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Linux är dominerande på både servrar och smart
phones, men det finns andra Unixnära operativsystem 
som är värda att testa. FreeBSD har säkert vana Linux
användare hört talas om. TechWorld ger dig en kort  
introduktion till hur du kommer igång med det.

inux har successivt blivit allt vanligare och 
ses ofta som en naturlig del av organisa-
tioners it-miljöer. Det gör att många söker 
nya utmaningar – av nyfikenhet eller av 
andra skäl. De flesta erfarna Linuxanvän-
dare har nog sneglat på den värld av BSD-
distributioner som finns och känt sig lite 
sugna på att testa. Att använda FreeBSD 
kan först vara lite underligt. Det mesta är 

väldigt likt en Linuxdistribution, 
men samtidigt är det också förvir-
rande annorlunda, även för den 

som känner Linux innan och utan. Därför vill vi kort 
visa hur du kommer igång med ett körbart system. 
Allt som behövs är lite terminalvana. Vi har valt att 
skriva om just FreeBSD här, då det är en välanvänd 
BSD-distribution. 

FreeBSD kan upplevas som lite primitivt jämfört 
med Linux. Skrivbordsmiljöerna är inte förkonfigure-
rade och det kan därför kännas som att sitta med ett 
äldre terminaltungt Linuxsystem. Men självklart går 

det att installera de vanligaste skrivbordsmiljöerna 
som Gnome och KDE om man vill. Den här artikeln 
tar dig genom grunden.

Kom igång!
Många veterananvändare av FreeBSD kompilerar 
sina operativsystem från grunden, men det är abso-
lut ingenting man behöver göra idag. Installationer 
av paket och binärer är numera en självklarhet även 
i BSD-världen. 

Vi rekommenderar dock att du testar i en virtuell 
maskin som till exempel Virtualbox till att börja 
med. Hämta hem en iso-avbild och starta upp en 
virtuell maskin. FreeBSD finns i flera versioner, inte 
helt olikt Ubuntus lts-utgåvor, men det är produk-
tionsversionen du vill ha. Välj 10.1-RELEASE, även om 
9.3-RELEASE borde fungera lika bra. 

Starta upp din virtuella maskin med iso-avbilden 
och du får snart se en installationsskärm. Där kan du 
starta LiveCD-versionen, starta ett skal eller instal-
lera FreeBSD. 

L
Inga grafiska 
överdrifter 
här inte. 
Tydligt och 
enkelt är det 
dock. Välj 
här valet att 
installera 
FreeBSD.  
Du kan även 
prova att 
testa Free
BSD som 
LiveCD här, 
om du vill 
testa om  
din maskin
vara är 
kompatibel.
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Välj tangentbordsmapp-
ning, därefter värdnamn 
och låt sedan standar-
dinställningarna vara 
som de är vid dialogen 
för distributionsval. Det 
kommer att installera 
ett grundsystem med 
bland annat ports (ports 
är ett pakethanterings-
system som kan använ-
das för kompileringar 
av paket). 

Då är det dags för disk-
partitionering. Här kan 
även vana Linuxanvän-
dare börja fundera lite, 
men det grundläggande 
liknar Linux - definiera 
partitioner, konfigurera swap- och monterings-
punkter. Välj guidad partitionering så skapas en 
uppsättning med boot-, swap- samt huvudpartition 
(monterad som root). Kom ihåg att hela disken skrivs 
över med detta val (kör du inte i en virtuell maskin 
var säker på vad du gör här – du vill nog inte skriva 
över all dina data).

Efter att partitionerna formaterats kommer 
installationen att hämta hem distributionsfilerna 
och installera dem. Sedan är det dags att ange root-
lösenord, tidszon och några andra startinställningar 
- låt dem vara standard om du inte har speciella 

önskningar (låt sshd starta). Lägg till åtminstone 
en användare. Starta sedan om till din nya fräscha 
FreeBSD-installation.

efter omstarten, logga in som root (eller som annan 
användare och kör ”su”) för att göra en del uppstäd-
ningar. Kör ”freebsd-update install” för att installera 
programfixar och uppdateringar. 

Sedan är det dags att installera extra programvara 
som du kan tänkas behöva. Pkgng heter FreeBSD:s 
pakethanteringssystem som gör livet lite enklare. 
Kör ”pkg ”och du kommer att få installera pkgng. 

I valet av distributioner kan du välja allahanda grundkomponenter att installera. För denna artikels skull klarar du dig med grundinställning
arna, men vill du redan nu kan du till exempel välja extra dokumentation här.

Första gången kan du välja grundinställningarna rakt av, och det bör se ut ungefär som bilden visar. 
Senare kan du välja att experimentera med andra filsystem, som till exempel zfs. FreeBSD kommer 
annars att välja filsystemet ufs som standard – vilket är gott nog för nya användare.
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Kör sedan ”pkg update” och sedan ”pkg search 
bash” för att se en lista över paket som matchar 
strängen bash. Nu vet du hur man installerar andra 
paket – vill du exempelvis installera en lamp-stack 
ska du köra ”pkg install apache24 php5 mod_php5 
mysql55_server php5_mysql perl5”. Allt detta bör 
vara bekant för en Linuxadministratör som arbetat 
med yum eller apt-get.

