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1 Introductie 

1.1 Scope van het document 

Dit document gaat in op de installatie van FreeBSD voor de Soekris net4826. Er is een korte 
beschrijving over de installatie op een computer waarna er vooral word ingegaan op de installatie die 
de Soekris nodig heeft.  

1.2 Structuur van het document 

De structuur van dit document is grofweg opgedeeld in vijf delen: 

 
− H1 Inleiding initiële installatie 

In dit deel word ingegaan hoe en waarom FreeBSD word gebruikt en de eerste aanzet tot 
installatie word gemaakt. 
 

− H2 NFS root installatie 
Dit deel beschrijft hoe een NFSroot geconfigureerd kan worden met behulp van FreeBSD 

 
− H3 FreeBSD jail installatie 

In dit deel word besproken hoe een omgeving word gemaakt om een “MiniBSD” image 
binnen te creëren 

  
− H4 MiniBSD image produceren 

Dit deel beschrijft hoe het eigenlijke image gefabriceerd kan worden. 
 
− Appendices A-E 

Hier staan Verschillende scripts en configuratie bestanden waar in dit document naar 
verwezen word.  
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2 Inleiding initiële installatie 

2.1 Wat is FreeBSD 

FreeBSD is een opensource besturingssysteem, het systeem word ontwikkeld door een team van 
vrijwilligers.  

FreeBSD is een Unix variant. Specifieker een afgeleide van BSD (Berkely Standard Distribution), wat 
ontwikkeld is aan de universiteit van Califonrie, Berkeley. De afgeleide versie is herschreven in 
verband met copyright en licentie kwesties. 

2.2 Waarom gebruiken we FreeBSD 

We gebruiken FreeBSD omdat dit een stabiel opensource OS is waarvoor veel ondersteuning is op wifi 
gebied. Ook zijn de netwerk mogelijkheden onder FreeBSD erg uitgebreid. Er is op internet veel 
informatie te vinden over instellingen  en opties. Doordat het opensource is kan het OS zo 
samengesteld worden dat het precies geschikt is voor de Soekris, zonder allerlei opties die niet 
gebruikt worden. Hierbij kan worden gedacht aan een custom kernel, aanpassingen in drivers en 
tools. Hierdoor kan het OS klein worden gehouden voor gebruik op de 64 mb flash media van de 
Soekris. 

2.3 Benodigdheden 

Voor de installatie van de Soekris hebben we de volgende dingen nodig: 

Hardware: 

• PC of virtualmachine waar FreeBSD op geïnstalleerd kan worden met netwerk aansluiting 

• Soekris NET4826 met PoE voeding aangesloten op het zelfde netwerk als de FreeBSD machine 

• RS-232 tussen de Soekris en een computer zodat deze uitgelezen en geconfigureerd kan 
worden 

• Internet toegang 

Software: 

• FreeBSD 6.2 ISO of CD 

2.4 Aannamen 

In dit document spreken we over de server als de PC / virtuele machine die we gebruiken om 
FreeBSD op te installeren en de Soekris van te netwerk booten.  

Op de server word een jail environment aangemaakt om een image voor de Soekris te maken. De jail 
omgeving noemen we Mini-BSD. 

2.5 Installeren FreeBSD 

Op de server kan de minimale systeem installatie van FreeBSD geïnstalleerd worden. Dit is een van de 
opties in het installatie menu. Voor meer informatie over FreeBSD installatie kun je in het FreeBSD 
handbook kijken. Dit is op de volgende locatie te vinden: 
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ . 

Als het systeem eenmaal geïnstalleerd is kunnen we doorgaan met de configuratie voor de netwerk 
boot. 
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3 NFS root installatie 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de installatie van een NFSroot server voor de Soekris. Deze server is van 
belang om de Soekris initieel van op te starten en er een image overheen te schrijven. 

3.2 Root installeren 

Er moet een root systeem worden geïnstalleerd op de plek die de Soekris gaat gebruiken om vanaf te 
booten met NFS. Bij deze stap word dit root systeem opgezet. 

Op de server moet worden ingelogd als root. Start de sysinstall met het commando 

/usr/sbin/sysinstall 

Deze opdracht start het menu dat in FreeBSD word gebruikt voor installaties. Ga nu naar de optie 
“Custom” en vervolgens “options” Hier moet gebrowsed worden naar het menu item “ Install Root” 
Druk hier op de spatie balk, er opent een edit box. Typ hier de regel: 

/usr/nfsroot 

Druk op enter om deze input te accepteren en druk q om terug te gaan naar het menu. Selecteer 
vervolgens de optie “Distributions”. Ga in dit submenu naar beneden naar de optie “Minimal ” en 
selecteer deze met spatie. Ga door naar de optie “Custom” en druk op spatie om dit submenu in te 
komen. Ga vervolgens naar beneden tot de cursor bij de optie “src” komt, druk hier op enter. 
Selecteer binnen het submenu “src” de opties “lib” en “sys”. 

Ga nu terug naar het hoofdmenu. Kies de “Media source”. Als je de CD hebt is het het handigst om 
deze te selecteren. Hierbij gaat het minst fout. Commit vervolgens de installatie. 

Er word nu in de directory “/usr/nfsroot” een 'complete' installatie gemaakt. Als deze gereed is kan de 
sysinstall worden afgesloten. 

Nu moet er een kernel in de nfsroot worden geplaatst. Doe dit met het volgende commando: 

cp /boot/kernel/kernel /usr/nfsroot/boot/kernel 

Er moet er een “devfs” gemount worden en er moet ge chroot naar “/usr/nfsroot” om de bootloader 
aan te passen. De volgende commando's zijn hiervoor nodig: 

mount -t devfs devfs /usr/nfsroot/dev 

chroot /usr/nfsroot /bin/csh 

Het is erg belangrijk dat je in de chroot omgeving bent voor de volgende stappen worden 
doorgelopen! 

3.3 Bootloader aanpassen 

De Soekris lijkt een kleine bug te hebben in de seriële console emulatie. Als je een standaard FreeBSD 
bootloader gebruikt worden alle karakters over je terminal scherm verspreid. Op het moment dat de 
kernel boot word dit weer normaal. Het kan echter belangrijk zijn om error berichten daarvoor al te 
kunnen onderscheppen. Om dit te verhelpen moeten we de bootloader opnieuw compileren. 

Open met de editor met het opnieuw te compileren bestand als volgt: 

vi /sys/boot/i386/libi386/Makefile 

In de editor scroll je naar het begin van de regel “CFLAGS+= -DTERM_EMU” Druk nu op de i, wat in 
vi 'insert' betekent. en vervolgen plaats je voor deze regel een “#” . Met ESC verlaat je de 'insert' 
modus weer. Om de wijzigeingen op te slaan typ: 

:wq 
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Wat vi het commando 'write quit' achter elkaar geeft. Als het niet goed is gegaan met het editen kun 
je de wijzigingen niet oplaten slaan door in te typen: 

:q! 

wat het commando 'quit' aangeeft en eventuele output overrulled. 

Om de bootloader te compilen moeten er een aantal “man” directories aanwezig zijn. Deze staan 
onder “/usr/share/man”. Zo niet, dan moeten deze worden aangemaakt als volgt: 

mkdir -p /usr/share/man/man{1,2,3,4,5,6,7,8} 

Nu kan de bootloader gecompileerd worden. Dit kan met de volgende commando's: 

cd /sys/boot 

make clean && make && make install  

Nu is de bootloader geschikt voor de Soekris. 

3.4 NFSroot configureren 

In deze paragraaf word de NFSroot ingesteld zodat de Soekris hier goed van kan werken. Er worden 
allerlij systeem instellingen geconfigureerd.  

Nu we nog in de choot omgeving zijn is het handig om een root wachtwoord in te stellen. Dit kan met 
het volgende commando: 

passwd 

Mochten er andere gebruikers wenselijk zijn typ dan  

adduser 

Als dit gedaan is kan de chroot omgeving worden verlaten: 

exit 

Nu moet het bestand “/usr/nfsroot/etc/fstab” worden aangemaakt. Het moet er als volgt uit komen te 
zien: 

192.168.1.11:/usr/nfsroot / nfs  rw 0 0 

proc     /proc procfs rw 0 0 

Dit kan weer met de editor “vi” Voor gebruik kan bij de paragraaf “Bootloader aanpassen” worden 
gekeken. 

Het IP adres is het adres van de server. Niet dat van de client/ Soekris die er naartoe moet verbinden. 

Bij het maken van een NFSroot server voor een headless systeem is het handig om alle virtual 
consoles uit te schakelen. Deze zijn niet nodig, en het scheelt geheugen gebruik. De enige console die 
je wilt gebruiken is de seriële, zodat je op het systeem kunt komen. Dit word ingesteld in 
“/usr/nfsroot/etc/ttys”. Het berwerken van dit bestand kan met “vi”. Voor gebruik kan bij de paragraaf 
“Bootloader aanpassen” worden gekeken. 

De “ttys” file moet de volgende regel bevatten om met de serielepoort in te loggen: 

ttyd0 “/usr/libexec/getty std.9600” vt100  on secur e 

En de regels met virtuele terminals kunnen worden aangepast als volgt: 

ttyvX “/usr/libexec/getty Pc”  cons25 off secure 

De “ttyvX” staat voor “ttyv0 – ttyv8” etc door deze regels op “off” te zetten worden deze opties 
uitgeschakeld. In principe hoeft alleen de eerst genoemde optie aan te staan. 

