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Då jag aldrig använt FreeNAS innan, tänkte jag använda det nu för att lära mig, och kanske även lära andra. Det finns
många fördelar med en NAS, men en nackdel med den, är ju att den kostar pengar, både i inköp men även under tiden,
i form utav el. Detta är något som är viktigt att tänka på.
Det finns färdiga och smidiga alternativ att köpa från allehanda tillverkare, och många av dom är säkerligen väldigt
trevliga att använda och sköter sin uppgift. Men ska du ha lite mer än ett par diskar, så sticker priserna iväg ganska
kraftigt, så det kostar kanske mer än det smakar i dom fallen.
Jag föreslår då att man tar och bygger sig en egen NAS. Det är inte särskilt svårt, du får faktiskt ganska så mycket mer
för pengarna, och du får chansen att lära dig ett roligt och nytt sätt att använda en dator på!
Först och främst laddar vi ner en ISO-fil utav FreeNAS på
(http://sourceforge.net/projects/freenas/files/) (ca 70Mb)
Det kan vara bra att veta att om inte senaste utgåvan fungerar (den stora gröna knappen), så finns lite längre ner på
sidan en mapp som heter "Stable", använd senaste versionen här, i skrivande stund är det 0.7.4919.
Bränn sedan ut denna iso'n på en cd/dvd alt. lägg på usb.
Här beror det på vad du valt för konfiguration, färdigköpt NAS eller egenbyggd.
Jag tänker inte gå in på hur du får din usb-sticka bootbar, eller hur du bränner en cd/dvd, det finns det tonvis med
information om att hitta för den som söker.
Jag har använt mig utav VirtualBox för att visa er hur installationen fortlöper.
Det kommer se i stort sett likadant ut för er när ni installerar.
I mitt "system" finns det 1024Mb ram, 1 CPU, 2GB utrymme för system och sen 5st 100Mb diskar, för att simulera en
raid5-konfiguration.
Detta även för att visa er att det inte krävs enorma system för att driva detta enkla os.
När systemet är igång sedan, så drar det ungefär 40Mb efter uppstart.

Menyn som kommer upp efter den bootat klart.

Här väljer vi att installera

Här gör vi först ingenting, och låter den boota upp som “Default”, och nästa bild som syns här ovan, väljer vi
alternativ 9 för installation.

Installationen kommer så småningom till ett läge där du ska välja att installera som "embedded" eller "full".
“Embedded” väljs då du har ett usb-minne eller ett CF-kort eller rentav en SSD att installera på (onödigt på en sådan
här, men det är upp till var man att avgöra), vilka inte är så bra att skriva ofta till, såsom loggar osv.
Det är en komprimerad version som laddas in i ramminnet när den startas upp.
Eller "full" om du kanske har en hårddisk för systemet. Då sparas allt ner på disken mer frekvent och det kanske inte
är så nödvändigt för många. Dock sparas dina inställningar också.
Vi kör på "2) Install 'embedded' OS on HDD/Flash/USB + DATA + SWAP partition", vilket är en hybrid mellan dessa;
en kompakt version som laddas in i minnet, men alla inställningar du gör, sparas ner på disk.
Vi vill minska på diskaktiviteten (den skapar en ramdisk för att minimera detta),
och vi har ju en hårddisk för vårat system (2Gb). Resten utav hårddisken blir
en partition som vi kan använda till annat sedan om vi vill.

Välj källa, i mitt fall blir det "acd0" för cd-rom.
Välj destination, den disk du vill installera till. Välj sedan Yes, för att du vill lägga till en Swap. Storleken här som
rekommenderas brukar vara okej, om du känner sig osäker.

En tumregel att man tar ungefär 2 ggr större än man har ramminne i datorn. På en sådan här maskin känns det dock
ganska onödigt att "slösa" så mycket disk, så jag skulle föreslå runt 1Gb.
När sedan installationen är klar tar du ut cd'n. På skärmen står här även lite info om vad din swap-partition heter m.m,
anteckna gärna dessa, då vi kommer behöva dom efter vi startat om.
Sedan möts du av samma meny igen efter uppstart, om allt gått väl, och då kan du välja att ställa in din ip-adress här,
samt bestämma ev nätverkskort du vill använda.
När det är avklarat kan du försöka pinga andra datorer på nätverket för att se så att allt är okej, verkar det fungera att
pinga din router t.ex, så gör vi ett försök från arbetsstationen att logga in. Skriv då in din ip-adress du valt, i mitt fall
blev det "192.168.1.70:80", och då kom jag till inloggningen.

Här fyller du i användarnamn "admin", och lösenord "freenas" och loggar in.

