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1 Wprowadzenie

Naszym celem byªo zapoznanie si¦ z dowoln¡ dystrybucj¡ Linuxa nasz wybór
padª na CentOS.

Rysunek 1: Logo CentOS

Wybrali±my j¡ poniewa» jest darmowa oraz dostarcza sporo narz¦dzi korzy-
staj¡cych z Security-Enhanced Linux, które zapewniaj¡ ochron¦ przed atakami,
a jak wiadomo ochrona danych jest bardzo wa»na w obecnych czasach. Mieli-
±my tak»e wcze±niej styczno±¢ z t¡ dystrybucj¡, w zwi¡zku z tym byª to dla nas
oczywisty wybór.

Czym jest CentOS.

Jak podaj¡ twórcy na swojej stronie: Dystrybucja CentOS Linux to stabilna,
przewidywalna, ªatwa w zarz¡dzaniu i odtwarzalna platforma wywodz¡ca si¦ ze
¹ródeª Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Jest ona bezpªatna, wspierana przez
spoªeczno±¢ i w peªni kompatybilna ze swoim ¹ródªem.

Rysunek 2: Logo RedHat
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2 Materiaªy i metody

Oracle VM VirtualBox

Do zapoznania si¦ z t¡ dystrybucj¡ u»yli±my Oracle VM VirtualBox w celu
stworzenia wirtualnego ±rodowiska na komputerze.

Rysunek 3: Logo VM VirtualBox

Obraz systemu

Aby zacz¡¢ nasz¡ prac¦ wpierw musieli±my zdoby¢ plik z instalacj¡ systemu ope-
racyjnego. W tym celu udali±my si¦ na stron¦ wydawcy centos.org , a nast¦pnie
w zakªadce Downloads pobrali±my odpowiedni plik.

Przy instalacji pomocna okazaªa si¦ strona server-world.info , na której za-
mieszczony jest proces instalacji. Na tej stronie pokazane jest krok po kroku
jak nale»y dokona¢ instalacji. Doª¡czone s¡ tak»e zdj¦cia z tego procesu, tak»e
strona ta byªa dla nas bardzo u»yteczna.

Rysunek 4: Logo VM VirtualBox

Je»eli, w trakcie naszych poczyna«, natkn¦li±my si¦ na jakie± problemy pierw-
szym miejscem, w którym szukali±my rozwi¡za« byªa uprzednio wspomniana
strona wydawcy. Je»eli nie udaªo nam si¦ znale¹¢ rozwi¡zania starali±my si¦
szuka¢ pomocy na ró»nych forach skupiaj¡cych u»ytkowników pracuj¡cych z
tym systemem.
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3 Rezultaty

Przeprowadzenie poprawnej instalacja dystrybucji.

Rysunek 5: Logo VM VirtualBox
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Zapoznanie si¦ z zarz¡dzanie pakietów przy pomoc¡ yum'a.

Rysunek 6: Termina z wynikami polecnia yum update
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Zapoznanie si¦ z kon�guracja u»ytkowników systemów oraz �rewall.

Rysunek 7: Termina z wynikami polecnia systemctl
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4 Dyskusja

Dzi¦ki znajomo±ci podstawowych cech dystrybucji Centos jestesmy teraz w sta-
nie prawidªowo zabezpieczyc komputer oraz bez problemów mo»emy si¦ teraz
przemieszcza¢ po tej dystrybucji.

Znamy równie» atuty Centosa które pomog¡ nam w peªni wykorzysta¢ po-
tencjaª tej dystrybucji do zastosowa« serwerowych, system posiada bardzo du»e
mo»liwo±ci kon�guracyjne, w czasie instalacji mo»e dokªadnie okre±li¢ do czego
system b¦dzie u»ywany.

Dodatkowo w razie sytuacji gdzie zmieni si¦ przeznaczenie systemu mo»emy
z ªatwo±ci¡ zainstalowa¢ lub odinstalowa¢ pakiety wedle naszego uznania, bez
szkód w samym ±rodowisku.
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