Nu moeten de volgende bestanden worden gekopieerd: 

cp /etc/resolv.conf /usr/nfsroot/etc 

cp /etc/localtime /usr/nfsroot/etc 
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Als je systeem de tijd opslaat als “local time” in plaats van GMT moet je het volgende bestand 
creëren: 

touch /usr/nfsroot/etc/wall_cmos_clock 

Als je op een machine tijdens het booten van de NFS root niet het FreeBSD boot menu wilt hebben 
dan kun je dit uitschakelen. Open het volgende bestand in een editor: 

/usr/nfsroot/boot/loader.rc 

Markeer het begin van alle regels met een backslash gevolgd door een spatie. De spatie is belangrijk 
omdat de lijn anders niet uit gemarkeerd is. 

In dit bestand kun je ook de optie: 

autoboot 0 

plaatsen. Hierdoor boot FreeBSD in een keer zonder pauze. 

3.5 DHCP server configureren 

Een DHCP server is nodig om een PXE boot te kunnen uitvoeren. De DHCP server geeft namelijk een 
aantal instellingen mee die de PXE de weg wijst waar deze van moet starten. 

Als er nog niet een werkende DHCP server is waar in de nodige instellingen kunnen worden opgeven 
moet er een worden geïnstalleerd. Deze is te installeren met het volgende commando: 

pkg_add -r isc-dhcp3-server 

Als deze opdracht voltooid is kan de configuratie file van de DHCP server worden gemaakt. 

/usr/local/etc/dhcpd.conf 

Bovenstaand bestand bestaat nog niet, wel een met “.example” er achter. Hierin staan diverse 
instellingen. De configuratie hieronder moet voldoende zijn om de Soekris een 'vast' IP te geven. 

 

ddns-update-style none; 

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { 

 option domain-name “soekris.nfs”; 

 option domain-name-servers 192.168.1.1; 

 option routers 192.168.1.1; 

 host soekris { 

  option host-name “soekris”; 

  hardware ethernet 00:0B:23:A1:BF:9B; 

  fixed-address 192.168.1.20; 

  next-server 192.168.1.5; 

  option root-path “192.168.1.5:/usr/nfsroot”; 

  filename “/boot/pxeboot”; 

   } 

} 

 

In de bovenstaande configuratie moet uiteraard het MAC adres aangepast worden aan die van de 
Soekris en de IP range in de gewenste voor de situatie. 

Let er op dat achter de optie “next-server” het IP adres voor de TFTP server staat. Achter de optie 
“root-path” moet het IP en root share van de NFS server staan. 

Nu moet de “/etc/rc.conf” file worden aangepast. De volgende regels moeten worden toegevoegd: 
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dhcpd_enable=”YES” 

dhcpd_ifaces=”xl0” 

Let er op dat de optie “dhcpd_ifaces” verwijst naar de juiste interface. Indien er maar een interface 
aanwezig is is deze configuratie waarschijnlijk correct. 

Nu kan de DHCP server worden gestart met het volgende commando: 

/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd.sh start 

Als de optie in de “/etc/rc.conf” “dhcpd_enable=”YES” “ niet is ingesteld kan de DHCP server worden 
gestart met: 

/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd.sh forcestart 

3.6 TFTP setup 

De TFTP server is nodig om de PXE boot door te verwijzen naar de NFS root. Standaard werkt PXE 
namelijk met TFTP servers. 

Om de TFTP server te laten draaien moet het bestand “/etc/inetd.conf” worden aangepast. Van de 
volgende regel moet de uit markering worden weggehaald: 

tftp dgram udp wait root /usr/libexec/tftpd tftpd - l -s /tftpboot 

Aan het einde van de regel moet “/tftpboot” worden veranderd in “/usr/nfsroot” zodat de regel er als 
volgt uitziet: 

tftp dgram udp wait root /usr/libexec/tftpd tftpd - l -s 
/usr/nfsroot 

Om deze nieuwe configuratie actief te maken moet de inetd service worden (her)start. Als er in de 
“/etc/rc.conf” de vermelding “ inetd_enable=”YES” ” staat voldoet het volgende commando: 

/etc/rc.d/inetd restart 

Als dit niet het geval is word dit commando gebruikt: 

/etc/rc.d/inetd forcestart 

3.7 NFS server setup 

De NFS server levert de netwerk disk waarvan de Soekris gaat booten.  Een share onder NFS word 
een 'export' genoemd. Om een bootable export te maken maken we een root export. 

Om de export in te stellen moet het bestand “/etc/exports” worden aangemaakt. Hier in komt de 
volgende syntax te staan: 

/usr/nfsroot -maproot=0 192.168.1.20 

Het IP adres wat je hier gebruikt is dat wat door de DHCP server word uitgedeeld aan de Soekris. Als 
je meer Soekrissen wilt gebruiken kun je achter het IP adres een volgende opgeven. Gescheiden door 
een spatie. 

In de “/etc/rc.conf” moeten weer opties worden toegevoegd als deze er nog niet in staan. Dit zijn: 

nfs_server_enable=”YES” 

nfs_server_flags=”-u -t -n 4” 

Nu kan de server opnieuw gestart worden met de volgende commando reeks: 

/etc/rc.d/nfsd stop 
/etc/rc.d/mountd forcestop 
/etc/rc.d/rpcbind forcestop 
/etc/rc.d/nfsd start 

Je kunt vervolgens controleren of de exports online zijn met het commando: 

showmount -e 
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/usr/nfsroot     192.168.1.20 

De output onder het commando geeft aan dat de directory “/usr/nfsroot” word geëxporteerd naar 
“192.168.1.20”. 

Het testen van de export kan nog rigoureuzer door een andere machine met het IP adres 
“192.168.1.20” de export te laten benaderen. Dit kan met het commando: 

mount server:/usr/nfsroot /mnt 

3.8 Boot van de NFSroot 

Nu is de sever gereed om de Soekris de PXE omgeving met FreeBSD te serveren. Probeer de Soekris 
te booten met PXE. Let hierbij op de berichten die tijdens het proces voorbij komen. 

Als de Soekris boot en bij een login prompt komt is dit gedeelte correct uitgevoerd.  

Bij problemen kun je op de volgende punten letten: 

• Controleer of alle hierboven geconfigureerde services draaien met de juiste configuraties. 

• Controleer of er geen firewall in de weg zit. 

• Controleer de systeem logs op fout meldingen. 
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4 FreeBSD jail installatie 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de installatie van een jail omgeving. Deze omgeving is een chroot omgeving, 
een virtueele omgeving binnen de machine. Meer informatie over chroot kan hier worden gevonden: 

http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=chroot&apropos=0&sektion=0&manpath=FreeBSD+6.0-
RELEASE+and+Ports&format=html 

4.2 Kies de locatie 

Op de server moet worden ingelogd als root. Start de sysinstall met het commando 

/usr/sbin/sysinstall 

Deze opdracht start het menu dat in FreeBSD word gebruikt voor installaties. Ga nu naar de optie 
“Custom” en vervolgens “Options” Hier moet gebrowsed worden naar het menu item “ Install Root” 
Druk hier op de spatie balk, er opent een edit box. Typ hier de regel:: 

/usr/jail 

Druk op enter om deze input te accepteren en druk q om terug te gaan naar het menu. Selecteer 
vervolgens de optie “Distributions”. Ga in dit submenu naar beneden naar de optie “Minimal ” en 
selecteer deze met spatie. Ga door naar de optie “Custom” en druk op spatie om dit submenu in te 
komen. Ga vervolgens naar beneden tot de cursor bij de optie “src” komt, druk hier op enter. 
Selecteer binnen het submenu “src” de opties “lib” en “sys”. 

Ga nu terug naar het hoofdmenu. Kies de “Media source”. Als je de CD hebt is het het handigst om 
deze te selecteren. Hierbij gaat het minst fout. Commit vervolgens de installatie. 

Er word nu in de directory “/usr/nfsroot” een 'complete' installatie gemaakt. Als deze gereed is kan de 
sysinstall worden afgesloten. 

4.3 FreeBSD jail configureren 

Als de FreeBSD jail is geïnstalleerd moet er het een en ander geconfigureerd worden om deze 
bruikbaar te maken. 

Het is handig om een shell script te maken dat er voor zorgt dat je in de jail omgeving terecht komt 
en dat er voor zorgt dat het “dev” filesystem in gemount. Het volgende script kan gebruikt worden: 

# /root/minichroot.sh  

#  

touch /root_check ;  

cp -f /etc/resolv.conf /usr/jail/etc/resolv.conf ;  

if [ ! -f /usr/jail/boot/kernel/kernel ] ; then  

 cp /boot/kernel/kernel /usr/jail/boot/kernel/kerne l ;  

fi ;  

if [ ! -f /usr/jail/etc/localtime ] ; then  

 cp /etc/localtime /usr/jail/etc/localtime ;  

fi ;  

if ( [ ! -f /usr/jail/etc/wall_cmos_clock ] && [ -f  /etc/wall_cmos_clock ] 
) ; then  

 cp /etc/wall_cmos_clock /usr/jail/etc/wall_cmos_cl ock ;  

fi ;  



FreeBSD Installatie  802.11a 
 

Document ID: FreeBSD 
Versie: 1.0 

[12/35] 
 

Datum: 16-10-07 

 

 

if [ ! -c /usr/jail/dev/null ] ; then  

    mount -t devfs devfs /usr/jail/dev ;  

    if [ ! -c /usr/jail/dev/null ] ; then  

 echo ;  

 echo "Unable to mount dev file system!" ;  

 echo ;  

 echo "Exiting..." ;  

 echo ;  

 exit ;  

    fi ;  

fi ;  

chroot /usr/jail /bin/csh ;  

rm /root_check ;  

# End of /root/minichroot.sh 

Bovenstaand script is ook te downloaden van de site van ultradesic. Dit kan met het volgende 
commando: 

fetch http://www.ultradesic.com/pub/miniBSD_Files/minichr oot.sh  

Het handigst is het script op te slaan in de “/root” directory. Het moet nu nog uitvoerbaar gemaakt 
worden. Dit kan met het commando: 

chmod 0700 /root/minichroot.sh 

Dit script zorgt ervoor dat de “dev” word gemount binnnen de FreeBSD jail voordat er naar toe word 
ge chroot.  