Då möts du av en infosida, som berättar lite om hur systemet har det för stunden.
Men vi ska ju in och pilla nu, så vi tar och klickar på "System" och "General".
Här kan vi ändra namnet på datorn, samt även ändra namnet vi använder för att logga in m.m. (i fliken längst upp kan
vi även ändra inloggningslösenordet)
Förslagsvis så byter du även här till svenskt språk, om du tycker att det känns lättare att förstå.
Tiden är det bra om du ställer in här också; under ”Tidszon” ställer du in ”Etc/GMT +1” (för oss häri Sverige),
Och förslagsvis så aktiverar du även NTP här, så ställs klockan in m.h.a. NTP-servern som även den fylls i
automatiskt (en av dom är annars ”pool.ntp.org”).
Sen är inte växlingspartitionen aktiverad från start, så det ska vi ta och göra också; då går vi in under "System" och
"Avancerat", fliken ”Växling”.
Kryssar i aktiveringsrutan uppe i höger hörn, och sen väljer vi typen ”Enhet”, och skriver i den infon vi ev. skrev ner
innan omstarten tidigare.
I mitt fall var det "/dev/ad4s3". Klickar du sen på "Status" och "System", så ska du nu se "Swap usage" (härligt
svenskt?), troligtvis på 0%. Då har du gjort rätt.

Sen går vi över till "Diskar" och "Hantering", klickar på det blå plustecknet, här väljer vi sedan vilken disk vi vill
aktivera.
Gå igenom alla dina diskar; det mesta kan stå som det gör. Dock tycker jag att man ska ändra på "Hard disk standby
time", till kanske, 1 timme, samt att man kan aktivera SMART.
Välj sedan formatet "Software RAID". (Här kan den som vill sätta sig in i de andra filsystemen, och skapa sig en
krypterad miljö m.m)

Här har jag aktiverat alla mina 5 diskar, och verkställt ändringarna.

Den observante läsaren ser här att det står ”Alltid på” på mina diskar, det är för att jag kör simulerat nu, och ville inte
använda mig utav strömsparfunktionerna. Du bör dock se över dom på dina diskar för att inte låta dom stå och snurra
hela tiden när dom inte används.
Då kan vi gå in på "Diskar" och "Programvaru-RAID", klicka på "RAID 5", återigen klickar vi på det blå plustecknet.
Här kan vi sen döpa våran raid till något lämpligt. Jag väljer "raid5", för enkelhetens skull. Du kan döpa den till vad
du känner för.
Ctrl+klicka på alla diskarna som du vill ska vara med i raiden. Bocka i rutan "Initiera", och sedan "Lägg till", och
"Verkställ".
Att skapa en raid såhär tar lång tid, mina diskar på 100Mb styck tar ungefär 30 sekunder att skapa, men om du har 11.5Tb-diskar, så får du förbereda dig på att det tar många timmar. Görs med fördel på kvällskvisten!

Vill du övervaka det hela under tiden så klickar du på fliken "Information", så kan du se förloppet med %-indikering.
*Här snabbspolar vi således lite..*

Här kan vi nu se att den är klar. Under "Providers" ser vi våran raid samt hur mycket utrymme det finns till
förfogande; min storslagna raid ger här 400Mb.
Jag har alltså "förlorat" en av mina 5 diskar, väl värt att tänka på innan man bestämmer sig för utrymmesbehovet. Den
försvunna disken används för paritet, och behövs när du förr eller senare förlorar en disk i din raid. Detta finns omtalat
i många trådar här, så det går jag inte igenom grundligare.

Sedan ska vi formatera våran raidvolym till ett lämpligt format. Detta gör vi under "Diskar" och "Formatera". Här bör
du välja UFS, vilket är FreeNAS egna format; det gör inget att det är UFS, det är inte din dator med ev. Windows
som ska läsa UFS-formatet, allt går via nätverket, så vi låter det stå kvar som det gör. Dock kan vi ändra namnet på
våran partition här.
Återigen väljer jag "raid5". Och sedan har vi något som heter "Minimum free space", eller "Minsta tillåtna lediga
utrymme", och det är en gräns du sätter, för hur full partitionen får bli. På en stor raid med många Tb-diskar, så blir
1% hit eller dit en ganska ansenlig summa till slut.
Men jag förelår ändå att du inte ska sätta detta värde för lågt, då du kan bita dig själv i foten lite med att du får
fragmenterade diskar till slut. Jag rekommenderar inte att du går under 5%, vilket även är vedertaget inom många
linuxdistributioner.
Sedan formaterar vi.. detta bör gå relativt fort. Det tar inga timmar iaf. Mina 400Mb tog ungefär 1 sek. att formatera.

