
IpCop 1.4.9 uzstā dī s ānā 

Ievietojiet instalācijas CD disku diskdzinī un piestartējiet datoru no CD. 

Uz uzaicinājumu 

boot: 

variet nospiest taustiņu Enter, lai veiktu noklusēto uzstādīšanas procedūru, jeb 

ievadiet 

boot: nousborpcmcia 

lai izvairītos no USB un PCMCIA iekārtu skenēšanas. 

 

Izmēģiniet šo variantu ja kaut kādu iemeslu dēļ nav izdevusies noklusētā procedūra. 

 



Tālāk notiek ierastā Linux kodola atpakošana un uzstādīšanai nepieciešamo 

komponenšu palaišana. 

 

Izvēlamies vēlamo uzstādīšanas valodu. 

 



Sveicināti IPCop v1.4.9 uzstādīšanā! 

 

Uzstādīšanas metode - no CD diska. 

 



Atgādinājums par to, ka jāieliek CD disks diskdzinī. 

 

Pēdējais solis, kad var atteikties no uzstādīšanas pirms cietā diska formatēšanas. Pēc 

šī soļa visa informācija uz cietā diska ir neatgriezeniski zaudēta. 

 



Notiek diska sadalīšana sadaļās un sadaļu formatēšana. 

 



 

 

Sistēmas failu kopēšana (uzstādīšana) uz cietā diska. 

 

Ja šī ir sistēmas atjaunošana un Jums ir konfigurācijas failu rezerves kopijas diskete, 

tad šis ir īstais brīdis, kad to ievietot diskdzinī un izvēlēties "Restore". Pretējā 



gadījumā, izvēlamies "Skip". 

 

Iekšējā datortīkla - GREEN, kartes draivera uzstādīšana. Variet spiest "Probe", lai 

mēģinātu to noteikt automātiski, jeb izvēlaties "Select", ja Jums ir zināms 

nepieciešamais draiveris. 

 



Draivera automātiska meklēšana. 

 

Ir atrasts! 

 



Tagad ievadiet iekšējā datortīkla (GREEN) kartes adresi. 

 

Notiek sistēmas palaidēja GRUB uzstādīšana. 

 



Kārtībā! Sistēma ir uzstādīta, vēl tikai daži konfigurācijas soļi. 

 

Klaviatūras izvietojums, Latvijā parasti izmanto QWERTY tipa amerikāņu izvietojuma 

klaviatūru (us). Tas ir nepieciešams, lai ievadītās paroles būtu tieši tādas, kā Jūs 

domājam tās ir. 

 



Laika zona, lai sistēmas pulkstenis rādītu pareizu laiku. Tas ir nepieciešams pie 

dažādu atskaišu analīzes. 

 

Datora vārds. 

 



Domena nosaukums. 

 

ISDN konfigurācija. Mēs izvēlamies "Disable ISDN". 

 



Datortīkla konfigurēšanu mēs atliekam uz vēlāku laiku. To var izdarīt no konsoles ar 

komandu "Setup". Mēs šeit izvēlamies "Done". 

 

Ja ir nepieciešams DHCP (dinamiska IP adrešu piešķiršana iekšējā datortīkla 

datoriem), tad ieliekat ķeksi pie "Enabled" un aizpildiet lauciņus. 

 



Ievadiet "root" paroli, darbam no konsoles. 

 

Ievadiet "admin" paroli, darbam attālināti ar Internet pārlūkprogrammu. 

 



Vēl tikai viens restarts. 

 

 



Sistēmas palaišanai tiek izmantots GRUB palaidējs. Šeit nekas nav jāizvēlas, dažu 

sekunžu laikā tas turpinās ielādes procesu. 

 

Vēl pēc dažiem mirkļiem sistēma ir gatava darbam, kas tiek arī signalizēts ar datora 

iekšējo pīkstuli. 

 



Tagad variet pieslēgties pie sistēmas ar Interneta pārlūkprogrammu, adreses lauciņā 

ievadot https://192.168.0.114:445 

 

 


