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Sistem > Genel Ayarlar 
 

Sistem 
 
Ana menüde Sistem sekmesinin altında Genel Ayarlar sekmesine girilir. İstemci olarak belirtilen ad 

bilgisi bu kısma girilir. Tam isim istemciadı.alanadı şeklindedir. Ayar değişiminden sonra aşağıdan 

Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 

 

 

Alan Adı 
 
İstemcinin bağlı olduğu etki alanı bilgisi bu kısma girilir. Bu alana yerel domain girilir. DNS sunucusu 

olarak yereldeki etki alanı sunucunuzu giriniz. Tam isim istemciadı.alanadı şeklindedir. Ayar 

değişiminden sonra aşağıdan Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 

 

 

DNS Sunucular 
 
DNS çözümlemeleri yapılırken kullanılacak DNS sunucular bu kısma eklenir. Ayar değişiminden 

sonra aşağıdan Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 

 

 

NOT : Eğer DNS sunucusu ağ yapılandırması dışındaysa internete çıkan ara yüzü Ağ Geçidi Kullan 

olarak kullanılması gerektiğini unutmayınız. 
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Zaman Dilimi 
 
Yerel saat kullanımı içindir. Türkiye Doğu Avrupa Zaman Dilimi içerisindedir. Ayar değişiminden 

sonra aşağıdan Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 

 
 
 

NTP Zaman Sunucusu 
 
NTP zaman sunucusu eklenirse uzaktaki zaman sunucusundan zaman bilgisi güncellenir. Ayrıca 

imzalama işlemi için 'de kullanılan zaman sunucusu bilgisidir. Bu işlem gerçekleşebilmesi için 

makinenin internete çıkıyor ve DNS çözümlemesi yapabiliyor olması gerekmektedir. Ayar 

değişiminden sonra aşağıdan Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 

 

 

Dil 
 
Sistem web ara yüzü için istenilen bir dil seçilebilir. Ayar değişiminden sonra aşağıdan Kaydet 

butonuna tıklamayı unutmayınız. 

 

 

Tema 
 
Coslat web ara yüzü varsayılan olarak burada bulunmaktadır. 
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Sistem > Gelişmiş 
 

Yönetici Erişimi 
 

Web Ara yüzü 
 
NOT: Bu sayfadaki seçenekler sadece ileri düzey kullanıcılar içindir.  

 

Protokol : Web ara yüzüne erişim protokolü belirtilebilir. 

TCP port : Web ara yüzünün çalışacağı portu değiştirmek istiyorsanız buraya yazın. Varsayılan 

portlar ( HTTP 80, HTTPS 443'tür ). 

En fazla süreç sayısı : Çalıştırmak istediğiniz web ara yüzü sayısını girin. Varsayılan değer 2 'dir. Bu 

sayı arttırmak aynı anda fazla kullanıcının Coslatın web ara yüzüne erişebilmesine olan ak verir. 

Web ara yüzünü yeniden yönlendir : Bu kutunun işareti kaldırıldığında başka bir porta 

yönlendirme olsa bile 80 portundan web ara yüzüne erişime izin verilir. Bu kutu işaretlendiği 

takdirde başka bir porta yönlendirme olsa bile 80 portundan web ara yüzüne erişime izin 

verilmeyecektir. 

Web ara yüzü Durum Açma Otomatik Yönlendirme : Bu seçenek işaretlenmediğinde kimlik 

bilgileri tarayıcıya kaydedilir.(kullanıcı adı,parola) Bazı güvenlik standartları bu özelliğin kapalı 

olmasını gerektirir. Bu seçeneği işaretleyerek oturum açma ekranında kullanıcı adının otomatik 

tamamlanması özelliğini kapatabilirsiniz. (Not: Bazı tarayıcılar bu ayarı göz ardı eder). 
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Web ara yüzü oturum açma mesajları : Bu seçenek işaretlendiğinde web ara yüzüne başarılı bir 

şekilde oturum açma işlemleri günlüğe kaydedilmeyecektir. 

Anti-kilit : Bu kutunun işareti kaldırıldığında, güvenlik duvarına kullanıcı tarafından tanımlanmış 

kurallarına bakılmaksızın web ara yüzüne LAN ara biriminden erişime her zaman izin verilir. Ancak 

bu kutuyu işaretlerseniz web ara yüzünden kendinizi kilitlememek için bir güvenlik duvarı kuralı 

eklemeniz gerektiğini unutmayınız. 

DNS Yeniden Bağlama Kontrolü : Bu kutunun işaretini kaldırdığınızda, sisteminiz DNS Yeniden 

Bağlama saldırılarına karşı korunmuş olur. Bunu yapılandırılmış DNS sunucularınızdan özel IP 

yanıtlarını engelleyerek yapar. Bu seçeneği sadece web ara yüzüne erişiminizi engelliyor veya isim 

çözme işlemlerini bozuyorsa kapatın. 

Alternatif Host Adları : Yönlendiricinin (router) sorgulanabileceği alternatif host adları 

girebilirsiniz, bu hostlar DNS Yeniden Bağlama Saldırısı kontrollerinden muaf tutulur. Birden fazla 

host adı girecekseniz aralarında bir boşluk bırakın. 

Tarayıcı HTTP_REFERER mecburiyeti : Bu kutunun işareti kaldırıldığında, web ara yüzüne erişim 

HTTP_REFERER yeniden yönlendirme denemelerine karşı korunur. Dış betiklerin sisteme erişimde 

sıkıntı yaşaması gibi uç durumlar yaşıyorsanız kutunun işaretini kaldırın. 

REFAST Saldırı Koruması : İşaretlendiğinde, web ara yüzü BEAST SSL saldırılarını azaltacaktır. Bu 

seçenek varsayılan olarak kapalıdır, çünkü Hifn hızlandırıcısı bu seçenek ile birlikte kullanılamaz ve 

ara yüz çalışmayacaktır. 

 

SSH 
 
Ana menüde Sistem sekmesinin altında Gelişmiş bölümüne girilir. Yönetici Erişimi sayfasından 

SSHı Etkinleştir butonuna tıklayarak ssh servisi aktif edilir. SSH Portu kısmında varsayılan olarak 

gelen ssh 'ın 22 portunu değiştirebilirsiniz. Ayar değişiminden sonra aşağıdan Kaydet butonuna 

tıklamayı unutmayınız. 

NOT : Varsayılan ssh portu değiştirildiğinde dışarıdan erişebilmek için kural eklenir. 
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Seri Terminal 
Ana menüde Sistem sekmesinin altında Gelişmiş bölümüne girilir. Seri terminal seçeneği aktif 

edilerek konsol çıktısını seri porta yöneltilebilir. Seri konsolu kullanabilmek için null modem seri 

kablosu veya adaptörü gereklidir. 

 

NOT : Varsayılan olarak açık gelen seri terminal seçeneği kapatılmamalıdır. Donanım üzerindeki 

seri terminal portu donanım türüne göre farklılık gösterir. 

 

Konsol Seçenekleri 
Ana menüde Sistem sekmesinin altında Gelişmiş bölümüne girilir. Konsol menüsünü parola ile 

korumak isterseniz aşağıdaki seçenek aktif edilebilir. Bu seçenek aktif edildiği zaman konsol 

menüsüne bağlanmak istenirse coslat sistem parolasının bilinmesi gerekmektedir. 
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Güvenlik Duvarı / NAT 

Güvenlik Duvarı Gelişmiş 
 

 
 

IP Bölme (DF) uyumluluğu : Bu seçenek işaretlendiği zaman DF biti 1 durumunda olan parçalı 

paketler üreten sunuculara iletişime olanak verir. Örneğin, Linux NFS bu tür sunuculardan biridir. 

Bu seçenekle o paketler atılmaz, sadece DF bitleri temizlenir. 

IP rastgele kimlik üretimi : Paketlerin IP kimlik tanımlama kısmında öngörülebilir değerler kullanan 

işletim sistemlerinden gelen paketleri güçlendirmek için IP kimlik tanımlama alanının değerini 

değiştirir. Bu seçenek sadece isteğe bağlı paket açma ve yeniden birleştirme işleminden sonra 

parçalanmamış halde olan paketleri etkiler. 

Güvenlik Duvarı En iyileştirme Seçenekleri : Tüm paket filtrelemeyi devre dışı bırakır. 

NOT : Bu seçenek Coslat sistemini sadece yönlendirme yapan bir sisteme dönüştürür. 

NOT : NATı da devre dışı bırakır. ! 

 

Güvenlik duvarı kurallarını kapatmadan sadece NAT'ı devre dışı bırakmak istiyorsanız: Dışarı NAT 

sayfa. 

Elden Geçirmeyi Devre Dışı Bırak : Zaman zaman  NFS ve PPTP trafiğini bozabilen bir özellik olan 

PF elden geçirme seçeneğini kapatır.  
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Firewall Adaptif zaman aşımı :  

 

Güvenlik Duvarı Maksimum Durum : Güvenlik duvarı durum tablosunda tutulacak maksimum 

bağlantı sayısını belirtebilirsiniz. 

NOT : Varsayılan değer için boş bırakınız. Kullanılan donanıma göre bu değer otomatik güncellenir. 

Güvenlik Duvarı Maksimum tabloları : Gruplar, sshlockout, snort vb sistemler için ayrılan en fazla 

tablo girdisi sayısı. Bu tabloların içindeki girdilerin sayısı değil, tabloların gerçek sayısıdır. 

NOT : Varsayılan değer için boş bırakınız. Sisteminizdeki varsayılan değer: 3000 

Güvenlik Duvarı Maksimum Tablo Girdisi Sayısı : Gruplar, sshlockout, snort vb sistemler için 

ayrılan en fazla tablo girdisi sayısı.  

NOT : Varsayılan değer için boş bırakınız. Sisteminizdeki varsayılan değer: 200000 

Statik rota yönlendirme filtreleme : Sadece statik rotalar tanımladıysanız anlamlıdır. 

Etkinleştirildiğinde, aynı ara birim üzerinden gelip giden trafik güvenlik duvarı tarafından kontrol 

edilmez. Bu seçeneği birden fazla alt ağın aynı ara birime bağlı olduğu durumlarda kullanmak 

isteyebilirsiniz. 

Disable Auto-added VPN rules : Bu seçenek otomatik eklenen tüm VPN kurallarını kapatır. 

Disable reply-to : Çoklu WAN yapılandırmalarda genellikle trafiğin geldiği ara birimden gitmesi 

istenir ve bu amaçla yanıt adresi otomatik olarak eklenir. Köprüleme kullanıldığında WAN ağ geçidi 

IPsi köprülenen ara birimin arkasındaki istemcilerin ağ geçidi IP sinden farklı ise bu özelliği 

kapatmanız gerekir. 

Disable Negate rules : İlke yönlendirme kullanılırken, çoklu WAN yapılandırmalarda genellikle 

trafiğin bağlı ağlara ve VPN ağlarına doğrudan ulaşması istenir. 

Gruplar Host adları çözümleme aralığı : Bu seçenek saniye olarak, host adlarını yapılandırılmış 

gruplarda çözümlemek için kullanılır. 

NOT : Varsayılan değer için boş bırakınız (300s). 
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Sahte Ağlar 

Ayrılmış ama IANA tarafında henüz atanmamış ip adres listesini günceller. 
 

 

NAT (Ağ Adres Çevrimi) 
 

 
 
Port yönlendirmeleri için NAT yansıması Modu: Etkinleştirildiğinde iç ağlarınızdan dış IP leriniz ile 
yapılan port yönlendirmelerine erişim için otomatik olarak ek NAT yönlendirme kuralları 
oluşturulur.  
 
NAT + vekil modu port yönlendirme hedefine paketleri göndermek için bir yardımcı program 
kullanır.Bu mod kurulumda hedef ile iletişim için kullanılan ara yüz ve / veya ağ geçidi IP'si doğru 
zamanda tespit edilemediği durumlarda yüklenen kurallarda kullanışlıdır. Yansıma kuralları 500 
port tan daha büyük aralıkları için oluşturulmaz ve tüm port yönlendirmeleri arasında toplam 
1000'den fazla için kullanılmayacaktır. Sadece TCP ve UDP protokolleri destekler.  
 
Saf NAT modu port yönlendirme hedefine paketleri yönlendirmek için NAT kuralları kümesi 
kullanır.Daha iyi ölçeklenebilir, fakat hedef ile iletişim için kullanılan ara yüz ve / veya ağ geçidi IP'si 
doğru zamanda tespit edilen durumlarda yüklenen kurallarda kullanılabilir. Port yönlendirmesini 
tüm protokoller destekler.  
 
Bireysel kurallar kural-başına temelinde bu sistem ayarını geçersiz kılmak için yapılandırılmış 
olabilir. 
Yansıtma Zaman Aşımı: Saniye cinsinden bir Yansıtma zaman aşımı değeri girin.  
 
1:1 NAT için NAT Yansıtmayı Etkinleştir: İç ağlarınızdan dış IP adreslerinizle 1:1 eşlemelere erişim 
için otomatik olarak ek NAT yönlendirme kuralları oluşturulmasını etkinleştirilir.  
 
Not: 1:1 NAT yansıtması sadece gelen 1:1 eşleşme bileşenleri içindir. Bu fonksiyon port 
yönlendirme için saf NAT moduyla aynıdır. Daha fazla bilgi için yukarıdaki Saf NAT modunun 
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açıklamasına bakınız.  
 
Bireysel kurallar kural başına temelinde bu sistem ayarını geçersiz kılmak için yapılandırılmış 
olabilir. 
 
Yansıma için otomatik giden NAT etkinleştir: Trafiği geldiği alt ağa yönlendirilen içeriye doğru NAT 
kurallarına yardımcı olmak amacıyla ek dışarıya doğru NAT kurallarını otomatik oluştur.  
Port yönlendirme için NAT Yansıma saf NAT modunda yada 1:1 NAT için NAT Yansıma tam 
işlevselliği için gereklidir.  
Not: Bu sadece atanmış ara yüzlerde çalışır. Diğer ara yüzler için yönlendirici aracılığıyla yanıt 
paketlerini yönlendiren giden NAT kurallarının elle oluşturulması gerekmektedir. 
 
TFTP Vekil: TFTP vekil yardımcısının etkinleştirileceği arabirimleri seçiniz. 
 
Ağ 
 

 

IPv6 Seçenekleri 
IPv6'ya İzin Ver : Bu kutu işaretli değilse tüm IPv6 engellenir. 

Not: Güvenlik duvarındaki hiçbir IPv6 özelliği devre dışı olmayacaktır. Sadece trafik 

engellenecektir. 

IPv4 tünellemeyle IPv6 : Bu seçenek IPv6 paketlerinin IPv4 altyapısından tünellenmesine olanak 

veren RFC 2893 uyumluluk mekanizmasını sağlar. Etkinleştirirseniz IPv6 paketlerine izin veren bir 

güvenlik duvarı kuralı eklemeyi unutmayın. 

Ağ Ara birimleri 
Aygıt sorgulama : Aygıt sorgulama, sistemin kesmelerle çalışmak yerine belirli aralıklarla ağdaki 

aygıtları sorguladığı bir tekniktir. Bu teknik web ara yüzü ve SSH gibi servislerin çok yoğun yükler 

altında erişilemez hale gelmesini engeller, ancak genellikle tavsiye edilmez. Tüm NICler 
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sorgulamayı desteklemez; desteklenen kartların listesini için FreeBSD sürüm listesine bakınız. 

https://www.freebsd.org/releases/8.3R/hardware.html 

Donanım Kontrol Toplamı Yük Azaltımı : Bu seçeneğin işaretlenmesi donanım kontrol toplamı yük 

azaltımını kapatır. Kontrol toplamı yük azaltımı bazı donanımlarda, özellikle de bazı Realtek 

kartlarda düzgün çalışmaz. Nadiren de olsa sürücüler kontrol toplamı yük azaltımı ve belirli 

NIClerde sorun çıkarabilir.  

NOT : Bu Coslat tekrar başladığında yada her ara yüzü tekrar yapılandırdığınızda etki edecektir. 

Donanım TCP Kesimleme Yük Azaltımı : Bu seçeneği işaretlemek TCP kesimleme yük azaltımını 

(TSO, TSO4, TSO6) kapatır. Bu yük azaltımı bazı donanım sürücülerinde düzgün çalışmaz ve belirli 

NIClerde performansı etkileyebilir.  

NOT : Bu sistem tekrar başlatıldığında yada her ara yüzü tekrar yapılandırıldığında etki edecektir. 

Donanım Büyük Teslimat Yük Azaltımı : Bu seçeneği işaretlemek donanım büyük teslimat yük 

azatımını (LRO) kapatır. Bu yük azaltımı bazı donanım sürücülerinde bozuktur ve belirli NIC lerde 

performansı etkileyebilir.  

NOT : Bu Coslat tekrar başladığında yada her ara yüzü tekrar yapılandırdığınızda etki edecektir. 

ARP İşleme : Bu seçenek birden fazla ara birim aynı yayın alanında bulunduğunda ARP günlükleme 

mesajlarını baskılar. 
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Diğer Ayarlar 

Vekil Sunucu Desteği 
 

 
 
Vekil URL:  Sistem başka bir vekil sunucu üzerinden internete erişmesi gerektiği durumlarda bu 

alandan Vekil sunucu tanımı gerçekleştirilebilir. 

Vekil Portu: Vekil sunucu ile iletişim sağlayan port bilgisi bu alana girilir. 

Vekil Kullanıcı Adı: Vekil sunucu kimlik doğrulama ile çalışıyor ise bu alana kullanıcı adı girilmelidir. 

Vekil Şifre: Vekil sunucu kimlik doğrulama ile çalışıyor ise bu alana kullanıcı şifresi girilmelidir. 

Yük Dengeleme 
 

 
 
Sabit bağlantıları kullan : Ardışık bağlantılar sunuculara dairesel bir mantıkla yönlendirilir, bir 

kaynaktan gelen bağlantılar hep aynı sunucuya gönderilir. Bu 'kalıcı bağlantı', bu bağlantıya atıfta 

bulunan durumlar olduğu sürece canlı kalır. Durumların süresi dolduğunda, kalıcı bağlantının da 

süresi dolmuş olur. O istemciden gelen sonraki bağlantı istekleri dairesel dağıtılır. Bu seçeneği 

değiştirmek yük dengeleme servisini yeniden başlatacaktır.  

Kalıcı bağlantılar için kaynak takibi zaman aşımını ayarlar. Varsayılan olarak 0'dır. Bu yüzden kaynak 

takibi durum sona erene kadar kaldırılmıştır. Bu zaman aşımının yüksek ayarlanması kaynak/hedef 

ilişkisinin uzun süre boyunca devam etmesine neden olur. 

Ön tanımlı ağ geçidi değiştirmeye izin ver : Eğer ön tanımlı ağ geçidi bağlantısı başarısız olursa ön 

tanımlı ağ geçidini bir başkasıyla değiştir. Failover mantığı ile çalışmaktadır. 
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Güç Koruma 

PowerD aracı sistem durumunu takip eder ve çeşitli güç koruma seçeneklerini ona göre ayarlar. AC 

güçte ve pilde çalışma anına göre ayarlanabilen çalışma kipi sağlar: maksimum, minimum, dengeli 

ve yüksek dengeli. Maksimum kip en yüksek performans değerlerini seçer. Minimum kip en yüksek 

güç koruma için en düşük performans değerlerini seçer. Denge kipi ise sistem boşta olduğunda 

performansı düşürerek ve sistem yoğunluğu arttığında performansı yükselterek bir denge elde 

etmeye çalışır. Yüksek dengeli kipte dengeliye benzer ancak performans ve etkileşim güç 

tüketiminden daha önemli olduğu sistemler için ayarlanmıştır. Frekansı hızlı yükseltir, yavaş 

düşürür ve iki kat daha düşük CPU yükü tutar. Coslat öntanımlı kipi 'dengeli'dir. 

 

Donanım Şifreleme Hızlandırması 
Donanım Şifreleme : Donanım şifreleme hızlandırması modülü şifreleme işlemlerinin 

hızlandırılmasını sağlamaktadır. AMD Geode LX Güvenlik Blok çipi olan sistemler için bazı şifreleme 

fonksiyonlarını hızlandırır. Hifn şifreleme hızlandırma kartınız varsa Hifn'den daha yüksek öncelikte 

olduğu için Hifn kartının kullanılmasını engeller; bu nedenle Hifn şifreleme hızlandırma kartınız 

varsa bu seçeneği açmamalısınız. IPSEC için Rijndael (AES) kullanırken hızlandırma otomatik olarak 

devreye girecektir ve OpenVPN AES-128-CBC olarak ayarlanmalıdır.  

Sisteminizde şifreleme çipi yoksa bu seçeneği açmanın bir etkisi olmaz. Bileşeni kaldırmak için 

'hiçbiri' seçeneğini seçip sistemi yeniden başlatmanız gerekir. 
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Termal Sensorlar 

 
Eğer destekleyen bir CPU'nuz varsa termal sensor seçtiğinizde uygun sürücü sıcaklığı okumak için 

yüklenecektir. 'Hiçbiri' ayarlıysa sıcaklık başka ACPI uyumlu ana kart varsa okunmaya çalışılacaktır. 

Eğer sisteminizde termal sensor uyumlu cip yoksa bu seçenek etki etmeyecektir.Bileşeni kaldırmak 

için 'hiçbiri' seçeneğini seçip sistemi yeniden başlatmanız gerekir. 

 

IP Güvenlik 

 

 

Güvenlik İlişkilendirmeleri : Varsayılan olarak birden fazla SA eşleştiği taktirde, en az 30 saniyedir 

hayatta olan en yenisi tercih edilir. Daha eski olanları yenilere tercih etmek için bu seçeneği açın. 

IPSec özelliği için kullanılır. 

IPsec Hata Ayıklama : Sorun çözmenize yardımcı olmak için Racoon'u daha detaylı log üretmesine 

neden olan hata ayıklama kipinde başlatır. 

NOT : Bu seçeneği işaretlemek Racoon'un yeniden başlatılmasına neden olur. 

Yük aktarma durumunda IPsec'in yeniden başlatılması : Bazı durumlarda IPsec tüneli için bir ağ 

geçidi grubunu ara yüz olarak kullanmak düzgün çalışmaz, ve bir hata meydana geldiğinde IPsec'in 

zorla yeniden başlatılması gerekir. Çünkü bu tüm IPsec tünellerini bozacaktır, varsayılan olarak 

devre dışı ayarlıdır. Yük aktarmayla karşılaşıldığında IPsec'i tamamen yeniden başlatmak için bu 

seçeneği işaretleyin. 

Maksimum MMS : VPN üzerinden gerçekleşen TCP akışlarında MSS sıkma özelliğini etkinleştir. Bu 

seçenek IPsec VPN bağlantılardaki PMTUD problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Boş 

bırakarak varsayılan 1400 kullanılmasını sağlayabilirsiniz. 
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Zamanlamalar 

Zamanlama Durumları : Varsayılan olarak zamanlamalar süreleri dolduğunda var olan bağlantıların 

durumlarını temizler. 

 

Ağ Geçidi İzleme 
Ağ Geçidi Erişimsizliliklerinde Durumları Temizle : Varsayılan olarak izleme süreci erişilemeyen ağ 

geçidinin durumlarını temizler. 

Ağ Geçidi Erişilmezse Kuralları Atla : Varsayılan olarak, bir kural özel olarak ayarlanmış bir ağ 

geçidine sahipse ve ağ geçidi erişilemezse, kural oluşturulur ve trafik varsayılan ağ geçidine 

gönderilir.Bu seçenek bu davranışı geçersiz kılar ve ağ geçidi erişilemez olduğunda kural 

oluşturulmaz. 

 

Bildirimler 
Coslat ‘ın Servisler yada yapılan işlemler ile ilgili mesajların gönderilmesini sağladığı seçeneklere bu 
alandan ulaşabilirsiniz. 
 

Growl 
Growl Mac Os işletim sistemlerinde bulunan bilgilendirme servisidir. Coslat sistem bilgilendirme 
mesajlarının uzak Growl sunucusuna gönderilmesini sağlar. IP Adresi ve Parola bilgilerini girerek 
mesajların hedef sisteme iletilmesini sağlayabilirsiniz. 
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SMTP E-Posta 

 
Coslat sistem mesajlarının e-posta yoluyla istenilen e-posta kutusuna gönderilmesi sağlanır. 
Gerekli olan ayarlar yapıldıktan sonra SMTP Testi butonuna tıklayarak test edebilirsiniz. 
 

 

Sistem Sesleri 
Sistem açılış yada yeniden başlatma işleminde sistem seslerinin açılmasını yada kapatılmasını bu 
seçenek ile belirtebilirsiniz. 
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Sistem > İmzalama Ayarları 

5651 Sniffer 
Ana menüde Sistem sekmesinin altında İmzalama Ayarları bölümüne girilir. Ardından 5651 Sniffer 

'ın hangi ara birimi ve hangi port 'ları dinleyeceğini buradan belirtebilirsiniz. Ayar değişiminden 

sonra aşağıdan Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 

 

 

Yerel İmzalama Periyodunu Değiştirme 
Ana menüde Sistem sekmesinin altında İmzalama Ayarları bölümüne girilir. Ardından Yerel 

İmzalama Periyodunu sayfasından Saat değiştirilebilir ya da Şimdi İmzalama butonuna tıklayarak 

anlık imzalama yapılabilir. Ayar değişiminden sonra aşağıdan Kaydet butonuna tıklamayı 

unutmayınız. 
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Nitelikli İmzalama Periyodunu Değiştirme 
Ana menüde Sistem sekmesinin altında İmzalama Ayarları bölümüne girilir. Ardından Nitelikli 

İmzalama Periyodu sayfasından Sağlayıcı, Kullanıcı adı, Parola ve Sunucu bilgileri girilerek 

imzalamanın ne kadar sürede yapılacağı bilgisini seçiniz. Ayar değişiminden sonra aşağıdan Kaydet 

butonuna tıklamayı unutmayınız. 
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Sistem > Kullanıcı Yönetimi 

Kullanıcılar 

Admin Şifresi Değiştirme 
Ana menüde Sistem sekmesinin altında Kullanıcı Yönetimi bölümüne girilir. Ardından Admin 

kullanıcısının yanında bulunan ( kalem işareti ) 'ne tıklanır. Düzenlemeleri yaptıktan sonra aşağıdan 

Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 
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Gruplar 
Yeni Gruplar oluşturarak kullanıcıları bu grupların üyesi yaparak belirlenen yetkiler kullanıcılara 
aktarılmasını sağlayabilirsiniz. 
 
