CDN – Ciąg dalszy NND
1. Podstawowe informacje
CDN to dystrybucja Linuksa oparta na Archu. System ten jest protoplastą NND , dzięki czemu developerzy nie musieli
poznawad na nowo budowy całego systemu. Pomysł na powstanie nowej dystrybucji narodził się podczas Zjazdu Freesco
2009. Prace nad szkieletem systemu trwały przez drugą połowę 2009 roku. Wreszcie całośd ujrzała światło dzienne w
styczniu 2010. Aktualna wersja jądra to 2.6.32.4-PGF. Nałożone patche to imq, esfq, layer7 i jumbopack1.
2. Instalacja systemu
Proces ten zaczynamy od pobrania i nagrania obrazu płyty instalacyjnej. Wkładamy nośnik i bootujemy z niego.
Uruchamia się GRUB.

Wybieramy pierwszą opcję, gdy posiadamy dysk z interfejsem SATA. Drugą w przypadku posiadania dysku z interfejsem
PATA lub instalacji na płytach alix. Zalecam instalację z wyborem pierwszej opcji, jednak, gdy ona zawiedzie skorzystaj z
drugiej.

Po załadowaniu systemu logujemy się jako root (bez hasła) i wpisujemy: /arch/setup w celu uruchomienia instalatora.

Wciskamy dwa razy enter.

Wybieramy źródło instalacji CD-ROM i wciskamy dwa razy enter. Wrócimy do głównego menu. Przechodzimy na opcję 1.
Ustaw czas i potwierdzamy enterem.

Zalecam wybrad opcję local. Potwierdzamy enterem .

Ustawiamy strefę czasową. Wpisujemy 8, co odpowiada Europie. Potwierdzamy enterem. Wpisujemy 36, co odpowiada
Polsce. Także potwierdzamy enterem. Następnie musimy zaaprobowad wprowadzoną przez nas strefę czasową wpisując
1 i naciskając enter.

Następnie ustawiamy datę.

.. i czas. Po potwierdzeniu znowu wracamy do menu głównego. Wybieramy opcję 2. Przygotuj dyski twarde i wciskamy
klawisz enter.

Instalator oferuje automatyczne i ręczne partycjonowanie dysku. Mniej zaawansowanym użytkownikom zalecam
skorzystanie z automatu. Tu opiszę właśnie tą opcję.

Dla partycji /boot wpisujemy 100 MB i potwierdzamy enterem.

Wielkośd partycji wymiany definiujemy zależnie od potrzeb. Wpisujemy i zatwierdzamy.

Tą wartośd także ustalamy zależnie od potrzeb. Pamiętaj, że na pozostałej wartości zostanie utworzona partycja /home.
W następnym oknie potwierdzamy ilośd miejsca użytego właśnie na tą partycje.

Następnie wybieramy system plików dla partycji / i /home. Zalecam ext3. W kolejnych krokach potwierdzamy użycie
systemu plików i to, że dysk zostanie sformatowany.

Czekamy, gdy nasz dysk jest partycjonowany. Wciskamy ok, gdy pojawi się komunikat o zakooczonej sukcesem operacji.
Gdy wrócimy do menu wyboru opcji partycjonowania, wybieramy opcję 4. Powrót do głównego menu. W menu
wybieramy opcję 3. Wybierz paczki. Następnie wciskamy enter.

W tym kroku wybieramy kategorie pakietów, które zostaną zainstalowane. Base pozostawiamy. Base-devel wybieramy
opcjonalnie, gdy np. chcemy budowad i kompilowad własne paczki i programy.

Teraz naszym zadaniem będzie wybranie pakietów do instalacji. Nie zalecam odznaczania domyślnie zaznaczonych
paczek. Po potwierdzeniu wrócimy do głównego menu. Wybieramy opcję 4. Zainstaluj.

Czekamy cierpliwie, podczas gdy CDN jest instalowany na dysku lokalnym. Kiedy pojawi się komunikat, że instalacja
zakooczyła się sukcesem, kontynuujemy proces wciskając enter. Po krótkiej chwili wrócimy do głównego menu. Teraz
ważny krok – wybieramy opcję 5. Skonfiguruj system.

Wybieramy edytor. Polecam Nano.

Pojawia się okno z listą plików konfiguracyjnych. Zaczynamy od najważniejszego – rc.conf.

Ustawiamy:




LOCALE=”pl_PL.utf8”
KEYMAP=”pl”
CONSOLEFONT=lat2-16.psfu.gz

W dalszej części pliku nadajemy własną nazwę komputera, np. HOSTNAME=”cdn” i konfigurujemy sied.

