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1 Introductie 

1.1 Scope van het document 

In dit document word beschreven hoe een Soekris NET4826 geconfigureerd en geïnstalleerd kan 
worden. Er word vanuit gegaan dat de Soekris vanaf het begin moet worden opgebouwd. Het 

document gaat niet in op de installatie van een besturingsysteem, wel op hoe er een op gezet kan 
worden. 

1.2 Structuur van het document 

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

 

− H1 De Soekris 
In dit deel word ingegaan wat een Soekris is. 

 
− 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 De Soekris 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over de fysieke eigenschappen van de Soekris. Er word uitgelegd hoe de Soekris in 
een weerbestendige behuizing kan worden gemonteerd. 

2.2 De Soekris 

De Soekris NET4826 is door de fabrikant ontworpen als “advanced communications computer”. 

Soekris heeft meerdere systeemen in het assortiment, allemaal geënt op de netwerk markt. De 

NET4826 word vooral bij WIFI toepassingen gebruikt omdat er twee MiniPCI kaartjes in kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Soekris NET4826 

 

2.2.1 Specificaties 

 

CPU  233/266 Mhz AMD Geode SC1100  
RAM  32-256 Mbyte SDRAM, soldered on board  

BIOS  4 Mbit BIOS/BOOT Flash  
Ethernet 1 10/100 Mbit Ethernet ports, RJ-45  

Disk  Soldered CompactFLASH, 16 Mbyte to 128 Mbyte.  

Ports  1 Serial port, DB9.  
  5 bit general purpose I/O, 8 pins header  

Indicators Power LED, Activity LED, Error LED  
Slots  1-2 Mini-PCI type III sockets  

Sensors  Hardware watchdog and temperature sensor  
Buttons  Hard/Soft reset switch  

Size  Board size 4.0" x 5.2"  

Power   Power using external power supply is 11-56V DC, max 12 Watt  
  Supports Power over Ethernet according to the 802.3af standard  

Environment Operating temperature 0-60 °C, typical -30 to 60 °C  
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2.3 Fysieke installatie 

De Soekris word in de meeste gevallen in een meegeleverde, of in een voor buiten gebruik geschikte 

behuizing gemonteerd. Als dit het geval is moet de Soekris op een plaatje dat bij de behuizing zit 
worden geschroefd. Hiervoor moeten de gaatjes op de goede afstand worden geboord. Het handigst 

hiervoor is de Soekris op een papiertje te leggen en de gaatjes met een potloodje in te kleuren. Dit 
papiertje plak je op de goede plek op het montage plaatje en boor de gaatjes door. Plaats een paar 

afstandhouders en monteer hier de Soekris op. Het eindresultaat staat op de foto’s hier onder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het naar buiten brengen van de RJ45 kan een waterbestendige aansluiting worden gebruikt of 

een wartel. De antenne aansluitingen kunnen met een pigtail naar buiten worden gebracht. 
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3 Verbinden met de Soekris 

3.1 Inleiding 

Om op en met de Soekris te kunnen werken is een seriële data verbinding nodig. In dit hoofdstuk 
word uitgelegd hoe dit kan. 

3.2 Terminal emulators 

Om op de Soekris te kunnen werken is een terminal programma en een null modem kabel nodig. Deze 

kabel verbind je met de serieele poort van de Soekris en de andere kant op een PC. Vervolgens start 

je een terminal emulator die de serieele poort kan uitlezen. Er zijn een aantal verschillende 
instellingen nodig om het programma te laten functioneren. Deze zijn voor de Soekris standaard: 

Bits per second:  9600 
Data bits:  8 

Parity:   geen 
Stop bits:  1 

Flow control:  geen 

Er zijn een aantal programma's die de gewenste functionaliteit hebben: 

Onder Linux is minicom, voor FreeBSD Tip, voor Windows Putty en Hyperterminal en voor Macosx 

Zterm. 