Varsayılan Gruplar 
 

● Portaladmins: Sadece Hotspot yönetimi yapabilecek kullanıcıların dahil edilmesi gereken 
gruptur. 

 
● Admin: Tüm sistem yönetimini gerçekleştirebilecek gruptur bu grubun üyesi yapılan 

kullanıcı sistem üzerinde tam yetkiye sahip olur. 
 

 
 

Ayarlar 
Oturum Zaman Aşımı: Coslat Web Ara yüzünde oturum açan kullanıcıların oturumlarının ne kadar 
boşta kaldıktan sonra düşürüleceğinin belirtildiği alandır. Varsayılan süre 240 dakikadır. 
Kimlik Doğrulama Sunucusu: Coslat Web ara yüzünün kimlik doğrulama için kullanacağı 
veritabanını belirtir. Varsayılan yerel veri tabanıdır. 
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Sunucular 
Web ara yüzü erişimi kimlik doğrulama için harici bir servis kullanılması durumunda Radius ve 
LDAP bağlantısı bilgilerinin girilmesi gereken alandır. Bu sayede Coslat kimlik doğrulamayı kendi 
üzerinden değil farklı bir kimlik doğrulama sunucusundan gerçekleştirebilir.  
 

 

Sistem > Güncelleme 
Coslat güvenlik duvarı uygulaması güncellemeler ile hatalardan arındırılmakta ve yeni özelliklere 

sahip olabilmektedir. Varsayılan olarak güncelleme açık gelmektedir. Ana menüde Sistem 

sekmesinin altında Güncelleme bölümüne girilir. 

 

Elle Güncelleme  

Güncelleme paketlerinin sisteme elle yüklenmesini ve çalıştırılmasını sağlar. Coslat destek 

ekibinden temin edilmiş herhangi bir güncelleme paketi bu bölüm üzerinden yüklenebilir. 
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Otomatik Güncelleme  
Güncelleme  paketlerinin belirtilen adresten indirilip sistem üzerinde otomatik çalışmasının 

sağlandığı bölümdür. Otomatik güncelleştirmenin aktif olması için öncellikle Güncelleme Ayarları 

menüsünden güncelleme sunucusu, URL ve imzalanmamış imaj ayarlarının seçeneklerinin aktif 

edilmesi gerekmektedir. Ayarlar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 

 

 

Otomatik Güncelle  

Güncelleme ayarları sonrasında güncelleme kontrolü yapılabilir. Belirtilen URL 'de güncelleme 

tespit edilir ise yükseltme gerçekleştirilebilir. Daha sonra Otomatik Yükseltmeyi Çalıştır 

seçeneğine tıklayarak güncelleme yapılabilir. 

 

Önemli : Otomatik yükseltme tamamlandığında sistem otomatik olarak yeniden başlayacaktır. 
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Güncelleme Ayarları 
Coslat güncelleme ayarlarının bulunduğu alandır. Bu alandan coslat ‘ın güncelleme URL sini 
değiştirebilir vb. ayarlar gerçekleştirilebilir. 
 
NOT : Ayarların değiştirilmesi önerilmemektedir. Ayarlar değiştirildiği takdirde coslat güncelleme 
alamayabilir.  
 

 
 
 

Ürün Dalı 

Taban URL : Burada Coslat yeni sürüm kontrolünü gerçekleştirir. 
NOT : Özel bir URL girildiğinde, sistem www.coslat.com dijital imzasını kontrol etmez. 

Güncellemeler 
İmzalanmamış imajlar : Dijital imzası olmayan veya bozuk olan ürün imajlarının otomatik 
güncellemesine izin verir. 
 
Kontrol göstergesi : Otomatik güncelleme kontrolü otomatik göstergeyi devre dışı bırakır. 
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Sistem > Senkronizasyon 
Coslat Senkronizasyon yapılandırması iki coslat cihazlarından birisi sorun yaşarsa anlık olarak diğer 
coslat cihazı devreye girmesini ve hiçbir veri kaybı yaşamadan ağ trafiğini devam etmesini sağlar. 
Bu ayar sonrası coslat cihazlarından birisi sorun yaşarsa anlık olarak diğer coslat cihazı devreye 
girecektir ve hiçbir veri kaybı yaşamadan ağ trafiği devam edecektir. 
 

Durum Senkronizasyon Ayarları (pfsync) 
Durumları senkronize edin : pfsync insert, update, deletion durum mesajlarının güvenlik duvarları 
arasında taşınmasını sağlar.  
 
Ara yüz Senkronizasyonu :  Senkronizasyon hangi ağ ara biriminde olacağını belirtir. 
 
NOT : Burada LAN ara yüzünden farklı bir ara yüz ayarlamanızı tavsiye ederiz. Adanmış bir ara yüz 
en iyi şekilde çalışacaktır. 
 
NOT : Bu yük aktarma grubuna katılan her makine için bir IP tanımlamalısınız. 
 
NOT : Senkronizasyon düğümlerindeki herhangi bir katılımcı için ara yüzde bir IP atanmalıdır. 
 
pfsync Eş IP Senkronizasyonu : Senkronize olacağı diğer Coslat cihazının senkronizasyon için 
adanmış ağ ara biriminin ip adresi girilmelidir. 
 
 

Senkronizasyon Ayarları Yapılandırması (XMLRPC senk.)  
Yapılandırmayı IP’ye senkronize edin : Bu bölüme bileşenlerin senkronize olacağı yedek Coslat 
cihazının ip adresini giriyorsunuz. 
 
Uzak Sistem Kullanıcı Adı : Konfigürasyonunuzu senkronize etmek için, yukarıda girilen yedek 
coslat sisteminin kullanıcı ara yüzü adını girin. 
 
Uzak Sistem Parolası : Konfigürasyonunuzu senkronize etmek için, yukarıda girilen yedek coslat 
sisteminin kullanıcı ara yüzü parolasını girin. 
 

NOT : Diğer ayarlar ise senkronize olacak bileşenleri belirtmenizi sağlar. Hangi kuralın senkronize 

olmasını istiyorsanız o kuralı seçebilirsiniz. 
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Sistem > Sertifika Yöneticisi 
 

Sertifika Otoriteleri 
CA Sunucunun ekleneceği alandır , ara yüzün https e çekilmesi veya benzer şifreli bağlantı kullanan 
servisler bu alanda bir CA sunucu bilgisinin olmasına ihtiyaç duyarlar. “+”  butonuna tıklayarak yeni 
CA Sunucu ekleyebilir yada daha önce oluşturulmuş olan CA bilgilerinin bu alandan sisteme 
aktarabilirsiniz.  
 
Yeni bir sertifika otoritesi sisteme eklerken “Yaşam Süresi “ alanı sertifika sunucusunun ne kadar 
süre ile kullanılabileceğini ifade etmektedir bu alandaki değerin düşürülmesi CA sunucusunun 
kullanım sürelerini azaltmaktadır. Bu alanda var sayılan değerlerin değiştirilmemesi tavsiye edilir. 
 

 
 

Sertifikalar 
Bu alandan yeni bir sertifika oluşturulabilir. Oluşturulan sertifika şifrelemeye ihtiyaç duyulan 
servislerde kullanılabilir (Https Sunucu, VPN , SSL İnceleme vb..) 
 

 
 
 

Sertifika iptal 
Daha önce kullanılan bir sertifikanın iptali için oluşturulan listedir (CRL). İptal edilmek istenen 
sertifika tanımlanarak iptal edilmesi sağlanır. Bu alana girilen kayıt silinememektedir. 
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Sistem > Yedekleme 
 

Yapılandırma Geçmişi 

Yedekle / Geri Dön 
Sistem ile ilgili yapılandırma dosyalarını yedeklemek veya yapılandırma dosyasını geri sisteme 
yüklemek için kullanılana alandır. 

Yapılandırmayı Yedekle 
Bu alan sistem ile ilgili yapılandırma dosyalarının indirilmesini sağlar. 
 
Sistem yapılandırmasını XML biçiminde indirmek istediğiniz alan seçildikten sonra Yapılandırmayı 
İndir butonuna tıklayarak indirebilirsiniz. 
 
Yedekleme Alanı : Sistemin hangi alanı XML biçiminde indirmek istiyorsanız belirtiniz. Herhangi bir 
seçenek seçilmez ise tüm alanlar tek bir XML dosya biçiminde indirilecektir. 
 
Paket bilgisini yedekleme :  
 
Bu yapılandırma dosyasını şifrele : İndirilecek olan yapılandırma dosyasını şifrelemek isterseniz bu 
seçeneği kullanabilirsiniz. Bu seçenek seçildikten sonra sizden iki kere aynı şifreyi girmenizi 
isteyecektir. 
 
RRD verisini yedekleme :  
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Yapılandırmaya Geri Dön  
Bu alan ise elinizde var olan bir yapılandırmayı yükleyip o yapılandırmaya geri dönmenizi sağlar.  
Sisteme yüklenecek yapılandırma dosyası yüklendikten sonra Yapılandırmaya geri dön butonuna 
tıklayarak yükleyebilirsiniz. 
Geri yüklenecek alan : Yüklemek istediğiniz yapılandırmanın hangi alana ait biliyorsanız buradan o 
alanı belirtebilirsiniz. 
Choose file : Yüklemek istediğiniz yapılandırmayı bu seçeneği kullanarak yükleyebilirsiniz. 
Yapılandırma dosyası şifreli : Yüklemek istediğiniz yapılandırma dosyası şifreli ise sisteme geri 
dönülebilmesi için buradan yapılandırma dosyasının şifresini belirtmeniz gerekir. 
 

 
 

Paket Fonksiyonları 
Tüm sistem paketlerini yeniden kurmak için Paketleri tekrar kur butonuna tıklayabilirsiniz. Bu işlem 
biraz zaman alacağı unutulmamalıdır. 
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Sistem > Lisans Durumu 
Coslat Lisans bilgilerinin takip ve kontrol edildiği alandır. bazı durumlarda coslat lisans sunucusuna 
ulaşamayabilir. 
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Sistem > Log Yedekleme 

FTP Yedekleme  
Coslat üzerindeki 5651 kayıtlarını otomatik olarak ftp sunucusuna aktarmak için aşağıdaki adımları 

izleyiniz. Ana menüde Sistem sekmesinin altında Log Yedekleme bölümüne girilir. 

 

FTP 'ye yedekle : FTP Yedekleme servisinin açık yada kapalı olduğunu belirtiyor. 

FTP Adresi : Yedeklerin hangi FTP adresine gönderileceğini belirtiyor. 

Kullanıcı Adı : Hedef FTP adresi kullanıcı adı bilgisini belirtiyor. 

Parola : Hedef FTP adresi parola bilgisini belirtiyor. 

Yedeklenecek Aralık :  Hangi zaman aralığının yedekleneceğini belirtiyor. 

FTP Klasörü : Hedef FTP adresindeki hedef klasörü belirtiyor. 

Pasif Kip : FTP pasif modu aktif eder. 

Sıklık : Yukarıda belirtilen ayarlar doğrultusunda yedeklemenin hangi sıklıkta yapılacağını belirtiyor. 

 

Başarılı Yedeklemeler : Sorunsuz bir şekilde FTP  'ye aktarılmış yedeklemeleri gösterir. 

Başarısız Yedeklemeler : FTP  'ye aktarma sırasında hata oluşmuş yedeklemeleri gösterir. 
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Windows Paylası̧mı 
Ana menü de Sistem sekmesinin altında Log Yedekleme bölümüne girilir. Coslat üzerindeki 5651 

kayıtlarını otomatik olarak windows paylası̧mına aktarmak ici̧n asa̧ğıdaki adımları izleyiniz.  

 

Windows paylaşımına yedekle :  Windows Yedekleme servisinin açık yada kapalı olduğunu 

belirtiyor. 

Windows istemci IP'si : Hedef windows paylaşımı için ip adresi bilgisini belirtiyor. 

Kullanıcı Adı : Hedef Windows paylaşımı için kullanıcı adı bilgisini belirtiyor. 

Parola : Hedef Windows paylaşımı için parola bilgisini belirtiyor. 

Paylaşım adı : Hedef windows paylaşımı için paylaşım adı bilgisini belirtiyor. 

Yedeklenecek Aralık :  Hangi zaman aralığının yedekleneceğini belirtiyor. 

Hedef Klasör : Hedef Windows adresindeki hedef klasörü belirtiyor. 

Sıklık : Yukarıdaki belirtilen ayarlar doğrultusunda yedeklemenin hangi sıklıkta yapılacağını 

belirtilen alandır. 

 

 

Başarılı Yedeklemeler : Sorunsuz bir sȩkilde windows 'a aktarılmıs ̧yedeklemeleri belirtir.  

Başarısız Yedeklemeler : Windows 'a aktarma sırasında hata olusm̧us ̧yedeklemeleri belirtir.  
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Arabirimler > Yeni Arabirim 
Bu alan sisteme yeni eklenecek ağ ara birimleri için kullanılmaktadır. Sisteme yeni bir ağ ara birimi 

eklemek isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz. 

Sisteme yeni bir ara birim eklemek için Ara birimler > Yeni Ara birim > +  butonuna tıklayarak yeni 

bir ağ ara birimi oluşturulur. 

 

 

Ağ ara birimi oluşturulduktan sonra Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 
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Ara birim Atamaları 
Sistem ağ ara birimlerin listesi bu alanda tutulmaktadır. Bu alanı kullanarak yeni bir ağ ara birimi 

ekleme, var olan ağ ara birimi silmek gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 

Arabirim Grupları 
Arabirim Grupları kuralların birden fazla kopyasını çıkarmadan birden fazla ara birime uygulanacak 

kurallar oluşturmanıza olanak verir. Bir ara birim grubunun bir üyesi silindiğinde grup kuralları artık 

o ara birime uygulanamaz. 

Yeni bir grup eklemek için Ara birimler > Yeni Ara birim > Ara birim Grupları > + butonuna 

tıklayabilirsiniz. 

 

Daha sonra birden fazlama ara birim için oluşturulacak kuralara eklemek istediğiniz ağ ara 

birimlerini ekleyebilirsiniz. Ayar değişiminden sonra aşağıdan Kaydet butonuna tıklamayı 

unutmayınız. 
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Kablosuz 
Ek bir kablosuz örn: Acces point  gibi donanıma ihtiyaç duymadan coslat üzerinden  kablosuz yayın 
yapabilirsiniz. 
NOT : Donanım türüne göre farklılık gösterir. Kablosuz Arabirime sahip Coslat ürünleri için 
kullanılabilir. 
 

 
 

Ebeveyn Arabirim  
● Altyapı (BSS) Kablosuz yapılandırma türü ile uyumlu çalışan ara birim. 
● Eşlararası (Ad-hoc - IBSS) Doğrudan başka bir kablosuz adaptöre bağlanırken eşler arası ağ 

bağlantısı için kullanılır. 
● Erişim Noktası (Acces Point -Ap) Yeni bir yayın (SSID) eklemek için kullanılır. 

VLANlar 
Sanal ağlar olarak da bilinir. Yerel ağ üzerindeki kullanıcıların ve kaynakların gruplandırılması ve bu 
grupların switch üzerindeki port’lara ayırmak için kullanılır.  
NOT : VLAN grupları oluşturmak için yönetilebilir bir switch’e ihtiyaç vardır. 
Ebeveyn ara birim: VLAN uygulamak istediğiniz ara birimi belirtir. 
VLAN başlığı: 1 ile 4049 arasında belirteceğiniz sayı burada belirteceğiniz sayı switch’deki VLAN  
başlığıyla aynı olmak zorundadır. 
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QinQs 
802.1q tünelleme yapmak için kullanılan tanımların yapıldığı alandır. Bu bölümden “+” butonuna 
tıklayarak hangi ara birim kullanılacağını ve VLAN  ilk seviye tagını belirtebilirsiniz. Tünel yapılacak 
diğer uçta da uygun ayarların yapılması gerekmektedir. 
 

 
 

Point to Point PPPs  
İki ağ geçidi arasında  doğrudan bağlantı kurmak için kullanılır. 
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GRE (Generic Routing Encapsulation ) 

İki farklı konum arasında noktadan noktaya tünel yapmak için kullanılır.  

 

GIF 
GIF tünelleri yapılandırmasını buradan gerçekleştirebilirsiniz. 
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Köprüler (Bridge) 
İki ara birimin Layer 2 seviyesinde birleştirilmesini ve iletişimin aktarılmasını sağlar. “+” butonuna 

tıklayarak köprüleme yapılacak iki ara birimi seçebilirsiniz. Köprüleme moduna alınan ara birimler 

switch gibi çalışarak  iletişimin güvenlik duvarı kuralları doğrultusunda aktarılmasını sağlar. 

Genelde pasif modda engelleme ve dinleme yapmak için kullanılır. Yapılandırılmış bir sistemde bu 

ayarların değiştirilmesi iletişimin kesilmesine sebep olabilir. 

 

LAGG  (Link Aggregation Group) 
Birden fazla ara birimi tek ara birim olarak kullanılması için uygulanır. Oluşturulan lag ara birimi için 

birden fazla protokol mevcuttur. Protokol detayları lag ayarlarında mevcuttur. Ara birim -- Yeni ara 

birim -- lag içerisinde lag ayarlarına ulaşabilirsiniz. 
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Ara birimler  > LAN  
 

 

Ana menüde Ara birimler sekmesinin altında LAN bölümüne girilir. Genel olarak Statik IP 

yapılandırılması kullanılır. Bu bölüme verilecek IP adresi genel olarak kullanıcıların internete çıkış 

noktası yani ağ geçidi olarak belirlenir. Ayarlar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız 

ardından Değişiklikleri Uygula butonuna tıklamayı unutmayınız. 

Ara birimler > WAN 
Ana menüde Arabirimler sekmesinin altında WAN bölümüne girilir. WAN arabiriminizi var olan 

yapınıza göre Statik, DHCP, ya da PPPOE seçebilirsiniz. 
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PPOE 

Modeminizi Bridge moda alarak yapılandırabileceğiniz seçenektir. Bu noktada ADSL kullanıcı adı 

parola bilgilerinizi Coslat 'ta tanımlamanız gerekecektir. Bu yapılandırma ile WAN adresiniz ve Ağ 

Geçidiniz servis sağlayıcınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. ADSL kullanıcı adı ve parola 

bilgilerinizi PPOE yapılandırması altındaki, PPOE Kullanıcı Adı (Servis) sağlayıcıdan aldığınız 

kullanıcı adı bilgisidir. Örnek : ornek@ttnet) PPOE Şifresi (Servis sağlayıcınızdan aldığınız şifredir.) 

 

 

DHCP 

Bu yapılandırma ise, WAN arabirim adresi ve ağ geçidi modemden yada servis sağlayıcıdan 

otomatik olarak alır. Modem üzerinden alınacak ise ve modem de port yönlendirme ayarları var ise 

tercih edilmeyen bir yapılandırmadır. 

Statik 

Bu yapılandırma ise Modeminizi Bridge (köprü) moda almadığınız yada metro ethernet gibi farklı 

bir noktadan internet hizmeti aldığınız durumlarda tercih edilir. Statik IP Yapılandırması alanından 

çıkış noktanızdaki ip adresine göre sabit bir ip adresi 192.168.1.1 ise bu alana 192.168.1.234 ip 

adresini verebilirsiniz.  

Dikkat : Var olan ip yapılandırmanızı değiştirmek istiyorsanız (iç yapınızda sabit ip adresine sahip 

Server, Yazıcılar, Kameralar gibi cihazlarınız var ise yapınızı değiştirmemeniz tavsiye edilir. Coslat 

modeminizin yerine geçeceği için modeminizin ip adresini değiştirmeniz tavsiye edilir. Statik 

yapılandırma seçtiyseniz aşağıdaki Ağ geçidi yapılandırmasından ağ geçidini de seçmelisiniz. 
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Ara birimler > Yönlendirmeler 
Ağ geçitleri, Yönlendirmeler(Route) ve Grupların Düzenlendiği Bölümdür. 
 

Ağ Geçitleri 
Ana menüde Arabirimler sekmesinin altında Yönlendirmeler bölümüne girilir.  Ardından Ağ 

Geçitleri sayfasından + butonuna tıklayarak yeni bir ağ geçidi ekleyebilirsiniz. 

Ağ geçidi düzenle sayfasında; 

Arabirim : Ağ geçidi hangi arabirime eklenecekse o arabirim seçilir. 

Ad : İstediğiniz bir isim yazabilirsiniz sistem dikkate almayacaktır. 

Ayar değişiminden sonra aşağıdan Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. Ardından Değişiklikleri 

uygula 'ya tıklayınız. 
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Yönlendirmeler (Route) 
Farklı iki veya daha fazla ağ-network’lerin birbirleri ile haberleşmesini sağlamak için kullanılır. 
Örneğin 192.168.99.0/24 networkü varsayılan ağ geçidine yönlendirilir ama siz bu networkün 
varsayılan ağ geçidine yönlendirilmesin benim istediğim bir ağ geçidine yönlendirilsin derseniz bu 
özellik kullanılabilir. 
 
Hedef ağ: Yönlendirme yapılacak ağ örn: (192.168.99.0/24)  
Ağ geçidi: Farklı ağ-networklere giderken kapı belirtilir  örn: (192.168.103.200) 
Devre dışı: Yönlendirme kuralını devre dışı bırakır. 
 

 
 

Gruplar 
Bu sayfada ağ geçitlerini failover veya loadbalance ayarlarını yapmak için kullanılan alandır. Load 

balance uygulaması ile birden fazla ağ geçidinizi dengeli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani birden 

fazla internet çıkışınızı ortak bir noktada birleştirebilirsiniz.Fakat kullanıcılar arasında sıkça düşülen 

bir yanılgı da, bu birleştirme işlemi sonrasında toplam internet çıkışınız iki yada daha fazla hattın 

birleşimi olmasına rağmen, HTTP trafiğinizin hızı sadece bir hatta bağlı kalacak, diğer trafikleriniz 

(Download gibi) ise hatların toplamı olacaktır. Bu sınırlamanın sebebi ise HTTP sunucularının çoklu 

iplerden gelen isteklere dosya sunucuları gibi cevap verememeleridir. 

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise, eğer yük dengelemede "Sabit bağlantıları kullan" 

seçeneği aktif değil ise HTTPS trafiğinizi bu load balance trafiğinin dışarısında bırakmanız 

gerekmesidir. 

 

"Sabit bağlantıları kullan" seçeneği her bir kullanıcının farklı ağ geçidinden çıkmalarını (yani ilk 

geleni 1. ağ geçidinden sonrakini 2. ağ geçidinden göndermesi) ve sürekli aynı ağ geçidi 

kullanmalarını sağlayacaktır.Yani gelen istek başına değil kullanıcı başına farklı ağ geçitleri 

kullanılacaktır. 
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Load Balance  (Yük Dengeleme) 
"Arabirimler > Yönlendirmeler" Menüsünden ağ geçitlerine ulaşılır. 

 
 
Bu sayfada ağ geçitleri kısmında sisteminizde tanımlı olan ağ geçitleri listelenmektedir. İzleme 

ipleri kısmında ise hat kontrolü için gerekli ip adresleri vardır. Load Balance için internet ip 

adresleri olarak sabit ip adresleri kullanılması tavsiye edilir. Bu alanda “Gruplar” sekmesine 

tıklanır. 

 

Yeni bir grup eklemek için "+" ikonu tıklanır. 
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Grup adı load balance olarak verilir. (Farklı bir isimde tercih edilebilir). Daha sonra bu load balance 

için kullanılacak olan ağ geçitlerine aynı öncelik sırası verilir. 

"Tetikleme seviyesi" olarak ta "Paket kaybı ya da yüksek gecikme" seçilir. 

Ayarlar seçildikten sonra kaydedilir. Daha sonra bu oluşturulan grup Güvenlik Duvarı kurallarında 

ağ geçidi olarak istenilen kuralda seçilir ve o kuralda tanımlanmış olan kaynak ip adresleri için 

atanmış olur.  
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"Sabit bağlantıları kullan" tercih edilmeyecek ise yukarıda bahsettiğimiz gibi HTTPS (443 Portu) 

bağlantılarını bu kuraldan ayırmak gerekecektir.Bunun için "Güvenlik Duvarı > Kurallar" tıklanır. 

Lan sekmesinde aşağıdaki gibi load balance kuralını eklemiştik. 

Bu kuralın üzerine "+" ikonuna tıklayarak HTTPS kuralını ekleyelim. 

 

 

 

 

 

 

Kuralları düzenleme ekranında kuralın uygulanacağı lan arabirimine göre kaynak "LAN net", 

Protokol "TCP" , Hedef Port aralığı "HTTPS", ağ geçidi ise "Varsayılan" olacak şekilde belirtilir ve 

kaydedilir. 
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Son olarak bu oluşturulan HTTPS kuralı Load Balance kuralının üstünde olmalıdır, çünkü kurallar 

yukarıdan aşağıya doğru işlenir ve bir kurala uyan paket geldiğinde diğer kurallar dikkate alınmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer HTTPS kuralı Load Balance kuralının altında kalır ise kuralın yanındaki kutucuğu işaretleyip 

"ok" ikonu ile Load Balance kuralının üstüne taşınmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

"Sabit bağlantılar kullan " seçeneği tercih edilecek ise bu HTTPS kuralına ihtiyaç kalmayacaktır. 

"Sabit bağlantıları kullan" seçeneğini aktif etmek için "Sistem > Gelişmiş" menüsü altında "Diğer 

Ayarlar" sekmesine gelinir ve "Yük Dengeleme" altında "Sabit bağlantıları kullan" işaretlenerek 

kaydedilir. 
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Güvenlik Duvarı > Kurallar 

Güvenlik Duvarı Kural Ekleme 
Ana menüde Güvenlik Duvarı sekmesinin altında Kurallar bölümüne girilir. Ardından Arabirim 

seçildikten sonra + butonuna tıklayarak yeni bir kural oluşturuyoruz. 

 Eylem : Pakete yapılacak müdahaleyi belirtir. 

● Pass : Paketin geçişine izin verir. 

● Block : Paketin geçişini yasaklar. 

● Reject : Paketin geçişini yasaklar ve kullanıcıya cevap döndürür. 

Devre Dışı : Kuralı devre dışı bırakır. 

