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1.Cerinte:

 Pentru a instala un astfel de sistem va fi nevoie de următoarele: 

 -o imagine ISO a dvd-ului cu CentOS 5.2 (listele de mirror-uri pot fi găsite aici) : 
http://isoredirect.centos.org/centos/5/isos/i386/)                   

 -o conexiune la internet ;

 -verificarea hardware generală (verificare sumară vizuală);

 2.Notă preliminară:

 În acest tutorial se folosesc numele de gazdă test1.example.ro cu adresa  IP 192.168.1.142 şi 
gateway 192.168.1.1.  Aceste setări pot diferi pentru tine, deci va trebui să le înlocuiască, dacă este 
cazul.

3.Instalarea de bază a sistemului:

              -Boot-aţi de pe DVD-ul CentOS 5.2 şi selectaţi: Install or upgrade in graphical 
mode, press the <ENTER> key

http://isoredirect.centos.org/centos/5/isos/i386/


-Pentru a testa integritatea CD-ului apasați <0K>:

-Ecranul de inceput a instalării CentOS 5.2:



-Alegeți limba în care doriți să parcurgeți instalarea:

-Alegeți formatul de tastatură:



-Selectați, Create custom layout, pentru a crea structura de partiţii:

-Pentru a adăuga o partiție apăsăm butonul New şi selectăm Mount Point:/boot ; File 
System Type:ext3 ; Size(MB):512



-Pentru a adăuga partitia swap apăsăm New şi selectăm Mount Point:(nu se 
montează) File System Type:swap ; Size(MB):2048 (swap-ul in general trebuie să fie de 
două ori memoria)

-Pentru a crea partiţia rădăcină „/” apăsăm New şi selectăm Mount Point: / ; File 
System Type:ext3;bifăm sub Additional Size Options:Fill to maximum allowable 
size



-Finalizarea partiționării Hdd-ului, pentru a trece mai departe Next;

-Setările de reţea.Pentru a configura interfețele de rețea cu IP-uri statice faceți 
click pe butonul  Edit:



-In următoare fereastră configuraţi placa de reţea cu adresă IP statică şi netmask 
(IP:192.168.1.142 ; netmask:255.255.255.0 ,aceste adrese sunt folosite pentru scopuri 
demonstrative,vedeți punctul „Nota preliminara”)

-Setați manual hostname-ul (de ex: test1.exemple.ro),introduceţi gateway-ul (de 
ex:192.168.1.1) şi două servere DNS (rcs&rds) (193.231.252.1 si .213.154.124.1)



-Alegeți o zona de timp  :

-Setați parola de root :



-Acum, selectați software-ul pe care doriți să-l instalați.Am ales pentru instalare interfața 
grafică Gnome; Server ; ServerGUI(interfa a grafică pentru aplica ii de tipț ț  
server)

-Apăsați Next pentru a porni instalarea:



-Formatarea HDD-ului:

-Instalarea propriu-zisa:



-Instalarea a luat sfârșit, indepărtați DVD-ul din unitatea optică și restartați computerul:

4.Configurarea de bază a sistemului:

-Mai sunt cațiva pași de urmat până ce sistemul este gata pentru a fi folosit.Apasați Next 
pentru a trece mai departe:



-Setați firewall-ul pe Disable, deoarece urmează sa il setați cu o altă unealtă (Shorewall):

-SELinux este o unealtă linux care oferă o varietate de politici de securitate.Momentan il 
setăm Permissive, dar este bine să rămână, by default, pe „Enforcing”.



-Kdump este un mecanism ce inregistreaza eventualele erori de sistem:

-Setați data si ora:



-Creați un user:

-Verificați placa audio:



-Apăsați Finish pentru a finaliza Configurarea de baza a sistemului :

-Ecranul de logare:


	-Selectați, Create custom layout, pentru a crea structura de partiţii:

