
  

Instalace OpenBSD

● Instalovat můžeme i na disk s jinými systémy
● OpenBSD nazývá disky IDE wd0,wd1 (cdrom 

cd0) a SATA  sd0, sd1 (cdrom sr0)
● Fdiskem pouze zvolíme úložiště v jedné MS 

DOS partici (je možnost i GPT)
● Disklabelem nastavíme partice, což bude wd0a, 

wd0b,... pro IDE, nebo sd0a, sd0b,… pro SATA



  

Vyberte nejbližší zrcadlo na stažení 
instal. CD – doporučuji Německo



  

V adresáři dle architektury 
procesoru zvolte install<verze>.iso



  

Naběhne instalační konzole a vy 
zvolíte „i“ a stisknete Enter



  

Volba klávesnice, ponechte default 
americkou



  

Zadejte název počítače ve zkrácené 
formě (nikoli FQDN)



  

V nabídce síťových zařízení zvolte, 
které chcete nastavit.



  

Pro dhcp nastavení stačí Enter, ale 
můžete také zadat IP ručně



  

Při ruční konfiguraci zadáme ještě 
masku sítě a ukončíme nastavení 

síťového prvku slovem „done“.



  

Nastavíme doménu a případně 
DNS, pokud je nemáme od dhcp.



  

Zvolíme, zda startovat sshd, resp. 
zda používat X. A jestli chceme 
přepnout na seriovou konsoli.



  

Zadáme login, jméno a heslo 
uživatele. Při psaní hesla se 

nezobrazuje nic ani hvězdičky.



  

Pro ssh přístup můžeme roota 
povolit „yes“ zakázat „no“ nebo 

povolit login roota klíčem.



  

Zvolíme disk pro instalaci. První IDE 
je „wd0“, první SATA je „sd0“.



  

Pokud na disku bude jen OpenBSD, 
stiskni Enter, jinak „E“ pro edituj



  

Pokud editujeme disk, zobrazme si 
help, abychom viděli možnosti



  

Pokud editujeme, partici pro 
OpenBSD označíme ji bootable: „f“



  

Fdisk ukončíme „w“ a „q“, potom 
nám nabídne rozvržení disklabelu.



  

Zvolíme custom a prohlídneme si 
nabídku příkazů pomocí „?“



  

Vytvoříme základní partice (root „/“ 
musí být na „a“, začne na 63 sec a 

doporučuji nepřekročit 512MB)



  

Uložíme „w“ a ukončíme „q“, 
následně začne partice formátovat.



  

Při výběru částí distribuce můžeme 
pomocí + a – ubírat či přidávat:



  

Při instalaci z CD netřeba verifikaci, 
takže zvolíme „yes“.



  

Nakonec zvolíme časovou zónu 
„CET“ a ukončíme instalaci



  

Příkazem „halt -p“ vypneme PC, 
odebereme CD a hotovo.



  

Gratuluji! 

● Pokud narazíte na problémy, pište mi na:

petr@topiarz.cz
● Nebo hledejte v sekci Linuxdays 2016 na 

http://www.openunix.eu

Děkuji za pozornost

Petr Topiarz

mailto:petr@topiarz.cz
http://www.openunix.eu/
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