TCP/IP Versiyon : Kuralın uygulanacağı İnternet Protokolü seçilir. 

Arabirim : Kuralın geçerli olacağı arabirim seçilir. 

Protokol : Protokol seçilir. 

Kaynak : Kuralın uygulanacağı kaynak ip adresi girilir. Yerel kullanıcılara (LAN arabirimine 

uygulanacak bir kural ise) kaynak IP adresi belirtilmelidir. Aksi halde bu kural yereldeki tüm 

kullanıcılara uygulanır. 

Hedef : Hedef IP girilir. Belirli bir hedefe yönelik bir kural değil ise genel olarak boş bırakılır. 

Hedef Port  Aralığı : Engellemek yada izin verilmek istenen port bilgisi girilir.  

Dışında : Girilen bilgiyi tersine çevirir. Örnek: 192.168.1.2 girmişseniz ve işaretliyse, 192.168.1.2 

dışındakilere bu kural işlenir. 

Günlükle : Güvenlik duvarı trafiğinin kayıt altına alınması için seçilir. 
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Güvenlik Duvarı > NAT 
Port Yönlendirme 
Ana menüde Güvenlik Duvarı sekmesinden NAT bölümüne girilir. Port Yönlendirme sayfasından + 

butonuna tıklayarak yeni bir kural eklenir. 

 

Kuralı devre dışı bırak : Bu seçenek işaretlenirse kural aktif olmaz. 

Arabirim : Kuralın geçerli olacağı arabirim seçilir. 

Protokol : Yönlendirilecek protokol seçilir. 

Kaynak : Güvenlik açısından sadece tek bir ip adresi yada ip grubundan erişim yapılması isteniyorsa 

bu seçenek kullanılabilir. Farklı IP adreslerinden erişim sağlanacaksa bu seçenek boş bırakılır. 

Hedef : Genel olarak yönlendirme yapılan arabirim seçilir. Eğer yönlendirme yapılan arabirim 

üzerinde birden fazla ip adresi tanımlaması yapıldıysa (Güvenlik Duvarı Sanal IP 'ler kullanılarak) 

bu bölümden başka ip adresleri de seçilebilir. Genelde servis sağlayıcı tarafından verilmiş birden 

fazla IP grubuna sahip Metro, Fiber gibi bağlantılarda kullanılabilir. 

Hedef Port Aralığı : Yönlendirme yapılacak port bu alana Hedef port olarak girilir. Kullanıcının 
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dışarıdan bağlantı kuracağı port numarasıdır. Birden fazla port aralığı yönlendirilecekse başlangıç 

ve bitiş portları belirtilebilir. 

Hedef IP 'yi Yönlendir : Yönlendirme yapılacak cihazın ip adresi girilir. Genel olarak yerel ip adresi 

girilir. 

Hedef Portu Yönlendir : Yönlendirme yapılacak port bilgisi girilir. 

 

Yukarıdaki örnek WAN arabirimine gelen herhangi bir kaynak IP ve kaynak port 'dan gelen ve 

hedef portu MS RDP olan paketleri 192.168.5.1 makinesinin MS RDP portuna yönlendir. 
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1:1 NAT 
 
Tüm trafiğin yönlendirileceği ip adresi belirtilir. Ana menüde Güvenlik Duvarı sekmesinden NAT 

bölümüne girilir. 1:1 sayfasından + tıklanarak yeni kural eklenir. 

 

Devre dışı : Kuralı devre dışı bırakır. 

Arabirim : Kuralın hangi arabirime uygulanacağını belirtir. 

Dış altağ Ip si : Nat dönüşümünde kullanılacak ip adresi 

İç IP : İç IP adresi yada ağ tanımı seçilmelidir. 

Açıklama : Herhangi bir açıklama girebilirsiniz sistem dikkate almayacaktır. 
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NAT : Dışarı Giden 
Nat özel adreslerin ( yerel ağın) internete çıkmasını sağlayan teknolojidir. 
 
Otomatik Dışarı Nat: Tüm nat kuralları otomatik oluşturulur. Manuel olarak girilen kurallar 
otomatik nat seçildiğinde devre dışı kalır. 
Elle Dışarı Nat: Bu seçenek ilk seçildiğinde varsayılan kurallar otomatik oluşturulur.   ancak yeni bir 
arabirim  eklendiğinde nat kuralı otomatik olarak uygulanmaz. 
 

 
 

NPT (IPv6) 
Network ön eki değiştirme IPv6 yerel ağ adreslerinin dönüştürülmesini sağlar. aşağıdaki örnekten 
yararlanılabilir. 
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Güvenlik Duvarı > Sanal IP’ler 

Sanal IP ler  
Bu alanda sanal ip adresleri oluşturulabilir. Bu sanal ip adresleri carp vb. yerlerde kullanılabilir. 
 
Yeni bir sanal ip adresi oluşturmak için Güvenlik Duvarı > Sanal IPler > + butonuna tıklayarak yeni 
bir sanal ip adresi oluşturulabilir. 
 

 
 
Daha sonra yapacağınız işleme göre seçenekleri belirtmeniz gerekir. 
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CARP Ayarları 
Coslat Senkronizasyon yapılandırması iki coslat cihazlarından birisinde donanımsal sorun 
yaşanması durumunda diğer coslat cihazının devreye girmesini ve hiçbir veri kaybı yaşamadan ağ 
trafiğini devam etmesini sağlar. Bu ayar sonrası coslat cihazlarından birisi sorun yaşarsa anlık 
olarak diğer coslat cihazı devreye girecektir ve hiçbir veri kaybı yaşamadan ağ trafiği devam 
edecektir. 
 
Durum Senkronizasyon Ayarları (pfsync) 
Durumları senkronize edin : pfsync insert, update, deletion durum mesajlarının güvenlik duvarları 
arasında taşınmasını sağlar.  
Ara yüz Senkronizasyonu :  Senkronizasyon hangi ağ ara biriminde olacağını belirtir. 
NOT : Burada LAN ara yüzünden farklı bir ara yüz ayarlamak gerekmektedir.  
NOT : Bu yük aktarma grubuna katılan her makine için bir IP tanımlamalısınız. 
NOT : Senkronizasyon düğümlerindeki herhangi bir katılımcı için ara yüzde bir IP atanmalıdır. 
 
pfsync Eş IP Senkronizasyonu : Senkronize olacağı diğer Coslat cihazının senkronizasyon için 
adanmış ağ ara biriminin ip adresi girilmelidir. 

Senkronizasyon Ayarları Yapılandırması (XMLRPC senk.)  
Yapılandırmayı IP’ye senkronize edin : Bu bölümden bileşenlerin senkronize olacağı yedek Coslat 
cihazının ip adresini girmem mümkündür. 
Uzak Sistem Kullanıcı Adı : Konfigürasyonun senkronize edilmesi için yukarıda girilen yedek coslat 
sisteminin kullanıcı ara yüzü adı girilmelidir. 
Uzak Sistem Parolası : Konfigürasyonun senkronize edilmesi için, yukarıda girilen yedek coslat 
sisteminin kullanıcı ara yüzü parolası girilmelidir. 

NOT : Diğer ayarlar ise senkronize olacak bileşenlerin belirtilmesini sağlar. Hangi kuralın senkronize 

olmasını isteniyor ise o kuralı seçmek mümkündür. 
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Güvenlik Duvarı > Gruplar 

Güvenlik Duvarı Grup Ekleme 
Ana menüde Güvenlik Duvarı sekmesinin altında Gruplar bölümüne girilir. Bu alanda dört adet 

sekme bulunmaktadır ve görevleri aşağıda verilmiştir. 

IP eklemek istenir ise  bu alan kullanılabilir. Yeni bir grup oluşturmak için + butonuna tıklanır. Ayar 

değişiminden sonra Kaydet butonuna tıklamak gerekmektedir. 
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Port numaralarını eklemek isterseniz bu bölümü kullanılabilir. Yeni bir grup oluşturmak için + 

butonuna tıklanmalı. Port aralığı belirtmek için iki sayı arasına : girilmelidir.  Ayar değişiminden 

sonra Kaydet butonu ile ayarlar kaydedilmelidir.  

 

 

 

İstenilen sayıda URL eklenebilir. Sadece küçük IP adresi gruplarında (3000'den az) kullanın. Yeni bir 

grup oluşturmak için + butonuna tıklanır.  Ayar değişiminden sonra Kaydet butonu ile ayarlar 

kaydedilmelidir. 

 

 

 

 

http://www.coslat.com/
http://www.bg-tek.net/


 
 

 

w w w . c o s l a t . c o m                                                 http://www.bg-tek.net 
 

S a y f a  | 61 

 

Bu alan ise tüm gurupların  görüntülendiği alandır. Bu alanda bir kuralı silmek  veya değiştirmek 

mümkündür.

 

Güvenlik Duvarı > Zamanlamalar 

Coslat Zaman Tabanlı Kural Oluşturmak 
Coslat güvenlik duvarı tarafında belirlenen zamanlarda  belirlenen kuralların çalışması ve devre dışı 

kalmasını sağlamak mümkündür. 

Güvenlik duvarı > Zamanlamalar menüsüne girdikten sonra + butonuna tıklayarak yeni bir kural 

oluşturulur. Kural oluşturulduktan sonra günler ve saat aralıkları seçilir, ardından Zaman ekle 

butonuna tıklanır. 
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Ayarlar kaydedildikten sonra zaman aralığı tanımı aşağıdaki resimdeki gibi oluşmalıdır.  

 

Bu aşamadan sonra  zaman tanımını istenilen kural ile kullanmak mümkündür. Güvenlik duvarı > 

Kurallar >  başlığından hangi kural  içinde kullanılmak isteniyor ise kural yanındaki düzenle ikonuna 

tıklayarak zaman ilişkilendirmesi tanımı yapılır. 

Açılan bölümde Gelişmiş özellikler > Zamanlama > Gelişmiş > butonuna tıklayarak zamanlama 

tanımı kurala eklenir. Hazırlanan bu kural belirtilen zaman dilimlerinde geçerli olur. Ayar 

değişiminden sonra Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız.
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Ayarlar kaydedildikten sonra aşağıdaki resimdeki gibi bir görünüm oluşacaktır. 

 

Güvenlik Duvarı > Trafik Şekillendirme 
Limitleyici: Bant Genişliği limitleme de kullanılır. 

 

 

Yeni limitleyici ekle butonu ile yapılandırma sayfasına ulaşılır. 

Bant genişliği kuralı “+” tıklayarak oluşturulur. 

Bant genişliği için bir oran yazılmalıdır. Örneğin “2”  

Bw type : Bant genişliği yazılan değerin bağlantı türünü tanımlar.(ör:mbit/sn) 

Burst : Boş bir periyot dan sonra tüm hızla aktarılabilecek verinin toplam miktarıdır. 

Not : Oluşturulan bant genişliği tanımı katman 7 de olduğu gibi güvenlik duvarı kurallarında 

kullanılmalıdır. Güvenlik duvarında tanımlı herhangi bir kuralın Detaylı ayarlar başlığı altında In/Out 

tanımı bölümünden oluşturulan limitleyici tanımları eklenmelidir. 
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Katman 7 

Katman 7 tanımları  Uygulama katmanında geçen protokollerin izin verilmesi yada engellenmesinin 

sağlandığı alandır. 

Güvenlik duvarı > Trafik Şekillendirme > Katman 7 

 

Youtube, ultrasurf, facebook video, smtp, torrent vb birçok protokol  ve uygulama katman 7 de  
filtrelemeye tabi tutabilir. 
 

 

Yeni katman 7 kural grubu oluştur tıklayarak yukarıdaki resimde görüntülenen alanda kurallar 

oluşturulabilir. 

Enable/Disable : Aktif / Pasif  edeilebilir. 

Protokol : Engellenmek yada izin verilmek istenen protokollerinin seçiminin yapıldığı alandır. 

Yapı : Action olarak işaretli ise davranış sekmesinde block kuralı oluşturulur. 

Limiter olarak işaretli ise davranış sekmesinde limitleyici de oluşturulan kurallar kullanılır. 

NOT :  Katman 7 de oluşturulan kurallar güvenlik duvarı - kurallar sekmesinde kullanılır. 
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Servisler > Hizmet Portalı 

Hizmet Portalı (Hotspot) Genel Ayarlar 
Ana menüde Servisler sekmesin altında Hizmet Portalı bölümüne girilir. Daha sonra yeni bir bölge 

oluşturmak için + butonuna tıklanır. Ardından Hizmet Portalı 'nın aktif edileceği ara birim seçilerek 

Hizmet Portalını etkinleştir kutucuğu işaretlenir. Aynı zamanda buradan Hizmet Portalı için 

varsayılan dili seçmek mümkündür. 

 

Ana menüde Servisler sekmesinin altında Hizmet Portalı bölümüne girilir. Kimlik doğrulama 

seçeneğinden RADIUS kimlik doğrulama yapılmayacak ise Yerel Kullanıcı / Biletler seçeneği 

işaretlenir. Bu seçenek işaretlenmediği durumda kullanıcılar kimlik denetlemesi yapılmadan 

internete çıkabilirler. Bu seçenek ile kullanıcılar sizin Kullanıcı Yönetimi sekmesinden açılan 

kullanıcı hesapları ile oturum açabilirler. Aktif edilen oturum açma seçeneklerine göre kullanıcıların 

karşısına aşağıdaki oturum açma seçenekleri gelecektir. İstenir ise tek bir oturum açma seçeneği 

kullanabileceği gibi birden fazla seçeneği de aynı ekranda kullanmak mümkündür. 
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Boşta Bekleme Zamanı 

Ana menüde Servisler sekmesinin altında Hizmet Portalı bölümüne girilir. Bu ayar kullanıcının 

oturum açtıktan sonra ne kadar süre içerisinde internet trafiği oluşturmazsa oturumunun 

sonlanacağını belirtir. Bu seçenek tüm kimlik doğrulama seçenekleri ile çalışmaktadır. 

 

 
 

Kimlik Doğrulama Sonrası Yönlendirilecek Adres 

Kimlik Doğrulama Sonrası Yönlendirilecek Adres Özelliği kullanıcılar oturum açtıktan sonra istenilen 

bir sayfaya yönlendirmeyi sağlar. Varsayılan olarak kullanıcılar hangi sayfaya gitmek istiyorlarsa 

gidebilirler fakat kimlik doğrulama sonrası ilk oalrak bu alanda belirtilen web sayfasına 

yönlendirilirler. 

 

 
Eş zamanlı oturumları devre dışı bırak 
Eş zamanlı oturumları devre dışı bırak seçeneği ile kullanıcıların tek bir kullanıcı adı ve parola ile 

birden fazla sistemde oturum açmalarını engellenebilir. Bu sayede birden fazla kişinin aynı kullanıcı 

adını kullanmaları da engellemiş olur, aktif olarak sadece tek bir cihazdan oturum açılması sağlanır. 
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Oturum Kapat Penceresi 
Oturum Kapat Penceresi Özelliği ağ içerisinde ortak kullanılan bilgisayarlar var ise gerekli bir 

özelliktir. Bu özellik aktif edildiğinde kullanıcı giriş yaptıktan sonra açılan sayfada oturumu kapat 

butonu çıkacaktır. Ayrıca kullanıcı oturumunu sonlandırana kadar bu pencere açık kalmalıdır. 

 

 
Kimlik Doğrulama 
Yerel Kimlik doğrulama ile elle kullanıcı açabilir, TC Kimlik no ve SMS ile kullanıcıların kendilerinin 

kayıt olmasını sağlayabilirsiniz. 

Coslat SMS ile kullanıcıların 1230 'a SMS atarak şifre almalarını ve bu işlem için hizmet bedelini 

kendilerinin SMS karşılığı olarak ödemelerini sağlamak mümkündür. 

RADIUS Kimlik doğrulama yada Etki Alanı ile entegre olabilir. 
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Diğer Ayarlar 
 

 
 
Varsayılan Dil: Hizmet Portalı misafir karşılama ekranının ilk açılış dilini seçmeyi sağlar. 
Hizmet portalı Yaması: İstemcilerin Vekil sunucu girişi yaparak Hizmet portalını bypass etmesini 
engeller.  
Maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı: Bir istemcinin açabileceği maksimum oturum sayısını 
belirler. 
Boşta bekleme zamanı: İstemcinin herhangi bir internet trafiği yok ise belirtilen süreden sonra 
oturumu otomatik olarak sonlandırılır. 
Mecburi zaman aşımı: İstemcinin İnternet hareketlerine bakılmadan belirlenen sürede oturumun 
düşmesi ve tekrar karşılama ekranına aktarılmasını sağlar. 
MAC adresi başına izinli kredi: Bu ayar her MAC adresi başına Hizmet Portalın dan kimlik 
doğrulama olmaksızın sınırlı sayıda geçişe izin verir. Bu sayıda kimlik doğrulamasız geçişten sonra 
istemci aşağıda belirtilen bekleme süresi dolmadan sadece kimlik doğruladıktan sonra çıkabilir. Bu 
ayarı kullanacak ise boşta zaman aşımı ve/veya mecburi zaman aşımının da yapılandırılması 
önerilir. 
İzinli kredileri yenilemek için gereken bekleme süresi: Belirtilen süre geçtiğinde istemcilerin izin 
kredileri orijinal değerlerine sıfırlanır. İzin kredileri açıksa 0 saatten fazla olmalıdır. 
Erişim denemesinde bekleme süresini sıfırla: Etkinleştirildiğinde, izin kredileri tükendikten sonra 
erişmeye çalışıldığında bekleme süresi sıfırlanır. 
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Ön kimlik doğrulama yönlendirme adresi: Bu alanı Hizmet Portalı index.php veya hata 
sayfalarından erişilebilen bir değişken olan $PORTAL_REDIRURL$ değişkenine değer atamak için 
kullanabilirsiniz. 
 

 
 
Eş zamanlı kullanıcı oturumları: Bu seçenek aktif edildiğinde aynı hesap ile birden fazla kullanıcının 
oturum açmasını engeller. 
MAC filtreleme: Bu seçenek açıldığında istemcilerin oturum açtıktan sonra MAC adreslerinin aynı 
kaldığına dair herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcının MAC adresi belirlenemiyorsa bu 
seçeneğin açılması gerekir (genellikle istemcilerle Coslat arasında yönlendirici(ler) varsa gereklidir). 
İzinli MAC otomatik girişi : İstemci oturum açtığında MAC adresi otomatik olarak izinli MAC lere 
eklendir ve bir daha bu sistem için kimlik doğrulama yapılmaz. 
HTTPS oturum: Misafir karşılama ekranı https üzerinden hizmet vermeye başlar. Bu seçenek  aktif 
edilmeden sunucu sertifikası oluşturulmalıdır. 
HTTPS sunucu adı: Sertifika üzerinde yazılan sunucu adını bu alanda tanımlayabilirsiniz.    
SSL Sertifikası: Sistemde oluşturulan SSL Sertifikasını seçebilirsiniz. 
Hizmet Portalın da devre dışı bırakılmış kullanıcıları siler: Zamanı dolan yada kullanıcı 
yönetiminde  devre dışı bırakılan hesapların silinmesini sağlar. Bu seçenek seçili değil ise daha önce 
kayıt olup zamanı dolmuş yada devre dışı kalmış hesapların tekrar kayıt olması engellenir. 
Güvenlik duvarı gruplarını etkinleştir : Güvenlik duvarı grupları ile Hizmet portalı gruplarının 
eşleştirilmesini sağlar. 
Açılır Pencere mesajı göster : Form alanlarındaki bilgilendirme mesajlarını açılır kutularda gösterir. 
Kullanıcı Sözleşmesini etkinleştir: Bu seçenek seçildiğinde misafirler sözleşme onayı kutusunu 
işaretlediğinde internete çıkabilirler. Sözleşme metnini “Servisler > Hizmet  
Portalı> Dosya Yöneticisi > “ bölümünden “sozlesme.txt” adında bir dosya oluşturarak sisteme 
yüklenebilir. 
Eş zamanlı Oturum limiti : Bir hesap ile açılabilecek oturum sayısını belirler. 
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SMS ile kayıt olma seçeneği 
Ana menüde Servisler sekmesinin altında Hizmet Portalı bölümüne girilir. SMS ile kullanıcı kaydı 

bölümünde SMS gönder ve Çevrim içi kayıt seçeneği işaretlenerek aktif edilir. Bu seçeneğin aktif 

olması için SMS sunucu bilgileri doğru girilmesi gerekmektedir. T.C. Kimlik ile kayıt olma 

seçeneğinde hesap ömürleri belirlenebilir.  

 

SMS Gönder: SMS Gönderimini aktif eder. 
Çevrim İçi Kayıt: Misafirlerin sms ile kayıt olmalarını sağlar. 
Kullanıcı Bilgisi: Misafirlerin SMS ile kayıt olurken kullanıcı adı ve soyadı bilgilerini girmelerini 
sağlar. Sadece bilgi amaçlıdır. 
Kimlik No kontrolü: SMS ile kayıt olurken T.C. Kimlik bilgilerinin alınmasını ve nvi.gov.tr üzerinden 
doğrulanmasını sağlar. 
E-posta Bildirimi: Kayıt olan misafirlerin bilgilerini E-Posta ile sistem yöneticisine gönderilmesini 
sağlar. 
Sponsoru Etkinleştir: Belirtilen e-posta adresine onay e-postası gönderilir ve onay verildiğinde 
misafir internet erişimi sağlar. 
Dinamik Sponsoru etkinleştirir: Bu seçenek aktif edildiğinde misafir formunda Sponsor E-posta 
alanına yazılan e-posta adresine onay maili gönderilir. Sponsor onay verdiğinde misafir internete 
erişebilir.  
Sponsor Alan adı: Misafirlerin farklı alan adlarını e-posta uzantısı yazmalarını engellemek için bu 
alanı kullanabilirisiniz. Virgül ile ayırarak birden fazla domain adı girebilirsiniz. 
Parola Sıfırlama: Porola sıfırlama özelliğinin aktif edilmesini sağlar. 
Çoklu Kayıtlara İzin Ver: Aynı kullanıcı bilgileri ile birden fazla kayı da izin verir. 
Güvenlik Kodu: Belirtilen güvenlik kodu ile kayıt olmaya izin verir bu alana herhangi bir değer 
girerek bu özelliği aktif edilebilir. 
Günlük SMS Limiti: Aynı GSM Numarasına günlük gönderilecek sms sayısını belirtir. 
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SMS Sunucu Bilgisi 
SMS özellik ise SMS ile ilgili ayarların yapıldığı yerdir. 
 

  
 
 
SMS Sağlayıcı: SMS Gönderimi için kullanılacak SMS sağlayıcısını seçmeyi sağlar. 
SMS Mesajı: Gönderilecek sms mesajını bu bölümden özelleştirebilirisiniz. 
Rastgele Parola: Parola kompleksliğini belirlemeyi sağlar. 
Parola uzunluğu: Gönderilen Parola uzunluğunu bu alandan belirleyebilirsiniz. 
Varsayılan hesap ömrü: SMS İle kaydolan kullanıcı hesaplarının belirtilen sürede devre dışı kalması 
sağlanır. 
Hata ayıklama açık: Debug modu aktif eder.  
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Çevrim İçi Kayıt Olma Seçeneği 
Ana menüde Servisler sekmesinin altında Hizmet Portalı bölümüne girilir. Ardından aşağıda 

bulunan Çevrim İçi Kullanıcı İşlemleri bölümünde Çevrim içi kaydı etkinleştir kutucuğu 

işaretlenerek aktifleştirilir. Kullanıcıların kayıt işlemi sırasında TC Kimlik Numaralarının 

doğruluğunun kontrolü yapılması isteniyor ise  ''Kayıt alırken Kimlik#kontrolünü etkinleştir'' 

seçeneği işaretli olmalıdır. Kayıt işleminden sonra hesap ömürlerini 'de ''Kayıt olurken varsayılan 

hesap ömrü'' seçeneği ile belirtilebilir. 

 

Çevrim içi kaydı etkinleştir: Çevrim içi kayıt özelliğini aktif eder.   
Çevrim içi kayıtta otomatik giriş: T.C. Kimlik no ile kayıt olan kullanıcıların T.C. no doğrulandıktan 
sonra otomatik internete çıkmasını sağlar. 
E-posta Bildirimi: Kayıt olan kullanıcıların bilgisini otomatik olarak sistem yöneticisine gönderir. 
Parola Raporu: Kayıt olan misafirin şifresini sistem yöneticisine gönderir ve misafire yöneticiden 
şifre alması gerektiğini bildirir.  
Dinamik Sponsoru etkinleştirir:  Bu seçenek aktif edildiğinde misafir formunda Sponsor E-posta 
alanına yazılan e-posta adresine onay maili gönderilir. Sponsor onay verdiğinde misafir internete 
erişebilir.  
Sponsor Alan adı: Misafirlerin farklı alan adlarını e-posta uzantısı yazmalarını engellemek için bu 
alanı kullanabilirisiniz. Virgül ile ayırarak birden fazla domain adı girebilirsiniz. 
Parola değiştirmeye zorla: İlk oturum açılışta kullanıcıyı parola değiştirmeye zorlar. 
Parola değişimi zorunluysa otomatik oturum aç: Parola değişimi yapıldıktan sonra tekrar oturum 
açma yerine misafirin direk internete gönderimini sağlar. 
Kayıt alırken Kimlik# kontrolünü etkinleştir: T.C. Kimlik kontrolünü aktif eder. Nvi.gov.tr üzerinden 
yazılan kimlik bilgilerini doğrulamayı sağlar. 
Kayıt Olurken Varsayılan Hesap Ömrü: Kayıt olan kullanıcı hesabının sonlanma süresini bu alandan 
belirlenebilir. 
Çoklu Kayıtlara İzin Ver: Aynı kullanıcı adı ile kayıt olmaya izin verir. 
Parola Sıfırlama: Kullanıcılar kendi parolalarını sıfırlayabilirler 
Güvenlik Kodu: Belirtilen güvenlik kodu ile kayıt olmaya izin verir bu alana herhangi bir değer 
girerek bu özellik aktif edilmektedir. 
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Özel Port İzni 
HTTPS / SSL / 443 Portunu izin ver: Kimlik doğrulama yapılmaksızın https protokolü ile iletişime 
izin verir.  Bu seçeneği aktif ettiğinizde https sitelere erişim kimlik doğrulama olmadan 
sağlanacaktır. 
DNS/53 Portuna izin ver: Kimlik doğrulama yapılmaksızın DNS protokolü ile iletişime izin verir. Bu 
seçeneği aktif ettiğinizde isim çözümleme kimlik doğrulama öncesi gerçekleşebilecektir. 
 