Voordat je in de jail gaat moeten er een aantal zaken op orde zijn. Zo moeten de “/etc/resolv.conf” en 
“/etc/localtime” bestanden van de server naar de jail omgeving worden gekopieerd. Dit kan met de 
volgende commando's: 

cp /etc/resolv.conf /usr/jail/etc 
cp /etc/localtime /usr/jail/etc 

Als de server de tijd als UTC/GMT opslaat hoeft het volgende stukje niet te worden uitgevoerd. 

cp /etc/wall_cmos_clock /usr/jail/etc 

Vervolgens is het handig om het bestand “/usr/jail/root/.cshrc” aan te passen. Onderaan in dit 
bestand kan de volgende regel worden toegevoegd: 

set prompt = "MiniBSD %~ %# " 

Hierdoor word de prompt van de jail omgeving aangepast als we hier in gaan. Dit is erg handig om 
niet in de war te raken met de server prompt. 

Nu kunnen we de jail ingaan. Dit kan met het eerder genoemde script of met de volgende commando 
reeks: 

touch /root_check 
mount -t devfs devfs /usr/jail/dev 
chroot /usr/jail /bin/csh 

Als je het script gebruikt is het volgende commando voldoende: 

/root/minichroot.sh 

Nu moeten er een paar belangrijke dingen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat we in de 
jail zijn beland. Op de server is het bestand “root_check” aangemaakt. Als het commando: 
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ls /root_check 

In de jail word uitgevoerd moet niet niet gevonden worden.  Verder moet er gecontroleerd worden of 
de devices zijn gemount in de jail. Met: 

ls /dev 

hoort er output te komen.  

Als aan een van de bovenstaande voorwaarde niet word voldaan moet dit worden opgelost alvorens 
verder te gaan. 

De jail kan worden verlaten met het commando “exit”. 

Mocht er helemaal niks van lijken te kloppen en er moet overnieuw begonnen worden dan kan het 
“/usr/jail/dev” filesystem ge unmount worden en de hele directory “/usr/jail” verwijderd. Deze 
paragraaf kan dan van het begin af aan weer worden doorlopen. 

Als alles klop is het systeem klaar om een miniBSD image te gaan maken. 
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5 MiniBSD image produceren 

5.1 Inleiding 

MiniBSD is een erg kleine werkende versie van FreeBSD. MiniBSD kan worden gemaakt met een 
script. Dit script word onder andere ontwikkeld door een community die dit publiceert op de site 
www.minibsd.org . Wij maken in dit document gebruik van een afgeleid script wat is aangepast door 
ultradesic. 

Het maken van het image moet gebeuren in de FreeBSD jail!  

De bedoeling is een werkend systeem van FreeBSD te maken dat kleiner is dan de standaard 
minimale installatie welke te groot is om op de Soekris te installeren. Dit systeem word opgezet in de 
jail omgeving. Hier word vervolgens een image van gemaakt dat op de soekris media kan worden 
geschreven. 

De commando's in de komende paragrafen dienen in de jail te worden uitgevoerd. 

5.2 Directory structuur aanmaken 

Er moet een directory structuur komen voor het miniBSD systeem. Hiervoor kun je een script maken 
maar je kunt het ook manueel doen. Met het commando “mkdir” kun je de directory's aanmaken. 
Binnen de jail maken we een directory “/usr/minibsd” In deze directory komt het miniBSD systeem te 
staan. 

De volgende directory structuur moet worden aangemaakt: 

/usr/minibsd 
   bin 
   boot 
    defaults 
   dev 
   etc 
    defaults 
    mtree 
   lib 
   libexec 
   mnt 
   proc 
    root 
   sbin  
   usr  
    bin  
    lib  
     aout 
    libexec  
    local  
    sbin 
    share 
     misc 
   var  

 

De rechten voor de “proc” directory moeten “555” en voor de “root” directory “700” worden! Bij het 
maken gebruik je  het commando: 

mkdir -m 0555 proc 

mkdir -m 0700 root 
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Mochten de directories al zijn aangemaakt dan kun je de rechten veranderen met de volgende 
commando's: 

chmod 0555 /usr/minibsd/proc 

chmod 0700 /usr/minibsd/root 

Tot slot moet en nog een symlink worden gemaakt van “/var/tmp” naar “/tmp”. Dit kan als volgt: 

ln -s /var/tmp /tmp 

5.3 Bootloader aanpassen 

De Soekris lijkt een kleine bug te hebben in de seriële console emulatie. Als je een standaard FreeBSD 
bootloader gebruikt worden alle karakters over je terminal scherm verspreid. Op het moment dat de 
kernel boot word dit weer normaal. Het kan echter belangrijk zijn om error berichten daarvoor al te 
kunnen onderscheppen. Om dit te verhelpen moeten we de bootloader opnieuw compileren. 

Open met de editor met het opnieuw te compileren bestand als volgt: 

vi /sys/boot/i386/libi386/Makefile 

In de editor scroll je naar het begin van de regel “CFLAGS+= -DTERM_EMU” Druk nu op de i, wat in 
vi 'insert' betekent. en vervolgen plaats je voor deze regel een “#” . Met ESC verlaat je de 'insert' 
modus weer. Om de wijzigeingen op te slaan typ: 

:wq 

Wat vi het commando 'write quit' achter elkaar geeft. Als het niet goed is gegaan met het editen kun 
je de wijzigingen niet oplaten slaan door in te typen: 

:q! 

wat het commando 'quit' aangeeft en eventuele output overrulled. 

Om de bootloader te compilen moeten er een aantal “man” directories aanwezig zijn. Deze staan 
onder “/usr/share/man”. Zo niet, dan moeten deze worden aangemaakt als volgt: 

mkdir -p /usr/share/man/man{1,2,3,4,5,6,7,8} 

Nu kan de bootloader gecompileerd worden. Dit kan met de volgende commando's: 

cd /sys/boot 

make clean && make && make install  

Nu is de bootloader geschikt voor de Soekris. 

5.4 MiniBSD binaries kopiëren 

Nu kan het miniBSD script worden gedraaid. Dit script staat in de appendix A. Het bestand waar de 
minibsd files in staan staat in appendix B. De twee bestanden zijn ook te downloaden op de ultradesic 
site en wel op de volgende locaties: 

 http://www.ultradesic.com/pub/miniBSD_Files/minibsd6.files 
 http://www.ultradesic.com/pub/miniBSD_Files/mkmini.sh 

Je kunt de bestanden binnen halen met de commando's : 

fetch http://www.ultradesic.com/pub/miniBSD_Files/m inibsd6.files 
fetch http://www.ultradesic.com/pub/miniBSD_Files/m kmini.sh 

LETOP! Als de file “minibsd6.files” word gedownload moeten er extra stappen worden ondernomen 
om SSH te installeren. Als de appendix B word gebruikt is dit niet nodig.  

Het “mkmini.sh” script moet uitvoerbaar worden gemaakt. Dit kan met het commando: 

chmod 0700 /root/mkmini.sh 
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Het script “mkmini.sh” heeft als input het bestand  “minibsd6.files” nodig. In het “minibsd6.files” 
bestand staan alle benodigte binaries om een werkend systeem te maken. Het scrips “mkmini.sh” 
kopieert deze bestanden naar de juiste lokatie in de 'build' directory “/usr/minibsd/” 

De volgende stap hoeft niet worden uitgevoerd als de “minibsd6.files” uit appendix B is gebruikt! 

SSH is een service die nodig is op een Soekris, deze bestanden staan echter niet in het bovenstaande 
script. Om SSH ook te installeren moeten de volgende commando's nog worden uitgevoerd: 

cp /usr/bin/scp /usr/minibsd/usr/bin 
cp /usr/bin/sftp /usr/minibsd/usr/bin 
cp /usr/bin/ssh /usr/minibsd/usr/bin 
cd /usr/minibsd/usr/bin 
ln ssh slogin 
cp /usr/bin/ssh-keygen /usr/minibsd/usr/bin 
cp /usr/sbin/sshd /usr/minibsd/usr/sbin 
cp /usr/libexec/sftp-server /usr/minibsd/usr/libexe c 

Als bovenstaande bestanden gekopieerd zijn is dit deel voltooid 

5.5 Boot files configureren 

Tijdens het booten van FreeBSD word er een boot menu weergegeven. Dit zal de miniBSD ook 
trachten. Deze bestanden moeten echter nog op de daarvoor bestemde plek worden gezet. Als dit niet 
word gedaan komt er een foutmelding, waarna het boot proces wel door gaat. De volgende 
commando's zetten het menu op de juiste plek: 

cp /boot/beastie.4th /usr/minibsd/boot 
cp /boot/screen.4th /usr/minibsd/boot 
cp /boot/frames.4th /usr/minibsd/boot 

Het boot menu kan ook worden uitgeschakeld. Als dit gewenst is hoeven de bovenstaande bestanden 
ook niet gekopieerd te worden. Het bestand “/usr/minibsd/boot/loader.rc” moet worden aangepast. 
De volgende regels moeten uit gemarkeerd worden: 

Load in the boot menu 
include /boot/beastie.4th 
Start the boot menu 

Markeer het begin van alle regels met een backslash gevolgd door een spatie. De spatie is belangrijk 
omdat de lijn anders niet uit gemarkeerd is. 

