterseniz ‚<Change Keymap (default)>‛ seçeneği ile değiştirebilirsiniz.  
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Bir sonraki adıma geçebilmek için ‚<Accept these Settings>‛ komutu 

seçildikten sonra bu kez kurulum seçeneklerinin olduğu aşağıdaki pencere 

açılacaktır. Bu aşamada hızlı ve kolay bir kurulum yapmak için ‚<Quick/Easy 

Install>‛seçilebilir ya da HDD’yi yeniden boyutlandırmak, yükleme alanlarını 

kendiniz belirlemek için ‚<Custom Install>‛ da seçilebilir. Ama gerek yok. Bu 

noktada pfSense bizim için gerekli tüm ayarları kendisi yapabiliyor. Onun için 

‚<Quick/Easy Install>‛ seçeneğini tıklatıyorum. 

 

Bu kez ekrana aşağıdaki ikaz penceresi geliyor: 
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İşlemi <OK>’ledikten sonra pfSense bir dizi yapılandırma ayarı ve kurulumu 

kendisi yapıyor. Bu noktada bize düşen sadece birkaç dakika beklemek. Daha 

sonra aşağıdaki yönerge penceresi açılacaktır. Bu ekranda kullandığımız 

donanıma ait işlemci yapısıyla alakalı tercih yapmamız gerekecek. 

 

Eğer tek işlemcili bir bilgisayara sahip iseniz ‚<Uniprocessor kernel (one 

processor)>‛ kullanabilirsiniz. Çok işlemcili bir donanım üzerinde kurulum 

yapıyorsanız ‚<Symmetric multiprocessing kernel (more than one 

processor)>‛ seçeneğini kullanabilirsiniz. Özel bir donanıma gömülü çalışacak 

bir kurulum söz konusu ise (VGA konsol ve klavye desteği olmayan) 

‚<Embedded kernel (no vgga console, keyboard)>‛ seçeneğini 

kullanabilirsiniz. Eğer pfSense geliştiricisi olmaya karar vermişseniz içerisinde 

geliştirici araçları bulunan ‚<Developers kernel (includes GDB, etc)>‛ 

seçeneğini kullanabilirsiniz.  

 

Biz ‚<Uniprocessor kernel (one processor)>‛ komutunu seçerek devam 

ediyoruz. Donanım yapınıza göre yine 1~2 dk. sürecek bir kurulum 

işleminden sonra pfSense’in diskinize başarı ile kurulduğuna dair aşağıdaki 

pencereyi görmüş olmanız –bu makine üzerinden yapacağınız- işinizi 

kabaladığınız anlamına gelir. 

 

CD sürücüden pfSense CD’sini çıkardıktan sonra ‚<Reboot>‛ yaparak 

pfSense’i hoşâmedi eyleyebilirsiniz. Bu noktada bilmeniz gereken bir şey var. 
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Herhangi bir bilgisayardan pfSense ana makinasına erişmek için size lazım 

olacak kullanıcı adı ve şifreyi unutmamanız. Bunlar default olarak pfSense 

tarafından atanır. Ancak siz arzu ederseniz daha sonra değiştirebilirsiniz de.  

 

Kullanıcı adı: admin 

Şifreniz: pfsense 

 

Yerel Ağın (LAN) IP Adreslerinin Ayarlanması 
Sisteminiz yeniden açıldığında ekrana aşağıdaki gibi bir ekran gelir. Eğer 

gelmişse problem yok, devam edebilirsiniz. (Dikkat ederseniz bir önceki 

adımda kullanmış olduğumuz kurulum seçeneği olan 99 artık yok.) Yok eğer 

daha farklı bir ekranla karşılaşmışsanız bir yerlerde eksik/yanlış yapılan bir 

işlem var demektir. 

 

Sizin yapmış olduğunuz kurulumda LAN ve WAN bacakları için atanan IP 

numaraları farklı olabilir, sorun değil. Yapacağınız değişikliklerin nereyi 

etkileyeceğini bilmeniz yeterli. LAN sizin yerel ağınız. WAN ise modem 

aracılığı ile bilgisayarınıza gelen internet ağınız.  

 

Yerel ağınız ile ilgili ayarları yapabilmek için ‚pfSense console 

setup‛menüsünden ‚Set LAN IP address‛ komutunu seçmelisiniz. Bunun 

için ‚Enter an option:‛ kısmına 2 yazıp ENTER’a basın. 
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Bu ekranda yerel ağımız için pfSense tarafından atanmış olan 192.168.1.1 IP 

adresini istediğimiz başka bir IP numarasıyla değiştiriyoruz. Burada dikkat 

etmemiz gereken bir nokta sistemimizin WAN bacağı ile LAN bacağına ait IP 

aralığı aynı IP takımından olamaz. Örneğin: 

AĞ AYAĞI OLMAZ OLMAZ OLMAZ OLUR 

LAN 10.0.0.1 192.168.0.1 155.155.155.1 10.0.0.1 

WAN 10.0.0.150 192.168.0.100 155.155.155.155 192.168.2.1 

 

 

Yukarıdaki resmi analiz edecek olursak: 

Yerel ağımızın LAN bacağı için atadığımız yeni IP adresimiz 10.0.1.1, Alt ağ 

maskesi olarak (24,16 ya da 8 bit seçebilirdim) 24 seçtim. Böylelikle ağımdaki 

bilgisayarlar alt ağ maskesi alırken 255.255.255.0 alacaklar. 

 

Daha sonra yerel ağımda IP dağıtma işlemini otomatik yaptırabilmek için 

DHCP server’i ‚y‛ yazarak aktif hale getirdim. Böylelikle her bir kullanıcı 

bilgisayarı için teker teker IP adresi girme derdim olmayacak.  
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Enter the start address of the client address range: 10.0.1.10 

Enter the end address of the client address range: 10.0.1.100 

Burada ise kullanıcı bilgisayarlarına hangi IP aralığından IP atanmasını 

istiyorsam onu yazdım. Ağımda dışarıdan gelen misafirlere ait bilgisayarlar 

da olmak üzere toplamda 80~90 bilgisayar olacağını öngörürsek 10.0.1.10 ile 

10.0.1.100 arası bana yetecektir. pfSense’in ilerleyen aşamalarında 

kısıtlamaları, hakları verirken bu IP aralığına göre tanımlamalar yapıp; ‚IP’si 

10.0.1.10 ile 10.0.1.100 arasında olan bilgisayarlar MSN Messenger’a 

giremesin‛ gibi bir kural belirleyebileceğim. 10.0.1.1 adresi pfSense servera ait. 

Artık bundan sonra pfSense erişmek için http://10.0.1.1 adresini kullanacağım. 

