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PC-BSD gebruiken als server

Jan Stedehouder
Inleiding
PC‐BSD biedt een eenvoudige manier omFreeBSD te installeren met een voorge‐configureerde KDE grafische werkomge‐ving. Zo eenvoudig dat we bijnavergeten dat onder de motorkap een pri‐ma besturingssysteem voor een serverdraait. Voor de gemiddelde hobbyistbiedt dit nieuwe mogelijkheden om tespelen. Immers, het is toch gewoon leukom te zien of je thuis een BSD‐ of Linuxserver kan inrichten. Mogelijkheden ge‐noeg, denk maar aan FreeNAS (ge‐baseerd op BSD) of ClearOS, hetvoormalige ClarkConnect (Linux).
Thuis heb ik een kleine, handige Bub‐ba|Two home server draaien. In essen‐tie is een kastje dat draait op DebianLinux. Via een simpele webpagina is hetmogelijk bestanden te beheren, allemail binnen te trekken en te verwerken,multimediafuncties in te stellen en deprinters te beheren. Mijn vraag was ver‐volgens: “Zou ik zo'n server op basis vanPC‐BSD kunnen inrichten?” Het juisteantwoord is : “Waarom niet?”. Dit is eenproject waar we wel even voor moetengaan zitten. Het is ook niet binnen éénartikel te bespreken. In dit artikel envolgende zullen we stap voor stap onzenieuwe server opbouwen en functies toe‐voegen. Deze keer zullen we PC‐BSD in‐stalleren als server. We gaan Webmintoevoegen zodat het beheer al wat een‐voudiger wordt (webmin is een web‐based programma) en we maken deeerste aanpassingen aan de vuurmuur.
Installeer PC‐BSD als server
PC‐BSD heeft een grafisch stappenplanvoor de installatie en in het stappenplanis de optie voor een serverinstallatie op‐genomen. Steek de cd of dvd in de driveen herstart de computer. Volg nu destappen door eerst de taal en de inde‐ling van het toetsenbord te kiezen en gaakkoord met de licentieovereenkomst.Daarna kunnen we “Server Edition” alsinstallatieoptie kiezen (afbeelding 1).
In vergelijking met de reguliere installa‐tie van de PC‐BSD desktop is dit het eni‐ge verschil. Alle volgende stappen zijnweer identiek met de desktopinstalla‐tie, inclusief de mogelijkheid ver‐schillende desktopgeörienteerdeprogramma's te installeren zoals demediaspeler Amarok en de browserFirefox. Voor een serverinstallatie gaanwe dat niet doen. Het stappenplan stelteen eenvoudige indeling van de hardeschijf voor, met een root‐partitie (“/”)

en een swap‐partitie. Ter vergelijking:bij de installatie van een 'zuivere' Free‐BSD‐server levert de optie automatischpartities aan te maken drie aanvullendepartities op (/var, /tmp en /usr). Erva‐ren gebruikers kunnen de partitiebe‐werker van PC‐BSD gebruiken om departities naar eigen wens aan te passen(afbeelding 2).

Kris Moore, de hoofdontwikkelaar vanPC‐BSD, gaf bij navraag toe dat het ver‐schil tussen de twee installatiemogelijk‐heden (desktop en server) op ditmoment minimaal is. Sterker nog, allebestanden die nodig zijn voor het draai‐en van een volledige grafische werkplekworden mee geïnstalleerd. De grafischewerkomgeving is simpelweg uitge‐schakeld. Door de instellingen in/etc/ttys te veranderen zouden we

Afbeelding 1: De standaard PC‐BSD cd/dvdbiedt de mogelijkheid het besturingssysteemals server te installeren

Afbeelding 2: Bij de installatie van de PC‐BSD server worden twee partities aange‐maakt.
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weer een normale werkplek kunnen krij‐gen. Daarnaast is SSH bij de serveroptiestandaard ingeschakeld (zodat we vanbuitenaf een beveiligde verbinding metde server kunnen leggen) en is een aan‐tal instellingen voor het netwerk gecon‐figureerd.
Zodra de installatie is afgerond kunnenwe ons systeem herstarten. Onze nieu‐we PC‐BSD is klaar voor gebruik. De com‐mandoregel staat op ons te wachten(afbeelding 3).
Tussen de commandoregel ende grafische werkomgeving:Webmin
De server is echt klaar voor gebruik. Wezouden nu stap voor stap functies kun‐nen toevoegen teneinde de PC‐BSDserver als home server te gebruiken. Viade commandoregel is nieuwe softwarete installeren en kunnen we de configu‐ratiebestanden aanpassen voor onze be‐hoeften. Nu onze server in de lucht ishoeven we er zelfs niet meer fysiekachter te zitten. Met een handig pro‐grammaatje als PuTTY hebben we toe‐gang tot de commandoregel van deserver, vanaf een andere computer inons netwerk of een computer met in‐ternetaansluiting.
Met Webmin kunnen we het beheer enonderhoud van onze server wel watmakkelijker maken. Webmin biedt viaeen webpagina de mogelijkheid de ver‐schillende configuratiebestanden te be‐werken. Het blijft voor ons dan wenoodzakelijk te weten waar we meebezig zijn, want Webmin zal ons daarnauwelijks bij helpen.
We gaan voor dit artikel Webmin installe‐ren en maken dan gelijk kennis mettwee mogelijkheden om software vooronze server binnen te halen. We gaanhet programma eerst installeren via dezogenaamde 'ports collection'. Daarnamaken we gebruik van een PBI, de me‐thode die voor PC‐BSD is ontwikkeld.

