
Zenwalk uzstādīšana
1. Ievieto instalācijas disku diskiekārtā, un ļauj datoram sāknēties no 

tā. 
2. Nospiež Enter kodola sāknēšanās logā:

 
1. Iezīmē Autoinstall un nospiež OK:

 
2. Iezīmē piedāvāto disku (šajā gad. sda), un nospiež Go:

 

3. Apstiprina, ka viss disks ir paredzēts Zenwak, iezīmējot Yes … is 
dedicated to Zenwalk un nospiež OK:

 
4. Aplūko diska sadaļu izmaiņas un nospiež OK:

 
5. Aplūko sadaļu montēšanas shēmu un nospiež OK:
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6. Iezīmē Install from the Zenwalk CD un nospiež OK:

 
7. Uzgaida, kamēr norit pakotņu uzstādīšana:

 
8. LILO   sāknēšanas pārvaldnieka izstādīšanai izvēlas Simple un 

nospiež OK

 

9. Izvēlas sāknēšanas loga izšķirtspēju Standard un nospiež OK:

 
10.Papildus parametrus Linux kodolam nenorāda, un nospiež OK:

 
11.Izvēlas uzstādīt LILO Galvenajā sāknēšanas ierakstā MBR un 

nospiež OK:
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12.Sistēmas pulksteņa iestatījumiem izvēlas Yes Hardware clock is 
set to UTC, kas ir Unix sistēmu standarts un nospiež OK:

 
13.Pulksteņa laika zonu izvelas Europe/Riga un nospiež OK:

 
14.Automātiski aktivizēto servisu sarakstam pievieno ntpd The 

Network Time Protocol service un nospiež OK:

 

15.Kad parādās ziņojums par instalācijas beigām izņem instalācijas 
disku, un nospiež Ctrl+Alt+Del, vai ja tas nestrādā, ievada 
komandu reboot:

16.Zenwalk uz datora ir uzlikts, bet vēl būs nepieciešams atbildēt uz 
daudziem jautājumiem, kas aprakstīti uzstādīšanas turpinājumā.
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Zenwalk uzstādīšanas turpinājums
1. Sāknēšanas logā nospiež Zenwalk, vai uzgaida dažas sekundes:

 
2. Uzgaida, kamēr ielādējas Linux kodols, var nospiest F2, lai redzētu 

sistēmas ziņojumus:

 
Licences

1. Pārtin uz leju GPL licences noteikumus, vai nospiež Exit:

 

2. Pārtin uz leju aparatūras dziņu licences noteikumus, vai nospiež 
Exit:

 
3. Piekrīt šiem noteikumiem, nospiežot Yes:

 
4. Nospiež Exit vēl nezin kādiem noteikumiem (izskatās, ka Zenwalk 

izstrādātāji ir saķērušies ar kādiem juristiem):
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5. Nospiež Yes:

 
Skaņas plates konfigurēšana

1. Atļauj veikt ALSA autokonfigurāciju, nospiežot OK:

 
2. Apskata atrasto skaņas pašu aprakstu un nospiež OK:

 

3. Apstiprina, ka skaņas platēm tiks ielādēti atbilstoši Linux moduļi, 
nospiežot Yes:

 
4. Apskata ziņojumu, ka skaņas plate ir nokonfigurēta, un nospiež 

OK:

 
Latviešu valodas atbalsta iestatīšana

1. Izvēlas lv_LV.utf8 Latvian locale for Latvia, un nospiež OK

 
Aiz daudzajiem OK nepalaidiet garām šo vietu, jo pareizi atbildēt 
uz šo jautājumu ir svarīgi!
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Lietotāju izveide
1. Ievada root lietotāja paroli (Gailis) un nospiež OK: 

 
2. Atkārtoti ievada root lietotāja paroli un nospiež OK:

 
3. Lai izveidotu parastu sistēmas lietotāju, izvēlas Create user un 

ospiež OK:

 

4. Ievada lietotāja pieteikšanās vārdu, viesis un nospiež OK:

 
5. Nospiežot OK apstiprina, ka lietotāja primārā grupa būs users:

 
6. Nospiežot OK apstiprina, ka lietotāja mājas katalogs būs 

/home/viesis:

 

http://www.ante.lv/xwiki/bin/download/Linux/ZenwalkSetupCont/fig47.png
http://www.ante.lv/xwiki/bin/download/Linux/ZenwalkSetupCont/fig48.png
http://www.ante.lv/xwiki/bin/download/Linux/ZenwalkSetupCont/fig49.png
http://www.ante.lv/xwiki/bin/download/Linux/ZenwalkSetupCont/fig50.png
http://www.ante.lv/xwiki/bin/download/Linux/ZenwalkSetupCont/fig51.png
http://www.ante.lv/xwiki/bin/download/Linux/ZenwalkSetupCont/fig52.png


7. Nospiežot OK apstiprina papildus grupas, kurās lietotājs tiks 
pievienots:

 
8. Nospiežot OK apstiprina lietotāja noklusēto čaulu (komandrindas 

interpretētāju):

 
9. Nozpiežot Never, apstiprina, ka lietotajā parolei nebūs lietošanas 

laika ierobežojuma: 

 

10.Ievada lietotāja īsto vārdu un uzvārdu Viesis:

 
11.Nospiež OK:

 
12.Nospiež OK:
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13.Nospiež OK:

 
14.Ievada lietotāja paroli (piesis) un nospiež OK:

 
15.Atkārtoti ievada lietotāja paroli un nospiež OK:

 

16.Apskata par lietotāju ievadīto informāciju un nospiež Done:

 
17.Ja nevēlas vairs ievadīt nevienu citu lietotāju (to var izdarīt velāk), 

nospiež Exit:

 
18.Nospiež OK ciparu taustiņu automātiskai aktivizēšanai:
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Pieteikšanās
1. Ievada lietotāja vārdu viesis:

 

2. Ievada izvēlētā lietotāja paroli (piesis):

 
3. Un beidzot nonākam pie Zenwalk darba virsmas:
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