10.0.1.2 ile 10.0.1.9 arası ya da 10.0.1.101 ile 10.0.1.255 arası sizin 

tasarrufunuzda. Mesela kendi bilgisayarınıza ya da ağınızda yönetici olarak 

görev yapan bir başka arkadaşınıza DHCP server için tanımladığınız IP 

aralığının dışında bir IP vererek tanımlayacağınız kuralların dışında kalmasını 

sağlayabilirsiniz. (İlerleyen aşamalarda bunları daha rahat 

gözlemleyebileceksiniz) 

Son olarak ENTER’e bastığınızda pfSense konsolu yeniden açılacak ve 

yaptığınız ayarlamaların yapılıp-yapılmadığını gözlemleyebileceksiniz. 

 

 

İnternet Çıkışını Kontrol Etmek 
pfSense makine üzerinde yapacaklarımızı tamamladık. Ancak makinamızın 

LAN ve WAN bacağında bir aksama ya da eksik olup-olmadığını 

öğrenebilmek için kontrol yapmamız gerekiyor. Bu kontrolü iç ağımızdan 

modeme, bir internet sitesine ping atarak yapabiliriz. ‚pfSense console 

setup‛ menüsünden ‚7‛’yi seçerek ping atacağımız ekranı açıyoruz. 

http://10.0.1.1/
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Örneğimizde www.google.com adresini kullandım. Resimde de görüleceği 

üzere atılan 3 pingte sağlıklı bir şekilde çalıştı. Kayıp yok. Makinamız 

internete çıkıyor.  

 

Aynı işlemi pfSense’nin yerel ağ üzerindeki olan bir bilgisayara ulaşıp-

ulaşamadığını kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Ben örnekte kendi 

makinamın IP’sine ping atıyorum. Aşağıdaki resimde de görüleceği üzere 

yerel ağımdaki diğer bilgisayarıma sorunsuz bir şekilde ping atabildim. 

 

Sonuç olarak pfSense makinamın LAN ve WAN bacakları sorunsuz bir 

şekilde çalışıyor. 

 

 

 

  

http://www.google.com/
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pfSense’de Yapılacak Genel Ayarlar 
 

pfSense’nin kurulumu tamam. Artık pfSense deryasına dalabiliriz. Bunun için 

yapmamız gereken tarayıcı ekranımızda pfSense’nin IP adresini yazarak 

ENTER’e basmak olacak. Bu IP adresini, kurulum tamamlandıktan sonra 

pfSense bize vermişti. Kullanıcı adı ve şifremizi de biliyoruz: admin-pfsense. 

O halde hadi başlayalım. 

 

 

 

Vira Bismillah ! 
pfSense makinamızın IP adresini tarayıcı ekranımıza yazıp ENTER’e bastıktan 

sonra giriş bilgilerimizi isteyen güvenlik penceresi açıldı. Burada pfSense 

makinanın kullanıcı adı ve şifresini girerek ayarlara başlıyoruz. 

 

pfSense bir sonraki adımda ‚pfSense Setup Wizard‛’ı çalıştıracaktır. 
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‚Next‛’i tıklatıyoruz. Bu kez ‚General Information‛ penceresi açılacaktır. 

 

Bu pencerede Hostname: kısmına pfSense makinanız için isim atayabilirsiniz. 

Domain: için bir site adresi verilebileceği gibi boşta bırakılabilir. Primary 

DNS Server: ve Secondary DNS Server: alanlarına internete çıkış 

yapacağımız DNS numaralarını girebiliriz. Eğer bu alan boş bırakılacak olursa 

sistem modemimiz üzerinden atanan DNS’ler ile internete çıkış yapacaktır. 

‚Next‛’i tıklatıyoruz. 

 

Ekrana gelen aşağıdaki ‚Time Server Information‛ penceresinde ise pfSense 

makine için saat dilimi olarak Timezone: Europe/Istanbul seçilebilir. 
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‚Next‛’i tıklatıyoruz. 

 

Yine ‚Next‛’e basarak ‚Local Area Network Information‛ penceresinin 

açılmasını sağlayalım. 
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Yine ‚Next‛’i tıklatıyoruz.  

 

Sonraki ‚Set Admin WebGUI Password‛ ekranında yönetici şifremizi 

değiştirebiliriz. ‚Next‛’e tıkladığımızda ‚Reload configuration‛ ekranıyla 

ayarlarımız tamamlanmış olacak.  
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‚Reload‛’i tıklatıyoruz. pfSense sisteme yeniden giriş yapabilmemiz için 

kullanıcı adını ve şifremizi gireceğimiz ekranı getirir. Artık pfSense’miz 

kullanıma hazır. 

 

‚System Overview‛ ekranı pfSense’mizin ana sayfası. Bu ekran üzerinden 

sistemimizde yer alan CPU, RAM ve Disk kullanımları hakkında bilgi sahibi 

oluruz.  
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pfSense’de İçerik Filtreleme (Content Filter) 
 

İster pfSense olsun, isterse diğerleri< Bütün güvenlik duvarı kurulumlarının 

temel amacı interneti paylaştırmak/filtrelemek yani yönetmektir. Yönetmekle 

sorumlu olduğumuz ağımızda internet dağıtımını kontrol altında tutmak, 

yoğun trafik çeken siteleri/programları bloklamak, bunun yanında kategorize 

edilmiş sitelere girişleri zamanlamak ya da tamamen yasaklamak temel 

amaçtır.  

 

pfSense’de filtreleme yapmak için gelişmiş paketler mevcuttur. Yapılması 

gereken bu paketleri sisteme eklemek olacaktır. Bu işlem için kullanılacak 

araçlar squid ve squidGuard’dır. Esas bloklama işlemlerimizi 

tanımlayacağımız squidGuard’ı sistemimize yükleyebilmek için gerek şart 

squid’in kurulmasıdır. Squid kurulduktan sonra squidGuard’ın kurulumuna 

geçilebilir.  pfSense’de squid Proxy server olarak çalışırken, squidGuard Proxy 

filter olarak işlem yapar.  

 

Squid Kurulumu 
Bu işlem için önce pfSense’de System menüsü altında yer alan Packages 

komutunu kullanarak güvenlik duvarının desteklediği, kurulmaya hazır 

paketleri listeleyebilirsiniz.  
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Bu liste içerisinden internet çıkışını cache’leyerek performans arttırımı 

sağlayacak olan squid’i sistemimize ekleyelim. Bunun için squid satırının 

hemen sağında yer alan  simgesine tıklamalısınız. İnternetinizin ve 

makinanızın hızına göre 1~2 dk. / 3~5 dk. kadar bekledikten sonra karşınıza 

kurulum raporu sunan aşağıdaki pencere gelecektir. 

 

Kurulum başarı ile tamamlandı. Squid’e ulaşabilmek için Services menüsü 

kullanılacak. Ekranı yenilemek için F5’e basılabilir ya da sayfanın sol üst 

köşesindeki pfSense logosu tıklanabilir. Böylelikle yapılan son değişiklikler de 

sisteme dâhil edilecek ve biz squid’e ulaşabileceğiz. 
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Squid Ayarları 
Services menüsünden Proxy server komutu seçildiğinde squid çalışacaktır. 