Hizmet Portalı Kota Yönetimi 
Hizmet portalı üzerinden internete çıkan kullanıcılara kota veya hız limitlemesi yapmak isterseniz 
bu özelliği kullanabilirsiniz. Daha adil bir internet kullanımı için bu özellik kullanılabilir. 
 

 
 
Bant genişliği izleme: Bu seçenek aktif edildiğinde Hizmet Portalı kullanıcılarının internet trafiği 
boyutu kayıt altına alınır. 
Hizmet portalı kota: Bu seçenek ile Günlük ve Aylık kota belirlenebilir. 
Kota Boyutu (MB): MB olarak kullanıcılara uygulanması istenilen kota miktarı bu alana girilebilir.  
Kullanıcı başına bant genişliği sınırlaması: Tüm kullanıcılara uygulanacak bant genişliği sınırlaması 
belirlemeyi sağlar. Kullanıcılar bu alanda belirtilen trafik miktarlarında internet erişimine sahip 
olurlar. İzinli ip ve MAC adresleri bu limitlemenin dışında bırakılmaktadır. 
 

 
  

http://www.coslat.com/
http://www.bg-tek.net/


 
 

 

w w w . c o s l a t . c o m                                                 http://www.bg-tek.net 
 

S a y f a  | 74 

Kimlik Doğrulama 
Buradan kimlik doğrulama seçeneklerini belirleyebilirsiniz. 
 

 
 
Kimlik Doğrulama Yok: Bu seçenek aktif edildiğinde misafirin yazdığı bilgilerin herhangi bir 
doğrulama yapılmadan oturum açması sağlanır. 
Yerel Kullanıcı Yönetimi / Biletler: Kullanıcı bilgilerinin Coslat üzerinde bulunan veri tabanına 
kaydedilmesi ve doğrulanması için seçilmesi gereken kimlik doğrulama yöntemidir. 
RADIUS Kimlik Doğrulama: Hizmet Portalı servisinin harici radius sunucu ile kimlik doğrulama 
yapmasını sağlamak için kullanılan seçenektir. Bu seçenek aktif edildiğinde Uzak Radius Sunucu & 
Paylaşımlı anahtar bilgilerini tanımlamak gerekmektedir. 
Active Directory: Hizmet Portalının herhangi bir etki alanı üzerinden kimlik doğrulama yapmasını 
sağlar. 
WKS / Coslat SMS: Hizmet Portalının Coslat WKS ( Web Kimlik Doğrulama Servisi) ile kimlik 
doğrulama yapmasını sağlar. Coslat WKS Oracle, Mysql, Mssql ve harici diğer veri tabanları ile 
kimlik doğrulama yapmayı sağlayan yardımcı Coslat servisidir. 
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Hizmet Portalı Sayfa içerikleri 
Çoklu subneti etkinleştir:  Aynı ara birim altında bulunan farklı networkler için farklı karşılama 
ekranları çıkartmayı sağlar. 
Alt ağ Maskesi: Farklı networklere farklı ara yüzler gösterebilmek için network aralığını belirlemeyi 
sağlayan seçenektir. 
Hizmet Portalı sayfa içerikleri : Karşılama ekranını bu alandan yükleyebilirsiniz. Karşılama 
ekranının düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanan formun aşağıda belirtilen şartlara 
uygun olması gerektiğini unutmayınız. 
 
Hizmet Portalı için bir HTML/PHP sayfası yükleyin. "" POST yapacak bir form, name="accept" bir 
gönder düğmesi ve name="redirurl" ve value="" şeklinde bir gizli alan eklemeyi unutmayın. Kimlik 
doğrulama açıksa "auth_user" ve "auth_pass" girdi alanlarını eklemeyi unutmayın. Ayrıca kimlik 
doğrulama açıksa "auth_voucher" alanını da eklenebilir.  
 
Form için örnek kod: 

 
<form method="post" action="$PORTAL_ACTION$"> 
   <input name="auth_user" type="text"> 
   <input name="auth_pass" type="password"> 
   <input name="auth_voucher" type="text"> 
   <input name="redirurl" type="hidden" value="$PORTAL_REDIRURL$"> 
   <input name="accept" type="submit" value="Continue"> 
</form> 
 

 
Kimlik doğrulama hata sayfası içindekiler: Burada yüklediğiniz HTML/PHP dosyası bir kimlik 
doğrulama hatası oluştuğunda gösterilen dosyadır. 
Güvenli Çıkış sayfa içindekiler: Burada yüklediğiniz HTML / PHP dosyası oturum kapatma 
penceresi etkinleştirildiğinde kimlik doğrulandıktan sonra gösterilir. 
 

Hizmet Portalı Uzaktan Yönetim 
3. Parti yazılımların Coslat ile iletişime geçerek kullanıcı işlemleri yapmalarını sağlayan yönetim api 
si dir.  Aktif edilerek bir şifre belirlenmeli ve devreye alınmalıdır. 
 
Uzak Yönetim Anahtarı : Erişim sağlayacak uygulamanın kullanacağı şifrenin belirlenmesini 
sağlayan alandır. 
Ön tanımlı Kullanıcı Parolası:  API ile Açılan tüm hesaplar için belirtilen şifrenin kullanılmasını 
sağlayan alandır. 
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Vekil Sunucu Ayarları 
Kullanıcı CURL Vekil :  SMS gönderim ve TC Kimlik No kontrollerini vekil sunucu üzerinden 
gerçekleştirir. 
CURL Vekil URL: SMS gönderiminde ve TC Kimlik No kontrollerinde kullanılacak vekil sunucu 
adresi. 
CURL Vekil Portu : Kullanılacak vekil sunucu portu. 
 

 
 

İzin / Yasak 

İzinli MAC 
Bu bölüme yazılacak MAC adresi kimlik doğrulamaya tabi tutulmadan internete erişebilir. Kimlik 
doğrulama yapılmadan internete erişmesi istenilen sistemlerin MAC adresleri bu alana eklenebilir.  
 

 
 
MAC Oturum 
Sadece izin verilen MAC adreslerinin internete erişim yapmalarına olanak veren bölümdür. “ +” 
butonuna tıklayarak yeni istemci ekleyebilirisiniz. Buraya eklediğiniz MAC adresleri hizet portalı 
karşılama ekranına gelince sistem kullanıcının mac adresini kontrol edicek ve mac adresi ekliyse 
otomatik olarak oturum açacaktır. 
 

 
  

http://www.coslat.com/
http://www.bg-tek.net/


 
 

 

w w w . c o s l a t . c o m                                                 http://www.bg-tek.net 
 

S a y f a  | 77 

MAC Kara liste 
Bu alana yazılan MAC adresinin kimlik doğrulama yapması engellenebilir.  “ +” butonuna tıklayarak 
yeni istemci ekleyebilirisiniz. 

 
 
GSM Kara liste 
SMS İle kayıt aktif olduğu durumlarda belirtilen GSM nosu’na şifre iletilmesini engellemek için 
düşünülmüş alandır. Bu alana yazılan GSM numarasına şifre iletilmez.“ +” butonuna tıklayarak yeni 
istemci eklenebilir. 
 

 
 

Kullanıcı Kara liste 
Bu alana yazılan kullanıcı adı ile oturum açılması engellenir. T.C. kimlik no ile kayıt aktif olduğu 
durumda belirtilen kullanıcının internet erişimini engellemek için düşünülmüştür. 
“ +” butonuna tıklayarak yeni istemci eklenebilir. 
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İzinli IP Adresleri 
Bu bölüme yazılacak IP adresi kimlik doğrulamaya tabi tutulmadan internete erişebilir. Kimlik 
doğrulama yapılmadan internete erişmesi istenilen sistemlerin IP adresleri bu alana eklenebilir. 
 

 

İzinli Sistem Adları 
Bu alandan bir domain adına izin verilebilir. Belirtilen domain adına erişim sırasında kimlik 
doğrulama yapılmaz. “ +” butonuna tıklayarak yeni domain adı eklenebilir. 
 

 

Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcılar 
Sisteme yeni kullanıcı eklemek ve var olan kullanıcıları düzenlemek için kullanılan alandır. “+” 
Butonuna tıklayarak yeni kullanıcı eklenebilir ve kullanıcı özellikleri belirlenebilir. Eklenen kullanıcı 
hesabı için “Geçerlilik Süresi”, “Kullanıcı Kotası” ve “Grup Üyeliği” girişi yapılabilir. 
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Gruplar 
Yeni grup oluşturmayı ve kullanıcıları bu grubun üyesi yapmayı sağlar. Grup üyelerine özel bant 
genişliği yada yönlendirme tanımlamayı sağlar. 

 
İçe Aktar 
Hizmet Portalına otomatik kullanıcı ekleme ve yedeklemeyi sağlayan alandır. CSV formatında 
yazılmış kullanıcı bilgileri bu sayfa üzerinden sisteme eklenebilir. 
Önek bir csv dosyası formatı aşağıdaki şekilde olmalıdır. 
 
# AD,SOYAD,KULLANICI ADI,PAROLA,GRUP,TARIH  
YASİN,ŞEKER,12345678901,123,mest,09/06/2014 18:15:46 
TUNAHAN,ÖZKAN,12345678902,123,test,06/06/2014 18:15:46 
 
Bu alandan Hizmet Portalı , Kullanıcı, İzinli Mac, MAC Oturum, Mac Karaliste, GSM Karaliste, 
Kullanıcı karaliste, İzinli IP Adresi, İzinli sistem adları kayıtları sisteme aktarılabilir. 
 
Biletler 
İnternet erişimi için bilet oluşturmayı ve takibini sağlar. Belirtilen saat kadar kullanım için 
oluşturulan biletler kullanılmaya başlandığında aktif olur ve sadece belirtilen süre kadar 
kullanılmayı sağlar. 
 
Biletler etkinleştirildiğinde “Bilet Grupları “ bölümünden “+” butonuna tıklayarak  yeni bilet grubu 
oluşturulmalıdır.  
 

 
 
 
Dakikadaki Bilet Sayısı : Kullanıcıya kaç dakika erişim izni verileceğini belirler. 
Adet: Oluşturulacak bilet sayısını belirleyen alandır. 
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“i” işaretine tıklayarak oluşturulan biletler CSV formatında indirilip basılabilir.  

Etkin Biletler 
Aktif olan biletler bu alandan görüntülenebilir. 
 

Test  Biletleri 
Bir bilet numarası girerek ne kadar kullanım süresinin kaldığı bu alandan görüntülenebilir. 
 

 

Bildirim 
E-posta bilgilerini girilerek Hizmet Portalının sistemde bazı işlemler gerçekleştirildiğinde e-posta 
mesajı göndermesini sağlayan bölümdür . Gerekli Hizmet Portalı ayarları aktif edildikten sonra e-
posta bilgileri girilerek aktif edilebilir.  
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Dosya Yöneticisi 
Misafir karşılama ara yüzünde görüntülenen resim , css ve benzeri dosyaların sisteme atılmasını 
sağlayan bölümdür.  
 
Varsayılan karşılama ara yüzleri sistemde yüklü ise sayfa başlığı ve arka plan için aşağıdaki uzantılar 
sisteme yüklenebilir. 

 
coslat_logo.png (Sayfa Başlığı) 
background.jpg (Arka plan) 

Durum 
Hizmet Portalı üzerinde oturum açan aktif kullanıcıların görüntülendiği alandır. Aktif oturum açan 
kullanıcıları görüntülenmesi ve oturumlarının düşürülmesi için kullanılır. ”x” işaretine tıklayarak 
oturum açmış bir kullanıcının oturumunu düşürüp tekrar oturum açma ekranına yönlendirilmesi 
sağlanabilir. 
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Hizmet Portalı Kayıtlar > Sistem Kayıtları 
Kullanıcıların yapmış olduğu eylemlerin kayıtlarının görüntülendiği alandır. Kullanıcılar yaptıkları 
eylemlere göre listelenebilirler ve seçilen kriterler Rapora dönüştürülebilir. 
 

 
 

Kota Kullanım Raporu   
Kota ölçme Servisler > Hizmet Portalı genel ayarlarından aktif edilmiş ise bu alanda kullanıcıların 
aktif trafik kullanımını bu alandan görüntülemek mümkündür. 
 

 

Dil 
Hizmet Portalı karşılama ekranlarının dil seçeneklerini özelleştirmeyi sağlayan alandır. Yeni bir dil 
eklemek için “+” butonuna tıklanır. Var olan dil çevirilerini değiştirmek “kalem” işaretine tıklayarak 
değişiklik gerçekleştirilebilir. Bu alanda eklenen her dil seçeneği hizmet portalı karşılama ekranında 
görüntülenmektedir. 
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Editor 
Karşılama ekranlarını değiştirmeyi ve düzenlemeyi sağlayan alandır. Kullanıcının karşılama ara 
yüzünü düzenlemesini sağlar. Herhangi bir hatalı yapılandırma sonucu varsayılan karşılama 
ekranları “ Load default Template” başlığından gerçekleştirilebilir. Bu bölümde yapılacak 
değişikliklerin mobil görünümleri bozabileceği göz ardı edilmemelidir. 
 

 
 

Veri tabanı 
Varsayılan olarak Yerel (Sqlite) veritabanı kullanıcı ve yapılandırmaları tutmak için kullanılır. Uzak 
bir Mysql sunucusu veritabanı olarak kullanılabilmektedir. Birden çok Hizmet Portalının merkezi bir 
veri tabanından çalışmasını sağlamak için bu yapılandırma kullanılabilir.  
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Mysql işaretlenerek uzak mysql sunucu bilgileri bu alana girilebilir. “Create Table “ seçeneğinin 
uzak sunucu üzerinde kullanıcı bilgilerini saklamak ve kimlik doğrulama bilgilerini kaydetmek için 
bir tablo oluşturacağı unutulmamalıdır. 
Veri kaybı yaşamamak için uzak sunucuda bulunan veri tabanlarını yedeklemek gerekmektedir. 
 

Bölge Yöneticileri 
Hizmet Portalı yönetiminin hangi kullanıcı tarafından yapılacağının belirlendiği alandır. Bu sayfada 
Hizmet Portalı Bölge yönetiminin hangi kullanıcı tarafından yapılacağının belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu alandan eklenen kullanıcı hesabı ile oturum açıldığında ilgili Hizmet Portalı 
Bölgesinin görüntülenmesi ve ayarlarının değiştirilebilmesi sağlanır. 
 

 

Servisler > DNS Yönlendirici 
DNS yönlendirici istemci isim çözümleme isteklerine cevap veren DNS yardımcı servisidir. İstemci 
DNS isteklerine DNS sunucu gibi cevap verir bu işlemi gerçekleştirirken Sistem > Genel ayarlarda 
belirtilen DNS sunucuları kullanır. 
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DHCP Kayıtları : DHCP’den ip almış kullanıcıların isimlerini çözümlemede kullanılır. DHCP den ip 
alan istemcilerin isim bilgisinin otomatik olarak DNS yönlendiriciye kaydedilmesini sağlar bu şekilde 
istemciler birbirlerinin isimlerini de bu servis üzerinden çözümleyebilirler. 
Statik DHCP : DHCP’den statik eşleştirme yaptığımız ip ler için isim çözümlemeyi açar. DHCP 
üzerinde rezervasyon ile sabitlenmiş IP adresi & DNS adı tanımlarının da DNS yönlendiriciye 
kaydedilmesi için bu seçenek işaretlenebilir. 
DHCP Tercihi: Önce DHCP eşleşmelerini çöz : Bu seçenek işaretlendiğinde statik olarak eklenen 
kayıtlar öncelikli olarak çözümlenir. Bu sadece tersine çözümleme (PTR) için verilen ismi etkiler. 
DNS Sorgusu Yönlendirme: DNS sunucuları sıralı sorgu: Bu seçenek işaretlendiğinde DNS 
yönlendirici Sistem > Genel ayarlar da girilen DNS sunucuları sırasıyla kullanmaya başlar.  
Alan adı Gerekli: Bu seçenek işaretlendiğinde DNS Yönlendirici servisi noktasız (Örn: server) isim 
çözümleme isteklerini DNS sunuculara yönlendirmeyecek ve statik kayıtlarda bulunmuyor ise 
çözülemedi cevabı döndürecektir. 
Özel ters sorguları yönlendirmeyin: Eğer bu seçenek seçilmişse Coslat DNS yönlendirici özel 
adresler (RFC 1918 içinde belirtilen) için ters DNS sorgularını (PTR) ad gönderme sunucularına 
yönlendirmeyecektir. İç networkler blokları için ters isim çözümleme istekleri bu seçenek aktif ise 
çözülemedi cevabı ile sonlanacaktır. 
Dinlenecek Port: DNS servisinin farklı port üzerinden çalışması istendiğinde değiştirilebilir. Başka 
bir servisin 53 portuna ihtiyaç olduğunda ve harici DNS kullanıldığı durumlarda kullanılabilir. Coslat 
ın DNS olarak kullanıldığı durumlarda bu alanda yapılan değişiklik istemcilerin isim 
çözümlemelerini engelleyecektir. 
Ara birimler: DNS Yönlendiricinin hangi ara birim üzerinde çalışacağını seçmeyi sağlayan alandır. 
Gelişmiş: Gelişmiş yapılandırma için özel yapılandırma ayarları el ile girilebilir. 
Host Değiştirme: Bu alandan herhangi bir istemci kaydı eklenebilir. Eklenen istemci kaydı DNS 
sunuculara sorulmaz ve Coslat tarafından yanıtlanır. 
Alan Adı Değiştirme: İlgili etki alanı ile ilgili sorgu geldiğinde farklı bir DNS sunucuya yönlendirmeyi 
sağlar. Örneğin “coslat.com” için “192.168.1.1” gibi. 
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Servisler >  DHCP Aracısı 
Farklı bir ağdaki veya uzakta olan DHCP sunucusundan yani farklı bir DHCP sunucu üzerinden ip 
dağıtımını alarak kullanıcılara dağıtmak için kullanabilirisiniz. Bu arada DHCP sunucu aracı olacak 
kullanılır. Kullanıcılarınız isteği ayarlarda belirtilen DHCP sunucuya iletilerek ondan gelen ip bilgisi 
kullanıcıya verilir. 
 
Servisler > DHCP aracısı tıklanarak bu alana erişebilirisiniz.    
Etkinleştir: Seçili arabirimde DHCP aracını etkinleştirir. 
Ara birim : ip dağıtımı yapılacak ara birim seçilir. 
İsteklere devre ve uygulama kimliklerini ekle: İşaretliyse DHCP aracısı devre kimliğini (Coslat ara 
birim numarası) ve uygulama kimliğini DHCP isteğine ekler. 
Hedef Sunucu:  DHCP isteklerinin aktarılacağı sunucudur. Bu alana uzak DHCP sunucunuzu giriniz. 
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Servisler >  DHCPv6 Aracısı 
Farklı bir ağdaki veya uzakta olan DHCPv6 sunucusundan yani farklı bir DHCPv6 sunucu üzerinden 
ip dağıtımını alarak kullanıcılara dağıtmak için kullanabilirisiniz. Bu arada DHCPv6 sunucu aracı 
olacak kullanılır. Kullanıcılarınız isteği ayarlarda belirtilen DHCPv6 sunucuya iletilerek ondan gelen 
ip bilgisi kullanıcıya verilir. 
 
Servisler -> DHCPv6 aracısı tıklanarak bu alana erişebilirisiniz.  
Etkinleştir: Seçili arabirimde DHCP aracını etkinleştirir. 
Interfaces : ip dağıtımı yapılacak ara birim seçilir. 
İsteklere devre ve uygulama kimliklerini ekle: İşaretliyse DHCP aracısı devre kimliğini (Coslat 
arabirim numarası) ve uygulama kimliğini DHCP isteğine ekler. 
Hedef Sunucu:  DHCPv6 isteklerinin aktarılacağı sunucudur. Bu alana uzak DHCP sunucunuzu 
giriniz. 
 

 

Servisler > DHCPv6 
IPv6 da DHCP yi etkinleştirmek için Servisler > DHCPv6 tıklanarak giriş yapılır. 
DHCPv6 Sunucu :  DHCPv6 sunucuyu LAN ara yüzünde etkinleştirin. 
Altağ: ip dağıtılacak altağı belirtir. 
Altağ maskesi: Altağın maskesini belirtir. 
Uygun Aralık:  İp dağıtılacak uygun aralığı belirtir. 
Aralık: IPv6 dağıtılacak aralık burada belirtilmelidir. 
Ön bellek atama aralığı : IPv6 önbellek atama aralığı burada belirtilir. Ek ön bellek atama boyutunu 
da buradan belirtiniz.Bu ağların altyönlendiriciler olarak atanmasına izin verir. Başlangıç ve bitiş 
aralığı önek atama boyutunun sınırlarında olmalıdır. 
DNS Sunucular : Varsayılan sistemin DNS sunucusunu kullanmasını istiyorsanız bu alanı boş 
bırakabilirsiniz. İstemcilerin farklı bir dns adresi kullanmasını istiyorsanız buraya tanımlayabilirsiniz. 
Alan adı :Varsayılan sistemin alan adını DHCP sunucusu kullanmaktadır. İstemcilerin farklı bir alan 

adı kullanmasını istiyorsanız buraya tanımlayabilirsiniz. 

Alan adı arama listesi :DHCP sunucu isteğe bağlı olarak bir alan adı arama listesi de verebilir.Ayırıcı 

olarak noktalı virgül karakteri kullanın.  

Varsayılan kira süresi : DHCP kiralarının ne zaman dolacağını sormayan istemciler için kullanılır. 

Varsayılan 7200 saniye. 

Maksimum kira süresi : DHCP kiralarının ne zaman dolacağını buradan belirleyebilirsiniz. Default 
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86400 saniye. 

 
 
Saat Formatı değişimi: DHCPv6 kira gösterme zamanını UTC'den yerel saate değiştir.Varsayılan 
olarak DHCPv6 kiraları UTC saati olarak gösterilir. Bunu işaretleyerek DHCPv6'yı kiralama saati 
olarak yerel saat görüntülenir ve seçilen saat dilimini ayarlı olur. Bu tüm DHCPv6 ara yüzlerinde 
kiralama saati olarak kullanılır. 
Dinamik DNS: DHCP istemci adlarının DNSe kaydedilmesini aktif eder.Boş bırakarak dinamik DNS 
kayıt işlemini devre dışı bırakabilirsiniz.DNS sunucuda istemci isimlerini kaydetmede kullanılacak 
dinamik DNS adını giriniz. 
NTP Sunucular: DHCP den ip alan kullanıcılar zaman sunucusu belirtebilirsiniz. 
 

 
 

Statik DHCPv6 Eşleme 
IPv6 adreslerini kullanıcılara özel tanımlamak için kullanılır. Bu alan erişmek için Servisler -> 
DHCPV6 tıklandıktan sonra sayfanın en altına gelinir. Statik giriş eklemek için artı (+)  butonu 
tıklanır. 
DUID Tanımlayıcı: Bu tanımlayıcı kullanıcının mac adresine göre hesaplanan değer olarak girilir. 
Kullanıcının Otomatik ipv6 özelliklerinde yazan ipv6 adresinin ilk 48 bitlik kısmıdır. 
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IPv6 Adresi: kullanıcıya verilecek ipv6 adresidir. IPv6 havuzunun dışında bir adres belirtilmelidir. 
İstemci adı: İstemcinin adıdır. sonunda alan adı olmadan yazınız. 
Açıklama: istemci için tanımlayıcı bir açıklama giriniz. 
 

 
 

Yönlendirici Yayını  
Bu alana ulaşmak için Servisler -> DHCPv6 tıklandıktan sonra Yönlendirici Yayını sekmesine girilir. 
 
Yönlendirici Yayını: Router Advertisement isteklerinde bulunan kullanıcılara cevap verilecek olan 
yayın türü buradan seçilir.Yönlendirici Yayını (RA) Servisi için İşlem Modunu buradan seçiniz. 
 

Yönlendirici yayını işlem modları 
 
Router only: Sadece bu yönlendirici için "Router Only", Yönlendirici yayınını durumsuz otomatik 
yapılandırma ile için "Unmanaged", DHCPv6 sunucusu aracılığıyla atama için "Managed", DHCPv 
sunucusu ile birlikte durumsuz otomatik yapılandırma için "Assisted" kullanınız. "Managed" 
ayarlığında, bu DHCPv6 sunucusunun aktif edilmesi gerekmez, bu ağdaki başka bir host olabilir  
Yönlendirici Önceliği: Yönlendirici yayını için önceliği belirtir. 
Yönlendirici Yayını Alt ağlar: Yönlendirici yayını alt ağı seçilmediyse DHCPv6 hangi alt ağda 
açılmışsa o ağın bağlı olduğu alt ağ seçilir. aksi halde belirtiniz. 
DNS: Yönlendirici yayını üzerinden ip alacak kullanıcılar için kullanılacak DNS sunucudur. Boş 
bırakırsanız sistem varsayılan DNS sunucusu kullanılır. 
Alan adı arama listesi: DHCP sunucu isteğe bağlı olarak bir alan adı arama listesi de verebilir.Ayırıcı 
olarak noktalı virgül karakteri kullanın.  
Aynı ayarları DHCPv6 Sunucusu olarak ta kullanın işareti ile bu ayarların DHCP sunucu 
ayarlarından alınmasını sağlayabilirsiniz. 
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Servisler > DHCP Sunucu 

DHCP Yapılandırma 
DHCP Özellikleri; 

● IP Adresleme 

● Rezervasyon 

● Statik Arp ile tanımlanmayan istemcilerin erişiminin engellenmesi 

● Bootp seçenekleri 

● Ek DHCP / BOOTP seçenekleri 

● İstemciye özel rezervasyon içinde dns, ağ geçidi, wıns, kira süresi, alan adı verilebilmesi 

DHCP yapılandırması için " Servisler > DHCP Sunucu " menüsünden gerçekleştirilebilir. 

DHCP Sunucu birden çok ara birime hizmet verebilir. Hangi ara birim için DHCP yapılandırması 

sağlanacak ise o tab üzerinden işlem yapılmalıdır. 

