Instalacja Linux Open SUSE.
Jedną z najpopularniejszych dystrybucji Linux-a wykorzystywaną w wielu instytucjach
( firmach) jest SUSE Linux. Dystrybucja ta jest wspierana przez firmę NOVELL. Wersja
serwerowa SLES (Suse Linux Enterprise Server) jest następcą bardzo znanego systemu
sieciowego Novell NetWare. Dystrybucja Open SUSE również może funkcjonować jako
serwer, a ponadto jest dystrybucją darmową, co może mieć kluczowe znaczenie podczas
wyboru platformy systemowej.
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1) Po uruchomieniu instalacji wybieramy opcję „Installation” i naciskamy ENTER.
Niekiedy przed przejściem do kolejnego kroku należy w tym momencie wybrać
klawisz F6 aby wskazać odpowiedni sterownik dysku (np. dla dysku SCSI itp). Brak
odpowiedniego sterownika objawia się tym, że w pewnym momencie instalator
kończy działanie z komunikatem błędu „Nie wykryto żadnych dysków twardych”.
Możemy również wybrać opcję „Check Installation Media” aby sprawdzić, czy płyta
instalacyjna nie zawiera błędów. Po wybraniu F2 możemy zmienić język instalatora.

2) Po wybraniu opcji Installation i wciśnięciu klawisza ENTER można wcisnąć klawisz
ESC, aby obserwować okno konsoli (zamiast graficznego ekranu). W oknie tym
prezentowane są szczegóły przygotowywania instalacji oraz kolejno wykonywane
akcje systemowe.
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3) W oknie Witamy (WELCOME) definiujemy język (Language), kodowanie klawiatury
(Keyboard Layout) oraz zapoznajemy się z treścią licencji.

4) Analiza systemu / Wykrywanie systemu (czekamy do zakończenia wszystkich
operacji w tym oknie)
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6) Ustawiamy strefę czasową, datę oraz czas (jeżeli system nie ustawi tego poprawnie):
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5) Ustawiamy tryb instalacji na „nowa instalacja, klikamy „Dalej”.
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7) Wybieramy środowisko graficzne (wg własnych upodobań, jeżeli mieliśmy wcześniej
do czynienia z tymi środowiskami graficznymi).

8) Zajmujemy się teraz rozkładem partycji. Dla użytkowników zaczynających
„przygodę” z Linux-em zaleca się pozostawienie opcji domyślnej. Możemy również
nie zgodzić się z proponowanym rozkładem partycji. Klikamy wtedy przycisk
„Utwórz własny rozkład partycji..”
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9) Po wybraniu „Utwórz własny rozkład partycji ..” Zobaczymy poniższe okno.
Zaznaczamy „własne partycjonowanie (dla expertów), klikamy Dalej.

10) W oknie „Zaawansowane partycjonowanie” wybieramy (z sekcji „Widok systemu”)
„Dyski twarde” (jak na poniższym zrzucie), następnie wciskamy klawisz „Edytuj”.
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11) Na poniższym ekranie wybieramy opcję „Dodaj”:

12) Przy założeniu, że dostępna pojemność naszego dysku twardego to 20GB, podzielmy
go jak na poniższym zrzucie ekranu. Zrzut przedstawia efekt końcowy dodawania
poszczególnych partycji. Pamiętaj, aby stworzyć również tzw. partycję wymiany
SWAP (zalecane nawet przy odpowiedniej ilości dostępnej pamięci RAM). Ponadto
partycja ta powinna znajdować się na początku dysku (poprawia to jej wydajność /
szybkość). Niektórzy zalecają, aby SWAP umiejscowić w środkowej części dysku
(głowice będą miały do pokonania taką samą drogę ze skrajnych obszarów dysku co
zwiększy wydajność dostępu do partycji wymiany). Należy pamiętać, że obszar
partycji SWAP nie jest dostępny dla użytkownika (zmniejsza dostępną przestrzeń
dyskową), więc nie ma powodu definiować ją większą niż jest to konieczne. Pamiętaj,
że SWAP nie zastąpi odpowiedniej ilości RAM (pamięć RAM jest
wydajniejsza/szybsza). Możemy monitorować absorbowanie pamięci RAM za
pomocą polecenia free. Jeżeli brakuje pamięci RAM należy ją dokupić. W tym
miejscu należy również wspomnieć o systemach plików dla Linuxa. Najpopularniejsze
w chwili obecnej to: Ext4, Ext3, ReiserFS czy Xfs. Wszystkie wymienione systemy
plików posiadają opcję tzw. księgowania (journaling) co znacznie ułatwia
automatyczne odzyskiwanie danych po awarii zasilania itp. (księgowanie powoduje
zachowanie ciągłości zapisywanych plików w przypadku awarii zasilania). Opcji tej
nie posiada natomiast starszy system ext2. Jeżeli dane mają być przechowywane na
partycji szyfrowanej należy wybrać system plików bez księgowania. W systemach bez
zasilania awaryjnego UPS stosujemy systemy plików z rodziny ext, które lepiej radzą
sobie w sytuacjach zaniku napięcia niż ReiserFS czy Xfs. Z kolei ReiserFS ma
większą wydajność w stosunku do ext. Wybierając system plików należy więc
zwrócić uwagę na w/w aspekty.

