
های از روش نصب  CRUX Linux 2.7خلص

نصب   .    Handbookدر    CRUX Linuxروش هدف        با یادداشت این نیست کامل البته که شده، داده  توضیح
بخش    کردن شده    :Handbookدر   Installationکامل نوشته

با   – رو با     CRUXنصب  CDسیستم بعد میکنم .rootبوت پسورد      بدون کنم، می لگین

میدم    :– انجام بندی پارتیشن

fdisk /dev/sda

رو   – ها میکنم  :formatپارتیشن

mkreiserfs /dev/sda2

–swap  روformat   وactive:   میکنم

mkswap /dev/sda1

swapon /dev/sda1

رو   – ها میکنم  :mountپارتیشن

mount /dev/sda2 /mnt

میکنم     :packageنصب – شروع رو ها

setup

روی  – نسخه   cdاز روی    initramfsیک میکنم  :hardکپی

mkdir /mnt/boot/initramfs
cp /media/boot/initramfs /mnt/boot/initramfs.cdrom

میشم     :– جدید ی ریشه وارد

setup-chroot



: کرد                          استفاده دستورات مجموعه این از میشه بال دستور بجای یا

mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /tmp /mnt/tmp
mount -t proc proc /mnt/proc
mount -t sysfs none /mnt/sys
chroot /mnt /bin/bash

میکنم    :rootپسورد – مشخص رو

passwd

–: میکنم           ویرایش رو فایل این سیستم فایل جدول سازی آماده برای

vim /etc/fstab

میکنم                    : اضافه رو خطوط این و

/dev/sda1 swap swap  defaults 0 0

/dev/sda2 / reiserfs defaults 0 0

–: میکنم           ویرایش رو فایل این سرویسها و سیستمی تنظمات انجام برای

vim /etc/rc.conf

: میشه                   اینطوری نهایت در فایل محتوای

FONT=default

KEYMAP=us

TIMEZONE=UTC

HOSTNAME=crux

SYSLOG=syslogd

SERVICES=(net crond sshd)

–: میدم     انجام رو شبکه تنظیمات

vim /etc/rc.d/net
vim /etc/hosts
vim /etc/resolv.conf



از       – بتونم نصب از بعد اینکه :sshبرای میکنم        ویرایش رو فایل این کنم استفاده

vim /etc/hosts.allow

: میکنم                      اضافه فایل به رو خط این و

sshd: 192.168.1.1

میدارم       :– بر کرنل کانفیگ از کپی یک

cd /usr/src/linux-2.6.35.6
make mrproper
zcat /proc/config.gz > .config
make oldconfig

–: میدم       انجام باشه لزم خاصی کانفیگ اگه

make menuconfig

شبکه                   کارت از پشتیبانی برای ًل :virtioمث لزمه    تغییرات این

[*] Virtualization  --->
    <M>   PCI driver for virtio devices
Device Drivers --->
    [*] Network device support --->
    <M>   Virtio network driver

میکنم      :– نصب و کامپایل رو کرنل

make all && make modules_install
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz
cp System.map /boot
cp .config /boot/config

به      extractرو  initramfsحال – مربوط ماجولهای و میکنم   device-mapperو  filesystemمیکنم کپی  رو
داخلش:

cd /boot/initramfs

cpio -id --no-absolute-filenames < /boot/initramfs.cdrom

cd ./lib/modules/2.6.35.6/kernel/

cp -r /lib/modules/2.6.35.6/kernel/fs/ .

cp -r /lib/modules/2.6.35.6/kernel/drivers/md/ ./drivers/



تو    – باید تغییری ماجول     initیه تا کنم .     device mapperایجاد ویرایش     رو فایل این بشه لود  اتوماتیک
میکنم :

vim /boot/initramfs/init

تابع                  انتهای میکنم       :load_fs_modulesدر اضافه رو خط این

modprobe dm-mod

ماجولهای    – همه که .   updateرو  initramfsوقتشه باید  بعد .  compressرو  initramfsکنم یه   scriptکنم
:    . میسازم         فایل یه بده انجام رو کار تا دو هر که مینویسم

vim /boot/mkinitramfs.sh

مینویسم                  : داخلش رو خطوط این و

#!/bin/bash 
cd /boot/initramfs 
for F in $(find ./lib/modules/2.6.35.6/kernel -type f); do 

SRC=$(echo $F | sed -e 's,^\.,,') 

cp $SRC $F 

done 
find . | cpio -H newc -o > /boot/initramfs.cpio 
cat /boot/initramfs.cpio | gzip > /boot/initramfs.igz 
rm /boot/initramfs.cpio 

میکنم     : اجرا رو اسکریپت

chmod +x /boot/mkinitramfs.sh
/boot/mkinitramfs.sh

تنظیم  – میکنم       :bootloaderبرای ویرایش رو فایل این

vim /boot/grub/menu.lst

             



محتوا               : این با

timeout 5
default 0
title CRUX
root(hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz ro root=/dev/sda2
initrd /boot/initramfs.igz

برای    deviceاسم – رو میکنم   :grubها مشخص

vim /boot/grub/device.map

محتوا                 : این با

(hd0) /dev/sda

میکنم     :mountهای  filesystemجدول – آماده رو شده

vim /etc/mtab

محتوا                  : این با

/dev/sda2 / reiserfs rw 0 0

:backupفایل  mtabاز    vimاگر – کنم     پاکش باید گرفته

rm /etc/mtab~

–bootloader       رو سیستم و میکنم، نصب میکنم  :restartرو

grub-install /dev/sda
exit
reboot
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