AmigaOS 4.0
Pre-release
installationsguide

- Installation från CD
Sätt i AmigaOS 4.0 Developer pre-release cd i din cdrom-läsare. När Uboot-prompten “]” dyker upp, skriv
vid prompten;
ide reset
setenv boot1 cdrom
boota
AmigaOS 4.0 kernel-moduler kommer nu att börja laddas ifrån cd’n. Det borde se ut som något sådant här;

När kerneln är laddad, kommer skärmen att släckas ner för en stund. CD accessas dock fortfarande och efter
c:a en minut kommer ett välkomstmeddelande presenteras på skärmen.

- Locale preferences / Input preferences
Efter en stund ser du välkomstskärmen och blir presenterad
detta välkomstmeddelandet.

För att ändra språk, klicka först på
“Clear Languages”. Välj ditt språk
ifrån listan.

Klicka nu på fliken “Country”
och välj ditt land ifrån listan.

Följ de enkla instruktionerna i nästa requester, och klicka fortsätt.

Klicka på fliken “Timezone
och välj din tidszon.

Input preferences kommer att laddas, välj tangentbordslayout som passar ditt tangentbord.

Installern kommer nu att
startas.
AmigaOS 4 installer
kommer automatiskt att
öppnas på Workbenchskärmen. Klicka ‘Yes, of
course’ för att fortsätta
installationen.

Klicka ‘Proceeed with
install’ för att fortsätta
i efterföljande fönster.

Klicka ‘Proceed’ i det
tredje fönstret.

- Konfigurera hårddisken
Klicka ‘Yes’ om du vill partitionera din hårddisk nu.
Media Toolbox kommer att startas och bör hitta
a1ide.device som är normalt. Normalt eller
expertläge finns att väljas på. Välj normal och
klicka start.

Följande varning kommer att visas om du väljer expertläge.

Klicka ok.

Media Toolbox kommer att visa enheter
som hittas på a1ide.device. Välj din
hårddisk ifrån listan på listade enheter.
För en tidigare oanvänd hårddisk klicka
‘Install’

För en tidigare använd ‘RDB-partitionerad’
hårddisk klicka ‘Edit RDB Reinstall’.

För en tidigare oanvänd hårddisk, klicka
‘Install/Read config’.
Hursomhelst, om du sedan tidigare tillverkat
en RDB-partitionerad hårddisk med fritt
utrymme tillgängligt för AmigaOS 4, klicka
fortsätt till ‘Add AmigaOne booter’ steg, och
sedan till Partitioneringssteget för att lägga
till din AmigaOS 4.0 partition i ledigt
utrymme.
Om hårddisken är oanvänd, klicka
‘Yes to loose All data’
Klicka ‘Install AmigaOne booter’

Vålj fil l:slb_v2 (alternativt, AmigaOS4_CD:slb_v2)

Klicka ‘Ok-accept changes’.

Du kommer nu tillbaka till Media Toolbox huvudmeny.
Klicka ‘Edit partitions and filesystem’.

Klicka ‘Add partition’

Partitionsnamn bör normalt föreslås till
DH0: och vill normalt falla tillbaka till
tillgängligt diskutrymme. Klicka ‘Select’
file system/edit details’.

Fönstret ‘Editing partition details’ kommer öppnas.
Inställningar visas med vad som föreslås normalt.
‘Fast Filesystem/International (DOS\03)’.

Ändra inställning till ‘Fast Filesystem/Long filenames (DOS\07)’. Ändra blockstorlek till 2048.
Klicka ‘Ok - accept changes’.
Du kommer tillbaka partitionsediteringfönstret. Notera att baren för partitionen har ändrat färg ifrån
grönt till orange. Detta är en visuell information om att du ändrat partitionen till (DOS\07).

För att ändra storleken på partitionen
kan du minska storleken på den oranga
baren genom att dra i fliken i högra
kortändan. Minimum 100MB är
rekommenderat. Välj 400MB om du
behöver SDK på samma partition.
Bilden visar att 100MB används.
Kontrollera att du har markerat
‘automount’ och ‘bootable’ för
partitionen. Det gör du genom att
sätta bockar i de små rutorna under
partitonsbaren. Ändra inte bootprioritet.
Du kan addera fler partitioner nu eller
senare. Nedan visas om du lägger till
ytterligare en partition DH1: i det
resterande tillgängliga diskutrymmet.
Om du har en disk med gott om
utrymme, lämna gärna 512MB eller
1GB opartitionerat. Det utrymmet kan
senare användas för virtuellt minne.
Ändra återigen den nya partitionen till
Fast Filesystem/Long Filenames
(DOS\07) som tidigare beskrivet.
Färgen kommer återigen ändras från
grönt till orange som en indikering på
att du ändrat till (DOS\07). Kontrollera
att alla extra partitioner endast har blivit
markerade som ‘automount’ Gör inga
extra bootbara partitioner. När du är
klar klicka ‘Ok - accept changes’.

Klicka ‘Save to disk’.
Klicka ‘Yes, save’.
Avsluta Media toolbox genom att klicka på stängningsknappen uppe i högra hörnet av fönstret.
Klicka ‘Yes, reboot NOW!’.

- OS4 installation
Din AmigaOne kommer nu att starta om och starta upp på nytt ifrån cd’n. Välj Lokal/språkinställningar som tidigare beskrivet. Workbench och installeraren startas på nytt. Kör inte
installeraren ännu.
På din desktop borde nu finnas en eller flera skuggade iconer. Vänsterklicka på en skuggad icon
så att den markeras. Flytta muspekaren upp till titelbaren och pressa och håll höger musknapp.
En meny borde dyka upp, håll musknappen och flytta muspekaren i menyn till valet Icon, och en
undermeny dyker upp. Håll musknappen och flytta i undermenyn till valet ‘Format Disk’, släpp
musknappen vid detta valet.

Detta fönstret borde dyka upp.

Ge ett volymnamn, t.ex OS 4. Kontrollera att Fast File System är valt. Kontrollera att Långa
filnamn är valt. Papperskorg (Trashcan) är valfritt. Klicka ‘Quick format’ (snabbformattering),
fullständig formattering är onödigt.
Ett fönster som ber dig bekräfta dyker upp. Klicka ‘Format’.
En sista varning dyker upp. Klicka ‘Format’.

Om du vill formattera ytterligare
partitioner kan du göra detta nu. Om
ej gå tillbaka till installeraren som
fortfarande borde finnas på din
desktop.
Klicka ‘Yes, of course’.
Klicka ‘Proceed with install’.
Klicka ‘Proceed’.

När du frågas om du vill partitionera din hårddisk välj ‘No’.

Välj partition att installera till, t.ex DH0: och fortsätt.
Installeraren kommer nu att installera AmigaOS 4.0 Developer pre-release på partitionen DH0:
vilket kommer att ta en liten stund.

Du kommer nu att bli tillfrågad vilket
skärmläge du önskar. Välj något
som passar din monitor, studera
manualen till din monitor.
Klicka ‘Proceed’.

Installeraren detekterar ditt ljudkort och
installerar passande drivrutin.
Supportade kort i denna pre-release är; FM801, SB 128 (Esoniq) SB Live/Audigy 1&2 (Emu 10kx)
baserade kort. Efter detta får du meddelandet ‘Installation complete’.

Klicka ‘proceed’.
Ta ur cd ur cd-läsaren, och reboota datorn via att trycka resetknappen på lådan. Din AmigaOne
kommer nu boota upp från din hårddisk för första gången.

SDK hittar du i SDKkatalogen på Developer
pre-release cd.
Contributions hittar du
i lådan Contributions.

Lycka till !
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