13) Dochodzimy do bardzo ważnego momentu, mianowicie do konfiguracji kont
użytkowników. System Linux posiada wbudowane konto o nazwie root. Root to
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Po zakończeniu dodawania wszystkich partycji klikamy Akceptuj w celu potwierdzenia
naszego rozkładu partycji.
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administrator systemu (tzw. super użytkownik) posiadający nieograniczone prawa
systemowe !!! Z powyższego wynika, że praca na koncie root powinna się odbywać
tylko i wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach np. podczas konfiguracji systemu,
dodawania sterowników sprzętu itp. Podczas „zwykłej” pracy logujemy się na konta
nie posiadające uprawnień administracyjnych. W oknie „Tworzenie nowego
użytkownika” ODZNACZAMY OPCJE „Użyj tego hasła dla administratora systemu”
oraz „Automatyczne logowanie”. Pozostałe pola uzupełniamy danymi
wprowadzanego użytkownika. W tym momencie stwórzmy swoje własne konto.
Pamiętaj o silnych hasłach dla Twoich kont. Na potrzeby szkoleniowe podaj
następujące hasło: Tebik4321. Zwróć również uwagę na metodę uwierzytelniania.
W naszym przypadku będzie to lokalny plik /etc/passwd o którym dokładniej
będziemy mówić w dalszej części zajęć. W instytucjach wykorzystujących serwery
Linux/Windows możesz spotkać się z innymi sposobami uwierzytelniania np. domena
Windows. Przycisk „Zmień..” pozwala wybrać wtedy odpowiednią metodę. Przykład
wypełnienia poszczególnych pól przedstawiono poniżej:
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14) Na kolejnej planszy ustawiamy hasło Administratora systemu (konto root). Hasło
musi być odpowiednio złożone, aby było trudne do odgadnięcia czy złamania innymi
metodami np. słownikowymi. Na potrzeby kursu ustawiamy hasło root-a na
następujące: Tebik1234. Pamiętaj, że nie jest to wystarczająco silne hasło (ustalone
tylko na potrzeby tego kursu), a dodanie np. znaku specjalnego (@,#,!,$ itd.) do hasła
znacznie zwiększa jego wartość w rozumieniu bezpieczeństwa systemu. Również
kombinacje liter DUŻE/MAŁE oraz cyfry podwyższają jego bezpieczeństwo. Hasło
tego użytkownika jest bardzo ważne. Należy je bezwzględnie zapamiętać, aby móc się
zalogować na konto super użytkownika w sytuacjach awaryjnych np. podczas zmiany
hasła zwykłego użytkownika (użytkownicy często zapominają swoje hasła).

15) Podsumowanie ustawień instalacji. Na samym dole tego okna można włączyć już
teraz dostęp zdalny przez SSH. Wybierz „włącz i otwórz” pod napisem „Zapora
sieciowa i SSH”. Usługa SSH zostanie wtedy włączona oraz otwarty zostanie port 22
dostępu do tej usługi.
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16) Klikamy klawisz „Instaluj”, zatwierdzamy rozpoczęcie procesu instalacji (klikając
jeszcze raz instaluj – rys. poniżej) i cierpliwie czekamy na jego zakończenie.
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17) Postęp instalacji. Na zakładce szczegóły możemy obserwować które pakiety są
w danej chwili instalowane:

18) Po zakończeniu instalacji system uruchomi się ponownie:
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20) Po tej operacji następuje kolejny restart systemu. Po ponownym uruchomieniu powita
nas ekran logowania do systemu.
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19) Po restarcie wykonywana jest konfiguracja automatyczna, która wykrywa
i konfiguruje karty sieciowe, modemy, drukarki itp. Konfiguracja automatyczna karty
sieciowej jest możliwa wtedy, gdy w naszej sieci dostępny jest serwer DHCP.
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System został zainstalowany. Czas na jego pierwsze uruchomienie i wstępną konfigurację.