När detta är gjort måste vi välja vart vi ska montera våran nyformaterade raid, och det gör vi under "Diskar" och
"Monteringspunkt". Klicka på plustecknet.
Det vi behöver ändra här är "Mount point name", till något bra namn. Detta blir mappnamnet där våran raid ska ligga.
Detta tankesätt är annorlunda mot Windows sätt, men man kan se denna mappen som en slags genväg till raiden.
Den monteras i denna mappen, som det heter. "raid5" tyckte jag var ett nyskapande namn..
En liten kort beskrivning kan ju vara på sin plats, t.ex lite av vad som sparas på raiden kanske.
För att öka på säkerheten lite så kryssar vi även i "Kontroll av filsystem".
Jag är inte så insatt, men jag tror att detta kan öka på starttiden emellanåt, då den väljer att kontrollera filsystemet.
Men detta ska inte ske så ofta att det blir ett stort problem. Det sker vid strömavbrott etc eller när det gått tillräckligt
lång tid sedan sist det gjordes.
Klicka på "Lägg till", och sedan "Verkställ".

Här ser vi att våran monteringspunkt blev korrekt gjord.

Vi kan nu titta in igen på "Status" och "System" och då bör våran raid dyka upp längst ner, med tillhörande
information.
Men, vi flikar in här, att när en disk krashar, så ska du givetvis försöka få in en ny fungerande disk omgående. Starta
helst inte burken förrän du har din nya disk monterad.

Såhär ser det ut när jag plockat bort en av mina diskar ur raiden, och startat upp.
"Status" och "Diskar" visar denna bilden. Inte roligt..
Så, vi stänger ner, och monterar in en ny disk i våran server, och startar upp den .
Vi går in under "Diskar", "Programvaru-RAID", klickar på "RAID 5", och här ser vi att våran raid fortfarande är
"degraded". Vi klickar på skiftnyckeln, och sedan "Verktyg", väljer våran raid under "Volymnamn" och sedan en av
diskarna under "Disk".

Sedan ska vi kika på om disken tillhör våran raid eller inte, så vi väljer "status" under "Kommando", och klickar på
”Skicka”.
Då kommer våran raid upp, med lite info om vilka av diskarna som är med i raiden, en av dom diskarna som finns i
rullisten "Volymnamn" finns INTE med under kolumnen "Components", och då noterar vi namnet på den disken.
I mitt fall här var det "ad14" som hade "krashat" för mig.
Så, vi ändrar "Kommando" till "insert" och "Skicka". Klart, nu har disken börjat återskapas, och kommer snart att vara
fullt fungerande.
Du kan fortfarande använda servern under tiden som raiden återskapas. Fast personlig paranoia säger mig att det nog
är bäst att låta den arbeta i lugn och ro tills den är klar.
Dåså, då är väl allt nästan klart. Men först ska vi bestämma oss för vad vi ska använda för olika tjänster på servern.
Om du har en drös med Windowsdatorer som du vill ska ansluta mot servern, så är valet givet att du ska aktivera
CIFS/SMB. Detta gör du under "Tjänster" och just "CIFS/SMB".

Här väljer du "Anonym" autentisering, ställer in arbetsgrupp och ett NetBIOS- namn.
Men du kan, om du vill, begränsa åtkomsten, genom att ha olika användare som får lov att ansluta med lösenord osv.
Det täcker dock inte denna guiden, utan lämnas åt den hängivne att ta reda på.
Sedan ska vi dela ut våran raid så att användarna som kommer in på våran server inte bara ser en tom ruta, utan
faktiskt hittar en mapp där dom kan spara eller hämta saker i.
Så det gör vi under "Utdelningar".

Vi klickar på det bekanta plustecknet, och väljer ett namn på våran utdelade mapp. Här väljer jag.. just så, "raid5".
Bläddrar upp min "raid5" som jag valde som namn när jag skapade monteringspunkten tidigare.

(Här finns möjlighet att neka användare baserat på IP eller datornamn också).
Vi klickar på "Lägg till" och sedan "Verkställ".

Sådär, då var vi faktiskt klara, och du bör ha en funktionsduglig NAS att spara ner dina filer på.

Här ser vi våran NAS i nätverket, och kan börja arbeta mot den.
Jag rekommenderar dock att du går igenom menyerna och bekantar dig lite med som finns att tillgå, det är väldigt
mycket funktioner, och du kan säkert ha nytta av många utav dom.
Väldigt nyttigt anser jag att mailfunktionen är, då du kan ställa in den att maila rapport till dig, efter givet intervall.
Bra om man inte har direkt åtkomst till servern.
Ber att tacka för mig och önskar Dig lycka till i dina åtaganden! Använd gärna tråden för att söka hjälp om något är
oklart. (http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&threadid=901894)
/Thomas