In dit bestand kun je ook de optie: 

autoboot 0 

plaatsen. Hierdoor boot miniBSD in een keer zonder pauze. 

5.6 Kernel compileren 

Voor de Soekris is het erg goed mogelijk om een specifieke kernel te compileren. Zo heeft de Soekris 
bijvoorbeeld geen VGA, Sound, PCMCIA, SCSI ondersteuning nodig. Er zijn nog veel meer onderdelen 
die uit de kernel gelaten kunnen omdat de Soekris een erg beperkt hardware platform is. 

Er hoeft geen kernel gecompileerd te worden. De GENERIC kernel voldoet en kan zo in miniBSD 
worden geplaatst. Optimaal is deze kernel uiteraard niet. Bij gebruik van de GENERIC kernel voldoen 
de volgende commando's: 

mkdir -p /usr/minibsd/boot/kernel 
cp /boot/kernel/kernel /usr/minibsd/boot/kernel 
cd /usr/minibsd/boot/kernel 
gzip -9 kernel 

Als deze opdrachten zijn uitgevoerd kunnen de volgende stappen worden overgeslagen. 

Als er wel een specifieke kernel gecompileerd word kunnen de volgende stappen worden uitgevoerd. 
Begin met de volgende commando's: 
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cd /usr/src/sys/i386/conf 
cp GENERIC MINIBSD\ 

Vervolgens kan het bestand “/usr/src/sys/i386/conf/MINIBSD” naar wens worden aangepast. 

In de appendix C Kernel config staat een mogenlijke configuratie voor de Soekris NET4826 die een 
stuk is uitgekleed. Deze configuratie haalt ongeveer 3 Mb aan onnodige modules uit kernel. Deze 
configuratie kan natuurlijk naar wens worden aangepast.  

Als de kernel juist is geconfigureerd kan deze worden gecompileerd door de volgende commando's uit 
te voeren vanaf de plek waar het configuratie bestand staat (“/usr/src/sys/i386/conf/MINIBSD”): 

/usr/sbin/config MINIBSD 
cd ../compile/MINIBSD 
make clean && make cleandepend && make depend && ma ke 
gzip -9 kernel 
mkdir -p /usr/minibsd/boot/kernel 
cp kernel.gz /usr/minibsd/boot/kernel 

De kernel staat nu op de juiste plek. 

5.7 Libraries kopiëren 

Nu moeten er nog een aantal essentieele libraries worden gekopieerd naar de “build” directory 
“/usr/lib”. Deze libraries staan niet in het bestand “minibsd6.files” omdat de lijst met libraries 
afhankelijk is van de geinstalleerde binaries. 

Het volgende shell script bekijkt de geinstalleerde binaries en zoekt hier de libraries bij: 

#!/bin/sh 

MINIBSDDIR="/usr/minibsd" ;  

find -X $MINIBSDDIR ! -name "*.ko" -and -type f -an d -perm +111 | xargs ldd 
-f "%p\n" 2> /dev/null | sort | uniq | sed 's|^/||'  

Het scrip is ook achter deze link te downloaden:   

http://www.ultradesic.com/pub/miniBSD_Files/mklibs. sh 

cd /root 
fetch http://www.ultradesic.com/pub/miniBSD_Files/m klibs.sh 
chmod 0700 /root/mklibs.sh 
/root/mklibs.sh > /root/minibsd.libs 

Door de bovenstaande commando's uit te voeren word het script gedownload, uitvoerbaar gemaakt 
en uitgevoerd. De uitvoer van het script word geschreven naar het bestand “/root/minibsd.libs”. Dit 
bestand is te gebruiken in combinatie met het eerder gebruikte script “mkmini.sh” 

Door het volgende commando uit te voeren worden de benodigde libraries gekopieerd: 

/root/mkmini.sh minibsd.libs 

De enige nog missende libraries zijn de “PAM” modules. Kopieer deze met de volgende opdrachten: 

cp -p /usr/lib/pam* /usr/minibsd/usr/lib 
cp -p /usr/lib/*opie* /usr/minibsd/usr/lib 

Nu staan alle libraries op de juiste plek. 

5.8 ETC directory vullen, accounts aanmaken, configuratie bestander bewerken, etc. 

Nu kan er een wachtwoord worden ingesteld voor de root. Dit is nog niet ingesteld binnen de jail. Je 
kunt dit wachtwoord aanmaken met de opdracht: 

passwd 

Dit commando vraagt twee maal om het nieuwe wachtwoord. 



FreeBSD Installatie  802.11a 
 

Document ID: FreeBSD 
Versie: 1.0 

[18/35] 
 

Datum: 16-10-07 

 

Als er nog andere gebruikers moeten komen op het miniBSD systeem dan kunnen die nu ook worden 
aangemaakt. Dit kan met de opdracht: 

adduser 

Als de user die hier toegevoegd word configuratie instellingen moet kunnen wijzigen, is het handig om 
deze aan de groep “wheel” toe te voegen. Let op dit is de “root” groep. Tijdens het aanmaken van de 
user kan deze worden ingesteld bij de optie: 

Login group is 'username'. Invite 'username' into other groups? []:  

Typ achter deze regel “wheel”. 

De bestanden voor in de “/usr/minibsd/etc” directory kunnen stuk voor stuk uit de “/etc” directory van 
de jail worden gekopieerd. 

Je kunt deze bestanden ook van de server (buiten de jail) halen. Hier word er vanuit gegaan dat ze 
van uit de jail worden gehaald. Op de site van ultradesic is hier wederom een script voor te 
downloaden. Dit staat ook in de apendix D. De volgende commando's zijn nodig om de etc directory 
met het script te vullen: 

cd /root 
fetch http://www.ultradesic.com/pub/miniBSD_Files/c opy-etc-6.sh 
chmod 0700 /root/copy-etc-6.sh 
/root/copy-etc-6.sh 

Hieronder staat de lijst van bestanden die in de “/usr/minibsd/etc” directory moeten komen: 

/etc/auth.conf 
/etc/crontab 
/etc/defaults/devfs.rules 
/etc/defaults/periodic.conf 
/etc/defaults/rc.conf 
/etc/fstab 
/etc/ftpusers 
/etc/gettytab 
/etc/group 
/etc/host.conf 
/etc/hosts 
/etc/hosts.allow 
/etc/inetd.conf 
/etc/localtime 
/etc/login.access 
/etc/login.conf 
/etc/master.passwd 
/etc/mtree/ (copy the directory plus its contents) 
/etc/network.subr 
/etc/networks 
/etc/newsyslog.conf 
/etc/nsswitch.conf 
/etc/pam.d/ (copy the directory plus its contents) 
/etc/passwd 
/etc/profile 
/etc/protocols 
/etc/pwd.db 
/etc/rc 
/etc/rc.conf 
/etc/rc.d/ (copy the directory plus its contents) 
/etc/rc.firewall 
/etc/rc.shutdown 
/etc/rc.subr 
/etc/resolv.conf 
/etc/services 
/etc/shells 
/etc/spwd.db 
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/etc/sysctl.conf 
/etc/syslog.conf 
/etc/termcap -> /usr/share/misc/termcap 
/etc/ttys 

Het bestand “/usr/minibsd/etc/fstab” bestaat waarschijnlijk niet en moet hierom worden aangemaakt.  
In het bestand moeten de volgende twee regels komen te staan: 

/dev/ad0a       /            ufs     ro        1   1 

proc            /proc        procfs  rw        0    0 

Het bestand “host.conf” moet worden aangemaakt door middel van een symlink. Indien het 
bovenstaand script is gebruikt is dit reeds gedaan. Als je dit alles manueel doet moet het volgende 
gebeuren: 

cd /usr/minibsd/etc 
ln -s /tmp/host.conf 

Dit zelfde geld voor het bestand “nsswitch.conf”: 

cd /usr/minibsd/etc 
ln -s /tmp/nsswitch.conf 

Vervolgens moet er nog een “/usr/minibsd/etc/rc.conf” file worden aangemaakt. De inhoud hiervan 
dient als volgt te zijn: 

hostname="Soekris" 
ifconfig_sis0="192.168.1.20 netmask 255.255.255.0" 
defaultrouter="192.168.1.1" 
sshd_enable="YES" 
usbd_enable="NO" 
sendmail_enable="NONE" 
inetd_enable="NO" 
portmap_enable="NO" 
update_motd="NO" 
varsize=8192 
varmfs="YES" 
tmpmfs="YES" 
tmpsize=8192 
dumpdev="NO" 

Bij het maken van een systeem voor een headless systeem is het handig om alle virtual consoles uit te 
schakelen. Deze zijn niet nodig, en het scheelt geheugen gebruik. De enige console die je wilt 
gebruiken is de seriële, zodat je op het systeem kunt komen. Dit word ingesteld in 
“/usr/minibsd/etc/ttys”. Het berwerken van dit bestand kan met “vi”. Voor gebruik kan bij de 
paragraaf “Bootloader aanpassen” worden gekeken. 

