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1 Sieć komputerowa Instytutu Matematycznego

1.1 Topologia sieci

Sieć Instytutu Matematycznego jest lokalną siecią komputerową i stanowi
część Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, w skrócie WASK [1],
do której oprócz naszej sieci, podłączonych jest ponad 500 innych sieci lokal-
nych. Również sieci komercyjne, np. Telefonia Dialog, UPC czy TPSA łączą
się z siecią WASK za pomocą łączy należących do WASK lub własnych. Ad-
ministratorem sieci WASK, nadzorującym jej poprawne działanie, moderni-
zację i bezpieczeństwo jest Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe,
w skrócie WCSS z siedzibą na Politechnice Wrocławskiej. Na stronie WASKu
(http://www.wcss.wroc.pl/wask.php) znajdziesz więcej informacji, m.in.
schemat sieci WASK, na którym sieć instytutu przyłączona jest do węzła
"MATCHEM".

WASK jest częścią ogólnopolskiej sieci akademickiej PIONIER [2], która
zrzesza około 20 Miejskich Sieci Akademickich za pomocą własnych łączy
światłowodowych o długości ponad 5000 km. Wybudowana została ze środ-
ków KBN i stanowi bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w ob-
szarze informatyki i telekomunikacji. Dzięki temu w sieci PIONIER re-
alizowane są między innymi usługi dLibra, eduroam, Interklasa. Pod ad-
resem http://www.pionier.net.pl/online/pl/projekty/69/ można zna-
leźć dodatkowe informacje dotyczące projektu. Operatorem sieci PIONIER
jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w skrócie PCSS.

Europejskie krajowe sieci badawczo-naukowe, takie jak polski PIONIER
są częścią światowej sieci GEANT2 [3].

Logując się do serwera chaos (patrz rozdział 5), można prześledzić drogę
z komputera w naszej sieci do dowolnego komputera w sieci zewnętrznej.
Za pomocą polecenia traceroute znajdujemy trasę na przykład do serwera
www.oxford.us:

16:25:42 chaos:~$ traceroute www.oxford.us
traceroute to www.oxford.us (165.160.13.20), 30 hops max, 40 byte packets
1 * * *
2 matchem.math.uni.wroc.pl (156.17.86.30) 0.772 ms 1.112 ms 1.438 ms
3 g12matchem-gwUWrMat.wask.wroc.pl (156.17.252.34) 1.439 ms 1.611
4 archi-matchem.wask.wroc.pl (156.17.254.143) 1.396 ms 1.571 ms 1.612
5 rolnik-archi.wask.wroc.pl (156.17.254.109) 1.345 ms 1.372 ms 1.559 ms
6 karkonosz-rolnik.wask.wroc.pl (156.17.254.113) 0.443 ms 0.433 ms 0.407
7 z-wroclawia.poznan-gw1.10Gb.rtr.pionier.gov.pl (212.191.224.105) 4.949 ms
8 pzn-b3-link.telia.net (213.248.83.129) 4.968 ms 4.959 ms 4.952 ms
9 ffm-bb1-link.telia.net (80.91.254.171) 17.654 ms 17.731 ms 17.672 ms
10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.246.58) 110.559 ms ash-bb1-link.telia.net
11 pccw-ic-135788-ash-bb1.c.telia.net (213.248.100.62) 110.686 ms 110.888 ms
12 dcanet.ge2-4.br01.phl02.pccwbtn.net (63.218.31.10) 118.977 ms 119.361 ms
13 core-4-gig-vlan-500.hq.dca.net (216.158.2.2) 109.395 ms 109.545 ms
14 * * *
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Główne węzły sieci WASK na wydruku widoczne są w liniach: 2 - MAT-
CHEM, 4 - ARCHI, 5 - ROLNIK, 6 - KARKONOSZ. Potem opuszczamy
WASK, w linii 7 widzimy węzeł sieci PIONIER i dalej łączymy się z siecią
zewnętrzną. Znak ∗ oznacza węzeł, który nie rozgłasza swojej tożsamości,
np. firewall’e.

PIONIER wykorzystuje sieć światłowodową o przepustowości 10 Gbit/s.
Również połączenie PIONIERA do europejskiej sieci naukowej GEANT2 zre-
alizowane zostało w technologii 10 Gbit/s. Szkielet sieci WASK ma przepu-
stowość 10 Gb/s. Serwery i główne przełączniki w sieci lokalnej Instytutu
Matematycznego mają przepustowość 1 Gbit/s.

1.2 Adresy sieciowe

Aby możliwe było połączenie komputerów w sieć, wykorzystywany jest tzw.
protokół komunikacyjny, obecnie w wersji czwartej [4]. Z angielskiego Inter-
net Protocol (IP) w wersji 4 w skrócie nazywa się protokołem IPv4. Każdy
komputer ma swój własny, unikalny adres IP przydzielany statycznie lub
dynamicznie, w zależności od dostawcy internetu.