Yukarıdaki örnekte " LAN "ara birimi üzerinde DHCP servisi aktif edilmiştir. Alt Ağ, Alt Ağ maskesi 

ve Uygun Aralık bölümleri ara biriminin IP adresine göre sistem tarafından tanımlanmaktadır. 

Önemli:DHCP servisinin çalışması için ara biriminin statik (sabit) IP adresine sahip olması 

gerekmektedir. 
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Dağıtılacak IP adresi bloğunu "Aralık" bölümünden belirtilebilir. DNS ve Ağ geçidi tanımları eğer 

boş olarak geçilir ise Coslat tanımlara kendi IP adresini yapılandıracaktır. 

DHCP Statik Eşleme:Belirlenen MAC adresine DHCP tarafından aynı ip adresinin atanmasını 

sağlamak için tanımlanabilir. Filtreleme ve benzeri işlemlerde yönetimi kolaylaştırmak yada 

internet erişimini sadece tanımlı IP/MAC e sahip bilgisayarlara sağlamak için kullanılabilir. 

 

 

 

"+ "ya tıklayarak. Açılan sayfada istenilen istemcinin MAC adresi ve DHCP tarafından atanmasını 

istenilen IP 

adresi 

girilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli: Rezervasyon için belirtilecek olan IP adresi, DHCP tarafından atanan IP Bloğu dışında 

olmalıdır. 
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Tanımlı olmayan bilgisayarların IP almasını engelleme: 

DHCP Sunucu yapılandırmasının sağlandığı sayfada "Tanımlanmayan istemcileri reddet " seçeneği 

ile sadece rezerve edilmiş bilgisayarların ip adresi alması sağlanabilir. 

 

Tanımlı olmayan bilgisayarların internete çıkışını engelleme: 

 

Sabit IP adresi verilmiş sistemlerin internet erişimi DHCP üzerinden engellenebilmektedir. Sadece 

rezervasyon yapılmış bilgisayarların internete çıkışına izin vermek için aşağıda belirtilen seçenek 

aktif edilmelidir. 

 

Önemli: Bu tanım aktif edildikten sonra DHCP rezervasyonlarında ekli olmayan tüm istemcilerin 

Coslata ve internete erişimi kesilecektir. Yönetim sağladığınız sistemin IP adresini Rezervasyonlara 

eklemeyi unutmayınız. 

 

DHCP Sunucu Özellikleri 

Ağ geçidi : Varsayılan ağ geçidi olarak güvenlik duvarının bu ağ arabiriminin IP adresi kullanılır. 

İstemcilerin farklı bir ağ geçidi kullanmalarını isterseniz buraya tanımlayabilirsiniz. 

DNS Sunucular : Varsayılan sistemin DNS sunucusunu kullanmasını istiyorsanız bu alanı boş 

bırakabilirsiniz. İstemcilerin farklı bir dns adresi kullanmasını istiyorsanız buraya tanımlayabilirsiniz. 

Alan adı :Varsayılan sistemin alan adını DHCP sunucusu kullanmaktadır. İstemcilerin farklı bir alan 

adı kullanmasını istiyorsanız buraya tanımlayabilirsiniz. 

Alan adı arama listesi : DHCP sunucu isteğe bağlı olarak bir alan adı arama listesi de 

verebilir.Ayırıcı olarak noktalı virgül karakteri kullanın. 

Varsayılan kira süresi : DHCP kiralarının ne zaman dolacağını sormayan istemciler için kullanılır. 

Varsayılan 7200 saniye. 
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Maksimum kira süresi : DHCP kiralarının ne zaman dolacağını buradan belirleyebilirsiniz. Default 

86400 saniye. 

Statik ARP : Bu seçenek aktif edildiği zaman sadece rezerve olan istemciler Coslat 'ın ara yüzüne ve 

internete çıkabilir. 

WINS Sunucular : WINS sunucuları, IP adreslerini bilgisayar adlarına dinamik olarak eşler. Bu 

istemcilerin kaynaklara erişmek için IP adresleri yerine bilgisayar adlarını kullanmalarına olanak 

sağlar. 

Servisler > Dinamik DNS 
İnternet Alan adı Sistemi (DNS) ad sunucularının gerçek zamanda güncellenerek alan adlarının ve 

adreslerinin DNS yapılandırmasını güncel tutma işlemi için kullanılan bir terimdir. Dinamik DNS 

sayesinde, belirli bir alan adı veya belirli bir ad verilmiş olan sunucu, cihaz, vb. ip adresi değişse bile 

erişilebilir hale gelir. 

Yapılandırma için hedef ip’ye alan adı atanması gerekir http://freedns.afraid.org/ adresinden alan 

adı için ücretsiz hesap alınabilir.  

Servisler Menüsü altından dinamik dns bölümüne gidilir + butonuna tıklanır. freedns.afraid.org dan 

alınan hesap bilgileri burada tanımlanır. 

Servis türü: Freedns seçilir. (Başka bir servis’de kullanılabilir) 

İzlenecek Arabirim: Wan seçilir (Güncellenecek ip adresi belirtilir.) 

İstemci Adı:Freedns servisinden alınan alan adı bu bölüme girilir örn:coslat.dyndns.org 

Mx:Alan adına bağlı email'lerin dağıtımını gerçekleştiren e-posta sunucularını belirler.  

bu seçeneği sadece özel mx kaydı oluşturacaksanız seçiniz. 

Kullanıcı Adı: Freedns servisinden alınan kullanıcı adı: 

Parola: Freedns servisinden alınan parola kısmı bu alana girilir. ardından kaydedilir. artık 

coslat.dyndns.org adresinden coslat cihazına erişebilirsiniz. 

Servisler >  IGMP Vekil 
IGMP Vekil istemcilerin multicast grup üyeliklerini diğer routerlara duyurmaları için kullanılan 
servistir. 
 
Ara birim : Buradan ağ ara birimini belirtebilirsiniz. 
Açıklama: Bu alana kendiniz için herhangi bir açıklama girebilirsiniz. Sistem dikkate almayacaktır. 
Tür : Buradan gönderme ara birimi yada alma ara birimi türünü belirtmeniz gerekir. 
 

● Gönderme : Ağ ara birimi çoklu yayın veri kaynaklarına erişmekten sorumlu çıkış ara 
birimidir. Tek bir gönderme ara birimi olabilir. 

● Alma : Ağ ara birimi çoklu yayın istemcilerinin gruplara dahil olabildiği ve çoklu yayın veri 
alabildiği hedef ağlara dağıtım yapan ara birimidir. Birden fazla ara birim olabilir. 

http://www.coslat.com/
http://www.bg-tek.net/
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Eşik : Ağ ara biriminin TTL eşiğini tanımlar. Belirtilen eşiğin altında TTL’si olan paketler göz ardı 
edilir. Bu ayar seçimliktir ve varsayılan eşik değeri 1’dir. 
Ağlar : Buradan ise ağ’ları tanımlayabilirsiniz. 
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Servisler > Yük Dengeleyici 
Yük dengeleyici havuzu sunucuları gruplar halinde yük dengelemek için kullanılmaktadır. Herhangi 
bir istemci belirtilen hedef IP adresine istemci trafiği göndermek yerine yük dengeleyici grubu 
içerisinde üye olan herhangi bir sunucuya istek gönderir. Buda verimli bir şekilde sunucular 
üzerinde yük dağıtımı yapmanıza ve sunucularınızın rahatlamasına olanak sağlar. 
 
NOT : Bu özelliği şu nedenlerden dolayı kullanabilirsiniz. Örneğin, güvenlik için, herhangi bir 
problem olduğunda fiziksel olarak sunuculara ulaşabilmek, sitenize gelen fazla isteği aynı anda iki 
farklı sunucuya yönlendirmek, yük azaltmak vb. birçok neden olabilir. 
 
NOT : Bu örnekte 2 tane Apache sunucusu mevcut ve bu 2 tane Apache sunucusu üzerinde yük 
dağıtımı yapılacaktır. Aşağıdaki şema bunu göstermektedir. Aynı zamanda bu 2 Apache sunucu bir 
alan adını dinlemektedir. Örneğin, coslat.com alan adı. 
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Yeni bir kayıt eklemek için Servisler > Yük Dengeleyici > İzlemeler sekmesine girilir. Aşağıda örnek 
bir kayıt verilmiştir. Yapılacak işleme göre seçenekleri belirlenmesi gerekmektedir. Bu örnekte 
www.coslat.com alan adı dinlenmektedir. Değişiklikler yapıldıktan sonra Kaydet butonuna 
basılmalıdır. 
 

 
 
Ayarlar kaydedildikten sonra aşağıdaki gibi bir yapılandırma görüntülenecektir. 

 
 
Şimdi ise sunucular için bir havuz oluşturacağız. Ana menüde Servisler > Yük Dengeleyici > 
Havuzlar > +  sekmesine girerek sunucular için yeni bir havuz oluşturulabilir. 
Ad : Oluşturulacak grup için herhangi bir isim yazılabilir. 
Kip : Yapılacak işleme göre seçenekleri belirlemek gerekmektedir. Yük dengeleme kipi seçilmelidir. 
Port : Sunucularda aktif olan port numarasını yazınız. 
Tekrar Dene : İsterseniz bir sunucuyu erişilemez kabul etmek için bir kaç deneme yapılması 
gerektiğini belirtebilirsiniz. 
İzle : İzlemeler sekmesinin içerisinde oluşturulan grubu dinlemesini gerektiğini buradan 
belirlenebilir. 
Sunucu IP Adresi : Havuz üyelerini buradan eklenebilir. Birden fazla IP adresi eklenebilir. 
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Ayarlar kaydedildikten sonra aşağıdaki resimdeki gibi bir yapılandırma oluşacaktır. 
 

 
 
Daha sonra Servisler > Yük Dengeleyici > Sanal Sunucular > + butonuna tıklayarak yeni bir kural 
oluşturulur. Açılan sayfada IP adresi kısmına coslat ‘ın WAN ip adresini yazılmalıdır. Coslat ‘ın WAN  
ip adresinin statik olması önerilmektedir. Diğer alanları varsayılan (yük dengeleme kuralına 
istinaden ) varsayılan olarak bırakılmalıdır.  
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Yük dengelemek için dinlediğimiz 80 (http) portunun erişime açmak için WAN bacağında güvenlik 
duvarı kuralı oluşturmak gerekmektedir. Ana menüde Güvenlik Duvarı > Kurallar > WAN > +  
butonuna tıklayarak yeni bir kural oluşturulabilir Aşağıdaki gibi ayarlar yapıldıktan sonra Kaydet 
butonuna tıklayıp ayarlar kaydedilebilir. 
 

 
 
Önemli : Bu konfigürasyon sonunda iç network ‘de bulunan 2 tane Web sunucusuna dışarıdan 80 
(http) istekleri tek bir sunucuya değil iki Web sunucusu arasında paylaştırılacaktır. 
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Servisler > NTP 
NTP, değişken gecikmeye sahip paket anahtarlamalı ağlar üzerindeki bilgisayarların saatlerinin eş 
zamanlanmasının sağlaması için kullanılan bir protokoldür. Coslat üzerinde bu özellik mevut. Ana 
menüde Servisler > NTP sekmesine girip bu alana ulaşabilirsiniz. NTP ile dinlemek istediğiniz ağ ara 
birimleri seçip ardından Kaydet butonuna tıklayarak ayarlar kaydedilir. 
 
NOT : Eğer herhangi bir ara yüz seçilmediyse, bir jokerle tüm ara yüzler dinlenecektir. 
NOT : Eğer herhangi bir ara yüz seçildiyse, sadece belirtilen ara yüzler dinlenecektir. 
 

 

Servisler > PPPOE Sunucu 
PPPOE sunucu servis sağlayıcı gibi çalışmaktadır. İstemcilerin Coslat PPPOE sunucu üzerinden 
kimlik doğrulama yapmalarını ve bağlantı kurmalarını sağlar.  
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Ara birim: PPPoe sunucunun hangi ara birim de çalışacağının seçilmesini sağlar. 
 

 
 
Yukarıdaki resimde bulunan alanlara kullanıcı adı parola ve ip adresi yazarak yeni kullanıcı 
oluşturulabilir. 

Servisler > Syslog 
Syslog standardında log iletebilen cihazlardan iletilen logları alır ve belirli kriterlere göre ayırarak 

saklar, 5651 sayılı kanun gereği bu logları imzalayıp saklamayı sağlayan servistir. 

 
Alan adı: Hedef alan adı ( logları ileten cihazın alan adı bilgisi). 

İp adresi: Hedef ip ( logları ileten cihazın ip adresi). 

Günlük türü: Alınacak günlük türü genelde varsayılan tüm loglar seçilir. 
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Servisler > Servis Alarmı 
Bu sayfadaki servisler takip edilebilir ve durduğunda yada beklenmeyen bir hatayla 
karşılaştırıldığında servis yeniden başlatılır. Sadece bu alana eklenen servisler herhangi bir nedenle 
kapatıldığında yeniden başlatılır. 
 
NOT : Bir servis eklemek isterseniz  “+“ butonuna tıklayarak istediğiniz servisi ekleyebilirsiniz. 
 

 
 

Servis Alarm Bildirimi 
Bu alanda ise Servis Alarmı bölümünde eklenen servisler herhangi bir neden ile durduğu zaman 
mail atması için yapılmış bir özelliktir. Bu alana eklenen e-posta adresine durdurulan servisler 
hakkında durduğuna dair bilgi mesajı gelir. 
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Servisler > UPNP & NAT-PMP 
UPNP farklı sistemlerin birbirleri ile kolay haberleşmesini sağlayan protokoldür. NAT-PMP UPNP 

destekli sistemlerin iletişimini güvenlik duvarı üzerinden de iletişim kurmasını sağlayan yardımcı 

protokoldür. UPNP ve NAT-PMP etkinleştirerek UPNP destekli cihazların güvenlik duvarı üzerinden 

iletişimini sağlar. 

Servisler > WOL 
Coslat üzerinde bulunan WOL özelliğini kullanarak uzaktan network ‘deki kapalı olan bir cihazı 

başlatabilirsiniz. Aşağıdaki gibi başlatmak istediğiniz cihazın bağlı olduğu ağ ara birimini belirtikten 

sonra MAC adresini girdikten sonra Gönder butonuna basarak başlatabilirsiniz. 

NOT : Uyandırılacak cihazın NIC Wake ON LAN özelliğini desteklemelidir ve düzgün şekilde 

ayarlanmış olmalıdır. (WOL kablosu, BIOS ayarları),

 

MAC adresini eklemek isterseniz + butonuna tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki gibi cihazın bağlı olduğu ağ 

ara birimi daha sonra MAC adresi belirtildikten sonra Kaydet butonuna tıklayarak kayıt oluşturulur

 

Başlatmak istediğiniz MAC adresin üzerine tıklayarak cihazı başlatabilirsiniz. 

 

 

NOT : Coslat ‘a internet ip adresinden uzaktan erişerek iç network ‘teki bilgisayarlarınızı 

başlatabilirsiniz. İnternet ip adresinden erişmek için wan bacağına 80 portuna erişime izin 

vermeniz yeterli olacaktır. 
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Servisler > Zamanlayıcı 
Coslat üzerinde belirli zamanlarda çalıştırılacak görevler tanımlanmaktadır. Ana menüde Servisler 

> Zamanlayıcı sekmesine girerek bu alana ulaşabilirsiniz. 

 

Servisler > Vekil Sunucu 
Vekil sunucu kullanıcıların bir aracı kullanarak internete çıkmalarını sağlar. Bu sayede kullanıcıların 

internet erişimleri kontrol altına daha kolay bir şekilde alınır. Örneğin kullanıcılar için internete 

çıkarken kimlik doğrulama yaptırılabilir, URL filtrelemeye tabi tutulabilir, Anti virüs filtresinden 

geçirilebilir, indirmeleri kısıtlanabilir ve loglamaya tabi tutulabilir. Yani internet istekleri önce aracı 

olan vekil sunucuya iletilir ve vekil sunucu gerekil kontrolleri sağladıktan sonra verinin geçişine izin 

verir.   

 

 

  

http://www.coslat.com/
http://www.bg-tek.net/


 
 

 

w w w . c o s l a t . c o m                                                 http://www.bg-tek.net 
 

S a y f a  | 104 

Vekil Sunucu : Genel Ayarlar 

Vekil Sunucu ara yüzler : Vekil sunucunun dinleyeceği ara yüzleri bu alandan belirtilebilir. Bu 
örnekte sadece LAN bacağı dinlenmektedir aynı zamanda URL Filtreleme ‘de yapılacak 
engellemeler vb.. ayarlar LAN bacağında aktif olacaktır. 
Proxy portu : Vekil sunucunun dinleyeceği port numarasıdır. Aynı zamanda istemcilerin kullanacağı 
Vekil Sunucu port numarasıdır. 
ICP portu : Vekil sunucunun komşu önbellekleri ile ICP sorguları gönderip alacağı porttur.  
Kullanıcıların ara yüze erişmelerine izin ver : Bu seçenek vekil sunucunun aktif edilmesini sağlar. 
Bu özellik aktif olduğu zaman seçili ağ ara yüzüne bağlı olan kullanıcılar Vekil Sunucu üzerinden 
çıkar. 
İlk olarak v4 dns’i çözümle : Vekil sunucunun öncelikle IPv4 ile isim çözümleme yapmasını sağlar. 
ICMP’yi pasifleştir : Vekil sunucu ping’leyici yardımcısını kapatmayı etkinleştir. 
Vekil sunucu için alternatif DNS-Sunucular kullan : DNS-Yönlendirici’den farklı DNS-Sunucular 
kullanmak isteniyor ise , bu alana IP adresleri, noktalı virgül (;) ile ayırarak girilmelidir. 
 

 

Transparan Vekil Ayarları 

Transparan Vekil Sunucu : Bu seçenek seçili olduğunda, kullanıcıların Vekil Sunucu ayarı 
yapmasına gerek kalmaz. Tüm internet trafiği Vekil sunucuya yönlendirilir. 
Transparan Vekil Ara yüzler : Ara yüzde durdurulan istekler vekil sunucu üzerinden geçirilecektir. 
Özel hedef adres için vekil sunucuyu atla : Özel adres uzayı (RFC 1918) için trafik vekil sunucu 
üzerinden değil doğrudan güvenlik duvarı üzerinden olacaktır. Bu özelliği örneğin hedef ip adresine 
giden kaynak ip adresinin vekil sunucuya takılması istemez ise kullanılabilir. 
Bu kaynak IP’ler için Vekil Sunucu’yu atla : Vekil sunucu üzerinden geçen bu kaynak IP’ler, 
networkler, host adları Vekil sunucu’ya yönlendirilmeyecek ve direkt olarak firewall üzerinden 
geçirilecektir. Tanımları noktalı virgül (;) ile ayırınız. Vekil sunucuya takılması istenilmeyen ip 
adreslerini aralarında noktalı virgül koyarak bu alana yazılabilir. 
Bu hedef IP’ler için Vekil Sunucu’yu atla : Bu hedef IP’lere, networklere ve host adlarına giden 
trafik Vekil Sunucu’ ya yönlendirilmeyecek fakat firewall üzerinden geçirilecektir. Yazacağınız ip 
adreslerini aralarında noktalı virgül (;) ile ayırarak yazabilirsiniz. ( Bu özellik sadece transparan vekil 
sunucu içindir. ) 
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SSL ortadaki adam filtrelemesi 

HTTPS/SSL araya girme : SSL filtrelemeyi etkinleştir. 
SSL araya girme ara yüz(ler) : Ara yüzde vekil sunucu SSL isteklerinin arasına girecektir. 
SSL vekil portu : Vekil sunucu transparanken SSL’i dinleyeceği port numarasıdır. 
CA : Araya girme kullanımı aktifken sertifika yetkilisini giriniz. Varsayılan Coslat sertifikasıdır. 
SSLcrtd children : Bu başlayacak olan SSL Crt alt program servislerinin sayısıdır. Varsayılan değer 
5’tir. 
Uzak sertifika kontrolü : Kontrol Yapmak için uzak ssl sertifika kontrollerini seçiniz. Varsayılan 
olarak bu seçenek aktif değildir. 
Sertifika adaptesi :  Kullanıcıya özgün SSL sunucu sertifikasını aktarma. Sunucu sertifikasına 
güvenmesi konusunda kullanıcıya karar izni ver. 
 

 
 

Günlük Ayarları 

Kayıt tutmayı etkinleştir : Bu özellik erişim kayıtlarını aktif edecektir. Sistemde yeterli disk alanı 
olmalıdır. 
Kayıtların yazılacağı dizin : Kayıtların saklanacağı dizin belirtiniz. Varsayılan /var/squid/log 
dizinidir. 
Kayıt dönüşümü : Kayıtların kaç günde bir temizlenip arşivleneceğini belirlenir. Boş bırakılırsa Kayıt 
Dönüşümü kapalı kalır. 
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Görünecek hostname : Hata mesajlarında görüntülenecek olan hostname ismi bu alandan 
belirtilebilir. 
Yönetici E-posta : Kullanıcıların başvuracağı yönetici mail adresi. Bu mail adresi hata mesajlarında 
görünür. 
Dil : Kullanıcılar için hata mesajlarının görüntülemesi istenilen dil seçilir. 
X-Forward’i kapat : Eğer seçili değilse, Vekil sunucu ile başlık bilgisini giden gelen istekler içerisinde 
RFC2616 ‘a göre gönderecektir. 
URL içerisinde geçen Whitespace karakterlerine (tab,boşluk… gibi):  
strip : Bu karakterleri URL ‘den çıkar. RFC2396’a göre tavsiye edilen yöntemdir. 
deny : İsteği engelle. Kullanıcı Geçersiz İstek mesajı alacaktır. 
allow : İsteğe izin ver ve URL’yi değiştirme. Bu karakterler URL içerisinde kalacaktır. 
encode : İsteğe izin ver ve bu karakterleri RFC1738’e göre kodla. 
chop : İsteğe izin ver ve birinci whitespace karakterleri kesilir. 
 
Vekil Sunucu versiyonunu gizle : Eğer işaretlenirse, Vekil Sunucu versiyon bilgisi HTTP başlık 
içerisinde ve HTML hata sayfasında gizlenecektir. 
 

 

Özel Ayarlar 

Entegrasyonlar : URL Filtreleme yada anti virüs gibi paketlerin vekil sunucuya entegrasyon ayarları. 
Özel ACLS (Kimlik doğrulamadan önce) : Her satıra kendi özel ayarlarınızı giriniz. Yapılandırmaya 
kimlik doğrulamadan önce eklenecektir.  
Özel ACLS (Kimlik doğrulamadan sonra) :  Her satıra kendi özel ayarlarınızı giriniz. Yapılandırmaya 
kimlik doğrulamadan sonra eklenecektir.  
NOT : squid.conf yerel ayarlarına ihtiyaç duyulur. Yoksa vekil çalışmayacaktır. 
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Uzak Ön bellek 

Vekil Sunucunun kendisine gelen istekleri başka bir vekil sunucu üzerinden göndermesini sağlayan 

özelliktir. Bu özellik genel olarak şube ve merkezi yapılarda tercih edilir. Şubelerdeki vekil 

sunucular ile istekler merkezdeki vekil sunucuya yönlendirilir. Bu sayede merkez ve şubelerdeki 

tüm kullanıcılar aynı vekil sunucu filtrelerinden geçmiş olacaklardır. 

Uzak ön bellek ayarları için Servisler -> Vekil Sunucu dan Uzak Önbellek sekmesinden erişilebilir. 
 

 
Bu sayfada varsa daha önceden eklenmiş uzak önbellek sunucuları ile ilgili bilgiler gösterilecektir. 
Birden fazla sunucu ekleyebilir bunların paylaşımlı ya da yedekli olarak çalışmalarını sağlanabilir. 
Uzak önbellek sunucusu eklemek için  (+) artı butonuna tıklanmalıdır. 
  
Etkinleştir:  Uzak önbellek sunucunuzun etkinleştirilmesini ve isteklerin uzak önbellek sunucusuna 
iletilmesini sağlayacaktır.  
İstemci adı: Uzak önbellek sunucunuzdur. Bu alana sunucunuzun ip adresini veya varsa host adını 
girilmelidir. 
Ad : Uzak önbellek sunucunuzun sizin tanımlamanız için kullanılacak adıdır. Bu bölüme sizin için 
anlamlı ve benzersiz olan bir ad giriniz. 
TCP port : Uzak önbellek sunucunuzun çalıştığı (hizmet verdiği) port numarasını giriniz. 
Zaman Aşımı: Uzak önbellek sunucusuna ne kadar süre erişelemez ise farklı bir bağlantı yolu 
deneneceğini belirtilir.Dakika cinsindendir. Varsayılan değer 1 dakikadır. 
Başarısız limiti: Uzak önbellek sunucucuna kaç defa erişilemez ise sunucu erişilemez olarak 
işaretleneceğini belirtir. Varsayılan değer 10 dur. 
Maksimum: Uzak önbellek sunucusuna bağlantı limiti belirlemek için kullanılır. Varsayılan olarak 
bağlantı limiti yoktur. 
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Kayıplara izin ver: 
Kayıplara izin ver: Vekil suncunun sadece bellekle özelliğini kapatır. Genel olarak bu özellik seçilir. 
no-tproxy: Tproxy özelliğini kullanma. 
Proxy only: Uzak ön bellekten gelen istekler yerel bellekte tutulmayacaktır. 
 