Webmin installeren via ports
PC‐BSD is gebaseerd op FreeBSD, maarer zijn wel verschillen ontstaan. Sindsde vrijgave van PC‐BSD 7.x wordt dezogenaamde 'ports tree' van FreeBSDvolledig gescheiden gehouden van hetbasissysteem van PC‐BSD. Dit ligt watminder goed bij ervaren FreeBSD gebrui‐kers, maar PC‐BSD mikt vooral op norma‐le eindgebruikers die behoefte hebbenaan een stabiele werkplek. Door detwee gescheiden te houden kunnen wezonder veel problemen software installe‐ren via de 'ports collection' zonder onzereguliere werkplek aan te tasten. En ver‐anderingen in de PC‐BSD desktophebben geen gevolgen voor de ports.Wil je hier meer over weten, dan biedthet online PC‐BSD handboek een goedeuitleg (http://wiki.pcbsd.org/in‐dex.php/PC‐BSD_Users_Handbook).
Als eerste stap moeten we onszelf be‐heerdersrechten geven door het volgen‐de in te tikken:
$ su
en ons beheerderswachtwoord in te voe‐ren. Vervolgens moeten naar een nieu‐we omgeving overstappen, dezogenaamde FreeBSD LOCALBASE (dat ishet afgescheiden deel voor FreeBSD):
# runports
Als het goed is gegaan zien we nu hetvolgende bericht:

Running as 'root'. You may now run 'ma‐ke' in the FreeBSD Ports tree#
Bij de oorspronkelijke installatiehebben we afgezien van het installerenvan aanvullende onderdelen, met inbe‐grip van de ports collection. Dat geeftons de mogelijkheid op dit punt een re‐cente 'ports tree' te installeren. De'ports tree' is een aparte directory metdaarin de benodigde bestanden (make‐files) voor het compileren en installerenvan software. Door de volgende tweeopdrachten uit te voeren halen we eennieuwe ports tree binnen (afbeelding4):
# portsnap fetch# portsnap extract
Terzijde: Binnen het raamwerk van ditartikel is niet mogelijk op alle achter‐

gronden in te gaan. Maak vooral gebruikvan het goede FreeBSD handboek, datook in een Nederlandstalige versie onli‐ne staat: http://www.free‐bsd.org/doc/nl/books/handbook/
Zodra deze actie is afgerond kunnen weWebmin installeren. Voer de volgendeopdrachten in:
# cd /usr/ports/sysutils/webmin# make install clean
De installatie gaat beginnen. Alle beno‐digde software wordt binnengehaald,inclusief de pakketafhankelijkheden.We moeten wel achter onze computerblijven voor het beantwoorden van vra‐gen die voorbij komen. Bij die vragenzijn de voorgestelde opties afdoende.Na de installatie moeten we Webmin in‐stellen. Gebruik hiervoor de opdracht:
# /usr/local/lib/webmin/setup.sh
We krijgen dan een aantal vragen overde instellingen. Deze zijn:
Web server port (default 10000):Login name (default admin):Login password:Password: again:Use SSL (y/n):
De standaard poort om bij Webmin aante kloppen is 10000. Het is mogelijk destandaard login te wijzigen. Het invoe‐

Afbeelding 3: Het is even wennen, maar wezullen in eerste instantie via decommandoregel aan de slag moeten.

Afbeelding 4: Een nieuwe ports tree is eenstap op weg naar de installatie vanWebmin.
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ren van een wachtwoord is niet ver‐plicht, maar dat komt de veiligheid vanonze server natuurlijk niet ten goede.SSL staat voor Secure Sockets Layer endit maakt versleutelde (dus veiliger) ver‐bindingen met onze server mogelijk.Zonder SSL is Webmin toegankelijk viade URL http://server‐ip‐addres:10000.Met SSL hebben we https://server‐ip‐addres:10000 nodig. (afbeelding 5).
Webmin is nu geïnstalleerd. Het pro‐gramma wordt opgestart met:
# /usr/local/etc/rc.d/webmin start
Op een reguliere FreeeBSD serverzouden het configuratiebestand rc.confaanpassen zodat Webmin bij de iedereherstart direct wordt meegenomen. Datdoen we met:
# ee /etc/rc.conf
ee is een handige text editor voor decommandoregel. Deze is handiger in ge‐bruik van bijvoorbeeld vi, niet op delaatste plaats omdat ee een menu heeftmet toegang tot de functies. Voeg nu devolgende regel toe:
webmin_enable=”YES”
Maar we hebben niet te maken met eenreguliere FreeBSD server. Op onze PC‐BSD server is Webmin nu niet geïnstal‐leerd als deel van het PC‐BSD basissys‐teem. We moeten derhalve eensnelkoppeling (symlink) maken naar dejuiste map. Voer, nog steeds als be‐heerder, de volgende opdracht in:
# ln ‐s /usr/local/etc/rc.d/webmin /Pro‐grams/rc.d/webmin
Nu zal Webmin ook opstarten bij destart van onze PC‐BSD server (afbeel‐ding 6)