De “ttys” file moet de volgende regel bevatten om met de serielepoort in te loggen: 

ttyd0 “/usr/libexec/getty std.9600” vt100  on secur e 

En de regels met virtuele terminals kunnen worden aangepast als volgt: 

ttyvX “/usr/libexec/getty Pc”  cons25 off secure 

De “ttyvX” staat voor “ttyv0 – ttyv8” etc door deze regels op “off” te zetten worden deze opties 
uitgeschakeld. In principe hoeft alleen de eerst genoemde optie aan te staan. 

Als je systeem de tijd opslaat als “local time” in plaats van GMT moet je het volgende bestand 
creëren: 

touch /usr/minibsd/etc/wall_cmos_clock 

Indien het miniBSD systeem een DHCP client moet draaien is het handig om een symlink aanlemaken 
als volgt: 

ln -s /usr/minibsd/etc/resolv.conf to /usr/minibsd/ tmp/resolv.conf 



FreeBSD Installatie  802.11a 
 

Document ID: FreeBSD 
Versie: 1.0 

[20/35] 
 

Datum: 16-10-07 

 

Dit is nodig omdat het filesystem read only is. 

Voor SSH moeten nog de nodige instellingen worden gedaan. De volgende acties moeten worden 
uitgevoerd: 

cp -R /etc/ssh /usr/minibsd/etc 
ssh-keygen -t rsa1 -N "" -f /usr/minibsd/etc/ssh/ss h_host_key 
ssh-keygen -t rsa -N "" -f /usr/minibsd/etc/ssh/ssh _host_rsa_key 
ssh-keygen -t dsa -N "" -f /usr/minibsd/etc/ssh/ssh _host_dsa_key 

In de SSH configuratie kan ingesteld worden dat de “root” direct kan inloggen. In het bestand 
“/usr/minibsd/etc/ssh/sshd_config” Moet de regel “PermitRootLogin” uitgemarkeert worden en op yes 
gezet zoals hieronder: 

PermitRootLogin yes 

LETOP! in verband met veiligheid kwesties is het aan te raden niet direct als root in te loggen, en deze 
optie dus ook niet aan te zetten. In plaats daarvan als een gebruiker inloggen die recht heeft op de 
“wheel” groep. Als deze handleiding gevolgd word komt deze mogelijkheid nog langs. Deze gebruiker 
kan inloggen en vervolgens met het commando “su” root worden. 

Om de SSH server automatisch te starten moet er in de “/usr/minibsd/etc/rc.conf” de volgende regel 
worden gezet: 

sshd_enable="YES" 

Deze staat hier reeds als de “rc.conf” uit deze beschrijving is overgenomen. 

5.9 Het image bestand maken 

De laatste stap in dit proces is het maken van het image dat op de Soekris media kan worden 
geschreven. Voor het maken van het image is ook een script. Aan het eind van dit onderdeel word dit 
beschreven. Er word eerst stap voor stap beschreven wat er gebeuren moet. 

Om te beginnen moet de exacte afmeting in sectors van de Soekris media bekent zijn. Om hier achter 
te komen moet de Soekris met de NFSroot worden geboot. Als er is ingelogd als “root” word het 
volgende commando uitgevoerd: 

bsdlabel -Awn ad0 auto | grep sectors/unit 

Mocht de melding "No space left on device", tevoorschijn komen typ dan eerst het volgende 
commando: 

dd if=/dev/zero of=/dev/ad0 bs=1k count=20 

Dit commando leegt de media. Voer dan het “bsdlabel” commando nogmaals uit. 

Nu we de afmeting van de media weten maken we een disk image met deze afmetingen. We vullen 
dit image eerst met nullen: 

dd if=/dev/zero of=/usr/minibsd-disk.bin bs=512 cou nt=[aantal sectors van 
de media] 

Nu gebruiken we vnconfig om van het image een virtuele schijf te maken: 

mdconfig -a -t vnode -u 0 -f /usr/minibsd-disk.bin 

De nieuwe virtuele disk moet nu gepartitioneerd worden en er moet een bestandsysteem op gemaakt 
worden: 

bsdlabel -Bw md0 auto 
bsdlabel -e md0 

Je komt nu in een editor. Er staat hier een regel die begint met “c:” dupliceer deze lijn, verander “c:” 
naar “a:” en het bestandsysteem type naar 4.2BSD. Dit is de root partitie welke de hele schijf 
inneemt. Sla de wijzigingen op. 
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Zoals je ziet word er geen swap partitie aangemaakt. Hiervoor is een flash disk niet geschikt, flash kan 
maar een beperkt aantal keer beschreven worden alvorens stuk te gaan. Bovendien is er te weinig 
ruimte op de media van de Soekris. 

Als in de toekomst dit proces gescript moet worden is het handig om het disklabel op te slaan. Dit kan 
met het volgende commando: 

bsdlabel md0 > /root/minibsd-disklabel 

De volgende keer dat deze stappen worden uitgevoerd hoeft het commando "bsdlabel -e md0" niet 
meer worden uitgevoerd. Inplaats hiervan kan het volgende commando worden gebruikt: 

bsdlabel -R md0 /root/minibsd-disklabel 

De virtuele schijf kan nu worden voorzien van een bestandsysteem. Voor “newfs” word gedraaid is het 
handig om even een “fstab” aan te maken in de jail. Anders komt “newfs” met een foutmelding. De 
volgende commando's zijn hiervoor: 

touch /etc/fstab 
newfs -b 8192 -f 1024 -U /dev/md0a 
mount /dev/md0a /mnt 

Nu is de virtuele disk gemount in “/mnt” en kunnen de miniBSD bestanden er naartoe worden 
gekopieerd. Gebruik het volgende commando: 

(cd /usr/minibsd ; tar cPf - .) | (cd /mnt ; tar xf  - ); 

Nu is het image compleet. Nog even de jail opruimen: 

cd / 
umount /mnt 
mdconfig -d -u 0 

Het image gaan we via het netwerk op de Soekris zetten. Het kan behoorlijk lonen om het image te 
comprimeren, gezien er een groot aantal nullen in staan, en het miniBSD system een 15 -20 mb groot 
is. Nu gaat deze handleiding er van uit dat de NFSroot op de zelfde machine staat als de jail. In dit 
geval maakt het niet veel uit of het image gecomprimeerd is of niet. 

Dit bovenstaand verhaal kan worden gescript. Op de site van ultradesic is een script te downloaden.  

Dit script staat in appendix E. 

In dit geval kunnen de volgende commando's worden uitgevoerd: 

cd /root 
fetch http://www.ultradesic.com/pub/miniBSD_Files/b uild-image.sh 
chmod 0700 /root/build-image.sh 

In dit script moeten een aantal variabele ingesteld worden. Onder andere de hoeveelheid sectors. 

Run het image met het commando: 

/root/build-image.sh 

5.10 Het image op de Soekris schrijven 

Bij deze stap kopiëren we het image bestand naar de NFSroot server. Hiervoor moet uit er de jail 
worden gegaan. Dit kan met het commando “exit”. Om vervolgens het image te kopiëren kan het 
volgende commando worden gebruikt: 

cp /usr/jail/usr/minibsd-disk.bin /usr/ /usr/nfsroo t/usr 

Nu kan de Soekris geboot worden van de NFS server af. Login als “root” en gebruik het volgende 
commando om het image over de Soekris media te schrijven: 

dd if=/usr/minibsd-disk.bin of=/dev/ad0 bs=8k 

LETOP! controleer of het output device inderdaad het juiste flash device is! Anders kan je per ongeluk 
een disk van de NFSroot server overschrijven.  
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Als het image bestand gecomprimeerd is kan het met een van de volgende opdrachten op de Soekris 
media worden geplaatst: 

gzcat /usr/minibsd-disk.bin.gz | dd of=/dev/ad[n] b s=8k 

of 

cat /usr/minibsd-disk.bin.gz | gunzip | dd of=/dev/ ad[n] bs=8k 

Als je de voortgang wilt zien typ je “CTRL-T”. 

Als deze opdracht voltooid is zou de Soekris van zijn eigen flashdisk moeten kunnen booten. 
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6 Appendices 

6.1 Appendix A 

mkmini.sh 
 
#!/bin/sh  
#  
# This script was written by David Courtney of Ultr adesic  
# http://www.ultradesic.com  
# E-Mail Contact: minibsd@ultradesic.com  
#  
 
if [ ! $1 ] ; then  
 echo ;  
 echo "Syntax : mkmini.sh <input file>" ;  
 echo "Example: mkmini.sh /root/minibsd6.files" ;  
 echo ;  
 exit ;  
fi ;  
 
MINIBSDFILES="$1" ;  
MINIBSDDIR="/usr/minibsd" ;  
 
# Thanks to Nate Nielsen for this!  
sed -nE -e 's/^ *([^ #]+) */\1/p' < $MINIBSDFILES |  tr ':' '\n' | tar -C / 
-cvf - -T - | tar -C $MINIBSDDIR -x -f – 

6.2 Appendix B 
 
 
minibsd.files 
 
# minibsd.files  
# by Manuel Kasper <mk@neon1.net>  
# List of files required for a very minimal FreeBSD  system,  
# intended to be parsed by mkmini.pl  
#  
# Modified by David Courtney <minibsd@ultradesic.co m>  
# - sbin/rcorder is required for FreeBSD 5.x  
# - bin/kenv is required for FreeBSD 6.x  
# - Removed ssh files out of the default minibsd6.f iles  
# - Removed named files out of the default minibsd6 .files  
# - Removed ppp files out of the default minibsd6.f iles  
# - Removed usr/sbin/ndc  
# - Removed usr/sbin/ipsend  
# - Added usr/bin/cut  
# - Added sbin/mount_mfs  
# - Removed the usr/sbin/tset hard link to usr/bin/ reset  
#  
# Lines with colons (':') in them list files that s hould be hard-linked  
# to each other, e.g.  
#     bin/link:bin/ln  
# instructs mkmini.pl to copy over bin/link, then h ard link ln to it.  
 