Bundan sonra sıra squid üzerinde yapılabilecek ayarlara geliyor. 

General 
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Proxy interface: LAN 

Bu ifadeyle proxy serverimiz iç ağımızı kontrol edeceğini ifade etmiş 

oluyoruz. 

Allow users on interface: seçili 

Proxy interface alanında seçilen arayüze ait tüm kullanıcıların proxy 

üzerinden sisteme dâhil olacağını ifade eder. Daha sonrasında 

squidGuard ile yapılacak tüm işlemlerin tüm kullanıcıları etkilemesi 

sağlanır. 

Transparent proxy: seçili 

Şeffaf proxy modu aktif hale getirildiğinde her bir kullanıcı makinası 

için tarayıcı ayarlarında teker teker ağ geçidi ve port tanımlamaya 

gerek kalmayacak, böylelikle külfetten kurtulmuş olacağız. Seçenek 

aktifken gönderilen tüm istekler 80 portu üzerinden proxy server’e 

iletilecektir. 

Enabled logging: seçili 

Bu seçenekle proxy üzerinden yapılan tüm çıkışların kaydı tutulacak. 

Log store directory: /var/squid/log 

Log’lar için kayıt pozisyonu belirlemiş olduk. 

Proxy port: 3128 

Administrator email: E-mail adresiniz 

Custom Options:  

refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe) 4320 100% 43200 

reload-into-ims;refresh_pattern 

download.microsoft.com/.*\.(cab|exe) 4320 100% 43200 reload-into-

ims;refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe) 

4320 100% 43200 reload-into-ims;range_offset_limit -

1;redirect_program /usr/local/bin/squidGuard -c 

/usr/local/etc/squidGuard/squidGuard.conf;redirector_bypass 

on;redirect_children 3 

Bu alana kopyalanacak yukarıdaki kodlarla herhangi bir makinadan 

yapılacak olan Windows güncellemesi cache’e alınacak ve daha sonra 

bir başka bilgisayar tarafından yapılacak güncelleme talebi internet 

üzerinden değil, cache’e alınan dosyalar yardımıyla yapılacaktır. 

Böylelikle hem internet hızınızda bir azalma olmayacak, hem de daha 

hızlı bir güncelleme yapmış olacaksınız. Tercihe râcidir. Arzu 

edilmezse yazılmayabilir.  
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Cache management 

 

Hard disk cache size: 6000  

Burada belirteceğiniz MB cinsinden alan squid tarafından tutulan 

cache dosyaları için kullanılır. Bu miktar HDD’nizin ebatına göre bir 

miktar daha fazla ya da az olabilir. 
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Memory cache size: 400 

Cache tutma işlemi sırasında tampon olarak kullanılacak RAM 

boyutunu ifade eder. Buraya yazacağınız MB cinsinden rakam 

donanımızdaki RAM miktarının yarısını geçmemelidir. Örneğin; 1 

GB RAM taşıyan bir sistemde memory cache için yazılabilecek en 

büyük rakam 500 olmalı. 

Maximum object size: 512000 

Burada byte formatında ifade edilecek rakam cache’e atılacak, dosya 

başına en büyük boyutu ifade eder. Bizim pfSense’mizde 512 MB 

olarak ayarlanmış durumda. 

 

Access control  

 

Yerel ağımızda internetle ilgili vereceğimiz ya da iptal edeceğimiz izinler için 

bu sekme kullanılır.  
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Allowed subnets: Farklı IP aralıklarından bilgisayarların proxy üzerinden 

sisteme bağlanabilmesi için bu alana o IP maskeleri yazılmalıdır. Mesela 

192.168.2.50 numaralı, 255.255.255.0 alt ağ maskeli bir IP için 192.168.2.0/24 

satırı eklenmelidir. Sistemimizde farklı ağ maskeleri yok ise boş kalabilir. 

 

Unrestricted IPs: Eğer ağınızda proxy’ye uğramadan internete çıkış 

yapmasını istediğiniz makinalar varsa bu makinalara ait IP adreslerini bu 

alana yazabilirsiniz. Şimdilik boş kalabilir. 

 

Banned host addresses: Engellenmesi istenen host adresleri bu alana 

yazılabilir. Şimdilik boş kalabilir. 

 

Whitelist: Proxy tarafından engellenen ancak mahzur tespit edemediğimiz, 

proxy’inin atlamasını istediğimiz site adresleri varsa bu alana yazılır. Şimdilik 

boş kalabilir. 

 

Blacklist: Engellemek istediğimiz site adresleri bu alana yazılmalıdır. Şimdilik 

boş kalabilir. 
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Traffic manager 

 

 

Maximum download size: Yerel ağınızdan yapılacak downloadları bu alana 

yazacağınız KB cinsinden değer sayesinde kısıtlayabilirsiniz. Değer 0 olursa 

bu seçenek pasif haldedir, herhangi bir kısıtlama yoktur. 

Maximum upload size: Yerel ağınızdan yapılacak upload işlemlerini de bu 

alandan kısıtlayabilirsiniz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var; 

Kimi internet sitelerinde doldurulan formlar, eğer sizin burada belirttiğiniz 

sınırdan daha fazla bilgi içeriyorsa işlem devam etmeyecek, kullanıcı hatayla 

karşılaşacaktır. 

Overall bandwidth throttling: Yapılan download işleminde saniyede 

yapılacak indirme limiti bu alandan belirlenir. 

Per-host throttling: Kullanıcı başına düşen download hızını kısıtlamak için 

burası kullanılabilir.  

Throttle only specific extensions: Bu seçenek aktifleştirilmediğinde tüm 

dosya uzantıları devre dışı kalacak demektir.  

Throttle binary files, CD images, multimedia files, orher extensions: Bu 

seçenekler yardımıyla yapılacak download/upload işlemleri kısıtlanabilir.  
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Finish transfer if less than x KB remaining: Transfer edilecek materyal sizin 

belirlediğiniz kotadan daha küçükse işlem tamamlanır. 

Abort transfer if more than x KB remaining: Eğer transfer edilecek miktar 

sizin atadığınız miktardan fazla ise işlem iptal edilir. 

Finish transfer if more than x % finished: Transfer miktarınız atadığınız 

yüzdelik dilimi bulmuşsa aktarma otomatik olarak tamamlanır. 

 

 Yapacağımız bu yapılandırmalar ile squid üzerindeki işlemlerimizi 

tamamlamış olduk. Şimdi sıra squidGuard’ı kurmaya geldi. 

 

 

 

SquidGuard Kurulumu 
System menüsü içinde yer alan Packages komutu seçilerek aşağıdaki 

pencerenin açılması sağlanır. 