 

 
 

Eş Ayarları 
Hiyerarşi: Uzak ön bellek sunucusunun bağlantı hiyerarşi türünü belirtir. Burada tek bir sunucu mu 
var yoksa birden fazla sunucu mu var seçimi yapılır. 
Parent : Sadece tek bir üst sunucu kullanılacaksa seçilmelidir. Yani istekler yedekli sunucular 
arasında değil sadece üst sunucuda olacaksa seçilir. 
Sibling: Yedekli olarak birden fazla sunucu varsa seçilebilir. Sunucular eş olarak tekbir sunucu gibi 
çalışır. Kendi aralarında bellek paylaşımı yaparlar. 
Multicast: Brden fazla sunucu ile parent ve sibling birlikte kullanılıyorsa seçilir. 
Yöntem Seçimi: Uzak ön bellek sunucularına Nasıl bağlanılacağı belirtilir.Birden fazla uzak ön 
bellek sunucusu varsa bunlar arasındaki öncelik ve sıranın belirlenmesidir. Varsayılan olarak 
Round-Robin tercih edilir. Tek bir sunucu varsa Varsayılan da seçilebilir. 
Roud Robin: Uzak ön bellek sunucuları sıralı olarak (yük dengeleme) kullanılır. Eğer biri giderse 
gruptan çıkartılır. 
Varsayılan: Eğer yöntemlerden biri seçilmediyse varsayılan olarak en sonra ulaşılan ön bellek 
sunucusu kullanılır. 
Weighted-round-robin: Round Robin olarak kullanılacak sunuculara öncelik ataması yapmak için 
kullanılır. 
Carp: Carp yöntemi ile çalışan yedekli sunucular varsa  kullanılır. Carp fonksiyonuna göre 
kullanılacak uzak sunucu seçilir. 
Userhash: Kimlik doğrulama ile yük dengeleme birlikte kullanılıyorsa seçilmelidir. 
Sourcehash: Yük dengeleme Kullanıcı ip adresine göre ise tercih edilmelidir. 
Multicast-sibling: Hiyerarşi yönteminde multicast tercih edildiyse kullanılacak olan yöntemdir. 
Ağırlık: Yöntem seçiminde Weighted-round-robin seçiliyse uzak bellek sunucusuna öncelik atamak 
için kullanılır. Varsayılan değer 1 dir. Ağırlık atamak için rakam kullanılmalıdır. Rakam değeri yüksek 
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olan daha öncelikli olarak kullanılacaktır. 
TTL : Multicast bağlantılarda mesafe olarak yaşam süresini belirtmek için kullanılır. 
no-delay: Geciken havuzlardaki etkiyi bu komşuda engellemek için kullanılır. 
ICP Ayarları 
ICP Port:  ICP protokolü kullanılacaksa iletişim portunu bu alana giriniz. ICP kullanılmayacaksa 7 
olarak giriş yapınız. Tek parent varsa ICP genel olarak kullanılmaz. 
ICP Seçenekleri: Varsayılan olarak ICP kullanan eşler engellenecektir. 
no-query : Uzak ön bellek sunucusu için ICP sorgularını devre dışı bırak. 
Multicast-responder: ICP sorguları uzak bellek sunucusuna gönderilmeyecek fakat ICP cevapları 
kabul edilecektir. 
closest-only: ICP OP MISS cevapları için, sadece CLOSEST_PARENT_MISS ler yönledirilecek ve 
FIRST_PARENT_MISS'ler yönlendirilmeyecektir. 
Background-ping : Uzak bellek sunucusuna sadece ICP sorguları göndermek için kullanılır. 
 

 
 
 
Kimlik Doğrulama Ayarları: Uzak ön bellek sunucusuna bağlanırken kimlik doğrulama 
kullanılacaksa ayarlar bu bölümden yapılır. 
Kullanıcı Adı: Uzak bellek sunucusuna bağlanırken kullanılacak kullanıcı adıdır. 
Parola:Uzak bellek sunucusuna bağlanırken kullanılacak paroladır. 
Kimlik Doğrulama Seçenekleri: 
Login=user:password : Kullanıcıların girdiği kullanıcı adı parolalar direk olarak uzak ön bellek 
sunucusuna gönderilecektir. 
Login=PASSTHRU: Uzak bellek sunucusu için istemciden alınan  giriş detayları gönderilir. Bunun 
için vekil sunucuda ayrıca bir kimlik doğrulamaya ihtiyaç yoktur. 
Login=PASS: Uzak bellek sunucusu için istemciden alınan  giriş detayları gönderilir. Bunun için vekil 
sunucuda ayrıca bir kimlik doğrulamaya ihtiyaç yoktur. 
Login=*:password: Sabit bir şifre ile kullanıcı adı üst vekile gönderilir.  
Login=NEGOTIATE: Eğer uzak önbellek sunucusu bir güvenlik doğrulaması gerektiriyorsa kullanılır. 
Login=NEGOTIATE:principal_name:Eğer uzak önbellek sunucusu bir güvenlik doğrulaması 
gerektiriyorsa kullanılır. Bağlantı istekleri çoklu istemcilerden iletilir. 
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connection-auth=on : Uzak vekil sunucunun Microsoft kimlik doğrulamayı desteklediği ve 
taleplerin yok sayılacağını vekil sunucuya belirtilir. 
connection-auth=off : Uzak vekil sunucunun Microsoft kimlik doğrulamayı desteklemediği ve 
taleplerin yok sayılacağını vekil sunucuya belirtilir. 

Yerel Ön bellek 

İstenilen web siteleri, Windows güncellemeleri, Anti virüs güncellemeleri gibi veriler önbellekte ve 

diskte saklanıp, her bir istemcinin tekrar indirmesi yerine tek bir indirme işlemi yapılabilir. 

Vekil Sunucu Önbellek Genel Ayarlar 

 
Önbellek Yer Değiştirme politikası: Buradan bellekte boş alana ihtiyaç duyulduğunda boş alan 
açılırken bellekte hangi nesnelerin kalacağına karar verme kuralı seçilebilir. Varsayılan olarak Heap 
LFUDA’dır. 
 
Heap LFUDA: Önbellekte boyutuna bakılmaksızın en çok kullanılan nesneler tutulur. 
LRU: Önbellekte son kullanılan nesneleri tutar. 
Heap GDSF: Önbellekte boyutu en küçük olan nesneleri tutar. 
Heap LRU: Kümeleme(Heap) kullanılan LRU’dur. 
% olarak Low-water-mark:  Önbellek kullanımı bu değere eriştiğinde önbellek boşaltmaları 
başlayacaktır. 
% olarak High-water-mark: Önbellek kullanımı bu değere ulaştığında ise önbellek boşaltmaları 
daha agresif olacaktır. 
Önbelleğe alma: Asla önbelleğe alınmayacak domain ve ip adresleri buraya girilir. 
Çevrimdışı modu etkinleştir: Bu mod etkinleştirilmiş ise önbellekteki nesnelerin güncellik 
durumları kontrol edilmeyecektir. 
Dış bellek yöneticileri: Dışarıdan önbellek yönetimi yapacak kullanıcı ip’leri bu alana girilir. 
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Vekil sunucu Hard disk önbellek ayarları 

Disk önbellek boyutu: Megabayt olarak önbelleğe alınacak maksimum dosya boyutudur. 
Disk önbellek sistemi: Önbellek için kullanılacak depolama türüdür. 
 

● UFS: Unix dosya sistemidir. Eski sistemlerde yer alır. 
● AUFS: Diskteki vekil sunucu I/O işlemlerini engellemek için POSIX-thread’leri kullanır. 
● DİSKD: I/O işlemleri için ayrılmış süreçler kullanır. 
● NULL: Depolama türü kullanılmaz. 

 
Clear cache on log rotate: Log değişiminde ön belleği temizler. 
Seviye 1 alt dizinler: Oluşturulacak altdizin sayısıdır. 
Disk önbellek konumu: Önbelleğin tutulacağı dizindir. 
Minumum obje boyutu: Boyutu bu değerden küçük nesneler diske kaydedilmez. 
Maksimum obje boyutu: Boyutu bu değerden büyük nesneler diske kaydedilmez. 
 

 
 

Vekil sunucu Hafıza Önbellek Ayarları 

Disk önbellek boyutu: MB cinsinden takas alanı için kullanılacak ram miktarıdır. Sisteminizdeki 
RAM miktarının %50’sinden fazla, 1 mb’tan az olmamalıdır. 
RAM’deki Maksimum obje boyutu: KB cinsinden buraya girilen değerden küçük boyuttaki 
nesneler RAM’e kaydedilecektir. 
Bellek yerdeğiştirme politikası: Boş alan ihtiyacı olduğunda bellekten hangi nesnelerin 
temizleneceğini belirler. 
Heap LFUDA: Önbellekte boyutuna bakılmaksızın en çok kullanılan nesneler tutulur. 
LRU: Önbellekte son kullanılan nesneleri tutar. 
Heap GDSF: Önbellekte boyutu en küçük olan nesneleri tutar. 
Heap LRU: Kümeleme(Heap) kullanılan LRU’dur. 
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Dinamik ve Güncelleme İçeriği 

Önbellek Dinamik İçerik:  Bu seçenek işaretlenmişse, youtube, windows güncellemeleri gibi 
dinamik içerikler önbellekte güncellenir. 
Örnekleri Güncelle: Dinamik önbellek etkinken, önbelleğe alınacaklar buradan seçilebilir. 
Özel Örnek Güncelleme: Daha iyi bir dinamik önbellekleme için özel örnek_güncellemeleri 
buradan girilebilir. 
 

 
 

Erişim Kontrolü 

Bu özellik vekil sunucu üzerinden çıkan kullanıcıların belirli sitelere, belirli ip adreslerine, belirli port 

numaralarına erişimi için izin verilmesi veya yasaklanması gerektiğini belirten yerdir. Bu alanı 

kullanarak vekil sunucu üzerinden çıkan kullanıcıların gitmek istedikleri ip adreslerini veya alan 

adlarını yasaklamak gibi birçok özelliği kullanabilirsiniz. 

 

Vekil sunucu erişim kontrol listesi 

İzinli Ağ Aralıkları : Vekil sunucu sadece dinlediği ağ ara yüzü için erişim yetkisi sağlar, diğer ağ 

aralıkları varsayılan olarak yasaklıdır. Farklı ağları bu bölümde belirterek izin verilebilir. Örnek 

kullanım : 10.0.0.1/8 172.16.16.0/16 192.168.100.0/24 
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İzinli Kullanıcılar : Erişim kontrolüne takılmasını istemediğiniz kullanıcıları burada belirtebilirsiniz. 
Örnek kullanım : 1.1.1.1 veya osman kullanıcı ismi. 
 
NOT : IP adresleri veya kullanıcı isimleri alt alta yazılmalıdır. Aksi takdirde çalışmayabilir. 
 

 
 
Bu özellik ise kullanıcılar vekil sunucu üzerinden internete çıkarken sizin belirlediğiniz kullanıcı adı 
ve parola ile internete çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Kullanıcı isimlerini ve parolalarını Vekil Sunucu 
> Kullanıcılar sekmesine girdikten sonra + butonuna tıklayarak oluşturabilirsiniz. 
 
Yasaklı Kullanıcılar : Vekil sunucu kullanmalarını engellemek istediğiniz kullanıcıları belirtebilirsiniz. 
Örnek kullanım : 1.1.1.1 veya osman kullanıcı ismi. 
 

 
 
Beyazliste : Hiç bir web filtrelemesine takılmadan açılmasını istediğiniz web adreslerini bu alana 
girin. Örnek kullanım : www.coslat.com > direkt bir domain adıcoslat.com > domain adı ve 
subdomainlericoslat < url adresinde coslat geçen tüm domain adları. 
 

 
 
Karaliste : Erişimi yasaklamak istediğiniz web adreslerini her satıra bir tane gelecek şekilde girin. 
Örnek kullanım : www.coslat.com > direkt bir domain adını yasaklarcoslat.com > domain adını ve 
tüm domainleri ve subdomianleri yasaklar. 
 

 
 
User agent Engelle :  Her satıra engellemek istediğiniz bir user agent giriniz. Ayrıca düzenli 
ifadelerde kullanabilirsiniz. 
 

 
 
MIME tiplerini Engelle : Her satıra engellemek istediğiniz MIME tipi yazınız. Düzenli ifadelerde 
kullanabilirsiniz. Javascriptleri engellemek için kullanışlıdır. Engellemek istediğiniz dosya tiplerini bu 
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alandan belirterek engelleyebilirsiniz. 
 

 
 

Vekil sunucu izinli portlar 
İzin verilecek portlar : Ön tanımlı izinli portlara (Ön tanımlı portlar: 21 70 80 210 280 443 488 563 
591 631 777 901 1025-65535) aralarında bir boşluk bırakarak port eklyebilirsiniz. 
 

 
 
İzin verilecek ssl portları : Ön tanımlı izinli ssl portlara (direkt ssl bağlantısı için - SSL CONNECT) (Ön 
tanımlı ssl portlar : 443 563 ) aralarında bir boşluk bırakarak ekleyebilirsiniz. 

 
 

Trafik Yönetimi 

 

Vekil Sunucu Trafik Yönetimi Ayarları 

Bu alanda kullanıcılarınıza indirme hızı,limiti,bant genişliği ve istemci başına indirme hızlarının 

belirtiliği alandır bir limit belirtmek (kilobyte) değerlerini kullanın. limitleri devre dışı bırakmak için 

0 değerini kullanın. 

 
Vekil Sunucu Transfer Uzantı Ayarları 
Hız limitline takılmasını istediğiniz dosya uzantılarının tanımlandığı bölümdür.(binary dosları, cd 
kalıpları multi media mp3.) gibi dosya uzantılarını bu alanda belirtebilirsiniz farklı bir uzantı 
eklemek için diğer uzantılar bölümü kullanılmalıdır. 
Vekil Sunucu Transfer Hızlı Durdurma Ayarları 
Bu alanda bir dosya transfer edilirken belirdiğiniz değerden fazla yada küçükse transfer işlemi 
durdurulur. 
x KB tan daha az kalan transferleri bitir: Transfer edilecek dosya boyutu bizim buraya girdiğimiz 
değerden küçükse transfer işlemi tamamlanır. 
x KB tan daha fazla kalan transferleri bitir: Dosya bizim buraya yazdığımız değerden fazla ise 
transfer işlemi iptal edilecektir. 
x %'ten daha fazla kalan transferleri bitir: Transfer edilecek miktar buraya yazdığımız % cinsinden 
değeri geçerse transfer tamamlanır. Mesela bir dosya transferinde % 95 oldu ama limitlere takılıp 
iptal edildi. Bunu önlemek için bu sekmeyi kullanabiliriz. 
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Kimlik Doğrulama 

Vekil sunucu için kimlik doğrulama ayarları buradan yapılmaktadır. 

Vekil sunucu Kimlik Doğrulama Genel Ayarlar 

Kimlik doğrulama yöntemi: Kimlik doğrulamanın hangi yöntemle yapılacağıdır. (Yerel, LDAP, 
RADIUS, Hizmet portali, NT Domain) 
Kimlik Doğrulama Sunucusu: Kimlik doğrulama sunucusunun ip adresidir. 
Kimlik Doğrulama Sunucu Portu: Kimlik doğrulama sunucusuyla bağlantı kurulacak porttur. 
Karşılama Mesajı: Kimlik doğrulama penceresinde gösterilecek mesajdır. 
Kimlik Doğrulama İşlemleri: Kimlik doğrulama işlemlerinin sayısıdır. 
Kimlik Doğrulama TTL: Saniye cinsinden proxy sunucusunun harici kimliği doğrulanmış kullanıcı adı 
şifre ikilisini geçerli sayacağı süredir. 
İzinli kullanıcılar için kimlik doğrulamayı etkinleştir: Bu seçenek etkinleştirildiğinde izinli 
kullanıcılarda kimlik doğrulama işlemine tabi tutulur. 
Kimlik denetimine takılmasını istemediğiniz IP aralıkları: Buraya girilen ip’ler kimlik doğrulama 
yapılmadan vekil sunucuya erişir. 
 

 

Vekil Sunucu Kimlik Doğrulama Ldap Ayarları 

LDAP versiyon: LDAP sunucusunun versiyonudur. 
LDAP sunucusu user DN: LDAP sunucunun kullanıcı DN bilgileridir. 
LDAP parolası: LDAP sunucusunun parolasıdır. 
LDAP base domain: LDAP sunucusunun domain adıdır. 
LDAP username DN niteliği: LDAP username DN niteliğidir. 
LDAP arama filtresi: LDAP arama filtresi buradan girilebilir. 
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Vekil Sunucu Kimlik Doğrulama NT domanin Ayarları 

NT domain: Buraya NT domaini girilir. 
İkinci NT sunucular: Birden çok NT sunucusu varsa, ikinci olan buraya girilebilir. 
 

 
 

Vekil Sunucu Kimlik Doğrulama RADIUS Ayarları 

RADIUS paylaşım anahtarı: Radius yetkilendirmesi için paylaşım anahtarıdır. 
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Kullanıcılar 

Vekil sunucu üzerinden internete çıkan kullanıcılara ilk internete gittikleri zaman onlara aşağıdaki 

gibi bir ekran çıkartıp kullanıcı adı ve parolalarını girmelerini sağlayabilirsiniz. Kullanıcılar için 

oluşturmak istediğiniz kullanıcı adı ve parolayı Vekil Sunucu > Kullanıcılar sekmesine girdikten 

sonra + butonuna tıklayarak oluşturulabilir. 

Gerekli olan kimlik doğrulama ayarları yapıldıktan sonra, kullanıcılar internete çıkarken karşılarına 
aşağıdaki gibi bir karşılama ekranı gelecektir. Bu ekrana verilen kullanıcı adı ve parola yazılarak 
internete çıkabilirler. 
 

 
 
 
Tanımlı kullanıcılar. 
 

 

Rapor 

Dil : Buradan rapor’un İngilizce veya Türkçe oluşturulması sağlanabilir. 
Rapor Şeması : Buradan rapor şemasını seçilmesi mümkündür. 
IP çözümleme yöntemi : IP ‘yi isme çözümleme yöntemini seçiniz. (yeni oluşan kayıtlara etki 
edecektir): 
 

● IP - IP kullan. 
● Demo : AUTHNAME kullan, yoksa DNSNAME kullan, oda yoksa IP kullan. 
● DNS - DNSNAME kullan. 
● Simple - AUTHNAME kullan, yoksa IP kullan. 
● SMB - Bilgisayarın SMB adını kullan. 
● Squidauth - Vekil sunucu AUTHNAME kullan. 
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Zamanlayıcı yenile : Veri güncelleme periyodunu belirtilmelidir. 
URL kayıt etme : Kayıtlarda görünmesi istenilmeyen URL adreslerini bu alan aşağıdaki gibi 
yazılmalıdır. coslat.local|fabrikam.local|192.168.1.1| 
Kullanıcı Tanımları : Her bir satıra kullanıcıların IP bilgilerini girilmelidir. Örn: “ IP kullanıcıadı” 
IP kayıt etme : Her bir satıra kayıt edilmemesi gereken IP adreslerini girilebilir. 
 
Yönlendirme 
Kullanıcıların farklı ağ geçitlerinden internete çıkması isteniyor ise kullanılan özelliktir. Bu bölüme 
erişmek için Servisler -> Vekil Sunucu ‘dan Yönlendirme sekmesinden giriş yapılabilir.  
 
Açılan sayfada hangi kullanıcının hangi ağ geçidinden çıkması isteniyor ise ip adresi o ağ geçidinin 
karşısındaki alana alt alta gelecek şekilde girilir. İp adreslerinin sonuna tek bir ip ise /32 bir ağ 
belirtilecekse o ağın alt ağ maskesi girilir.  Varsayılan ağ geçidinden çıkacak kullanıcıların bu alan 
girilmesine gerek yoktur. 
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İzleme 

Kullanıcıların anlık internet trafiğinin ve Filtreleme günlüklerinin bulunduğu alandır. 

NOT: Bu alanda anlık trafiğinin izlenmesi için Transparan Vekil Sunucu özeliğini aktif ediniz. 

Maksimum görüntülenecek satır: Buradan maksimum görüntülenecek satır sayısını 

belirtebilirsiniz. 

Filtrelenecek Kelime: Buradan bir ip adresini filtreleyebilir vb. ayarlar gerçekleştirilebilir. Belirtilen 

ip adresi vb.. ayarlar izleme bölümünde filtrelenerek görüntülenmektedir. 
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İzleme Gelişmiş 

Buradan vekil sunucu trafiği gerçek zamanlı olarak izlenebilir. 

NOT : Bu özelliğin çalışması için Vekil Sunucu > Yerel Önbellek sekmesine girdikten sonra coslat 

lan bacağının ip adresi girilmesi gerekmektedir. Örnek bir resim aşağıdaki gibidir. 

 

Vekil Sunucu > İzleme (Gelişmiş) sekmesinde kullanıcıların internete erişim trafiklerini ve hızlarını 

vb. daha fazla bilgi bu alandan görüntülenebilir.

 

Senkronizasyon 

Vekil sunucu XMLRPC senkronizasyon ayarları buradan yapılmaktadır. 

Vekil sunucu yapılandırma ayarları otomatik olarak senkronize edilir : Vekil sunu için 

senkronizasyon metodunu seçilmelidir. 

● Yapılandırılan sistemi yedekleme sunucusuna senkronize et. 

● Aşağıdaki tanımlı hostları senkronize et. 

● Bu paketin yapılandırmasını senkronize etme. 

Senkronizasyon zamanaşımı : Buradan senkronizasyon maksimum bekleme zamanını seçiniz. 

Uzak Sunucu : Buradan senkronize edilecek ip adresi ve karşısına parolasını giriniz. 
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Servisler > Ters Vekil 
Vekil sunucunun tersine dışarıdan içeriye gelen trafiği kontrol etmede kullanılır. Dış FQDN 

girilmeden ters vekil sunucu çalışmaz. 

 

Ters vekil sunucu ara yüzü : Ters vekilin hangi ara birim de çalışacağını gösterir. 

Yetkisiz isteklerde TCP bağlantısı sıfırlayın : Yetkisiz gelen tcp isteklerini sıfırlar. 

 

HTTP ters modunu etkinleştir: Etkinleştirildiği taktirde ters http portu etkinleşir. 80 portu dışında 
kullanmak isterseniz ters http portu alanına ilgili portu yazmanız yeterlidir. 
 

 

Ters SSL sertifikası : Ters vekil sunucuda kullanılacak olan ssl sertifika seçilmelidir. 

Orta Ca sertifikası : Gerekli ise imzalı sertifikayı x.509 pem formatında yazılır. 

Ca istemci sertifikası : Orta Ca sertifikasında oluşturulan sertifika burada seçilir. 

İptal işlemi listesi : Oluşturulan sertifikaları iptal işleminde kullanılır. 
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OWA ters vekil sunucu : Https ters modu etkinleştirildiği taktirde çalışır. 

Üst Vekil Sunucu 
 

 

Ters vekilin önünde kullanılacak üst vekil için kullanılır. 

Eş grupları : Üst vekilin adını girilmelidir. Ör:Host1 

Eş ip : Üst vekilin ip adresi yazılmalıdır. 

Eş port : Üst vekilin portunu yazılmalıdır. 

Eş protokolü : HTTP veya HTTPS protokol seçilebilir. 
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Bu URL’yi etkinleştir : Vekil sunucu ters eş yapılandırmayı kullanmak için etkinleştirilir. 

Grup Adı: Url tablosuna verilecek ad yazılmalıdır. 

Url’ler : Eş yapılandırmada kullanılacak url bu tabloya “+” basarak eklenir. 
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Yönlendirme 

 

Yönlendirmeyi etkinleştir : Ters vekil sunucuda yönlendirme yapılması için kullanılır. 

Yönlendirme adı : Ters vekil sunucu yönlendirme adı için kullanılır. 

Yönlendirme protokolü : Yönlendirme protokolü sadece http yada https veya her ikisi de 

seçilebilir. 

Engelli Domainler : Engellemek istediğimiz etki alanları eklenebilir. 

 

Regex yolu : Sadace domain eşleştirmek için kullanılır. 

Yönlendirecek URL : Yönlendirme istediğiniz url adresini buraya girilebilir. 
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İzleme 

Buradan Ters Vekil izleme kısmından ip adreslerinin gittikleri site ve ip adresleri gibi birçok bilgi 

görmek mümkündür. 

 

Senkronizasyon 

 

 

Ters vekil sunucu uzak daki sunucu ile senkronize çalışması için kullanılır. 

Senkronizasyon zaman aşımı : Varsayılan 250 saniye listedeki zamanlar kullanılabilir. 

Uzak Sunucu : Senkronize ip adresi ve parola yazılmalıdır. 
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Servisler > URL Filtreleme 

URL Filtreleme Ayarları 
Ana menüde Servisler sekmesinin altında URL Filtresi bölümüne girilir. Aşağıdaki Ayarlar 

yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 

Aktif : Servisi bu kısımdan başlatabilirsiniz. 

Kayıt tutmayı aktifleştir : URL Filtreleme kayıtlarını günlüklere yazar. 

Kara liste : URL Filtrelemede kullanıcılara yardımcı olmak açısından kara liste kullanımını aktif eder. 

Bu liste ile kullanıcılar gruplandırılmış halde web sayfalarını engelleyebilirler. Sadece aktif etmek 

yeterli olacaktır. 
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Varsayılan 

Ana menüde Servisler sekmesinin altında URL Filtreleme bölümünde Varsayılan bölümüne girilir. 
Bu sekmede Kurallar sekmesinden herhangi bir kural eklenmediyse tüm kullanıcılar için geçerli 
olacak kurallar belirtilebilir. 

NOT : Kural lar sekmesinden herhangi bir kural eklenmişse buradaki varsayılan kural o eklenen 

kuraldaki kullanıcılar için geçerli olmayacaktır. 

 

Varsayılan Sekme 

Varsayılan Hedefler : Hedef Kural listesi için tıklayın yazısı üzerine tıklayarak açılan listeden 

gruplar halinde web sayfalarına izin verilir yada engellenir. 

Denetleme türleri; 

Whitelist : Engellenmiş bir grup içerisinde bile olsa izin ver seçeneğidir. Deny seçeneğine baskın 

gelir.; 

Deny : Engeller. 

Allow : İzin verir. 
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Proxy engellendi hata mesajı : Kullanıcıların engellendi sayfasında karşılaşacakları hata mesajıdır. 

Adres satırına ip adresini engelle : Kullanıcıların ip adresini yazarak URL filtrelemeyi atlamalarını 

engellemek için kullanılır. 

Yönlendirme Bilgisi : Yönlendirme moduna göre bu kısma site adresi yada hata  mesajı girilir. 

Kayıt : Bu seçenek aktifleştirilirse bu kurala takılan URL Filtreleme kayıtlarını günlüklere yazar. 

 

 

URL Filtreleme Hedef  Eklemek 
Ana menüde Servisler sekmesinin altında URL Filtreleme bölümüne girilir. Ardından Hedefler 

bölümü seçtikten sonra + butonuna tıklayarak yeni bir kural eklenir. 

Ad : Hedefin ismi belirlenir. 