# contents of /boot  
boot/boot0  
boot/boot1  
boot/boot2  
boot/defaults/loader.conf  
boot/device.hints  
boot/loader  
boot/loader.4th  
boot/loader.help  
boot/loader.rc  
boot/mbr  
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boot/support.4th  
 
# contents of /libexec  
libexec/ld-elf.so.1:usr/libexec/ld-elf.so.1  
 
# contents of /bin  
bin/[:bin/test  
bin/cat  
bin/chflags  
bin/chio  
bin/chmod  
bin/cp  
bin/csh:bin/tcsh  
bin/date  
bin/dd  
bin/df  
bin/domainname  
bin/echo  
bin/ed:bin/red  
bin/expr  
bin/hostname  
bin/kenv  
bin/kill  
bin/link:bin/ln  
bin/ls  
bin/mkdir  
bin/mv  
bin/pax  
bin/ps  
bin/pwd  
bin/realpath  
bin/rm:bin/unlink  
bin/rmdir  
bin/sh  
bin/sleep  
bin/stty  
bin/sync  
 
# contents of /sbin  
sbin/adjkerntz  
sbin/comcontrol  
sbin/dhclient  
sbin/dhclient-script  
sbin/disklabel  
sbin/dmesg  
sbin/fastboot:sbin/fasthalt:sbin/halt:sbin/reboot  
sbin/fsck  
sbin/fsck_ufs:sbin/fsck_ffs:sbin/fsck_4.2bsd  
sbin/ifconfig  
sbin/init  
sbin/ipfw  
sbin/kldconfig  
sbin/kldload  
sbin/kldstat  
sbin/kldunload  
sbin/ldconfig  
sbin/md5  
sbin/mdconfig  
sbin/mknod  
sbin/mdmfs  
sbin/mount  
sbin/mount_devfs:sbin/mount_fdescfs:sbin/mount_linp rocfs:sbin/mount_procfs:sbin/mount_std  
sbin/mount_mfs  
sbin/mount_nullfs  
sbin/mount_umapfs  
sbin/mount_unionfs  
sbin/natd  
sbin/newfs  
sbin/nologin  
sbin/nos-tun  
sbin/rcorder  
sbin/ping  
sbin/route  
sbin/setkey  
sbin/shutdown  
sbin/slattach  
sbin/swapon  
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sbin/sysctl  
sbin/umount  
 
# contents of /usr/sbin  
usr/bin/at:usr/bin/atq:usr/bin/atrm:usr/bin/batch  
usr/bin/awk  
usr/bin/basename  
usr/bin/bunzip2:usr/bin/bzcat:usr/bin/bzip2  
usr/bin/chat  
usr/bin/chfn:usr/bin/chpass:usr/bin/chsh  
usr/bin/chgrp  
usr/bin/cksum  
usr/bin/clear  
usr/bin/cmp  
usr/bin/compress:usr/bin/uncompress  
usr/bin/cpio  
usr/bin/crontab  
usr/bin/cu  
usr/bin/cut  
usr/bin/dig  
usr/bin/dirname  
usr/bin/du  
usr/bin/ee  
usr/bin/egrep:usr/bin/fgrep:usr/bin/grep  
usr/bin/env  
usr/bin/false  
usr/bin/fetch  
usr/bin/find  
usr/bin/finger  
usr/bin/fstat  
usr/bin/fsync  
usr/bin/ftp  
usr/bin/gunzip:usr/bin/gzcat:usr/bin/gzip  
usr/bin/gzexe  
usr/bin/head  
usr/bin/hexdump  
usr/bin/id:usr/bin/whoami  
usr/bin/ident  
usr/bin/killall  
usr/bin/last  
usr/bin/less:usr/bin/more  
usr/bin/limits  
usr/bin/lock  
usr/bin/lockf  
usr/bin/logger  
usr/bin/login  
usr/bin/logname  
usr/bin/mesg  
usr/bin/minigzip  
usr/bin/mkfifo  
usr/bin/mktemp  
usr/bin/msgs  
usr/bin/netstat  
usr/bin/nice  
usr/bin/nohup  
usr/bin/objformat  
usr/bin/openssl  
usr/bin/passwd  
usr/bin/printf  
usr/bin/renice  
usr/bin/reset  
usr/bin/script  
usr/bin/sed  
usr/bin/shar  
usr/bin/sort  
usr/bin/split  
usr/bin/su  
usr/bin/tail  
usr/bin/tar  
usr/bin/tee  
usr/bin/telnet  
usr/bin/tftp  
usr/bin/time  
usr/bin/top  
usr/bin/touch  
usr/bin/tput  
usr/bin/tr  
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usr/bin/true  
usr/bin/tty  
usr/bin/uname  
usr/bin/uptime:usr/bin/w  
usr/bin/users  
usr/bin/uudecode  
usr/bin/uuencode  
usr/bin/vi  
usr/bin/vmstat  
usr/bin/wall  
usr/bin/who  
usr/bin/whois  
usr/bin/write  
usr/bin/yes  
 
# contents of usr/sbin  
usr/sbin/arp  
usr/sbin/boot0cfg  
usr/sbin/chown  
usr/sbin/chroot  
usr/sbin/cron  
usr/sbin/idprio:usr/sbin/rtprio  
usr/sbin/inetd  
usr/sbin/iostat  
usr/sbin/kbdcontrol  
usr/sbin/lastlogin  
usr/sbin/memcontrol  
usr/sbin/mtree  
usr/sbin/newsyslog  
usr/sbin/ngctl  
usr/sbin/nghook  
usr/sbin/ntpdate  
usr/sbin/pciconf  
usr/sbin/pw  
usr/sbin/pwd_mkdb  
usr/sbin/slstat  
usr/sbin/syslogd  
usr/sbin/tcpdchk  
usr/sbin/tcpdmatch  
usr/sbin/tcpdump  
usr/sbin/traceroute  
usr/sbin/vidcontrol  
usr/sbin/vipw  
usr/sbin/vnconfig  
usr/sbin/watch  
 
# contents of /usr/libexec  
usr/libexec/atrun  
usr/libexec/ftpd  
usr/libexec/getty  
usr/libexec/telnetd  
usr/libexec/tftpd  
 
# contents of /usr/share  
usr/share/misc/termcap 
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6.3 Appendix C 

Kernel Configuratie bestand 
 
machine  i386  
cpu  I586_CPU  
 
ident  NET4801  
 
options  CPU_GEODE  
options  CPU_SOEKRIS  
 
# To statically compile in device wiring instead of  /boot/device.hints  
#hints  "GENERIC.hints" # Default places to look fo r devices.  
 
makeoptions DEBUG=-g  # Build kernel with gdb(1) de bug symbols  
 
#options  SCHED_ULE  # ULE scheduler  
options   SCHED_4BSD  # 4BSD scheduler  
options   PREEMPTION  # Enable kernel thread preemp tion  
options   INET   # InterNETworking  
options   INET6   # IPv6 communications protocols  
options   FFS   # Berkeley Fast Filesystem  
options   SOFTUPDATES  # Enable FFS soft updates su pport  
#options  UFS_ACL  # Support for access control lis ts  
#options  UFS_DIRHASH  # Improve performance on big  directories  
#-------------------------------------------------- ------------------------
-----#  
# Do not comment out MD_ROOT when creating a kernel  to pxeboot your Soekris 
box #  
#-------------------------------------------------- ------------------------
-----#  
options   MD_ROOT  # MD is a potential root device  
#options  NFSCLIENT  # Network Filesystem Client  
options   PROCFS  # Process filesystem (requires 
PSEUDOFS)  
options   PSEUDOFS  # Pseudo-filesystem framework  
options   GEOM_GPT  # GUID Partition Tables.  
options   COMPAT_43  # Compatible with BSD 4.3 [KEE P THIS!]  
options   SCSI_DELAY=5000 # Delay (in ms) before pr obing SCSI  
options   KTRACE  # ktrace(1) support  
options   SYSVSHM  # SYSV-style shared memory  
options   SYSVMSG  # SYSV-style message queues  
options   SYSVSEM  # SYSV-style semaphores  
options   _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING  # POSIX P100 3_1B real-time 
extensions  
options   KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry i n /dev  
options   ADAPTIVE_GIANT # Giant mutex is adaptive.   
 
options  CONSPEED=9600 # Set serial speed. IMPORTAN T for 
managing the Soekris via COM port 
options  BRIDGE  # Enable bridging  
 