3.3 Eerste boot 

Als het terminal programma is ingesteld en de Soekris word aangezet komt de POST te voorschijn. De 

output ziet er als volgt uit: 
 
comBIOS ver. 1.30  20070326  Copyright (C) 2000-2007 Soekris Engineering.  
 
net4801  
 
0128 Mbyte Memory                        CPU Geode 266 Mhz  
 
Pri Mas  064MB ATA Flash Disk            LBA 977-4-32  62 Mbyte  
 
Slot   Vend Dev  ClassRev Cmd  Stat CL LT HT  Base1    Base2   Int  
-------------------------------------------------------------------  
0:00:0 1078 0001 06000000 0107 0280 00 00 00 00000000 00000000  
0:06:0 100B 0020 02000000 0107 0290 00 3F 00 0000E101 A0000000 10  
0:14:0 168C 0013 02000001 0116 0290 08 3C 00 A0010000 00000000 11  
0:15:0 168C 0013 02000001 0116 0290 08 3C 00 A0020000 00000000 05  
0:18:2 100B 0502 01018001 0005 0280 00 00 00 00000000 00000000  
0:19:0 0E11 A0F8 0C031008 0117 0280 08 38 00 A0030000 00000000 09  
 
 2 Seconds to automatic boot.   Press Ctrl-P for entering Monitor.  
 
comBIOS Monitor.   Press ? for help.  
 
> 
 
Vanuit dit scherm kun je de BIOS instellingen bekijken en wijzigen. Ook kun je hier opdracht geven 

van welk device de Soekris moet booten met de volgende opdrachten: 
 

boot f0   Om PXE te booten 

boot 80  Om van de primary IDE schijf te booten. Bij de NET 4826 flashdrive  te booten. 
boot 81 Om van de secondary IDE schijf te booten. Niet van toepassing bij de NET 4826 
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3.4 Het BIOS 

Het BIOS van de Soekris is alleen benaderbaar via een Terminal op de seriële poort van de Soekris. 

In het BIOS kunnen de instellingen bekeken worden met het volgende commando: 

> show  

 
ConSpeed = 9600  
ConLock = Enabled  
ConMute = Disabled  
BIOSentry = Enabled  
PCIROMS = Enabled  
PXEBoot = Enabled  
FLASH = Primary  
BootDelay = 5  
FastBoot = Disabled  
BootPartition = Disabled  
BootDrive = 80 81 F0 FF  
ShowPCI = Enabled  
Reset = Hard  
 
>  

De output van het commando spreekt voor zich. 

Met het commando “help” kun je de verschillende opties van het BIOS bekijken: 

 
> help  
comBIOS Monitor Commands  
 
boot [drive][:partition] INT19 Boot  
reboot                   cold boot  
download                 download a file using XMODEM/CRC  
flashupdate              update flash BIOS with downloaded file  
time [HH:MM:SS]          show or set time  
date [YYYY/MM/DD]        show or set date  
d[b|w|d] [adr]           dump memory bytes/words/dwords  
e[b|w|d] adr value [...] enter bytes/words/dwords  
i[b|w|d] port            input from 8/16/32-bit port  
o[b|w|d] port value      output to 8/16/32-bit port  
run adr                  execute code at adr  
cmosread [adr]           read CMOS RAM data  
cmoswrite adr byte [...] write CMOS RAM data  
cmoschecksum             update CMOS RAM Checksum  
set parameter=value      set system parameter to value  
show [parameter]         show one or all system parameters  
?/help                   show this help  
 
> 

3.5 BIOS update 

Voor een BIOS update kan er gekeken worden op de website www.soekris.com . Hier is een sectie 
waar BIOS updates worden aangeboden. Eenmaal gedownload naar een computer kan deze op de 

Soekris geinstalleerd worden. Door in het BIOS van de Soekris het commando “download” op te 

geven, de Soekris gaat vervolgens in een ontvangst modus.  

In een terminal programma kan nu een Xmodem/CRC file transfer gestart worden. Hierbij dient de 

BIOS update voor de Soekris naar de Soekris upgeload te worden. Deze file transfer kan enige tijd in 
beslag nemen. Gezien de standaard snelheid van de serieele poort 9600 bps is. Let ook op de juiste 

instellingen van de verbinding met de Soekris. Het kan zijn dat je optie “FlowControll” aan hebt staan 
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en gewoon commando's kan geven, het verzenden van het bestand naar de Soekris zal hierdoor 
echter mislukken. 