Domain Listesi : Kendi hedef kategorinize dahil edilecek web sayfalarını başında www. olmayacak 

şekilde ve aralarında birer boşluk olacak şekilde ekleyebilirsiniz. Örnek: ornek.com kraloyun.com 

Adres Listesi : Sadece belirli bir adresi eklemek için kullanılır. Bir domain altındaki belirli bir sayfayı 

ekleyebilirsiniz. (ornek.com/oyun) 

İfadeler : URL kısmında geçecek ifadeleri bu alana ekleyebilirsiniz. Bu bölüme yazdığınız ifadeler 

arasında | işareti olmalıdır. Örnek: oyun|haber|bahis 

Yönlendirme Modu : Bu hedefe takılacak sayfalar için geçerli olan yönlendirme modu dur. 
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Zamanlamalar 
Ana menüde Servisler sekmesinin altında URL Filtresi bölümüne girilir. Ardından Zamanlar kısmına 
girerek + butonuna tıklanır. 

Değerler kısmında Zaman türü, Günler seçeneklerinden tarihi düzenleyebilir ve Zaman aralığı 

bölümünde saati 24 saat cinsinden girilebilmektedir. Tarih aralığı belirtilmez ise belirtilen zaman 

aralıklarında her gün geçerli olacaktır. 
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Adres Yönlendirme 

Adres Yönlendirme : Kullanıcı kraloyun.com adresine gittiğinde kullanıcıyı google.com adresine 
yönlendirir. Ana menüde Servisler sekmesinin altında Vekil Sunucu bölümüne girilerek Transparan 
Vekil Sunucu kutucuğunu işaretlenir. 

Ana menüde Servisler sekmesinin altında URL Filtreleme bölümünden Adres Yönlendirme 

bölümünde bulunan + butonuna tıklayarak kural oluşturulur. 

Ad : İstenilen bir isim yazılabilir. 

Hedef Adres : Kişinin hangi adrese gideceğini belirtir. 

Yönlendirilecek Adres : Kişinin hangi adrese yönlendirileceğini belirtir. 

Seçenek : Değiştir+Yönlendir olması gerekiyor. 

+ : Butonuna tıklayarak birden fazla kural oluşturmak mümkündür. 

Ayarlar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklamayı unutmayınız. 
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Ana menüde Servisler sekmesinin altında URL Filtreleme bölümüne girilir. Ardından Kurallar 

sekmesine girilir. "kalem işareti" ne tıklayarak eklenmiş kuralı düzenlemek mümkündür. 

 

Aşağıda Adres Yönlendirme kuralı bulunuyor o kuralın içerisine girip oluşturduğumuz mehmt adını 

seçiyoruz ve ardından Kaydet butonuna tıklayarak oluşturulan kuralı kaydedilir. 
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Genel Ayarlar kısmına gelip yaptığımız değişikliklerin uygulanması için Uygula butonuna tıklanır. 

 

URL Filtreleme Kayıtlarını Görmek 

Ana menüde Servisler sekmesinin altında URL Filtreleme bölümüne girilir. Daha sonra Günlükle 

sekmesine girdikten sonra URL Filtreleme Kuralına takılan paketleri ve paket bilgilerini 

görüntülenebilir. 

 

Servisler > RADIUS 

Ayarlar 

RADIUS ayarlarını yapmak için ayarlar sekmesine gidilir. Oradaki ayarlar varsayılan olarak 

kullanılabilir. 

RADIUS > Ayarlar > Loglama ayarları 

Radius logları, syslog yada /var/log/radius.log altına kaydedilebilir. Bu yapılandırma Radius 

Günlüğünün Hedefi bölümünden seçilebilir. Sysloga kaydetmek için System Logs -> System 

seçilmelidir.  

Kimlik doğrulama sırasındaki kabul yada red olayları loglanmak isteniyorsa, Radius loglama 

bölümünde ‘etkinleştir’ seçili olmalıdır. 

Ayrıca aşağıdaki belirtilen diğer ayarlardan, logla ilgili daha detaylı ayarlar yapılabilir. 
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İzinli Mac 

Diğer yapılandırmadan izinli Mac özelliği etkinleştirilebilir. 

 

Ara birimler 
Ara birimler sekmesinden, kimlik doğrulama ve hesaplandırma için port eklenmelidir. Kimlik 
doğrulama için varsayılan port 1812, hesaplandırma için ise 1813’tür. 
 

 
 

SQL 
Eğer kullanıcılar ve nas/client’ler veri tabanından okunmak isteniyorsa, SQL sekmesinden gerekli 
ayarlar yapılmalıdır.  

SQL Veritabanını Etkinleştir 
Veritabanı desteğini aktif etmek için, SQL desteğini aktif et işaretlenir ve  açılmak istenen özellikler 
etkinleştirilir. 
Kullanıcı adı, parola doğrulamasını veritabanından yapmak için ‘sql yetkilendirmeyi aktif et’ 
etkinleştirilir. 
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Kullanıcının kullanım verileri, ip mac gibi bilgileri loglanmak isteniyorsa ‘SQL hesaplandırmayı aktif 
et’ etkinleştirilir. 
SQL kullanırken performans iyileştirmesi için ‘SQL Oturumunu aktif et’ seçeneği etkinleştirilebilir. 
Kimlik doğrulama işlemleri veritabanına loglanmak isteniyorsa ‘Kimlik doğrulamayı göndermeyi 
aktif et’ etkinleştirilebilir. 
 

 

Kullanıcılar 
Eğer kullanıcılar yerel olarak metin belgesinde tutulacaksa, kullanıcı kimlik doğrulama bilgileri ve 
kullanıcı özellik verilerini yazmak için kullanılır. 
Genel yapılandırma bölümünden kullanıcı adı ve parola alanları doldurularak yeni bir kullanıcı 
oluşturulabilir. 

 
 
Oluşturulan kullanıcıya zaman yapılandırma bölümünden zaman kısıtlamaları verilebilir. Trafik ve 
bant genişliği bölümünden ise kullanıcıya kota verilebilir ve hız sınırlaması uygulanabilir. 
 

 
Mac ‘ler 
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Eğer izinli mac’ler yerel olarak metin belgesinde tutulacaksa, izinli macleri ve mac adreslerine 
verilecek özellikleri yazmak için kullanılır. Buraya girilen mac adreslerinin bulunduğu cihazlar kimlik 
doğrulamaya tabi tutulmazlar. 
 
Genel Yapılandırma bölümünden Mac adresi eklenerek, izinli mac oluşturulabilir.  
 

 
 
 
Oluşturulan izinli mac adresine zaman yapılandırma bölümünden zaman kısıtlamaları verilebilir. 
Trafik ve bant genişliği bölümünden ise, mac adresine kota verilebilir ve hız sınırlaması 
uygulanabilir. 
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NAS / İstemciler 
Nas / istemciler sayfasından nas istemcileri eklenebilir. IP adresi, kısa ad, anahtar verilerinin 
girilmesi yeterlidir. 
 

 
 

EAP 
Kimlik doğrulama protokolüdür. Bu sekmeden kimlik doğrulama için ayarlamalar yapılabilir. 
  

 
 

Sertifikalar 
Bu sekmeden sertifika oluşturulabilir. Fakat önerilmez. Buradan oluşturulan sertifikalar radius 
içerisinde saklanır ve sistem çökmesi yada radius paketinin kaldırılması sonucu silinebilir. 
Sertifikaları Sistem > Sertifika yöneticisinden oluşturmanız önerilir. 
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LDAP 
Buradan kimlik doğrulama için 2 adet LDAP sunucusu ayarlanabilir. Gerekli veriler girilir ve kimlik 
doğrulama işlemi LDAP sunucusundan sağlanır. 
 

 
 

Yapılandırma Görüntüle 
Bu sekmeden radiusun ayarlarının bulunduğu, yapılandırma dosyaları görüntülenebilir. 
 

 
 

XMLRPC Senkronizasyonu 
Buradan radius ayarları bir sunucuya yedeklenebilir. 
 

 
 
 

http://www.coslat.com/
http://www.bg-tek.net/


 
 

 

w w w . c o s l a t . c o m                                                 http://www.bg-tek.net 
 

S a y f a  | 138 

Servisler > IDS/IPS 
IDS : Saldırısı tespit sistemidir. IDS sadece analiz ve izleme sistemidir. Herhangi bir engelleme 

özelliği bulunmamaktadır.  

IPS : IDS sistemleri ile aynı teknoloji ile çalışan IPS, sistemlerde ek olarak engelleme özelliği de 

bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde ek bir cihaza gerek duymadan saldırı engelleme yapılabilir. 

IDS Servisini çalıştırmak için servisler sekmesinin altındaki IDS / IPS' e tıklayınız. 

 

 

Genel ayarlar sekmesine tıklayınız. Burada saldırı tespiti için kullanılabilecek kural kümeleri 
bulunuyor. Vrt ve EtPro sekmeleri seçilirse kaydol denilip, gidilen sitede kayıt işleminin 
tamamlanıp, kişiye özel bir şifre alınması ve kodun alanlara girilmesi gerekiyor. Vrt nin ücretsiz 
kurallarını yine kaydolup kodu aldıktan sonra indirmek mümkündür. 

 

Yine genel ayarlarda aşağıdaki kural güncelleme ayarları bölümünde ise güncelleme aralığı ile 
güncellemelerin kaç saatte bir yapılacağı seçiliyor. Asla seçeneği seçilirse güncelleme işlemi hiçbir 
zaman gerçekleşmeyecektir. Güncelleme başlama saati bu güncellemelerin başlangıç saatidir. 
Örneğin başlangıç saati 00:00 seçilmişse ve Güncelleme aralığı 12 SAAT seçilmişse kurallar saat 
00:00 ve 12:00 olarak 12 saatte bir güncellenir. 
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Günlük log limitini buradan ayarlanabilir. Ayrıca engellenmiş kullanıcıların, engellerinin kaldırılma 
ayarlarında buradan yönetilebilir. 

 

Güncellemeler sekmesinde son güncelle durumları görüntülenmektedir. Kontrol et ve güncelle 
butonu ile yeni güncelleme olup olmadığı kontrol edilip, varsa indirilebilir. Güncellemeye zorla 
butonu ile ise kontrol olmadan güncellemeler direkt olarak indirilebilir. 
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IDS/IPS'i aktif edebilmek için IDS/IPS ara yüzler bölümüne tıklayınız. Oradan IDS/IPS'e ara yüz 
eklemek için sağ taraftaki mavi + butonuna tıklayabilirsiniz. 

 

 

Karşımıza ara yüz ayar penceresi gelecektir. Buradan ara yüzleri aktif yada pasif durumuna 
getirebiliriz. Ara birim sekmesindeki drop down menüden ayar yapılacak ara yüzü seçilmelidir. 
Açıklama bölümüne ise ara yüz ve ayarlarla ilgili bir açıklama girilebilir. Gerekli ayarlar yapıldıktan 
sonra sayfanın altında bulunan kaydet butonu ile yapılan işlemler kaydedilir. 

 

 

IDS/IPS Ara yüz bölümüne tekrar geldiğimizde seçip etkin ettiğimiz ara yüzler görüntülenebilir. 
Etkin yanında görülen kırmızı uyarının nedeni henüz IDS/IPS servisinin başlamamış olmasıdır. 
Ünlem ise ara yüze hiçbir kural tanımlanmadığındandır. Seçilen ara yüze kural tanımlamak için sağ 
tarafında bulunan kalem işaretine tıklayarak tanım oluşturulmalıdır. 
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Daha sonra açılan sayfada alttaki sekmelerden Kategoriler'e tıklanır. Eğer Genel Ayarlarda IDS/IPS 
VRT kurallarını seçip yüklemiş ise IPS ilkesini kullan seçerek şüpheli trafiği analiz edilebilir. IPS ilkesi 
aktif edildiğinde 3 seçenek mevcuttur. Bunlar; bağlanabilirlik, dengeli, güvenliktir. 

Eğer IDS VRT kural paketi yok ise yada IPS ilkesini kullanmak istenmiyor ise , sayfanın aşağısındaki 
bölümden istenilen kuralları seçip, kural tablosu buna göre oluşturulabilir. 

 

 

Kurallar tanımlandıktan sonra IDS/IPS'i başlatmak için, tekrar IDS/IPS ara yüze dönmek 
gerekmektedir. Bu sayfada etkin'in yanındaki kırmızı butona basarak IDS/IPS'i servisi başlatılır. 
IDS/IPS düzgün bir şekilde çalışmaya başladığında bu buton yeşil renge dönecektir. Tekrar IDS/IPS'i 
durdurmak istenir ise bu yeşil buton kullanılmalıdır. 
 

 

 

Kurallar sekmesine tıklayarak, buradan seçilen kuralları yönetmem mümkündür. Mesela ağdaki bir 
çok olaya yanlış olasılık dönen kuralları kapatmak mümkündür. Kategori'den yönetilmek istenen 
kurallar kümesini seçilebilir. İstenilmeyen bir kuralı kapatmak için kuralın solundaki çarpı 
işaretlerine basılması gerekmektedir. 
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İstenir ise custom rules seçeneğini seçerek elle kurallar oluşturulabilir. 
 

 

 
Değişkenler sekmesinde performansı korumak yada arttırmak için sunucular tanımlanabilir. 
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Engelliler sekmesinde ise IDS / IPS tarafından engellenen hostları listelemek mümkündür. İndir 
butonuyla engellenmiş hostlar indirilebilir. Temizle ile tabloyu temizleyebilir yada elle kaldır 
kısmındaki çarpılarla engelli hostları kaldırabilir. 500 yazan kısma ise son kaç engellenmiş host 
görüntülenmek  isteniyor ise  onun sayısını girilebilir. Kaydet butonuna basıldığında tablo 
güncellenecektir. 

 

İzinli listesi sekmesinden belirlenen iplerin IDS/IPS tarafından engellenmesi sağlanabilir. Fakat izin 
listelerini IDS/IPS ara yüz sekmesindeki İzinliler Listesine eklemek gerekmektedir. 

 

Baskıla ise alarmlara düşen kuralların yada iplerin engelleme vb işlemlere takılmamasını sağlıyor. 
Bununda aktif hale gelebilmesi için IDS/IPS ara yüzler menüsünden filtrele yada baskıla 
seçeneğinde baskılama listesini seçmek gerekmektedir. 
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Alarmlar butonuyla’da alarmları listelenebilir ve bunları indirmek mümkündür. SID kısmından 
kuralları açıp kapatabilir yada baskılama listesine ekleyebilirsiniz. Kaynak ve hedef kısımlarından ise 
bu ipler baskılama listesine eklenebilir. 

 

Senkronizasyon sekmesinden senkronizasyon işlemleri yapılabilir. 

 

 

  

http://www.coslat.com/
http://www.bg-tek.net/


 
 

 

w w w . c o s l a t . c o m                                                 http://www.bg-tek.net 
 

S a y f a  | 145 

 

Ön işlemci sekmesinde http, ftp, port vb kontroller yer alır. Basit kullanıcılar için varsayılanda 
bırakmakta yarar vardır. Çünkü bazılarının aktifleştirilip/pasifleştirilmesi bazı kurallarda 
değişiklikler meydana getirecektir. 

 

Günlük ayarlarından gelişmiş loglama ayarları yapılabilir. Kayıtların syslog veya mysqle aktarılması 
sağlayabilir. 
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IP itibar sekmesinde ise, kara liste ve beyaz listeler ayarlayabilir, öncelikler tanımlanabilir. 

 

Servisler > Anti virüs 
İnternet trafiğinizin ve dosya indirmelerinizin, Coslat Anti virüs taramasından geçmesini 

sağlamaktadır.Bu tarama sadece HTTP (port 80) gezinmelerinizi ve bu port üzerinden 

indirmelerinizi kapsamaktadır.  Anti virüs servisine Servisler > Anti virüs altından erişebilirsiniz. 

Anti virüs Durumu (Ana sayfa) 

Anti virüs servisiniz ile ilgili detaylı bilgilere erişebildiğiniz kısımdır. Bu bölümde servisin çalışma 

durumunu, güncelleme ile ilgili bilgileri, veri tabanlarını ve boyutlarını, son yakalanan virüsleri 

görebilirsiniz. Ayrıca servisi yeniden çalıştırabilirsiniz. 

Bu bölüme Servisler > Anti virüs menüsünden Ana sayfa  sekmesi ile ulaşabilirisiniz. 
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Anti virüs Etkinleştirme (HTTP Vekil) 

Servisler > Anti virüs bölümünden HTTP vekil  sekmesinden erişilebilir. 

Etkinleştir  seçeneğini işaretleyerek, Vekil moduna geçilir ve Genellikle Parent for Squid seçilir. 

 

Vekil Modu 

Standart : Kullanıcılar tarayıcılarına vekil sunucu (Proxy ) olarak Anti virüs portunu (ayarlarda 

belirtilen) girilen seçenektir. 

Parent for squid: Tarama için site içerikleri ve dosyalar vekil sunucu aracılığı ile Anti virüse iletilir. 

Transparent: HTTP isteklerinin direk olarak Anti virüs sunucuya yönlendirildiği seçenektir. Bu 

seçenek ile kullanıcıların tarayıcılarına vekil sunucu ayarlaması yapmaksızın ve aracı vekil sunucu 

kullanmaksızın isteklerin direk olarak Anti virüs’e yönlendirilmesi sağlanır. 

Internal:  Anti virüs yerel adresi (127.0.0.1)  dinleyecektir.  

Vekil Sunucu ara yüz(ler) : Anti virüs’ün çalışacağı ara yüzün seçileceği bölümdür. Vekil modun da 

Parent for Squid seçeneği seçili ise vekil sunucu ile aynı arabirimi seçiniz. Genelde LAN arabirimi 

seçilir. 

Proxy Port: Anti virüs sunucunun çalışacağı port bilgisi buradan belirlenir. Vekil modun da  

Standart seçili ise kullanıcılara verilecek port ve Parent for Squid seçeneğinde, vekil sunucuda 

yapılacak ayarlarda kullanılacak port burada belirtilen port tur.  

Ebeveyn Vekil: Sisteminiz farklı bir vekil sunucu üzerinden internete çıkıyorsa veya Anti virüs 

sunucunuzu farklı bir vekil sunucu üzerinden internete çıkartmak isteniyor ise  bu ayarı kullanmak 

mümkündür. İpadresi ve port şeklinde giriniz. (ipadresi:port) 

Etkinleştir X-Forwarded-For: Anti virüs sunucunun, istemci ip adres bilgisini görünmesini 

sağlayacaktır. Bu ayar genellikle ebeveyn vekil sunucu kullanılıyorsa tercih edilir. Genellikle boş 

bırakılır.  

Dil: Kullanıcılar için hata mesajlarının görüntüleneceği dil seçeneğidir. 
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Byte olarak maksimum indirme boyutu: İstemcilerin indirebilecekleri maksimum dosya boyutu 

belirtilebilir. Eğer indirilen site beyaz listede ise engellenmeyecektir.Genellikle vekil modu standart 

seçiliyse kullanılabilir.  

HTTP istek aralığı : HTTP istek aralığına (HTTP Range) izin vermek için kullanılır. Güvenlik acısından 

tavsiye dilmez. Çünkü bazı paketlerin Anti virüs taraması dışında kalmasına sebep olabilir. 

Beyaz liste :  Anti virüs taramasına takılması istenmeyen siteler bu alandan girilir.  

Kara liste : Anti virüs taramasına bakılmaksızın engellenmesi istenilen siteler bu alandan girilebilir. 

Taramada şüpheli bir şey bulunursa engelle: Taramada bir hata ile karşılaşılırsa içeriğin 

engellenmesi sağlananır. 

RAM Diski Etkinleştir: Daha hızlı tarama için geçici dosyaların kullanılması için disk yerine RAM’in 

kullanılmasını sağlayacaktır. Bu özellik için RAM boyutunun yeteri kadar büyük olması 

gerekmektedir. Bu özellik etkinleştirildiğinde RAM boyutunun ¼ ü kullanılacaktır. 

Maksimum taranacak boyut: Anti virüs taramasına takılacak maksimum dosya boyutunu 

belirtilebilir. Bu boyuttan büyük dosyalar taranmayacaktır. Tavsiye edilen değer 5M tır.  

Resimleri Tara: Resim dosyalarının taranmasını sağlayacaktır, fakat tarama hızını ve internet hızını 

yavaşlatacaktır. 

Medya akışını tarayınız: Ses ve video gibi dosyalarında taranmasını sağlayacaktır, güvenliği arttırır, 

fakat internet hızını yavaşlatacaktır. 

Exe leri tara:  Çalıştırılabilir dosyaların taranmasını sağlayacaktır. Genellikle tavsiye edilir, bir çok 

virüs bu dosyaların içerisine yerleştirilir. 

Günlükle: Tarama işlemlerinin kayıt edilmesini sağlayacaktır. Bu sayede ne kadar dosyanın 

taramaya takıldığını görmek mümkündür. 

Syslog: Günlükleme aktif edildi ise, bu dosyaların ayrıca syslog sunucusuna gönderilmesini 
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sağlayacaktır. 

Anti virüs Güncelleme (Ayarlar) 

Anti virüs sunucunuzun güncelleme ayarlarını bu bölümden yapmak mümkündür. Bu bölüme 

Servisler > Anti virüs altından Ayarlar sekmesinden ulaşılabilir. 

 

Anti virüs Güncelleme: Anti virüs sunucunun hangi aralıklar ile güncellemeleri kontrol edeceğini 

belirler. Ayrıca Anti virüsü Güncelleme butonu ile el ile de güncellenebilir. 

Anti virüs güncelleme bölgesi: Anti virüs sunucunu hangi bölgeden güncelleneceği belirlenir. 

Opsiyonel Anti virüs veritabanı güncelleme sunucuları: Ek olarak varsa güncelleme için 

kullanılacak Anti virüs sunucuları belirtilmelidir. 

Günlükle: Güncelleme olaylarınızın kayıt altına alınmasını sağlayacaktır. 

Syslog: Günlükle aktif ise bu kayıtların syslog sunucusuna gönderilmesini sağlayacaktır. 

Kayıtlar > İmzalı Kayıtlar 
Coslat üzerinde tutulan loglar 5651 kanuna uygun bir şekilde imzalanmaktadır. 5651 imzalı kayıtlar 
bu alanda tutulmaktadır. İstenilen 5651 imzalı kayıt içerisine girilerek detaylara bakılabilir. Ana 
menüde Kayıtlar > 5651 Kayıtları sekmesine girerek bu alana ulaşabilirsiniz. 
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Kayıtlar >  Web Erişimleri 
Ana menüdeki Kayıtlar sekmesinden Web Erişimleri bölümüne girilir. Açılan Web Ziyaret Kayıtları 

sayfasından tarihe göre erişim kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz. Web erişim raporları ana sayfasında 

Takvim 'den Ay belirterek o aydaki trafikleri görüntüleyebilirsiniz. Görüntüleme ekranında 

ortalama trafik ve IP 

bazlı  web erişimlerini 

görüntülemek mümkündür. 
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Ana sayfadan belirlediğiniz güne giriş yaptığınızda o gün web erişimi yapmış ıp listesi karşınıza 

gelecektir. IP adresi ve Kullanıcı adı eşleştirmesi yapılmışsa bu isimlerde listede görüntülenir. 

 

 

IP adresini seçerek seçili IP adresinin trafiğini görüntülemek mümkündür. 
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Kayıtlar  >  Trafik Grafikleri 
Coslat üzerinden internete çıkan kullanıcıların bant genişliği (içeri ve dışarı) olmak üzere anlık 
olarak izlemenizi sağlar. Bu alanı kullanarak kullanıcıların internete çıkarken ne kadar bant genişliği 
kullandıklarını görüntülenebilir. 
 
NOT : Yapılacak işleme göre seçenekleri belirtmek gerekmektedir. 
 

 

Kayıtlar  > RRD Grafikleri 
RRD grafikleri özelliği cpu durumu, güvenlik duvarı durum tablosu, her arabirim için ayrı ayrı 
saniyede geçen trafik miktarı, geniş alan ağ ara biriminden (WAN) ağ geçitlerine ping erişim 
süreleri, trafik şekillendirmesi yapılan sistemlerde kuyruk grafikleri gibi birçok özellik sunmaktadır. 
Ana menüde Kayıtlar > RRD Grafikleri sekmesine girerek bu özelliğe ulaşabilirsiniz. 
 
NOT : Renk yada stil değişimi bir sonraki yenilemeye kadar etkin olmayacaktır. 

Sistem  
 
Sistem ile ilgili durumların gösterildiği grafik çizelgesidir. Örneğin, cpu durumu, durum tablosu gibi 
istatistikler görünmektedir. 
 
Grafikler : Buradan gösterilecek olan grafikleri belirleyebilirsiniz. 
Still : Buradan ise görünen grafiğin ters veya mutlak değerlerini ayarlayabilirsiniz. 
Aralık : Buradan zaman aralığını belirleyebilirsiniz. Bunlardan Mutlak Müddet, Güncel Aralık, 
Öncelik Aralık olmak üzere 3 tane zaman aralığı bulunmaktadır. 
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Trafik 

 
Bu sekmeye girerek ağ arabirimin üzerinden geçen trafiği görebilirsiniz. 
 
NOT : Görmek istediğiniz özel bir ağ arabirimi var ise Grafikler > seçeneğini kullanarak istediğini ağ 
arabirimin trafiğini görebilirsiniz. 
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Paketler 
Bir ağ ara biriminden içeriye veya dışarıya çıkan paketlerin grafiği görüntülemek istenir ise bu alanı 
kullanılabilir. 
 
NOT : Eğer görüntülemek istediğiniz özel bir ağ ara birimi var ise Grafikler > seçeneğinden 
belirtilebilir. 
 

 

Kalite 
Kalite grafikleri Ağ geçidinin verdiği cevap sürelerinin analiz edilmesi ile sağlanır. Ağ geçidinin 
verdiği cevap süreleri ölçülerek hesaplanır. En düşük değer kalitenin iyi olduğunu ifade eder. 
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Hizmet Portalı 
Hizmet Portalın da oturum açmış kullanıcıların raporlandığı alandır. Tarih belirterek yada günlük, 
haftalık, aylık olarak toplam kullanıcı sayısını görmek mümkündür. 
 

Özel 
Bu özelliği kullanarak sadece belirli bir ağ ara biriminin grafiğini görüntülemek mümkündür. Aynı 
zamanda tarih belirterek o tarihteki grafiklerde görüntülenebilir. 

 

 
 

Ayarlar 
RRD grafiklerini özelleştirmek istenir ise  Ayarlar sekmesinden gerçekleştirilebilir. 
 