#device  apic   # I/O APIC  
# Bus support.  
device  eisa  
device  pci  
 
# Floppy drives  
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#device  fdc  
 
# ATA and ATAPI devices  
device  ata  
device  atadisk  # ATA disk drives  
options  ATA_STATIC_ID # Static device numbering  
 
# Power management support (see NOTES for more opti ons)  
#device  apm  
# Add suspend/resume support for the i8254.  
device  pmtimer  
 
# Serial (COM) ports  
device  sio  # 8250, 16[45]50 based serial ports  
 
# If you've got a "dumb" serial or parallel PCI car d that is  
# supported by the puc(4) glue driver, uncomment th e following  
# line to enable it (connects to the sio and/or ppc  drivers):  
#device  puc  
 
# PCI Ethernet NICs that use the common MII bus con troller code.  
# NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in  order to use these 
NICs!  
device  miibus  # MII bus support  
device  sis  # Silicon Integrated Systems SiS 900/S iS 7016  
 
# Wireless NIC cards  
# eddited device wlan,  ath,  ath_hal,  ath_rate_sa mple to enable  
device  wlan  # 802.11 support  
device  ath  # Atheros cardbus/PCI NIC's  
device  ath_hal  # Atheros HAL  Hardware Acces Laye r  
device  ath_rate_sample # SampleRate tx rate contro l for ath  
 
# Pseudo devices.  
device  loop  # Network loopback  
device  random  # Entropy device  
device  ether  # Ethernet support  
#device  sl  # Kernel SLIP  
#device  ppp  # Kernel PPP  
#device  tun  # Packet tunnel.  
device  pty  # Pseudo-ttys (telnet etc)  
#-------------------------------------------------- ------------------------
-----#  
#   Do not comment out md when creating a kernel to  pxeboot your Soekris 
box    #  
#-------------------------------------------------- ------------------------
-----#  
device  md  # Memory "disks"  
#device  gif  # IPv6 and IPv4 tunneling  
#device  faith  # IPv6-to-IPv4 relaying (translatio n)  
 
# The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filt er.  
# Be aware of the administrative consequences of en abling this!  
# Note that 'bpf' is required for DHCP.  
device  bpf  # Berkeley packet filter  
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6.4 Appendix D 

copy-etc-6.sh 
 
#!/bin/sh  
#  
# This script was written by David Courtney of Ultr adesic  
# http://www.ultradesic.com  
# E-Mail Contact: minibsd@ultradesic.com  
 
DEST=/usr/minibsd/etc ;  
 
if [ ! -d $DEST ] ; then  
 echo ;  
 echo "$DEST does not exist.";  
 echo "For safety reasons, this script will not cre ate the" ;  
 echo "directory for you.  Make sure you are runnin g this script" ;  
 echo "from *within* your FreeBSD jail!" ;  
 echo ;  
 echo "If you know you are in the right place, type  the following:" ;  
 echo ;  
 echo "mkdir $DEST" ;  
 echo ;  
 echo "...and then run this script again."  
 echo ;  
 echo "Exiting..." ;  
 echo ;  
 exit ;  
fi ;  
 
if [ -f $DEST/auth.conf ] ; then  
        echo ;  
        echo "It appears as though the files may ha ve already been" ;  
 echo "copied.  For safety reasons, the script will  now exit." ;  
        echo "If you want to run this script, you'l l need to delete" ;  
        echo "the files in $DEST first." ;  
        echo ;  
        echo "Exiting..." ;  
 echo ;  
        exit ;  
fi ;  
 
cp /etc/auth.conf $DEST  
cp /etc/crontab $DEST  
cp /etc/defaults/devfs.rules $DEST/defaults  
cp /etc/defaults/periodic.conf $DEST/defaults  
cp /etc/defaults/rc.conf $DEST/defaults  
#cp /etc/disktab $DEST  
if [ ! -f /etc/fstab ] ; then  
 touch /etc/fstab ;  
fi ;  
cp /etc/fstab $DEST  
#cp /etc/ftpusers $DEST  
cp /etc/gettytab $DEST  
cp /etc/group $DEST  
if [ ! -f /etc/host.conf ] ; then  
 cd $DEST ;  
 ln -s /tmp/host.conf ;  
else  
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 cp /etc/host.conf $DEST ;  
fi ;  
cp /etc/hosts $DEST  
cp /etc/hosts.allow $DEST  
#cp /etc/hosts.equiv $DEST  
#cp /etc/hosts.lpd $DEST  
cp /etc/inetd.conf $DEST  
cp /etc/localtime $DEST  
cp /etc/login.access $DEST  
cp /etc/login.conf $DEST  
cp /etc/master.passwd $DEST  
cp /etc/mtree/BSD.include.dist $DEST/mtree  
cp /etc/mtree/BSD.local.dist $DEST/mtree  
cp /etc/mtree/BSD.root.dist $DEST/mtree  
cp /etc/mtree/BSD.sendmail.dist $DEST/mtree  
cp /etc/mtree/BSD.usr.dist $DEST/mtree  
cp /etc/mtree/BSD.var.dist $DEST/mtree  
cp /etc/mtree/BSD.x11-4.dist $DEST/mtree  
cp /etc/mtree/BSD.x11.dist $DEST/mtree  
#cp /etc/namedb/PROTO.localhost.rev $DEST/namedb  
#cp /etc/namedb/make-localhost $DEST/namedb  
#cp /etc/namedb/named.conf $DEST/namedb  
#cp /etc/namedb/named.root $DEST/namedb  
cp /etc/network.subr $DEST  
cp /etc/networks $DEST  
cp /etc/newsyslog.conf $DEST  
if [ ! -f /etc/nsswitch.conf ] ; then  
 cd $DEST ;  
 ln -s /tmp/nsswitch.conf ;  
else  
 cp /etc/nsswitch.conf $DEST ;  
fi ;  
cp -R /etc/pam.d $DEST  
cp /etc/passwd $DEST  
cp /etc/profile $DEST  
cp /etc/protocols $DEST  
cp /etc/pwd.db $DEST  
cp /etc/rc $DEST  
if [ -f /etc/rc.conf ] ; then  
 cp /etc/rc.conf $DEST ;  
fi ;  
cp -R /etc/rc.d $DEST  
cp /etc/rc.firewall $DEST  
#cp /etc/rc.i368 $DEST  
#cp /etc/rc.local $DEST  
#cp /etc/rc.network $DEST  
#cp /etc/rc.serial $DEST  
cp /etc/rc.shutdown $DEST  
cp /etc/rc.subr $DEST  
cp /etc/resolv.conf $DEST  
#cp /etc/security $DEST  
cp /etc/services $DEST  
cp /etc/shells $DEST  
#cp /etc/skeykeys $DEST  
cp /etc/spwd.db $DEST  
#cp /etc/ssh/primes $DEST/ssh  
#cp /etc/ssh/ssh_config $DEST/ssh  
#cp /etc/ssh/ssh_host_dsa_key $DEST/ssh  
#cp /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub $DEST/ssh  
#cp /etc/ssh/ssh_host_key $DEST/ssh  
#cp /etc/ssh/ssh_host_key.pub $DEST/ssh  
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#cp /etc/ssh/sshd_config $DEST/ssh  
#cp /etc/ssl/openssl.cnf $DEST/ssl  
cp /etc/sysctl.conf $DEST  
cp /etc/syslog.conf $DEST  
if [ ! -f $DEST/termcap ] ; then  
 ln -s /usr/share/misc/termcap $DEST/termcap ;  
fi ;  
cp /etc/ttys $DEST  
if [ -f /etc/wall_cmos_clock ] ; then  
 cp /etc/wall_cmos_clock $DEST ;  
fi ; 

6.5 Appendix E 

build-image.sh 
 
#!/bin/sh  
#  
# This script was written by David Courtney of Ultr adesic  
# http://www.ultradesic.com  
# E-Mail Contact: minibsd@ultradesic.com  
 
# Name of this script  
# DO NOT EDIT THIS VARIABLE UNLESS  
# YOU ACTUALLY RENAME THE SCRIPT  
SCRIPTNAME="build-image.sh" ;  
 
if [ ! $1 ] ; then  
        echo ;  
        echo "Syntax: $SCRIPTNAME <version>" ;  
        echo "Example: ./$SCRIPTNAME 0.0.1" ;  
        echo ;  
        exit ;  
else  
 VERSION="$1" ;  
fi ;  
 
 
# ------------------------------------  
# YOU NEED TO SET THE SECTORS VARIABLE  
# ACCORDING TO THE NUMBER OF SECTORS  
# YOUR MEDIA HAS.  
# ------------------------------------  
SECTORS="0" ;  
 
# My 32MB Card C/H/S = 4/490/32  
# 4 x 490 x 32 = 62720  
# SECTORS=62720  
# Sector count for your CF card  
# My Viking 128MB C/H/S = 17/237/62  
# 17 x 237 x 62 = 249798  
#SECTORS="249798" ;  
 