 

Bunun için squidGuard satırının hemen sağında yer alan  simgesine 

tıklamalısınız. İnternetinizin ve makinanızın hızına göre 1~2 dk. / 3~5 dk. 

kadar bekledikten sonra karşınıza kurulum raporu sunan aşağıdaki pencere 

gelecektir. 
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Kurulum tamamlandı. Ancak squidGuard’a erişebilmek için ekranı yenilemek 

gerekecek. Bunun için F5 fonksiyon tuşuna basabileceğiniz gibi ana sayfanın 

sol üst köşesinde yer alan pfSense logosuna da tıklayabilirsiniz. Bu işlemden 

sonra squidGuard’a erişmek için Services menüsünde yer alan Proxy filter 

komutunu kullanabilirsiniz. 
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Enable: squidGuard’i aktif hale getirebilmek için bu seçeneğin aktif olması 

gerekir. Squid ve squidGuard üzerinde yapılan değişikliklerin sisteme 

tanıtılabilmesi için  düğmesine basılmalıdır. Log tutmayla ilgili olan 

seçeneklerin aktifleştirilmesi kullanıcıya bağlıdır. Sistemi etkilemez. 

 

Eğer bu noktada sistemi ENABLE edecek olursanız tüm internet bağlantınız 

kesilecektir. Korkmayın !. Default sekmesinde yer alan Destination ruleset 

kısmını açarak Default Access [all] seçeneğinin yanında yer alan access açılır 

menüden allow seçeneğini seçin ve tekrar General settings sekmesine 

dönerek  düğmesine basın. Artık tüm internet çıkışları serbest  

(tabi şimdilik ) 
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Blacklist options kategorisi sistemimize kara listeleri başlıklar halinde (adult, 

oyun, şiddet, müzik, video, kumar, vb.) dâhil etmemizi sağlayan yerdir.  

Blacklist’i aktif hale getirmeden bu kategorileri sistemimize eklemek için 

Blacklist URL kısmını kullanacağız. Buraya 

http://www.shallalist.de/Downloads/shallalist.tar.gz adresini kopyalayıp 

 düğmesine basalım. Bu dosya sıkıştırılmış bir dosya olarak indirilip 

pfSense tarafından açılır ve kategoriler eklenir. İşlem biraz uzun sürecektir.  

 

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Default sekmesindeki 

 kısmı  düğmesine basılarak açılacak olursa 

onlarca kategori eklendiği gözlemlenecektir. 

Engellemek istediğimiz 
internet adreslerini teker teker 
tespit edip bir yerlere not 
etmemiz veya kelime bazlı 
kontroller yapıp bunlarla 
kategoriler oluşturmamız çok 
çok zor bir işlem. Bir zaman 
sonra bu durum içinden 
çıkılamaz bir hâl alır.  

İşte bizi bu müşkîl durumdan 
kurtarmak için oluşturulmuş 
listeler vardır. Bu listelere 
Blacklist denir.  

Bu blacklistleri bizim için 
sağlayan siteler var. Yani bu 
listeleri bizim oluşturmamıza 
gerek kalmadan hazırlayan, 
güncelleyen ve ücretsiz 
yayınlayan siteler… 

İşte onlardan biri de: 

http://www.shallalist.de 

http://www.shallalist.de/Downloads/shallalist.tar.gz
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Bu kategoriler içinde engellemek istediklerimizin access açılır listesinden 

‚deny‛ seçeneğini seçmemiz yeterli olacaktır. Örneğin [blk_BL_violence] 

kategorisi ‚deny‛ yaptığınızda şiddet içerikli siteler engellenecektir. Bu 

listenin en altında bulunan Default access [all] seçeneği ‚allow‛ olmalı. Bunu 

yapmakla:  

Çağrılan internet sitesi squidGuard içinde işletilen kurallara göre yukarıdan 

aşağıya doğru ‚deny‛ yaptığımız kategorilere takılmadan geçtiyse, 

gösterilmesinde mahzur yok demektir; gösterilsin.. 
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Not to allow IP addresses in URL: İnternete girmek isteyen kişiler eğer IP 

adresi ile girmeye çalışırlarsa engel olacak, izin vermeyecek. 

 

Redirect mode: Engellenen bir içerikle karşılaşıldığında ekranda ne gibi bir 

işlem yapılması gerektiğini burada belirtiriz. Burada seçebileceğimiz dört 

farklı seçenek vardır. Bunlar: 

 int error page (enter error message): Redirect info kısmında 

belirleyeceğiniz hata mesajının gösterilmesini sağlar. 

 int blank page: Engellenen bir içerikle karşılaşıldığında boş bir sayfa 

görüntüler. 

 ext url err page (enter URL): Harici bir hata sayfasına yönlendirmek 

için kullanılır. 

 ext url redirect (enter URL): Başka bir internet sitesine yönlendirmek 

için kullanılır. Burada kendi işyerinize/kurumunuza ait web siteniz 

varsa o adrese yönlendirebilirsiniz. 

 ext url move (enter URL): İsteği alternatif olarak bir başka sayfaya 

taşımak için kullanılır. 

 ext url found (enter URL): Normal istek sayfa açılıyormuş gibi bir 

başka sayfanın açılmasını sağlar. 

Spec: Use safe search engine: Çocukların kontrol dışı arama motorları 

tarafından mahzurlu içeriğe yönlendirilmesini engellemek için bu seçenek 

aktif hale getirilebilir. Böylelikle güvenli sörf sağlanmış olur. Şimdi Google, 

Yandex, Yahoo, MSN Live Search tarafından desteklenen bu özellik eğer 

‚Rewrite‛ ayarı aktifse devre dışı kalır. 
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İşlem tamamlandıktan sonra aktif sayfanın altında yer alan  düğmesine 

basalım. Bütün bu ayarlamalar ve kayıt işlemi bittikten sonra General settings 

sekmesinden  düğmesine tıklarsak sistemimiz bizim ayarlarımızla iş 

yapar hale gelecektir. Örneğin mahzurlu bir siteye giriş yapmaya çalıştım ve 

karşıma gelen pencere şu oldu: 

 

Sistemimiz çalışıyor. 

 

 

İçerik Filtrelemede Kullanıcıları Gruplandırmak 
 

Şu zamana kadar yapmış olduğumuz ayarlar sayesinde internet çıkışlarımızı 

kontrol altına aldık. Ancak bu durum isteklerimizi tam olarak karşılamaya 

yetmiyor. İsterim ki; kendim ya da yerel ağımda yönetici pozisyonunda 

olanlar internete kısıtlaması olmadan girerken aynı zamanda diğer 

kullanıcılardan bir kısmı mesai saatleri içinde sohbet, müzik sitelerine 

giremesin. Diğer kısmı ise video sitelerine erişemesin ama müzik sitelerine 

girebilsin. Bu ve benzeri kontrolleri pfSense ile yapabilmek oldukça kolay. 