Webmin installeren via de PBI
We kunnen Webmin ook installeren doorgebruik te maken van de PBI die viahttp://www.pbidir.org beschikbaar is.Gebruik 'webmin' als zoekterm en maakeen keuze uit de 32‐bits of 64‐bits ver‐sie. Wat we nodig hebben is de exactedownloadlocatie van de PBI. Via eennormale webbrowser is het geenprobleem de PBI te downloaden, maarvia de commandoregel verloopt het tochiets anders. We maken gebruik van dede opdracht 'fetch' in combinatie metde URL om de PBI naar onze server tedownloaden. In mijn geval werd dit:
$ fetch ftp://www.nl.free‐bsd.org/pub/pcbsd/PBI/Utilities/Web‐min/7/x64/Webmin1.480_1‐PV0.pbi
Nadat het bestand is binnengehaaldmoeten we de rechten van het bestandaanpassen (omdat installeren andersniet mogelijk is). Voer de volgende in‐structies in:
$ su# chmod 777 Webmin1.480_1‐PV0.pbi

We kunnen webmin vervolgens installe‐ren met:
# ./Webmin1.480_1‐PV0.pbi ‐text ‐ac‐cept
Door gebruik van de '‐text' optie vertel‐

len we het systeem dat we geen grafi‐sche werkomgeving gebruiken voor deinstallatie. De '‐accept' optie is nodigom standaardantwoorden te gevenwaarvoor bij de grafische installatie in‐teractie met de gebruiker nodig is. Ingeval van de installatie van Webmin be‐tekent het dat SSL standaard uit staat,dat de gebruikersnaam ongewijzigd isen dat voor toegang tot Webmin geenwachtwoord nodig is. We kunnen ditwijzigen zodra Webmin in de lucht is(afbeelding 7).
Aanpassen van de vuurmuur
Of we nu gebruik hebben gemaakt vande ports of de PBI, op dit punt aange‐land hebben we een werkende versievan Webmin op de server draaien. Maarwe kunnen deze nog niet benaderenvanaf een andere computer in ons net‐werk. Bij de installatie van de PC‐BSDserver worden standaard de meestepoorten naar de buitenwereld afgeslo‐ten door de vuurmuur, met inbegrip vanpoort 10000. Die poort wordt niet au‐tomatisch open gezet bij de installatievan Webmin. Dat doen wij door het be‐stand pc.conf handmatig aan te passen.Open dit bestand met:
#ee /etc/pf.conf
voeg de volgende regel toe:
pass in on em0 proto tcp from any to(em0) port 10000 keep state
en sla het bestand op. Poort 10000staat nu open voor alle computers inons thuisnetwerk. Toegegeven, het zou

Afbeelding 5: Webmin waarschuwt ons alswe de beveiligde webpagina via deverkeerde URL proberen te benaderen.

Afbeelding 6: Indien het volgende berichtvoorbij rolt bij de start van onze serverweten we zeker dat Webmin is opgestart.

Afbeelding 7: Bij installatie van Webmin viade PBI moeten we de nodige instellingenaanpassen om de veiligheid te vergroten.
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nog veiliger kunnen door de deur alleen open te zetten voorspecifieke computers, maar voor nu is het afdoende. Start nu debrowser op en voer de juiste URL in:
and save the file. Port 10000 is now open to accept requestsfrom all computers that have access to our network. Mind you,this isn't the most secure setup, but for now it will suffice. Plea‐se open a browser on another computer and use the followingurl:
https://server‐ip‐addres:10000(of http://server‐ip‐addres:10000, als SSL (nog) niet is inge‐schakeld)
Het interne IP‐adres van de server zullen we even van onze rou‐ter moeten halen. Bij gebruik van Firefox zullen we de vraagkrijgen of we deze website willen accepteren omdat het zoge‐naamde SSL‐certificaat niet wordt herkend. Als alles goed gaatzullen we nu worden begroet door het aanmeldvenster van Web‐min (afbeelding 8)

Afbeelding 9 geeft vast een indruk van de functies en opties dievia Webmin beheert en ingesteld kunnen worden. In komendeartikelen zullen we nieuwe functies aan onze server toevoegen,zullen we gebruikers en groepen aanmaken en zullen we zienhoe gebruikersvriendelijk onze PC‐BSD server te maken is.

Screenshot 8: jawel, onze installatie van Webmin is gelukt.

Afbeelding 9: Webmin is een krachtig hulpmiddel voor het beheer enonderhoud van onze PC‐BSD server.
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