RRD Grafikleri : RRD grafiğinin çalışmasının belirlendiği seçenektir.  
NOT : Bu seçeneğin kapatılması önerilmez. 
Varsayılan kategori : İlk RRD grafiklerine girildiği zaman hangi sayfanın görüntüleneceği bu 
alandan belirlenir. Varsayılan Sistem adlı kategoridir. 
Varsayılan stil : Hangi stili görüntülenmek isteniyor ise buradan seçilebilir. 
Varsayılan zaman aralığı : Varsayılan zaman aralığının belirlenmesini sağlar . Bunlardan Mutlak 
Müddet, Güncel Aralık, Öncelik Aralık olmak üzere 3 tane zaman aralığı bulunmaktadır. 
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Kayıtlar  >  Sistem Kayıtları 
Sistem kayıtları gibi birçok kayıt bu alanda tutulmaktadır. Ana menüde Kayıtlar > Sistem Kayıtlar 
sekmesine girerek bu alana ulaşılabilir. Bu alanda birçok seçenek vardır.. Varsayılan olarak sistem 
log kayıtları görüntülenmektedir.. 

Sistem : Sistem ile ilgili kayıtların tutulduğu bölümdür. 

Güvenlik Duvarı : Güvenlik duvarı ile ilgili kayıtların tutulduğu bölümdür. 

DHCP : DHCP Sunucusu ile ilgili kayıtların tutulduğu bölümdür. 

Hizmet Portalı : Captive portal ile ilgili kayıtların tutulduğu bölümdür. 

IPsec : IPsec VPN ile ilgili kayıtların tutulduğu bölümdür. 

PPP : PPTP VPN ile ilgili kayıtların tutulduğu bölümdür. 

VPN : VPN ile ilgili kayıtların tutulduğu bölümdür. 

Yük Dengeleyici : Load balance ile ilgili kayıtların tutulduğu bölümdür. Load balance ise iki ağ 

geçidini kullanarak yük dağıtımı yapmaktadır. 

OpenVPN : OpenVPN kayıtların tutulur. 

NTP : NTP zaman sunucu ile ilgili logların tutulduğu bölümdür. 

Ayarlar : Sistem logları ile ilgili ayarların yapıldığı yerdir. Bu alandan gözükecek log sayısı, boyutu, 

vb. ayarların yapılması sağlanır. 

Ağ Geçitleri : Ağ geçidi iletişiminin kayıtlarını tutmaktadır. 

Yönlendirmeler : Yönlendirmeler ile ilgili kayıtların tutulduğu alandır. 

Çözümleyici : Bu alan ise Coslat hangi dns leri kullanıyor , çözümlenen isimler gibi bilgiler 

bulunmaktadır. 
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Genel Günlükleme Ayarları 
 
Günlükleri Tersten Göster : Sistem en yeni kayıtları en üstte gösterir. 
Ara yüzde Gösterilecek Girdi Sayısı : Sistem kayıtlarında gözükecek girdi sayısı buradan 
belirtilebilir. Varsayılan 50 ‘dir. 
Varsayılan kural tarafından engellenen paketleri günlükle : Bu alanı kullanarak sistemde bulunan 
engelleme kuralının kayıtlarının tutulmasını sağlamak mümkündür.  
Web sunucuyu günlükle : Web sunucudan kaynaklı hataları günlüğe kaydet. 
NOT : Eğer bu seçiliyse, ara yüz için lighttpd web sunucu yada hizmet portalı hataları ana sistem 
günlüğünde görünecektir. 
Ham günlük : Bu seçenek aktif olarak işaretlenir ise, filtre günlükleri paket filtresinin oluşturduğu 
haliyle, herhangi bir biçimlendirme uygulanmadan gösterilir. Bu durumda daha fazla detay 
görüntülenir. 
Filtre açıklamaları : Uygulanan kural açıklamasını güvenlik duvarı günlük satırlarının altında yada 
içerisinde göster. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere iki seçenek mevcuttur. 
 

 
 
NOT :  Kural açıklamalarını tüm satırlar için günlüklerde görüntülemek büyük kural setleri ile 
performansı etkileyebilir. 
Yerel Günlükleme : Günlük dosyalarını yerel diske yazmayı devre dışı bırak. 
 

Uzak Günlükleme Ayarları 
Kaynak Adres : Bu seçenek günlükleme servisinin tüm IP adresleri yerine, sadece tek bir IP 
adresine bağlanmasına izin verir. Eğer tek bir IP seçerseniz, Uzak syslog sunucuların hepsi bu IP 
türünde olmalıdır. Eğer IPv4 ve IPv6 uzak syslog sunucuları birlikte ise tüm ara yüzleri 
bağlanmalıdır. 
 

 
 
NOT: Eğer seçilen ara yüzde bir IP adresi yer almıyorsa, servis tüm adresleri bağlayacaktır. 
IP Protokolü : Hangi IP protokolü kullanılacağını belirtir. Varsayılan IPv4 protokolüdür. 
Uzak Günlüklemeyi Etkinleştir : Günlük mesajlarını uzak syslog sunucusuna gönder. 
Uzak Syslog Sunucular : Uzaktaki syslog sunucularının ip adreslerini belirtilir. 
Uzak Syslog İçerikleri : Uzaktaki syslog sunucularına hangi kayıtların gönderileceğini belirtir. 
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Kayıtlar  > 5651 Kayıtları 
5651 kayıtları buradan anlık olarak izlenebilmektedir.  
Arabirimler bölümünden 5651sniffer servisinin aktif olduğu arabirimlerden izlenmek istenen 
arabirim seçilir. Maksimum satır bölümünden ise ekranda gösterilmek istenen maksimum satır 
sayısı seçilir. IP adresi, tarih, url vb. filtrelemeler için Kelime filtreleme bölümü kullanılabilir. 
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VPN > Ipsec 
 
Uzak networkleri birbirine güvenlik şekilde bağlamada kullanılır. Ipsec yapılandırıldıktan sonra uzak 
iki network localde çalışıyormuş gibi birbirlerini erişim sağlayabilirler. 
 
İpsec gereksinimleri: 
 

● İpsec yapılandırırken iki yerel networkun ip aralıkları aynı olmamalıdır. 
● İpsec yapılabilmesi için iki tarafında statik ip kullanması gereklidir. 

 
 
Öncelikli olarak vpn-ipsec sekmesine gelerek ipsec-i etkinleştir butonuna işaretleyerek kaydet 
denmelidir. Ardından alttaki resimdeki “+” tıklayarak ipsec vpn yapılandırması sağlanabilir. 
 

 
 

 
 
Arabirim = VPN yapılacak olan ara birim seçilmelidir. 
Uzak ağ geçidi = VPN yapılacak olan diğer lokasyon un dış ip adresi 
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Bu ayarlardan sonra Evre1 ayarlarına geçilebilir. 
 

 
 
 
Uzlaşma kipi : Vpn yapılacak iki tarafta da uzlaşma kipi aynı olması gereklidir.Main olarak 
seçtiğimiz uzlaşma kipi çalışmıyor ise agressive olarak değiştirip test edilebilir. Agressive uzlaşma 
kipi maine göre daha esnektir.  
Ön paylaşımlı anahtar : Vpn yapılacak iki lokasyonda da aynı anahtar girilmesi gereklidir.Bazı 
firewall yada modemlerde ön paylaşımlı anahtar yerine “Pre-shared key” olarak da adlandırılabilir. 
Şifreleme algoritması : Vpn yapılacak iki tarafta da şifreleme algoritması aynı seçilmesi gereklidir. 
Değer üretme algoritması : Uzak uçta seçilen ayarla eşleşmelidir. 
Evre birdeki ayarları yaptıktan sonra evre ikinin kurulum adımlarına geçilebilir. 
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Yerel Ağ : Burada vpn yapılacak network adresi yazılmalı veya seçilmedir.Resimde seçili olan “Lan 
alt ağ” local network ‘u temsil etmektedir. Örnek: 192.168.1.0/24 gibi 
Uzak Ağ:Vpn yapılacak uzak network un local network adresi yazılmalıdır.Ör:Yerel ağ 
192.168.1.0/24 ise uzak ağ aynı network olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.Farklı bir 
network olması gereklidir.Ör:192.168.2.0/24 gibi 
 
Evre 2 ayarları aşağıdaki gibidir. 
 

 
 
 
Protokol : Genel olarak esp şifreleme seçilidir. 
Şifreleme algoritmaları : Vpn yapılan uzak ağ ile şifreleme algoritması aynı olmalıdır.Genel olarak 
3DES olarak yapılandırılır. 
Değer üretme algoritmaları : Şifreleme algoritmalarından ikisinde biri seçilebilir.MD5 veya SHA1 
PFS anahtar grubu : Varsayılan olarak kapalı olabilir.Anahtar grubu her artışında anahtar sayısı 2 
katına çıkar.Kimlik doğrulama yapmaz.Şifreleme algoritmaları değiştikten sonra doğrulama için 
kullanılır. 
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VPN > L2TP 
 

 
 
 
Ara birim : Hangi ara birimde çalışacağını ifade eder.  
L2tp kullanabilmek için tcp/udp : 500,1701,4500,50,51 portlarına firewall kurallardan izin verilmesi 
gerekmektedir. 
L2tp ipsec ile beraber çalışabildiği gibi pptp vpn gibide çalışabilir. 
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VPN > OpenVPN 
OpenVPN açık kaynak kodlu bir VPN yazılımıdır. OpenVPN uzaktaki bir bilgisayara bağlanarak 
internet isteklerinin diğer bilgisayar üzerinden iletmesini sağlar. 
OpenVPN oluşturmak için ilk önce bir sertifika otoritesi (CA) ve sunucu sertifikası oluşturmak 
gerekmektedir. 
CA oluşturmak için, Sistem > Sertifika Yöneticisi ‘ne girilir. Daha sonra sertifika otoriteleri 
sekmesinden + butonuna tıklayarak sertifika otoritesi oluşturulabilir. 
Var olan bir sertifika otoritesini içe aktarmak için yöntem bölümünden “var olan sertifika 
otoritesini içe aktar” seçeneği seçilir ve sertifika X.509 PEM formatında eklenir. 
 

 
 
İç sertifika otoritesi oluşturmak için ise, ‘iç sertifika sunucusu oluştur’ seçeneği seçilir. Anahtar 
uzunluğu bölümünden, oluşturulacak anahtarın uzunluğu seçilebilir. Digest algoritması 
bölümünden ise şifreleme algoritması seçilebilir. Ayrıca yaşam süresi bölümünden otoritenin 
geçerlilik süresi belirtilebilir. Ayrılmış isim bölümünden ise sertifika otoritesi hakkında daha fazla 
bilgi girilmelidir. 
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CA oluşturduktan sonra sunucu sertifikası oluşturmak gerekmektedir. 
 
Sunucu sertifikası oluşturmak için, Sistem -> Sertifika yöneticisi’ne gidilir. Sertifikalar sekmesinden 
+ butonuna basılarak sunucu sertifikası oluşturulabilir. 
 
Sunucu sertifikası oluşturmak için yöntem bölümünden ‘iç sertifika oluştur’ seçilmelidir. Daha 
sonra sertifika otoritesi bölümünden, bir sertifika otoritesi seçilmelidir. Anahtar uzunluğu ve 
şifreleme algoritması seçildikten sonra, sertifika türünden ‘server certificate’ seçilmelidir. Yaşam 
süresi ve diğer sunucu bilgileri girildikten sonra kaydet butonuna basılarak sunucu sertifikası 
oluşturulabilir. 
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Sunucu sertifikası oluşturulduktan sonra VPN için yerel bir kullanıcı oluşturulmalıdır. Sistem > 
Kullanıcı yönetimi’nden + butonuna basılarak yeni kullanıcı ekleme ekranına girilebilir.  Burada 
oluşturulan kullanıcıya, kullanıcı adı parola verilip sertifika bölümünden sunucu sertifikasıyla aynı 
sertifika otoritesine (CA) sahip bir kullanıcı sertifikası oluşturulmalıdır. Bu sertifikayı oluşturmak 
için sertifika bölümündeki, checkbox işaretlenmelidir. Açılan bölümden sertifika eklenebilir. 
 

 
 
Sertifika ve kullanıcı oluşturma işlemlerinden sonra, VPN -> OpenVPN altına gidilerek, vpn ayarları 
yapılmalıdır. 
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OpenVPN sunucu sekmesinden sunucu ayarları yapılmalıdır. 
 
Genel bilgi bölümünden Sunucu kipi seçilmelidir. Güvenli bir kimlik doğrulama için ‘uzak erişim 
(ssl/tls + kullanıcı kimlik doğrulama)’ seçilebilir. Kimlik doğrulama arkaucu bölümünden, kimlik 
doğrulama yerel, radius vb. olarak seçilebilir. Ayrıca bu bölümden protokol port gibi ayarlar 
yapılabilir. 
 

 
 
Şifreleme ayarı bölümünden eş sertifika otoritesi, sunucu sertifikası, şifreleme algoritması gibi 
veriler seçilmelidir. 
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Tünel ayarları bölümünden tünel ağı ve gerçek yerel ağ verileri girilmelidir. 
 

 
 
İstemci ayarlarından istemcilere özel ayarlamalar yapılabilir. 
 

 
 
Diğer vpn sunucu a yarları için detaylı yapılandırma bölümü kullanılabilir. 
 

 
 
İstemci ayar dosyasını export etmek için, istemci export sekmesindeki istemci kurulum paketi 
alanıı kullanılabilir. İşletim sistemine göre uygun ayar dosyası seçilip indirilmelidir. 
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Not: Güvenlik duvarında OpenVPN için ayarlanan port açık olmalıdır. 

VPN > PPTP (Point to Point Protocol) 
 
Noktadan noktaya tünel protokolü (PPTP) gibi protokoller, bir vpn çözümüdür. Dışarıdan vpn ile 
bağlanan kullanıcılar yerel ağdaki birçok kaynakları kullanabilirler. 
 
Öncelikli olarak vpn-pptp sekmesine gelerek PPTP sunucuyu etkinleştir butonunu işaretlemeliyiz, 
ardından alttaki resimdeki pptp vpn yapılandırmasına geçebiliriz. 
 

 
 
 
PPTP kullanıcı sayısı: PPTP Vpn ile bağlanacak kullanıcı sayısı belirtilmelidir. 
Sunucu adresi: PPTP Sunucusunun  kullanıcılarının ağ geçidi olarak vereceği ip adresini giriniz 
buraya eklenen ip adresi yerel ağda kullanımda olmamalıdır. 
 Uzak adres aralığı: Kullanıcılara atanacak başlangıç ip adresi ağ geçidiyle aynı ip aralığında 
olmalıdır. 
PPTP dns suncuları: PPTP istemcilere atanacak birincil ve ikincil DNS sunucu ip adresi girilir yerel 
ağda bir dns suncusu kullanıyor ise bu alana dns suncusunun ip adresini eklenmelidir.  
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VPN PPTP Kullanıcılar 
 
Kullanıcılar: PPTP Vpn bağlantısı yapacak personele vpn kullanıcı adı ve parola tanımlanması 
gerekmektedir.  Kullanıcılar sekmesine tıklanır ardından + butonuna tıklayarak yeni bir kullanıcı adı 
ve parola tanımlanır. ardından kaydet diyerek yapılandırma tamamlanır. Güvenlik duvarı kurallar 
altından PPTP VPN  sekmesinden kural eklenir. 
 

 
Bu yapılandırma ile İstemci Coslat ip adresi üzerinden VPN bağlantısı kurabilir duruma gelir. İlgili 
güvenlik duvarı kuralından istemcinin hangi kaynaklar erişeceğini belirlemek için izin tanımlamak 
gereklidir varsayılan olarak istemci VPN erişimi kurduktan sonra içeride buunan kaynaklara 
erişememektedir. 

Durum > Servisler 
 
Coslat servislerinin çalışıp çalışmadığının bilgisinin tutulduğu alandır. Ana menüde  Durum > 
Servisler sekmesine girerek bu alana ulaşılabilir. 
 

 
 
Servis isimlerinin yanında bulunan buton lar ile herhangi bir servisin durdurulması ve yeniden 
başlatılması sağlanabilir. Servisle ilgili bir olası problem sistem kayıtlarında yer alacaktır. 
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Durum > Ağ Geçitleri 
 
Coslat ağ geçitlerinin bulunduğu bölümdür. Tüm ağ geçitleri bu alanda tutulmaktadır. Ana menüde 
Durum > Ağ Geçitleri menüsünden bu alana ulaşılabilir. 
 

 
Ağ geçidi ve Ağ Geçidi gruplarının çevrim içi durumları ve tepkime süreleri bu alandan takip 
edilebilir. 

Durum >  Yük Dengeleyici 
 
Yük dengeleyici havuzları görüntülenmek istenir ise ana menüde Durum > Yük Dengeleyici 
sekmesine girerek açılan havuzları görüntülemek mümkündür. 
 

 
 
Bu sekme içerisinde aynı zamanda sanal sunucular yer almaktadır. 
 

 

Durum >  IPSec 
 
Durum > IPsec sekmesinden oluşturulan ipsec bağlantılarının durumuyla alakalı bilgi alınabilir. Aktif 
pasiflik durumu bu alandan takip edilebilir. Kesilmiş bir ipsec bağlantısı yine bu alandan aktif 
edilebilir. Ipsec ile alakalı yapılandırma problemlerini Kayıtlar > Ipsec başlığından takip etmek 
mümkündür. 
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Durum > OpenVPN 
 
Buradan OpenVPN istemcilerinin bağlantı bilgileri anlık olarak izlenebilir. 
 

 
 

Durum >  CARP (yük aktarma) 
 
Coslat CARP senkronizasyon ağ arabirimlerin listesi bu alanda tutulmaktadır. Ana menüde Durum > 
CARP (yük aktarma) menüsünden bu alana ulaşabilirsiniz. 
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Durum > Bağlantı Engelleme 
 
Coslat sürekli aynı IP adresinden kendisine gelen şifre deneme saldırılarını engellemektedir. Ana 
menüde Durum > Bağlantı Engelleme menüsüne girerek bu alana ulaşılabilir. Bu alanı kullanarak 
engellenen bir bağlantıyı kaldırabilirsiniz. 
 
Tablo : Buradan gösterilecek olan tablolar seçilebilir. 
 

 

Araçlar >  ARP Tablosu 
 
Coslat üzerinde barındırdığı kullanıcıların mac, ip, istemci adı gibi bilgilerini bu alanda tutmaktadır. 
Ana menüde Araçlar > ARP Tablosu menüsüne girerek bu alana ulaşmak mümkündür. 
 

 

Araçlar > DNS Sorgusu 
 
Coslat üzerinden dns sorgusu yapmak için bu alan kullanabilir. Bir etki alanı yada istemci adı 
girilerek isim çözümlemenin çalışıp çalışmadığı tespit edilebilir. 
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Araçlar > Traceroute 
 
IP paketleri hedefe gönderildikten sonra hedefe varana kadar çeşitli ağ cihazları üzerinden 
geçerler, IP paketinin hedefe ulaşana kadar üzerinden geçtiği ağ cihazlarını görmemizi sağlayarak, 
IP paketinin takibine imkan sağlayan bir uygulamadır. Ana menüde Araçlar > Traceroute 
sekmesine girerek bu yardımcı araca ulaşılabilir. 
 

 
 
Host : Traceroute isteği yapmak istenilen bir ip adresi veya alan adı girilebilir. 
IP Protokolü : Hangi IP protokolü kullanılacağını belirler,  ipv4 veya ipv6 protokolleri seçilebilir. 
Varsayılan ipv4 protokolü kullanılmaktadır.  
Kaynak Adres : ICMP paketinin hangi ağ arabirimin üzerinden gönderileceğini belirtir. 
Maksimum atlama sayısı : Maksimum ne kadar atlama üzerinden iletileceği belirtilebilir. 
Ters Adres Sorgusu : Ters adres sorgusu yapılmasını sağlar. 
ICMP kullan : ICMP paketinin kullanmasını sağlar.  
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Araçlar  > Ping 
Coslat üzerinde ping gönderimi yapmak için bu alan kullanılabilir. 
Host : Ping isteği yapılacak bir ip adresi veya alan adı girilebilir. 
IP Protokolü : Hangi IP protokolü kullanılacak ipv4 veya ipv6 protokolleri seçilebilir. Varsayılan ipv4 
protokolü kullanılmaktadır.  
Kaynak Adres : ICMP paketinin hangi ağ arabirimin üzerinden gönderileceği belirtilebilir. 
NOT : Default seçeneği bırakılır ise varsayılan ağ geçidi üzerinden ICMP paketi yollanır. 
Adet : Kaç adet ICMP paketi gönderileceği buradan belirtilebilir. 
 

 

Araçlar > Port Testi  
Ana menüde Araçlar > Port Testi sekmesine girilir. Bu sayfa bir hostun açık olup bağlantıları verilen 
portta kabul edip etmediğini belirleyen basit bir TCP bağlantı testine izin verir. UDP portlarında 
kullanılamaz. Uzak hosta bu test boyunca veri gönderilmeyecektir. Sadece sunucudan geri 
gönderilen verileri bir bağlantıyı açmak ve isteğe bağlı olarak görüntülemek için çalışacaktır. 
 
Host : Port testi yapılacak ip adresini belirtilebilir. 
Port : Port testi yapılacak ip adresinin port numarası girilmelidir. 
Kaynak port : Hangi kaynak port üzerinden gönderimin yapılacağını belirtir. 
NOT : Yukarıdaki (kaynak port) alanı genelde boş bırakılır. 
Uzak mesti göster : Porta bağlanırken sunucu tarafından verilen metni gösterir. Eğer işaretliyse 
göstermek 10 saniyeden fazla sürecektir. 
Kaynak adres : Hangi ağ arabiriminin üzerinden port testi yapılacağını belirtir. 
IP Protokolü : Hangi ip protokolü kullanılacak bu alandan belirtilebilir. Bu seçenek genelde ipv4 
protokolü olarak seçilmelidir. 
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Araçlar >  Yönlendirmeler 
 
Coslat üzerinde tutulan yönlendirme tabloları, IPv4 ve IPv6 olmak üzere bu alandan 
görüntülenebilir. Ana menüde Araçlar > Yönlendirmeler sekmesine girerek bu alana ulaşılabilir.  
 
İsim Çözümleme : Tabloları görüntülerken isim çözümlemeyi etkinleştirir. 
Satır Sayısı : Gösterilecek satır sayısını bu alandan belirtilebilir. 
Filtreleme ifadesi : IP adresi yada host adlarını bu alana girerek filtreleme yapılabilir. 
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Araçlar > Soketler 
 
Coslat üzerinde açık olan ve dinlenen soketler hakkında bilgi verir. Ana menüde Araçlar > Soketler 
menüsüne girerek bu alana ulaşmak mümkündür. Bu alanda birçok bilgi görüntülenebilir , sistem 
üzerinde dinlenen portlar, servisler bulunmaktadır. 
 
USER : Komutu kullanan kullanıcının ismi. 
COMMAND : Hangi komutunun kullanıldığı bilgisinin verildiği alan. 
ID : Hangi PID (Process ID) ile sürecin temsil edildiğini belirtir. 
FD : Soket numarasının dosya tanımlayıcısı 
PROTO : Hangi protokolünün kullanıldığını gösterir. 
LOCAL : Yerelde açık olan portlar, dinlenen portlar, bağlantı kurmuş ip adresleri gibi bilgilerin 
tutulduğu alan. 
FOREIGN : Bağlantının kurulduğu uzak sistem ve port bu kolonda görüntülenir. 

 

 

Araçlar > Durumlar 
 
Coslat üzerinden geçen bağlantıların tutulduğu tablodur.Ana menüde Araçlar > Durumlar  
menüsüne girerek bu tabloya ulaşabilirsiniz. İstemcilerin kurdukları bağlantıları listeler. 
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Durumları Sıfırla 
 
Bu özellik kullanılarak tüm oturum  durumlarını sıfırlayabilirsiniz. Unutmayın bu özellik kullanıldığı 
zaman coslat üzerinden geçen tüm bağlantılar sona erdirilecektir. Güvenlik duvarı durum tablosu 
seçeneği seçildikten sonra Sıfırla butonuna tıklanmalıdır. Durumlar sıfırlandığında Güvenlik duvarı 
üzerinde açılan tüm oturumlar sonlandırılmaktadır. 
 

 

Araçlar > İşlemci Kullanımı  
 
Sistemin kullandığı işlemci bilgilerinin anlık olarak gösterildiği alandır. Sistem üzerinde yavaşlık, 
anormallikler durumunda bu alan kontrol edilebilir. Ana menüde Araçlar > İşlemci Kullanımı 
bölümüne girerek bu alana ulaşabilirsiniz.  
 

 
 
Hangi uygulamanın işlemci ve hafıza kullanımlarını bu alandan takip etmek mümkündür. 
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Araçlar > Ntop Ayarları  
 
Ntop Ağ analizi ve dinleme yapan açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Bu bölüm Ntop admin parolası, 
dinlenecek ağ ara birim gibi ayarlar yapılabilir. 
 
Ntop Admin Parolası : Buradan Ntop Admin kullanıcısının parolasını değiştirilebilir. 
Arabirim : Dinlenecek olan ağ ara birimi buradan belirtebilirsiniz. 
Arabirim Birleştirmesine İzin Verir :  Birden çok arabirimin tümünün trafik analizi sağlanabilir. 
NOT : Varsayılan etkin değildir. 

Araçlar > Ntop 
 
Ntop aracı güncel ağ kullanım oranlarını gösterir. Ana menüde Araçlar > Ntop sekmesine giderek 
bu bölüme ulaşabilirsiniz. Yapacağınız işleme göre seçenekleri belirlemeniz gerekir. 
 
 

 
 
 
Network istatistiklerini görüntülenmek istenir ise Summary > Network Load sekmesine girilebilir. 
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Bir ip adresinin iletişimini ne kadar bant genişliği kullanımı yaptığının istatistiklerini Summary > 
Network Load sekmesinde bulunan Top Talkers sekmesine girerek bu alana ulaşabilirsiniz. 
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Yardım >  Belgeler 

 
Coslat hakkında dokümanların bulunduğu blog adresidir. Bu blog adresinde coslat üzerindeki 
konuları nasıl kullanabileceğinize dair dokümanlar bulunmaktadır.  
 
Bu dokumanın güncel haline ve yeni özelliklere aşağıdaki adresten erişilebilir. 
http://blog.coslat.com 
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