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Popis instalace OS Debian Lenny 

V domácích podmínkách jsem testoval traffic shaping na vitrálních PC v programu Vmware. 

Jeden virtuální počítač sloužil jako webový server s traffic shapingem a druhý jako osobní 

počítač. Tento návod je popisem instalace OS Debian Lenny jak pro Vmware tak pro klasickou 

instalaci na počítač. 

I instalaci je potřeba mít nainstalován program Vmware (použil jsem verzi 6.5.1) a instalační 

ISO obraz síťového CD OS Debian Lenny. Obraz cd je ke stažení na 

adrese: http://www.debian.org/CD/http-ftp/. Obraz CD je umístěn na CD bakalářky, jako 

příloha č. 6. Obraz CD verze síťové instalace (network install) obsahuje jen ty nejnutnější 

balíčky a během instalace zbytek balíčku stáhne v aktualizované verzi. 

 

Ve Vmware vybereme: 

File -> New -> Virtual Machine, tak jak je to na obrázku 15 

 

Obr. 15: Nový virtuální počítač 
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Zobrazí se okno a zde vybereme doporučenou konfiguraci, jako na obrázku 16 a potvrdíme další 

(next). 

 

Obr. 16: Doporučená konfigurace 

Zde máme možnost vybrat mechaniku s instalačním mediem OS Debian, nebo můžeme vybrat 

ISO obraz instalačního CD, vybereme umístění obrazu CD. 

 

Obr. 17: Volba mechaniky
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Upřesníme informace o OS, který instalujeme. V našem případě: Linux a jádro 2.6.x 

 

Obr. 18: Volba OS a jádra 

Pojmenujeme virtuální PC a vybereme složku, do které budeme instalovat.  

V dalším kroku přiradíme Virtuálnímu PC paměť alespoň 512MB a rozlišení 800x600. 

 

Obr. 19: Upřesnění hardwaru 
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Na obrázku 19 je patrné nastavení sítě. Síť je v režimu bridget. To nám umožňuje využívat 

síťové připojení, jako další PC ve stejném segmentu sítě, stejně jako jakékoliv jiné PC zapojené 

do stejného switche v síti. Virtuálnímu PC jsem taky přiřadil 4GB diskového prostu. Tato 

kapacita je více než dostatečná. Shrnutí nastavení je patrno z obrázku 20. Po kliknutí na finisch 

proběhne nabootování instalačního CD a přejdeme k samotné instalaci OS Debian. 

 

Obr. 20: Shrnutí nastavení 

Pro přepínání OS a OS na virtuálním systému slouží klávesová zkratka Ctrl+Alt.
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Zde přecházíme k instalaci OS Debian. Vybereme Install. 

 

Obr. 21: Instalace 

V dalším kroku vybereme jazyk: čeština.  

Po nepřiřazení IP adresy DHCP serverem nastavíme IP adresu ručně tak, aby byla ve stejném 

rozsahu jako PC s Vmware. 

V dalším kroku pojmenujeme instalovaný systém pro pozdější snazší identifikaci. 
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Při rozdělováni disku a instalaci pod Vmware je nejlepší volbou požít cely disk, jak je to na 

obrázku 21. 

 

Obr. 21: Rozdělení disku 

V dalším kroku jediný disk, který se nám hlásí jako: 4,3 GB Vmware Virtual SCSI 

Po té vybereme: Všechny oblasti v jedné oblasti. Pro virtuální PC pod Vmware tato volba nemá 

žádny vliv, ale pro instalaci autonomního systému se doporučuje samostatná oblast pro složku 

/home/, která slouží k ukládání osobních dat uživatele. 

Ukončíme rozdělování a zapíšeme změny na disk potvrzením. 
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V tuto dobu se začne instalovat základ systému z CD. V následujících krocích nastavíme heslo 

hlavního uživatele root, jméno a heslo dalšího uživatele, abychom se mohli přihlásit.  