 

Bunun için öncelikle Services menüsünden Proxy filter komutunu çalıştırın. 

Ekrana gelecek olan pencere üzerinde ACL (Access Control List) sekmesine 

tıkladığınızda işlemlerinizi yapacağınız aşağıdaki ekran açılacaktır. 
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Bu ekran üzerinde  simgesine tıklayarak grup tanımlamalarımızı 

başlatabiliriz. Aşağıdaki ekran açılacaktır. 
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Disabled: Name kısmında vereceğimiz isim altında saklanacak olan bu 

ayarları devre dışı bırakmak istediğimizde bu alanı kullanırız. Böylelikle 

tanımladığımız kuralları silmeye gerek kalmadan devre dışı bırakmış oluruz. 

 

Name: Tanımlayacağımız ACL’e isim atamasını bu alan üzerinden yapacağız. 

Bu alanda Türkçe karakterler kullanılmamalı.  

 

Source IP adresses and domain: Burada gruba dâhil edeceğimiz IP adreslerini 

araya boşluk koyarak yazmamız gerekiyor. Eğer bu IP aralığı bir küme 

oluşturuyorsa araya – koyarak bu işlemi yapabiliriz. Örneğin; 

10.0.1.2-10.0.1.9   10.0.1.159-10.0.1.200 10.0.1.220 10.0.1.254 
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Time: Bu seçenekteki açılır menüde Proxy filter’in (squidGuard’a ait) Times 

sekmesinde tanımlamış olduğunuz zaman çizelgelerinin bir listesini 

bulabilirsiniz. (Zaman çizelgesi oluşturma konusu daha sonra işlenecektir.) 

Mesela mesai saatlerini belirleyebilir, hafta sonu-hafta içi ya da tatil günleri 

için özel kullanım zamanlamaları oluşturabilirsiniz.   

 

Destination: Burada Default sekmesine yaptığımız ayarlara benzer kısıtlama 

yada izinler tanımlayabiliriz. Dikkat ederseniz burada kategoriler çift sıra 

şeklinde sıralanmışlar. Bunlardan Destination rules tanımladığınız zaman 

dilimlerinde, Destination rules in overtime ise bu zaman dilimleri dışında 

aktif olacak ayarlardır. 

 

Eğer tanımlamasını yaptığınız bu grubun izin verdiğiniz zaman diliminin 

dışında kalan zamanlarda internet çıkışlarını kesmek istiyorsanız Destination 

rules in overtime kısmında yer alan Default Access [all] seçeneğini ‚deny‛ 

yapmanız yeterli olacaktır. 

 

Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir: 

‚Biz Proxy filter’in (squidGuard’a ait) Default sekmesinde bazı kısıtlamalar 

yapmıştık. Burada da ayrıca bir kısıtlama işlemi yaptık. Acaba bir orda, bir 

burada yaptığımız tanımlamalar karışıklığa neden olmaz mı ? pfSense 

tanımladığım hangi kuralı çalıştıracak ?‛ 

 

pfSense için her zaman tanımladığınız ACL’lerin önceliği vardır. Öncelikle 

burada yaptığınız ayarlar uygulanır. Dolayısı ile ACL içinde kısıtlanmış bir 

kategoride yer alan herhangi bir site Default sekmesinde izin verilmiş de olsa 

gösterilmeyecektir. İşte bundan dolayı Default sekmesinde yer alan 

Destination ruleset kısmındaki yer alan tüm kısıtlama işlemleri iptal 

edilebilir. 

 

Not to allow IP addresses in URL: İnternete girmek isteyen kişiler eğer IP 

adresi ile girmeye çalışırlarsa engel olacak, izin vermeyecek. 

 

Redirect mode: Engellenen bir içerikle karşılaşıldığında ekranda ne gibi bir 

işlem yapılması gerektiğini burada belirtiriz. Burada seçebileceğimiz altı farklı 

seçenek vardır. Bunlar: 

 int error page (enter error message): (Redirect info kısmında 

belirleyeceğiniz) hata mesajının gösterilmesini sağlar. 

 int blank page: Engellenen bir içerikle karşılaşıldığında boş bir sayfa 

görüntüler. 

 ext url err page (enter URL): Harici bir hata sayfasına yönlendirmek 

için kullanılır. 
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 ext url redirect (enter URL): Başka bir internet sitesine yönlendirmek 

için kullanılır. Burada kendi işyerinize/kurumunuza ait web siteniz 

varsa o adrese yönlendirebilirsiniz. 

 ext url move (enter URL): İsteği alternatif olarak bir başka sayfaya 

taşımak için kullanılır. 

 ext url found (enter URL): Normal istek sayfa açılıyormuş gibi bir 

başka sayfanın açılmasını sağlar. 

Spec: Use safe search engine: Çocukların kontrol dışı arama motorları 

tarafından mahzurlu içeriğe yönlendirilmesini engellemek için bu seçenek 

aktif hale getirilebilir. Böylelikle güvenli sörf sağlanmış olur. Şimdi Google, 

Yandex, Yahoo, MSN Live Search tarafından desteklenen bu özellik eğer 

‚Rewrite‛ ayarı aktifse devre dışı kalır. 

 

İşlem tamamlandıktan sonra aktif sayfanın altında yer alan  

düğmesine daha sonra General settings sekmesinden  düğmesine 

basılırsa sistemimiz son yaptığımız değişiklik ve ayarları sistemde işler hale 

getirecektir. 

 

Bundan sonrası için istediğiniz kadar kullanıcı grubu tanımlayabilir, bu 

grublara ait farklı farklı kısıtlamalar yapabilirsiniz. 

 

 

 

İçerik Filtrelemede Dosya Uzantılarına Göre Engelleme 
 

Yukarıdaki sayfalarda anlatılanlarla kategorilere ayrılmış siteleri kolaylıkla 

engelleyebildik. Ancak sadece siteleri engellemek işin bir kısmı. İşin diğer 

kısmında internet üzerinde ulaşılmasını istemediğimiz dosya uzantılarına da 

kota koymak var. Bu işlem için önce Services menüsünde yer alan Proxy filter 

komutu, daha sonra açılan pencereden Destinations sekmesi tıklanır. Ekrana 

aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. 
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Bu pencere üzerinden  simgesine tıklayarak yeni bir kural oluşturabiliriz. 

Bunun için aşağıdaki pencereyi ve üzerinde yapabileceklerimizi gözden 

geçirelim. 
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Domain list: Burada bütün içeriğiyle birlikte engellemek ya da engelini 

kaldırmak istediğimiz internet adreslerini girebiliriz. Örneğin bu alana 

www.falancasite.com adresini yazdıysak pfSense bu site altında yer alan 

www.falancasite.com/gunluk kategorisine girişe de izin vermeyecek ya da 

verir hale gelecektir. 