Paketen installeras som standard under ”/usr/lo-
cal/”. Startskript hamnar under ”/usr/local/etc/rc.d/”. 
Konfiguration under ”/usr/local/etc” och binärer 
under ”/usr/local/bin”. Grundläggande systemkompo-
nenter som ssh och bind hamnar under ”/usr” med 
konfiguration under ”/etc”.

”/etc/rc.conf” är viktig i FreeBSD. Det är här mer-
parten av den grundläggande systemkonfigurationen 
hamnar.  Här sätts ip-adresser för gränssnitt och 
vilka systemtjänster som ska starta. En systemtjänst 
i måste i princip aktiveras i ”/etc/rc.conf/”. Om du 
till exempel anger ”apache=”YES”” i ”/etc/rc.conf” 
kommer Apache automatiskt starta vid uppstart 
och manuellt från skalet, men om du inte anger det 
kommer inte Apache att starta alls. Du kan också 
ange variabler som socket-plats och kommandorads-
parametrar i ”/etc/rc.conf/”. 

Pf är namnet på FreeBSD:s brandvägg och sägs 
vara enklare att hantera än iptables. Kopiera /usr/
share/examples/pf/pf.conf till /etc/pf.conf och ändra 
efter behov. Exempelfilen visar hur man gör med 
NAT, portdirigering och grundläggande brandväggs-
konfiguration samt hur man tillåter olika portar. 

Grundinstallationen är klar. nu börjar resten av konfigurationen. Ett grafiskt skal som kDE kanske är nästa steg. Eller stödet för Linuxprogram? 
Eller zfs? Valet är ditt.

FreeBSD ports och paketsamlingar är en hierarki av 
all programvara som finns tillgänglig via FreeBSD-
projektet. Organiserat i grupper (lang, www, mail, 
shells, security och så vidare) gör ports det möjligt 
att bygga och installera programvaran från källko-
den.

Trots det har FreeBSD ett mycket bra rykte om att vara stabilt och 
klara höga belastningar har FreeBSD idag inte en jätteandel av 
marknaden för webbservrar. Linuxvarianterna är dominerande. 
källa:www.w3cook.com 
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Först ska vi uppda-
tera ports-program-
varan. Kör ”portsnap 
fetch” för att hämta 
hem senaste ports, och 
sedan ”portsnap ex-
tract” för att uppdatera. 
Eftersom vi använder 
pkgng behöver vi dess-
utom binda samman de 
två om vi ska installera 
från ports istället för 
pkgng. Redigera /etc/
make.conf och lägg till 
linjen WITH_PKGNG 
=”yes”

Ports används oftast 
om paketen från pkgng 
behöver kompileras 
med något alternativ 
som endast är tillgäng-
ligt vid kompilering. Till 
exempel om det fiktiva 
paketet foo behövs med 
kompilerad libbar-stöd, 
men inte har det som 
standard kan man gå till 
foo under /usr/ports och 
köra make, för att få konfigurera kompileringen av 
paketet med libbar-stöd. ”Make install” installerar 
sedan foo, och om du tidigare bundit pkgng kommer 
också pkgng att känna till det. 

För att se mer information om paketet foo kan du 
köra pkg info foo.

Nu är du igång och redo att ta nästa steg, och det 
kanske är att installera en grafisk miljö som exem-
pelvis KDE, en övning som vi lämnar vidare till dig, 
eller en annan artikel.

Det finns självklart långt mycket mer att berätta om 
FreeBSD än denna korta introduktion, till exempel 
hur du aktiverar kompatibilitet för Linuxprogram-
vara, men vi hoppas att det här räcker för att du i 
alla fall ska komma igång.

TechWorlds slutsats
FreeBSD kan initialt kännas mer primitivt än många 
av de senaste Linuxdistributionerna, men det inne-
bär också en upptäckarglädje att få prova något nytt. 
För en administratör är det ändå terminalen som är 
den bästa vännen, men det finns heller inga hinder 
för att installera någon av de mer kända grafiska 
skrivbordsmiljöerna. FreeBSD är känd för sin stabi-
litet och är väl värt att prova för den som letar efter 
något nytt men ändå bekant. Det borde inte vara 
en stor utmaning att växla mellan Linux och BSD-
världen. Vi rekommenderar inte FreeBSD till en ny 

användare som aldrig någonsin hållit på med Linux, 
utan där rekommenderar vi att man först bekantar 
sig med någon av de många populära Linuxdistri-
butioner som finns. Annars säger vi: testa! Berätta 
gärna om din syn på FreeBSD kontra Linux i kom-
mentarerna. n

Det finns flera olika grafiska miljöer till FreeBSD, varav kDE är en. Gnome, Mate, Xfce är andra namnkun
niga skrivbordsmiljöer som kan köras på FreeBSD. Se dokumentationen och användarforumen för Free
BSD så hittar du allt du behöver för att komma igång med dessa.

Mer på nätet

www.freebsd.org  
FreeBSD:s webbplats. Här finns dokumentation, länkar till forum och 

annat gott.

www.freebsdnews.net/2014/09/09/installing-
gnome-mate-freebsd-10

Nyheter om FreeBSD i synnerhet och BSD-världen i allmänhet.

www.virtualbox.org
Perfekt att prova dina operativsystem i. Plattformsoberoende.

www.howtogeek.com/190773/htg-explains-whats-
the-difference-between-linux-and-bsd/ 

och
www.freebsd.org/doc/en/articles/ 

explaining-bsd/comparing-bsd-and-linux.html/
Vad är skillnaden mellan FreeBSD och Linux?
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