Dále vybereme archiv se zrcadly Debianu a to Českou republiku a zrcadlo 

například: ftp.cz.debian.org 

Vybereme instalaci desktopového prostředí a standardní systém. Pro případné provozování 

redakčního systému joomla zatrhneme ještě webový server a SQL databázi. PHP5 pro funkčnost 

Joomla doinstalujeme. 

 

Obr. 22: Výběr programů 

V tomto okamžiku se začnou stahovat zbývající baličky z internetu a v té nejnovější verzi, která 

je právě dostupná. Toto je jedna z výhod síťové instalace.  

Po stažení balíčku potvrdíme instalaci GRUB zavaděče do hlavního zaváděcího záznamu.  
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Po chvíli instalace se můžeme do nainstalovaného systému přihlásit. 

 

Obr. 23: Přihlášení do systému 

 

Po přihlášení můžeme začít rovnou testovat, nebo pracovat. 

 

Obr. 24: Plocha OS Debian
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Popis instalace redakčního systému Joomla 1.5 

Joomla je bezplatný open source CMS pro účely publikování informací na internetu a intranetu. 

Je napsána v jazyce PHP a využívá databázi MySQL. Joomla podporuje caching, indexaci 

stránek, RSS, tisknutelné verze stránek, zobrazování novinek, blogy, diskusní fóra, hlasování, 

kalendář, vyhledávání v rámci webserveru, lokalizace a vícejazyčné verze. 

Název Joomla byl vybrán jako závazek vývojového týmu a komunity k tomuto projektu. Název 

joomla je anglický fonetický přepis svahilského slova „jumla“, které znamená „všichni 

dohromady“ nebo „v celku“. 

Pro funkčnost je naprosto nezbytné mít nainstalováno PHP5, MySQL4, nebo vyšší verze. 

Záloha je ve formátu Zip. Rozbalíme ji a nakopírujeme do složky /var/www/. Toto platí, když 

budeme redakční systém instalovat na vlastní linuxový server. 

Webovou prezentaci jsem zálohoval pomocí komponenty jomla-pack. Touto komponentou se 

zálohuje kompletní webová prezentace včetně článků statistik obrázků atp..  

Pro samotnou instalaci zadáme do webového prohlížeče adresu, kde bude webhosting přístupný. 

V mém případě jsem pro test zálohy použil složku test3, a proto zadám do prohlížeče: 

http://locki.ovjih.net/test3/. Zobrazí se webový průvodce instalace tak jak je to na obrázku 25. 

Vybereme cs - CZ - Český jazyk. 
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Obr. 25: Instalace Joomla 

 

Obr. 26: Otestování webhostingu 
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Na další stránce dojde k otestování webhostingu. Vše by mělo být označeno zeleně, že prošlo 

testem. V doporučovaném nastavení nemusí být vše, tak jak je doporučeno. 

V mém případě mi hlásí chybu: configuration.php (Je možno měnit NE). Toto je způsobeno 

nesprávným nastavením práv. Stačí použít příkaz: 

chmod –R 777 na složku s webovou prezentací 

Na další stránce pouze potvrdíme licenci.  

Poté vyplníme údaje o MYSQL databázi. 

 

Obr. 27: Nastavení databáze 

Hostitel je počítač, na kterém web běží, a proto localhost. Uživatelské jméno a heslo je pro 

samotný přístup do databáze. Jméno databáze je jméno nově vytvořené databáze a nesmí být 

shodné s již existující databází, protože by se nám přepsala. 
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Natavení FTP vrstvy nebudeme používat, a proto ji nepovolíme. 

Na další stránce webové stránky pojmenujeme, vyplníme heslo a email, kdyby toto heslo 

správce zapomněl.  

 

Obr. 27: Hlavní nastavení 

Na poslední stránce Joomla pogratuluje k úspěšné instalaci a oznámí, že musíme úplně odstranit 

instalační složku installation. Po odstranění této instalační složky je web plně funkční a můžeme 

se poprvé přihlásit. 