 

  

http://www.falancasite.com/
http://www.falancasite.com/gunluk
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Buradaki ‚engellemek ya da engelini kaldırmak‛,‛giriş izni vermek ya da 

vermemek‛ şartı ACL sekmesinde yapmış olduğumuz grup ayarlamalarında 

Destinations rules kısmında ‚allow‛ ya da ‚deny‛ yapmamıza göre değişir. 

‚allow‛ yaparsak bu adreslere izin verilir, ‚deny‛ yaparsak blokaj uygulanır. 

 

Expressions: Siteler üzerinde yer alan farklı farklı uzantılardaki dosyalara 

erişime engel koymak (bu işlem için yukarıda anlatılan ‚deny‛ yapma işlemi 

uygulanmalı) istediğimizde bu alana yazabiliriz. Dosya uzantıları 

tanımlanırken ‚\.wmv‛ formatı uygulanır. Birden fazla dosya uzantısı 

yazılacaksa araya ‚|‛ işareti konmalıdır. Örneğin; 

\.wmv|\.iso|\.zip|\.rar|\.avi|\.mpg|\.exe 

 

URLs list: Bir internet sitesine komple değil de sadece o site altında yer alan 

bir kategoriye blokaj uygulamak istediğimizde bu alanı kullanabiliriz. Erişimi 

iptal edilecek sayfa ya da kategorinin tam adresi bu alana yazılarak işlem 

tamamlanabilir. Örneğin; 

www.falancasite.com/gunluk  

 

Redirect mode: Engellenen bir içerikle karşılaşıldığında ekranda ne gibi bir 

işlem yapılması gerektiğini burada belirtiriz. Burada seçebileceğimiz altı farklı 

seçenek vardır. Bunlar: 

 int error page (enter error message): (Redirect kısmında 

belirleyeceğiniz) hata mesajının gösterilmesini sağlar. 

 int blank page: Engellenen bir içerikle karşılaşıldığında boş bir sayfa 

görüntüler. 

 ext url err page (enter URL): Harici bir hata sayfasına yönlendirmek 

için kullanılır. 

 ext url redirect (enter URL): Başka bir internet sitesine yönlendirmek 

için kullanılır. Burada kendi işyerinize/kurumunuza ait web siteniz 

varsa o adrese yönlendirebilirsiniz. 

 ext url move (enter URL): İsteği alternatif olarak bir başka sayfaya 

taşımak için kullanılır. 

 ext url found (enter URL): Normal istek sayfa açılıyormuş gibi bir 

başka sayfanın açılmasını sağlar. 

 

Redirect: Redirect mode alanında seçtiğiniz seçeneğe göre buraya bir mesaj 

ya da internet adresi girebilirsiniz. 

 

Enable log: Bu ayarlarla ve ayarların çalışması esnasında log tutulup-

tutulmayacağı bu alanda belirtilir. 

 

Descripton: Bu tanımlamalarla ilgili açıklama cümlesi yazılabilir. Arzu 

edilirse boş olarak da bırakılabilir. 

http://www.falancasite.com/gunluk
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Bütün bu ayarlar yapıldıktan sonra önce  düğmesine daha sonra 

General settings sekmesinden  düğmesine basılmalıdır. Ki 

ayarlarımız çalıştırılsın. 

 

 

pfSense’de MSN Messenger Engelleme 
 

Günümüzde dünya genelinde çok yaygın bir şekilde kullanılmakta olan MSN 

Messenger, kullanım esnasında sürekli birilerine laf yetiştirme durumunda 

olmayı gerektirdiğinden çalışılan ortamlarda konsantrasyon eksikliği, 

verimsizlik gibi olumsuz etkiler oluşturmakta. Hal böyle olunca çoğu 

firma/kurum bu anlık ileti programının kullanılmasını istememektedir. İşte 

tam da bu noktada bize düşen MSN Messenger’in yerel ağımızda kullanımını 

kısıtlamaktır. Hem programın çalışmasını hem de web üzerinden erişimini 

kısıtlayabilmek için pfSense’de bir dizi işlem yapmamız gerekecek.  

 

Öncelikle bilmemiz gereken hap bilgi: 

MSN Messenger sunucularına bağlanıp iletişimini gerçekleştirebilmek için; 

TCP/UDP-901, TCP/UDP-1863 ve TCP-6891/6900 arasındaki portları kullanır. 

Bu portlar üzerinden iletişim engelledikten sonra son olarak web üzerinden 

girişe de engel olmak için Proxy filter üzerinde tanımlama yapmamız 

gerekecek. 

 

Yukarıda belirtilen portları bloklamak için Firewall menüsü altında yer alan 

Rules komutu çalıştırılmalıdır. Ekrana gelen pencere üzerinden önce LAN 

sekmesi, daha sonra  seçilerek blok tanımlamalarına başlayabiliriz. 
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Action: Tanımladığımız kuralda ne yapılacağının belirlendiği kısımdır. Bu 

alandan Block ifadesini seçiyoruz. 

  

Disabled: Yazılan kuralın geçici olarak kullanılmaması halinde kuralı 

tamamen silmek yerine pasif hale getirmemizi sağlar 

  

Interface: Kuraldan hangi ara yüzün etkileneceği seçilir. Biz yerel ağımızda 

işletilecek bir kural tanımlayacağımız için LAN seçilmeli. 
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Protocol: Kural için geçerli olacak protokol seçilir.  

  

Source: Kaynak olarak LAN, WAN, VPN ya da tekil olarak belirli bir ip 

seçebiliriz.  

  

Destination: Kuralın hedefinin seçileceği kısımdır.  

  

Destination Port Range: Port aralığının girileceği kısımdır. 

 

Log: Tanımlanan kural için log tutulmasını sağlar.  

  

Advanced Options: Bu seçenekte bağlantı sınırlama, maksimum bağlantı gibi 

seçenekler mevcut.  

  

State Type: Yine ekstra özellikler tanımlayabileceğimiz kısım.  

  

Schedule: Tanımladığımız kuralın hangi zaman dilimlerinde uygulanacağını 

belirleyebiliriz. Bu zamanlama ayarları kural yazılırken değil, kural 

yazılmadan önce Firewall menüsü altındaki Schedule kısmından tanımlanır.  

  

Gateway: Kuraldan etkilenecek kullanıcılar için ayrı bir ağ geçidi 

tanımlayabiliriz.  

  

Description: Kural için tanımlama girebileceğimiz kısım. Örneğin; MSN 

Messenger Yasak  

  

Port block için bütün kurallarımızı tanımladıktan sonra kural ekranımız 

aşağıdaki gibi görünecektir.  
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pfSense’de tanımlanan kurallar işletilirken yukarıdan aşağıda doğru bir 

sıralama takip edilir. Hal böyle olunca yaptığınız kısıtlamalar –üstteki resimde 

de görüleceği üzere- LAN net için tanımlanan tüm geçiş haklarının üstünde 

sıralanmalıdır. Eğer LAN net seçeneği bu sıralamada en üstte olursa bizim 

işletilmesini istediğimiz kurallara sıra gelmeden bu kuralın gereği yapılacak 

ve bütün portlardan geçiş hakkı verecektir.  

