
Przedmiot:   Zarz�dzanie Serwerem Sieci Szkolnej 
Moduł:   system Linux 
Nr �wiczenia:  1  
Temat :   Instalacja i wst�pna konfiguracja systemu 
 
Cel �wiczenia: 
Celem �wiczenia jest instalacja i wst�pna konfiguracja systemu Linux z no�ników 
dostarczonych przez prowadz�cego na wskazanej maszynie. 
 
Warunki zaliczenia: 
Zademonstrowanie przez grup� laboratoryjn� zainstalowanego systemu który: 

1. samoczynnie uruchamia si� po wł�czeniu zasilania 
2. komunikuje si� z sieci� lokaln� i zewnetrzn� (ping) 
3. komunikuje si� z serwerem DNS 
4. posiada uruchomione i działaj�ce usługi 

a. ssh 
b. ftp 



Instrukcja instalacji systemu RedHat 
 
Ustawi� w SETUP’ie start systemu z nap�du CD-ROM. Po uruchomieniu si� instalatora 
wybra� instalacj� w trybie tekstowym (patrz poni�ej). 

 
Pojawia si� propozycja testowania posiadanych no�ników. Ze wzgl�du na du�� 
czasochłonno�� operacje t� nale�y pomin�� (Patrz poni�ej) 

 



Ekran powitalny: 

 
Wybór j�zyka instalacji (niestety brak polskiego). Nale�y wybra� angielski. 

 
 



Wybór modelu klawiatury: 

 
Wybór myszy 

 
 
 
 



Wybór typu instalacji. Wybieramy typ „Custom” aby móc dobiera� pojedyncze pakiety. 

 
Tworzenie i konfigurowanie partycji na dysku twardym. Nale�y utworzy� co najmniej 2 
partycje: partycje wymiany (ang. swap)I oraz na główny system plików (ang. root). Wielko�� 
partycji wymiany ok. 2xRAM, pozostałe miejsce na dysku przeznaczamy na główny system 
plików. (UWAGA. Je�li na dysku istniały jakie� partycje nale�y je usun��) 



W przypadku instalacji na nowym dysku twardym nale�y najpierw zainicjowa� (utworzy� 
tablic� partycji) 

 
Lista partycji na dysku 

 



Przykład tworzenia partycji wymiany 

 
Przykład tworzenia partycji z głównym systemem plików 

 
 
 
 
 



Wybór tzw. mened�era startu lub inaczej programu ładuj�cego (ang. BOOT manager) 
odpowiadaj�cego za ładowanie z dysku do pami�ci operacyjnej podstawowej cz��ci systemu 
operacyjnego tzw. j�dra (ang. kernel). 

 
Konfiguracja programu ładuj�cego i ewentualnie przekazanie do niego jakich� parametrów. 



c.d. Konfiguracji programu ładuj�cego  

 
c.d. Konfiguracji programu ładuj�cego. Opcje umo�liwiaj�ce obsługe wielu systemów 
operacyjnych zainstalowanych na jednym dysku 

 
 
 



Wybór miejsca zainstalowania programu ładuj�cego 

 
Ustawienia sieci. Pojawienie si� tego ekranu �wiadczy o prawidłowym rozpoznaniu 
przynajmniej jednego interfejsu sieciowego. Nale�y wpisa� parametry podane przez 
prowadz�cego. 

 



Ustalenie nazwy maszyny 

 
Wybór domy�lnej konfiguracji tzw. zapory (lub �ciany) ogniowej (ang. firewall) 

 
 
 



Poniewa� serwer ma komunikowa� si� ze �witem zewn�trznym oraz ma �wiadczy� pewne 
usługi nale�y odpowiednio skonfigurowa� zapor� ogniow�. 

 
Instalacja pakietów do obsługi dodatkowych j�zyków 

 
 
 



 
Wybór domy�lnego j�zyka 

 
Wybór strefy czasowej, w której pracuje maszyna 

 
 
 



Ustalenie hasła administratora (root) 

 
Wybór sposobu autoryzacji u�ytkowników przy logowaniu oraz sposobu zabezpieczenia i 
szyfrowania haseł 

 
 



Wybór składników systemu tzw. pakietów, jakie zostan� zainstalowane. 
UWAGA: nale�y zaznaczy� opcj� instalacji indywidualnie wybranych pakietów (ang. Select 
individual packages) 

 
 
 



 



Dodatkowo nale�y wybra� pakiety: 
/Applications/Internet  [*] lynx 
/ Applications/Editors/ [*] joe 
/System Environment/Shells [*] mc 
Po analizie powi�za� mi�dzy pakietami instalator mo�e stwierdzi�, �e konieczne jest 
zainstalowanie dodatkowych aby te wybrane przez u�ytkownika działały prawidłowo 

Proces kopiowania plików w toku (UWAGA: wielko�� wybranych pakietów ok. 790MB) 
 



��danie wymiany no�nika 

 
Propozycja utworzenia dyskietki startowej pozwalaj�cej uruchomi� system w przypadkach 
awaryjnych gdy nie mo�e si� on uruchomi� samoczynnie (mo�na pomin��) 