Przykładowa konfiguracja dla DSLa na eth0 i sieci lokalnej na eth1:






eth0=”eth0 83.12.246.170 netmask 255.255.255.248 broadcast 83.12.246.175”
eth1=”eth1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255”
INTERFACES=(eth0)
gateway=”default gw 83.12.246.169”
ROUTES=(gateway)
83.12.246.170 – adres IP zewnętrzny
255.255.255.248 – maska łącza zewnętrznego
83.13.246.175 – adres rozgłoszeni owy łącza zewnętrznego
192.168.1.1 – adres IP w sieci lokalnej
255.255.255.0 – maska sieci lokalnej
192.168.1.255 – adres rozgłoszeni owy sieci lokalnej

Zapisujemy konfigurację i wychodzimy. Przeniesiemy się znowu do głównego menu. Opcję /etc/fstab, mkinitcpio.conf i
modprobe.conf możemy pominąd. Wybieramy więc /etc/resolv.conf.

Skonfigurujemy tu serwery nazw, z których będziemy korzystad. Przykładowe DNSy firmy TP: 194.204.159.1 i
194.204.152.34. Zapisujemy i wracamy do głównego menu. Wybieramy /etc/hosts.

W linijce zawierającej 127.0.0.1 dopisujemy na koocu nazwę naszego komputera zdefiniowaną wcześniej w rc.conf, np.
cdn. Zapisujemy i wracamy do głównego menu. Pomijamy /etc/host.deny. Wybieramy /etc/host.allow.

Abyśmy mogli połączyd się z serwerem poprzez ssh (później doinstalujemy serwer ssh), musimy do tego pliku dopisad
sshd:ALL. Zapisujemy i wracamy do głównego menu. Wybieramy /etc/locale.gen.

Szukamy linii zaczynających się pl_PL (wszystko w pliku jest ułożone alfabetycznie) i odkratkowujemy je. Zapisujemy i
wracamy do głównego menu. Następnie wybieramy /etc/pacman.d/mirrorlist.

Na początku pliku dopisujemy:
# repozytorium cdn
Server = http://pakiety.cdn.freesco.pl/$repo
Umożliwi to korzystanie z repozytorium CDN. Zapisujemy i wracamy do głównego menu. Wybieramy opcję Rootpassword.

Ustalamy nasze hasło superużytkownika. Musimy je wpisad dwa razy, w celu sprawdzenia poprawności. Po tej operacji
wybieramy opcję Return.

Instalator wykonuje czynności koocowe.

Następnie musimy zainstalowad bootloader, więc wybieramy opcję 6.

Zalecam użyd GRUBa. Po aktualizacji jądra nie trzeba go przeładowywad, jak ma to miejsce w przypadku lilo.

Sprawdzamy konfigurację i zapisujemy.

Zgodnie z zaleceniami instalatora wybieramy dysk, NIE partycję. W następnym komunikacie dotyczącym softwareowego
RAIDu wybieramy opcję No.

Instalacja dobiega kooca. Wyłączamy instalator, wpisujemy reboot, wyjmujemy płytkę i czekamy na uruchomienie się
nowego systemu.

3. Konfiguracja postinstalacyjna
Po uruchomieniu zainstalowanego systemu logujemy się jako Root z wcześniej ustawionym przez nas hasłem. Pierwszym
krokiem jest dodanie zwykłego użytkownika. Robimy to poleceniem: adduser nazwa_usera, np. adduser Robert.
Wypełniamy i potwierdzamy to, o co nas prosi kreator.

Kolejnym krokiem jest dodanie repozytorium pgf do pliku konfiguracyjnego pacman.conf.
Wpisujemy polecenie: nano /etc/pacman.conf
W sekcji REPOSITORIES nad repozytorium core dopisujemy:
[pgf]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
Zapisujemy plik i wracamy do konsoli. Teraz możemy już zaktualizowad nasz system poleceniem pacman –Suy.

Po aktualizacji powinniśmy zrestartowad nasz komputer.
Następnie po ponownym uruchomieniu doinstalowujemy pakiety: firewall i xtables-addons(jeżeli system ma byd
routerem), openssh, mc.
Pacman –Sy firewall xtables-addons openssh mc
Mamy zainstalowanego mc więc możemy z niego teraz korzystad. Odkratkowujemy linię PermitRootLogin no w pliku
/etc/ssh/sshd_config. To nie koniec maszej pracy z mc - Dopisujemy sshd do sekcji DAEMONS pliku /etc/rc.conf. Nasz
firewall możemy skonfigurowad w pliku /etc/rc.firewall - w tym pliku należy odpowiednio wpisad nasze interfejsy WAN
(EXTIF) i LAN(INTIF), a następnie ustalid jakie usługi mają byd widoczne na zewnątrz (na początek na pewno ssh).
Natychmiast uruchamiamy firewall poleceniem /etc/rc.d/firewall start i wpisujemy go do rc.conf.