 

MSN Messenger’in kullandığı portlar ve adresler için 

http://support.microsoft.com/kb/927847 adresindeki makaleye bakılabilir. 

 

Bu yapılandırmadan sonra MSN Messenger’a girmeye çalıştığınızda aşağıdaki 

gibi bir hata mesajıyla karşılaşacaksınız.  

http://support.microsoft.com/kb/927847
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MSN Messenger’in kullanabileceği PORT’ları yasakladık. Artık bundan sonra 

kullanıcılar MSN bağlantısı yapamayacaklar. Fakat MSN Messenger’a 

bağlanmak isteyen kullanıcılar bir diğer yöntem olan HTTP PORT’unu (80 

portu) kullanarak internet siteleri üzerinden bağlantı yapmayı 

deneyeceklerdir. Bunu engellemedin yolu ise Services menüsü içinde yer alan 

Proxy server komutunu çalıştırdıktan sonra açılan pencereden Access Control 

sekmesini tıklamak ve Blacklist kategorisine MSN Messenger’in kullandığı 

yandaki adresleri girmek olacaktır.  

 

207.46.110.16 

207.46.110.13 

207.46.110.3 

*/gateway/gateway.dll 

*svcs.microsoft.com 

*rad.msn.com 

*gateway.messenger.hotmail.com 

msn.messenger.com 

webmessenger.msn.tr 
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Bu liste uzatılabilir ancak size yetecektir. Artık yerel ağınızda sizin izniniz 

olmadan MSN Messenger çalıştırılamayacaktır. 

 

 

pfSense’de Facebook Engelleme 
 

İnternet kullanıp ta Facebook’tan uzak kalabilmiş çok az kişi vardır. Bu 

durum artık öyle bir hal aldı ki insanlar durumlarıyla ilgili her an bir şeyler 

yazma, hali pürmelâlini ifade eden bir şeyler ekleme, ekleyenleri/eklenenleri 

takip etme derdinde. Bu sosyal ağ, toplulukları şöyle ya da böyle meşgul 

etmesinin yanında, genelde sansasyonel haberleriyle de gündeme geldi. 

Katiller Facebook profilleri takip edilerek bulundu, evler facebook profilleri 

takip edilerek soyuldu, azılı suçlular facebook profilleriyle yakalarını ele 

verdi. Hatta en son öyle bir habere denk gelmiştim ki tam ifadesiyle ‘dumur 

olduğum’ andı: 

 

Bir baba acı bir şekilde kaybettiği evladının acısını –daha evladının cenazesi 

ortadayken, daha odasında aldığı hava, giydiği elbiselerde teri duruyorken- 

facebook profiline ekleme ihtiyacı hissetmişti. (!) 

 

Artık bu durum kimi Avrupa ülkelerinde hastalık olarak kabul ediliyor da 

tedavi amaçlı terapiler düzenleniyor. Bizler de sorumlu olduğumuz ağımızı 

yönetirken hem iş verimini arttırmak hem de insanları mümkün olduğunca 

bu ’girdap’tan kurtarabilmek için bir şeyler yapmalıyız. 

 

pfSense’de bu işlem içinde bir çözüm yolu var. SquidGuard içinde 

yapacağımız tanımlamalarla filtreleme yaptırabiliriz. Bunun için Services 

menüsünde yer alan Proxy filter komutunu çalıştırdıktan sonra Destinations 

sekmesine tıklayalım. Burada  düğmesine basarak ‚Facebook engelleme‛ 

tanımlamalarına başlayabiliriz. 
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En fazla 16 karakterden oluşacak bir isim belirledikten sonra (Türkçe 

karakterler, boşluk karakteri kullanılmamalı) Expressions kısmına 

‚facebook|tr.facebook‛ şeklinde bir ifade giriyoruz. İşlemi kaydettikten sonra 

Destinations ana penceresine döneriz. 

 

Kuralımız tanımlanmış durumda. Bundan sonra ACL sekmesine tıklatarak 

tanımlayacağımız kullanıcı grubuna burada tanımlamış olduğumuz 

‚facebook_engelle‛ kuralını ‚deny‛ olarak tanımlayacağız. 
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Name kısmında belirttiğimiz Users kullanıcıları için facebook_engelle 

kategorisini ‚deny‛ olarak tanımlayarak bundan sonra bu kullanıcıların 

facebook giriş alternatiflerini daralttık. Tam çözüm mü ? hayır. Devam edelim: 

 

Yukarıdaki işleme ilave olarak Destination kısmında yer alan 

[blk_BL_socialnet] kategorisinin access değerini de ‚deny‛ yaptığınızda çıkış 

alternatifleri iyice daralacaktır.  

 

Yukarıdaki gibi bir kullanıcı grubu yerine yerel ağdaki tüm kullanıcılara genel 

bir facebook filtrelemesi yapmak isterseniz Services menüsünde yer alan 

Proxy Server komutunu çalıştırın. Daha sonra ekrana gelen pencereden 

Access Control sekmesini tıklayın. Bu pencere üzerinde yer alan Blacklist 

kısmına facebook ile ilgili bildiğiniz ne kadar internet adresi varsa yazın ve 

 yapın.  

 

pfSense çalışma düzeni bir sistem takip eder. Kara düzen bir çalışma sistemi 

yoktur. Yukarıda yaptığımız ayarlar çerçevesinde ilk önce squid (Proxy 

server) ayarları, sonra squidGuard (Proxy filter) ayarları, daha sonra da 

oluşturduğunuz Firewall / Rules’leri varsa onlar işletilir. 
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Facebook’a https://.. üzerinden Erişimi Engelleme 
Buraya kadar yapageldiğimiz tüm ayarlar http protokolü (80 nolu PORT) 

üzerinden yapılan istekleri bloke etmek içindi. Oysa her yerel ağda olması 

muhtemel uyanık kullanıcılarımız bu şekilde erişemediği facebook’a 

http://...’nin hemen yanına s ekleyerek erişebiliyorlar. Dikkat ederseniz 

https://... şeklinde yapılan istekler sorunsuz çalıştırılmakta. Çünkü ‚Secure 

Hypertext Transfer Protocol‛ demek olan https:// sayesinde sunumcu ve 

istemci arasında kurulan bağlantıda veriler şifrelenir. Bunun için yüksek 

güvenlik isteyen bankacılık siteleri gibi siteler erişim için bu protokolü 

kullanır. Ancak sadece bankacılık siteleri değil bu güvenlik seçeneğini sunan 

sitelere de bu şekilde erişmek mümkün. Hal böyle olunca facebook’un 

https://... erişimini de engelleyebilmek için birkaç ayar daha yapmamız 

gerekecek. Şöyle ki: Eğer https:// çıkış portu olan 443 portunu tamamen bloke 

etsek bu kez bankacılık siteleri de devre dışı kalacak, o sitelere de 

bağlanılamayacak. O zaman öyle bir ayar yapmalıyız ki hem bankacılık sitesi 

işlemlerimiz engellenmesin hem de facebook’a blok koysun. 