Als de transfer succesvol voltooid is moet de huidige BIOS nog overschreven worden met de nieuwe.  

Het commando “flashupdate” voert dit uit. LETOP dat de stroom tijdens dit proces niet van de Soekris 
af kan. De Soekris word hierdoor onbruikbaar! 
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4 Soekris besturingsysteem installatie 

4.1 Inleiding 

In dit document word uitgegaan dat de uiteindelijke installatie van de Soekris met FreeBSD word 
gedaan. Uiteraard kunnen er andere systemen op worden geïnstalleerd. 

Om de Soekris te installeren is enige voorkennis van PXE en FreeBSD handig, maar niet noodzakelijk. 
In het document “FreeBSD installatie”  word ingegaan op de benodigde kennis voor deze 

onderwerpen. 

4.2 Manieren om de Soekris te booten PXE, NFS 

De Soekris kan booten van zijn eigen flashdisk of van het netwerk. Als de Soekris van het netwerk 

boot word er PXE gebruikt. 

 

4.2.1 PXE (Pre-boot Execution Environment)  

Dit is een bootomgeving die geladen kan worden na dat het BIOS is geladen en voordat er geboot 

word van een ander medium. PXE is een combinatie van een uitgebreide DHCP server een een TFTP 

server. 

 

4.2.2 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  

Dit protocol word op de meeste netwerken gebruikt om hosts een IP adres te geven. Met DHCP 

kunnen meer opties worden mee gegeven dan alleen IP informatie. Zo kan bijvoorbeeld ook een boot 

bestand en een volgende server worden opgegeven. Deze twee opties omvatten het PXE deel van de 
DHCP server. 

 

4.2.3 TFTP (Trival File Transfer Protocol) 

TFTP is een protocol dat erg op een simpele basis versie van FTP lijkt ontwikkeld in begin jaren 
tachtig. Dit protocol heeft geen beveiliging opties, en kan bijvoorbeeld geen directory listing geven. 

Doordat het zo simpel is kan het goed worden gebruikt binnen een LAN om bijvoorbeeld diskless 

machines mee te booten. 

TFTP is een mooie manier om een Soekris mee te installeren als deze genoeg ruimte heeft op de 

media. Voor de Soekris NET4826 met 64 MB is deze manier van FreeBSD installeren niet geschikt.  

 

4.2.4 NFS (Network File System)  

NFS is bij *unix achtigen veel gebruikt. Door in de TFTP server te verwijzen naar een NFS share kan 
er van een NFS server worden geboot. Hierbij kan een reeds geïnstalleerd systeem worden geboot. 

Alle functionaliteit van dit voor geïnstalleerde systeem kan nu benut worden. 

4.3 Installatie media 

De Soekris NET4826 heeft een flashdisk van effectief 61 Mb.  

Om de Soekris van zijn eigen media te  booten moet hier een besturingsysteem op staan. De 

installatie methode is afhankelijk van het OS en de grootte van de media op de Soekris.  

Er kan direct vanaf het netwerk een installatie op de Soekris worden uitgevoerd, of  de Soekris moet 
via het netwerk geboot worden om vervolgens een eerder geproduceerd image over de Soekris media 

te schrijven. Dit is het geval bij MiniBSD, het OS waar door deze handleiding vanuit word gegaan. 
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4.4 Belangrijke punten voor een besturingsysteem 

De media van de Soekris bestaat uit flash geheugen. Flash is beperkt beschrijfbaar. Hier moet 

rekening mee worden gehouden bij het fabriceren van een image of installatie. De Soekris moet een 

read-only bestand systeem krijgen zodat er alleen van gelezen word. Er worden hierdoor geen log 
bestanden continue gevuld en weer gewist. Tevens heeft het bestand systeem op bepaalde plekken 

op de media en verhoogde hoeveelheid schrijf acties door de indeling hiervan. Ook dit word 
afgevangen. Indien het gewenst is dat er logfiles worden bewaard is het een idee om een RAM disk 

aan te maken die bij een reboot de data weg schrijft naar het flash geheugen. Een andere betere 

oplossing is een syslog server, deze kan zo vaak als gewenst rapporten opvragen/ opgestuurd krijgen.  

 

 


