
Instalação FreeBSD 9

1 - Introdução
! O Sistema de Instalação do FreeBSD basicamente utilizará as setas do teclado, 
barra de espaço ou enter para executar determinada ação. Toda vez que encontrar algu-
ma palavra entre “<“  e “>” quer dizer tecla a ser pressionada.

2 - Inicialização do CD/DVD
! Ao colocar o CD/DVD como boot principal na BIOS, aparecerá a seguinte tela:

! Você pode aguardar o tempo de autoboot ou simplesmente pressionar <enter>.

! A partir disso irá exibir diversas linhas, que são os dispositivos contidos em seu 
computador como cpu, memória, hd, interfaces pci, usbs e outros.

! Assim que o boot concluir irá exibir uma janela indicando 3 opções: Install, Shell e 
LiveCD.



! Deixe marcado a opção INSTALL e <enter>, conforme o exemplo:

! Deixe marcado a opção YES e <enter>, conforme o exemplo:
!



! Baseado no seu teclado você selecionará uma opção desta lista, se o seu teclado 
possuir a tecla “ç” então deixe marcado a opção Brazilian ISO 8859-1:

Senão selecione a opção United State of America ISO-8859-1. 

Depois de selecionar, <enter>.



3 - Hostname e Módulos do FreeBSD
! É o nome do seu servidor, portanto, digite o nome do seu servidor com o seu do-
mínio e <enter>, exemplo w3bc.ut.net.br.

Marque os itens indicado abaixo usando <barra de espaço>, após selecionar <enter>:



4 - Particionamento de HD e Cópia do CD/DVD
! Para particionarmos o HD, vou indicar o caminho mais rápido e simples. Você mar-
cará a opção GUIDED e <enter>.

! Selecione ENTIRE DISK e <enter>.



! Como fizemos tudo automático até agora, o instalador vai gerar um padrão de cria-
ção que não utilizamos. Então precisamos deletar os itens. 
! Basta selecionar os itens ada0pX e < D > (delete) para apagá-las.

! Dessa forma irá sobrar somente o ada0, conforme imagem:

 



! Se você se empolgar e apagar tudo não tem problema, basta você pressionar o 
CREATE em cima do ada0 que ele irá abrir uma janela perguntando qual tipo de partição 
será utilizado, basta selecionar GPT e pressionar <enter>, ficando igual a imagem anteri-
or.
! No nosso exemplo estamos usando um HD de 250GB e vamos criar 4 partições.
Baseado em nossa divisão você pode utilizar os tamanhos como referência e criar uma 
tabela de conversão, exemplo:

Partições 250GB Menor 250GB Maior 250GB

/ 40GB 16% 10%

swap 10GB 4% 5%

/usr 80GB 32% 25%

/var Resto ( ~120GB ) 48% 60%

! Agora mantenha o ada0 marcado e selecione a opção CREATE e  <enter>, para 
começarmos a criar as partições. Preencha igual o modelo abaixo, usando seta para 
abaixo para poder andar entre os campos:

! Despois de preenchido, marque a opção OK e <enter>.
!



! Como é a primeira partição o instalador também irá perguntar se deseja criar a par-
tição de BOOT, então basta deixar selecionado o YES e <enter>.

Então após executar os passos acima, teremos isto em sua tela.



Siga os demais modelo para criarmos as outras partições:
- swap:

- /usr:



- /var:

! Após a conclusão de todos os passos acima, você terá algo assim:

! Para finalizarmos, selecione a opção FINISH e <enter>.



! Aparecerá uma mensagem pedindo confirmação, então basta selecionar a opção 
COMMIT e <enter>.

! Depois de dar o COMMIT no HD o instalador começará a carregar o processo de 
cópia dos dados do CD/DVD para o HD, então agora é aguardar.



5 - Senha de ROOT
! Assim que todos os passos concluírem irá parar na tela abaixo, pedindo para digi-
tar a senha do root. 
! Nossa sugestão que inicialmente seja algo como “ultra.2013”, mas crie conforme 
sua necessidade.
! Digite a senha duas vezes e o sistema irá para a próxima tela.



6 - Configuração de Rede
! Agora vamos configurar a parte de instalação de rede, selecione uma das interfa-
ces de rede que aparecer para você e <enter>. Em nosso exemplo, só temos uma interfa-
ce a em0:

Iremos utilizar IPv4, então marque a opção YES e <enter>.



! Como não vamos utilizar DHCP, marque a opção NO e <enter>, dessa forma ire-
mos preencher manualmente os dados de IP, caso queira configurar automático marque 
YES e <enter>.

! A janela de configuração de ip manual, basta preencher conforme sua segue. Se-
gue um exemplo:



! Depois de preenchido basta marcar a opção OK e <enter>.
! Agora é a opção de habilitar o IPv6, como ainda não estamos utilizando basta se-
lecionar a opção NO e <enter>.

! Configuração de DNS, no campo search você preencherá com o seu domínio e nos 
demais campos os IPs dos seus servidores de DNS, caso não tenha, utilize o do google 
ou o de sua fornecedora. 
! Depois de preenchido, marque a opção OK e <enter>.



7 - Configuração de Relógio do Sistema
! Agora iremos ajustar as informações de relógio do seu sistema. Nesta primeira tela 
marque a opção NO e <enter>.

Selecione a opção 2 (AMERICA),  marque OK e <enter>.



Selecione a opção 10 (BRAZIL),  marque OK e <enter>.

Selecione a opção de sua região, a nossa é 8 (S & SE),  marque OK e <enter>.



Marque YES e pressione <enter>.

8 - Ativação de Serviços
! Deixe selecionado somente o SSHD e <enter>.



! Marque YES e <enter>.

9 - Adição do Usuário ultra
! Marque YES e <enter>.



! Preencha com os dados igual o modelo abaixo, após digitar pressione <enter>. A 
senha inicialmente pode ser igual a do root, ou seja, “ultra.2013”.

! Depois de digitar NO, na opção Lock out, o instalador irá listar novamente os dados 
preenchidos para revisão e se estiver tudo ok, digite YES e <enter> para concluir o pro-
cesso de adição do usuário ultra.



! Depois disso o instalador, irá perguntar se deseja adicionar mais um usuário, basta 
digitar NO e <enter>.

10 - Conclusão
! Para finalizar selecione a opção EXIT e <enter>.



! O instalador irá perguntar se deseja acessar um SHELL para executar mais algum 
comando. 
! Pode selecione NO e <enter>.

Marque a opção REBOOT e <enter>.



! A maquina irá reiniciar e enquanto isso remova o CD/DVD antes de iniciar o boot 
novamente. Pronto seu FreeBSD está instalado.

! Se chegar nesta tela quer dizer que deu tudo certo, parabéns.

! Qualquer dúvida entre em contato conosco.
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