 

Bu işlem için öncelikle bir Alias tanımlamamız gerekecek. Firewall 

menüsünde yer alan Alias komutunu çalıştıralım.  

 

Bu pencere üzerinde yer alan  simgesine tıklayarak bir sonraki adıma 

geçelim. Bu adımda facebook’un kullandığı ve bizim tespit ettiğimiz ne kadar 

IP adresi varsa bunları aşağıdaki resimde de göründüğü gibi yazarak  

yapalım. 

 

Facebook’a ait  

IP Adresleri: 
 

209.126.190.70 

69.41.185.229 

203.36.226.2 

66.220.149.25 

69.63.176.200 

69.63.186.46 

204.74.66.132 

69.63.178.21 
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Bir sonraki adımda tanımlamış olduğumuz bu Alias’ı yine Firewall menüsü 

altında yer alan Rules komutunu kullanarak tanımlayalım. Rules penceresi 

açıldıktan sonra LAN sekmesine tıklayalım. Burada  simgesine tıklayarak 

yukarıda tanımladığımız Alias’e https://’yi (443 portunu) kapatalım.  
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Action: Block 

 

Destination alanının Type: kısmı ‚Single host or alias‛, Address kısmına 

Alias kısmında oluşturduğumuz kuralın adını (örneğimizde Facebook) 

yazalım. 

 

Destination port range: kısmı ise ‚HTTPS‛ olmalı. 
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Bu işlemlerden sonra Firewall / Rules altındaki LAN sekmesinin görünümü 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

Bundan sonra facebook’a https:// protokolü kullanılarak girilmek istendiğinde 

girilemeyecek, ekranda aşağıdaki gibi bir sonuç görünecektir. 
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pfSense’de IP ve PORT Raporları Tutma 
 

Şu ana kadar yapageldiğimiz tüm işlemler filtreleme ve sistemi organize etme 

ile ilgili işlemlerdi. Bütün bunların yanında zaman zaman yerel ağımızdan 

yapılan istekleri, buna karşı pfSense’nin yaptığı eylemleri görmek kim, 

nereye, ne zaman girmeye çalışmış?, sonuç ne olmuş ? gibi raporlar almamız 

gerekebilir. İşte bu işlemi de pfSense’de çok kolayca halledebiliriz. 

 

Bunun için Firewall menüsünde yer alan Rules komutu çalıştıralım. Ekrana 

gelen pencerede LAN sekmesine tıklayarak bu zamana kadar oluşturmuş 

olduğumuz kuralların listesini görelim. Bu liste içerisinden LAN net kuralını 

düzenlemek için işaretli simgeye tıklayalım. 

 

Açılan pencere içerisinden ‚Log packets that are handled by this rule‛ 

seçeneğini aktif hale getirerek  düğmesine basalım. Yukarıdaki ekrana 

yeniden döndüğünde  

 alanı 

görünecek ve biz burada  düğmesine basarak yaptığımız 

değişiklikleri işler hale getireceğiz. Bundan sonra yerel ağımızda bulunan 

kullanıcıların internet üzerinde yapmış oldukları işlemler kayıt altında 

tutulacak ve biz istediğimiz zaman bunları raporlayabileceğiz. 
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İşte bu raporlama işlemi için Status menüsünde yer alan System logs komutu 

çalıştırılır. Ekrana gelen pencereden Firewall sekmesi tıklanırsa aşağıdaki gibi 

bir pencere gözlemlenecektir. 

 

Yerel ağımızdan yapılan taleplere sistemin verdiği işlemleri bu ekrandan 

okuyabiliriz. Act kısmında  işaretiyle gösterilen rapor satırları yapılan 

taleplerin karşılandığını,  ise yaptığımız blokaj işlemlerine takılan talepleri 

gösteriyor. Hangi adresten istek yapıldığı Source kısmında, hangi adresin 

çağrıldığı ise Destination kısmında listeleniyor. 
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İnternet Kullanım Raporları Tutma – Lightsquid 
 

Yukarıda kısaca değindiğimiz raporlamanın bir adım ötesinde Lightsquid var. 

Bu eklenti sayesinde pfSense’nin raporlama kalitesi daha da artıyor. Böylelikle 

IP, IP günlük, haftalık, aylık raporlar halinde alabiliyor, girilen yerleri, bu 

yerlerden toplam indirilen dosya büyüklüklerini görebiliyoruz. 

 

Bunun için sistemimize Lightsquid’i yüklememiz gerekiyor. System menüsü 

içinde yer alan Packages komutunu çalıştırın. Ekrana gelen liste içinde 

Lightsquid’i bulup, sağ kenarında yer alan  simgesine tıklayarak 

sisteminize kurun. 

 

 

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra ekranı yenileyerek (F5’e basarak ya da 

ana sayfanın sol üst köşesinde yer alan pfSense logosuna tıklayarak) yapılan 

yüklemenin sisteme dâhil edilmesini sağlayalım. 
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Lightsquid’e erişmek için Status menüsü altında yer alacak olan Proxy report 

komutu çalıştırılır. Ekrana aşağıdaki pencere gelecektir. Bu pencere üzerinde 

Lightsquid’e ait ayarlarımızı tanımlayacağız.  

Language: Açılır menü içinden istediğiniz dili seçebilirsiniz ancak Türkçe 

desteği henüz yok.  

 

Bar color : Raporlarınızı satır satır tablolar halinde oluştururken anlaşılması 

daha kolay olsun diye bir beyaz bir başka renk (o rengi buradan seçersiniz) 

olacak şekilde düzenleyebilirsiniz.  

 

Report scheme: Raporların şeklini belli temalara göre değiştirebiliyorsunuz. 

 

IP Resolve Method: Seçiminize göre IP,DNS adı, Kullanıcı adı gibi değişik 

raporlama seçeneklerini kullanabilirsiniz.  

 

Refresh sheduler: Raporları güncelleme sıklığını buradan ayarlayabilirsiniz. 

 

Refresh full: Bütün herşeyiyle birlikte yeniden raporları oluşturmak için 

kullanılır. 
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Refresh Now: Son güncellemeden şu ana kadar ki tüm yeni raporları 

listelemek için kullanılır. 

 

Skip Url : Buraya yazacağınız IP numaralarına ait raporların tutulmamasını 

sağlayabilirsiniz. 

 

Son olarak  düğmesine basarak işlemi kaydedip çıkıyoruz.  
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