# Location of disklabel file  
DISKLABEL="/root/minibsd-disklabel" ;  
 
# Where the images are stored  
IMAGEDIR="/images" ;  
 
# Where your minibsd image directory is at  
MINIBSDDIR="/usr/minibsd" ;  
 
# Name of binary image  
BINIMAGE="$IMAGEDIR/minibsd-disk-$VERSION.bin" ;  
 
# Temporary mount point  
TMPMOUNT="/mnt" ;  
 
if [ "$SECTORS" = "0" ] ; then  
 echo ;  
 echo "You must edit the $SCRIPTNAME shell script" ;  
 echo "and set the SECTORS variable according to th e" ;  
 echo "total number of sectors your media has." ;  
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 echo ;  
 exit ;  
fi ;  
 
if [ ! -d $IMAGEDIR ] ; then  
 echo ;  
 echo "Image directory does not exist!" ;  
 echo "You need to edit the script and set the IMAG EDIR variable." ;  
 echo ;  
 exit ;  
fi ;  
 
if [ ! -d $MINIBSDDIR ] ; then  
        echo ;  
        echo "minibsd image directory does not exis t!" ;  
        echo "You need to edit the script and set t he MINIBSDDIR variable." ;  
        echo ;  
        exit ;  
fi ;  
 
if [ ! -d $TMPMOUNT ] ; then  
        echo ;  
        echo "Temporary mount point does not exist! " ;  
        echo "You need to edit the script and set t he TMPMOUNT variable." ;  
        echo ;  
        exit ;  
fi ;  
 
if [ ! -f $DISKLABEL ] ; then  
 echo ;  
 echo "You must create a disklabel table first!" ;  
 echo ;  
 echo "Here is how:" ;  
 echo ;  
 echo "Method 1"  
 echo "--------"  
 echo "Create a new file called $DISKLABEL by using  your" ;  
 echo "favorite text editor.  It should contain the  following." ;  
 echo "# /dev/md0:" ;  
 echo "8 partitions:" ;  
 echo "#        size   offset    fstype   [fsize bs ize bps/cpg]" ;  
 echo "a:   249798        0    4.2BSD        0     0     0" ;  
 echo "c:   249798        0    unused        0     0" ;  
 echo ;  
 echo "Replace 249798 with the number of sectors fo r your media." ;  
 echo ;  
 echo "Method 2"  
 echo "--------"  
 echo "1.) dd if=/dev/zero of=$IMAGEDIR/minibsd.bin  count=<number of sectors>" ;  
 echo "2.) mdconfig -a -t vnode -u 0 -f $IMAGEDIR/m inibsd.bin" ;  
 echo "3.) bsdlabel -Bw md0 auto" ;  
 echo "4.) bsdlabel -e md0" ;  
 echo ;  
 echo "Then _duplicate_ the line that starts with c :" ;  
 echo "on a new line below the c: line and replace c: with a:" ;  
 echo "Change the fstype from unused to 4.2BSD" ;  
 echo "Then save the file and exit."  
 echo ;  
 echo "Then type bsdlabel md0 > $DISKLABEL" ;  
 echo ;  
 echo "Re-run this script after you have created th e disklabel." ;  
 echo "See the disklabel man page for more informat ion." ;  
 echo ;  
 exit ;  
fi ;  
 
if [ -f $BINIMAGE.gz ]  ; then  
 echo ;  
 echo "$BINIMAGE.gz" ;  
 echo "already exists!" ;  
 echo ;  
 echo "For safety reasons, this script will not con tinue." ;  
 echo "You must remove the file before you can run this" ;  
 echo "script.  This is just a safety precaution so  you" ;  
 echo "don't accidentally overwrite an image you we re" ;  
 echo "otherwise wanting to keep." ;  
 echo ;  
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 echo "Exiting..." ;  
 echo ;  
 exit ;  
fi ;  
 
echo ;  
echo -n "Generating an empty binary image file..." ;  
dd if=/dev/zero of=$BINIMAGE bs=512 count=$SECTORS 2>/dev/null;  
if [ ! -e $BINIMAGE ] ; then  
 echo "[ FAILED! ]" ;  
 echo ;  
 echo "Make sure the value for the SECTORS variable " ;  
 echo "is set, and that the value is correct." ;  
 echo ;  
 exit ;  
else  
 echo "[ OK ]" ;  
 sleep 1 ;  
fi ;  
 
echo -n "Linking binary image to device file....." ;  
MDSTATUS="`mdconfig -a -t vnode -u 0 -f $BINIMAGE 2 >&1`" ;  
if [ "$MDSTATUS" != "" ] ; then  
 echo "[ FAILED! ]" ;  
 echo ;  
 echo "Error: $MDSTATUS" ;  
 echo ;  
 echo "Make sure /dev/md0 isn't already linked." ;  
 echo "Type \"mdconfig -d -u 0\" to unlink it" ;  
 echo "if the existing link is not being utilized."  ;  
 echo "You may have to unmount $TMPMOUNT" ;  
 echo "before you can unlink." ;  
 echo ;  
 exit ;  
else  
 echo "[ OK ]" ;  
 sleep 1;  
fi ;  
 
echo -n "Creating MBR on binary image............" ;  
MBRSTATUS="`bsdlabel -Bw md0 auto 2>&1`" ;  
if [ "$MBRSTATUS" != "" ] ; then  
 echo "[ FAILED! ]" ;  
 echo ;  
 echo "Error: $MBRSTATUS" ;  
 echo ;  
 exit ;  
else  
 echo "[ OK ]" ;  
 sleep 1;  
fi ;  
 
echo -n "Partitioning binary image..............." ;  
PSTATUS="`bsdlabel -R md0 $DISKLABEL 2>&1`" ;  
if [ "$PSTATUS" != "" ] ; then  
 echo "[ FAILED! ]" ;  
 echo ;  
 echo "Error: $PSTATUS" ;  
 echo ;  
 exit ;  
else  
 echo "[ OK ]" ;  
 sleep 1;  
 if [ ! -f /etc/fstab ] ; then  
  touch /etc/fstab ;  
 fi ;  
fi ;  
 
echo -n "Formatting the binary image............." ;  
FSTATUS="`newfs -b 8192 -f 1024 -U /dev/md0a 1>/dev /null`" ;  
if [ "$FSTATUS" != "" ] ; then  
        echo "[ FAILED! ]" ;  
 echo ;  
 echo "Error: $FSTATUS" ;  
 echo ;  
        exit ;  
else  
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        echo "[ OK ]" ;  
        sleep 1;  
fi ;  
 
echo -n "Mounting temporary mount point.........." ;  
TSTATUS="`mount /dev/md0a $TMPMOUNT 2>&1`" ;  
if [ "$TSTATUS" != "" ] ; then  
        echo "[ FAILED! ]" ;  
        echo ;  
        echo "Error: $TSTATUS" ;  
        echo ;  
        exit ;  
else  
        echo "[ OK ]" ;  
        sleep 1;  
 cd $TMPMOUNT ;  
fi ;  
 
echo -n "Writing miniBSD to the binary image....." ;  
WSTATUS="`(cd $MINIBSDDIR ; tar cPf - . 2>&1) | (cd  $TMPMOUNT ; tar xf - 2>&1)`" ;  
if [ "$WSTATUS" != "" ] ; then  
        echo "[ FAILED! ]" ;  
 echo ;  
 echo "Your image is probably too large.  Otherwise " ;  
 echo "you might have made a mistake when setting" ;  
 echo "up your binary image file size.  For example ," ;  
 echo "you might have made your binary image size" ;  
 echo "3.2MB instead of 32MB.  Check the SECTORS" ;   
 echo "value.  And make sure your disklabel file is " ;  
 echo "correct." ;  
 echo ;  
        exit ;  
else  
        echo "[ OK ]" ;  
        sleep 1;  
 cd / ;  
fi ;  
 
echo -n "Unmounting temporary mount point........" ;  
UMSTATUS="`umount $TMPMOUNT 2>&1`" ;     
if [ "$UMSTATUS" != "" ] ; then  
        echo "[ FAILED! ]" ;  
        echo ;  
        echo "Error: $UMSTATUS" ;  
        echo ;  
        exit ;  
else  
        echo "[ OK ]" ;  
        sleep 1;  
fi ;  
 
echo -n "Unlinking binary image.................." ;  
USTATUS="`mdconfig -d -u 0 2>&1`" ;  
if [ "$USTATUS" != "" ] ; then  
        echo "[ FAILED! ]" ;  
 echo ;  
 echo "Error: $USTATUS" ;  
        echo ;  
        exit ;  
else  
        echo "[ OK ]" ;  
        sleep 1;  
fi ;  
 
echo -n "Compressing the binary image............" ;  
GSTATUS="`gzip -9 $BINIMAGE 2>&1`" ;  
if [ "$GSTATUS" != "" ] ; then  
        echo "[ FAILED! ]" ;  
 echo ;  
 echo "Error: $GSTATUS" ;  
 echo ;  
        exit ;  
else  
        echo "[ OK ]" ;  
        sleep 1;  
fi ;  
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echo -n "Checking file integrity................." ;  
ISTATUS="`gzcat -t $BINIMAGE 2>&1`" ;  
if [ "$ISTATUS" != "" ] ; then  
        echo "[ FAILED! ]" ;  
 echo ;  
 echo "Error: $ISTATUS" ;  
 echo ;  
        exit ;  
else  
        echo "[ OK ]" ;  
        sleep 1;  
fi ;  
 
echo -n "Generating MD5 SUM of binary image......" ;  
md5 -q $BINIMAGE.gz > $BINIMAGE.gz.md5 ;  
if [ ! -e $BINIMAGE.gz.md5 ] ; then  
        echo "[ FAILED! ]" ;  
 echo ;  
        exit ;  
else  
        echo "[ OK ]" ;  
        sleep 1;  
fi ;  
 
echo ;  
echo "Done!" ;  
echo ; 

 