W standardzie IPv4 adres IP to liczba 32 bitowa zapisana w systemie
dwójkowym. Daje to liczbę z zakresu od 20 do 232 − 1, w rezultacie jest to
ponad 4 miliardy adresów. Zapis dwójkowy jest mało wygodny, podzielony
więc został na oktety, czyli po osiem bitów oddzielonych kropkami. Dodat-
kowo powstałe w ten sposób liczby w systemie dwójkowym zamienia się na
system dziesiętny, tzw. system dziesiętno-kropkowy. Stąd każdy adres IP
przedstawia liczby od 0 do 255 oddzielone kropkami. Konwersja z systemu
dwójkowego na dziesiętny jest dość prosta, zwłaszcza w zakresie 0-255. Ko-
lejność pierwszych ośmiu potęg dwójki pokazano w tabeli poniżej. Zwróć
uwagę, ze dwójka w najwyższej potędze zajmuje prawy skrajny bit:

27 26 25 24 23 22 21 20

128 64 32 16 8 4 2 1

Na przykład jeden z komputerów w sieci Instytutu Matematycznego ma adres
IP:

156.17.86.21

co w postaci binarnej przedstawia się tak:
10011100 00010001 01010110 00010101

Sprawdźmy pierwszy oktet tego adresu, a jako ćwiczenie sprawdź pozostałe:

100111002 = 1∗27 +0∗26 +0∗25 +1∗24 +1∗23 +1∗22 +0∗21 +0∗20 = 15610

Wszystkie adresy IP podzielono na grupy zwane klasami, z których naj-
ważniejsze są klasy A, B i C. Klasami zarządza Agencja Zarządzania Nu-
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meracją Internetową (ang. IANA) wraz z regionalnymi agencjami, które
przydzielają adresy lokalnym dostawcom internetu.

Adres IP należący do klasy A zawsze ma lewy skrajny bit równy 0, a
pozostałe 31 bitów może zwierać zera lub jedynki. Pierwszy oktet to tzw.
identyfikator sieciowy przydzielany przez dostawcę internetu i określa sieć.
Pozostałe bity to identyfikator komputera (węzła) wewnątrz sieci. Takich
sieci może być tylko 126. Za to w sieci przydzielonej do klasy A można
zaadresować aż 224 komputerów, czyli ponad 16 milionów! Adresy z klasy
A przyznawane są wielkim firmom i organizacjom rządowym posiadającym
dużo komputerów.

W adresie należącym do klasy B pierwszy bit ma zawsze wartość 1, a
drugi 0. Dwa pierwsze oktety określają tzw. identyfikator sieciowy, czyli
sieć. Dzięki temu można zaadresować około 16 tysięcy sieci, każda po około
65 tysięcy komputerów. Adresy klasy B przyznawane są instytucjom obsłu-
gującym średnią liczbę użytkowników.

Adresy należące do klasy C mają trzy lewe bity zawsze ustawione są na
110. Pierwsze trzy oktety określają sieć, czyli tzw. identyfikator sieciowy.
Każda sieć klasy C może mieć 254 komputery, za to takich sieci może być
ponad 2 miliony. Łatwo się domyślić, że adresy klasy C otrzymują instytucje,
które mają małą liczbę użytkowników.

Adres 0.0.0.0 to adres domyślny, adres 127.x.x.x zarezerwowany jest dla
localhosta, czyli lokalnego komputera. Pozostałe adresy zarezerwowane zo-
stały do specjalnych zastosowań w wyjątkowych sytuacjach (klasa D), bądź
do eksperymentów (klasa E).

Z puli adresów klasy A, B i C wydzielono adresy IP dla prywatnych sieci,
tzw. adresy prywatne lub wewnętrzne. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie
lokalnej sieci.

Klasa zakres adresów publicznych zakres adresów prywatnych
A 1.x.x.x - 126.x.x.x 10.0.0.0 - 10.255.255.255
B 128.x.x.x - 191.x.x.x 172.16.0.0 - 172.31.255.255
C 192.x.x.x - 223.x.x.x 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Za pomocą adresów w standardzie IPv4 można zaadresować około 4 mi-
liardy komputerów. Mimo wszystko w praktyce okazało się, że nie jest to
wystarczająca liczba. Prowadzone są prace nad nowszą wersją protokołu IP,
w skrócie IPv6. Oprócz wielu innowacji, adres IPv6 zapisywany jest na 128
bitach.

Adresy IP choć zapisywane w systemie dziesiętnym i z kropkami nadal
są dość trudne do zapamiętania i dlatego zwykle używa się nazwy dome-
nowej komputera, np. chaos.math.uni.wroc.pl czy www.google.pl. Nazwa
chaos.math.uni.wroc.pl jest tłumaczona na adres IP dzięki wykorzystaniu
serwerów tłumaczenia nazw DNS.
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1.3 Struktura sieci Instytutu Matematycznego

Aktualne informacje dotyczące naszej sieci znajdziesz na stronie domowej
Instytutu Matematycznego[5] w zakładce Studia → Infrastruktura Informa-
tyczna. Poniżej w tekście często kierujemy czytelnika do tej strony po aktu-
alności, będziemy ją nazywać Infrastruktura Informatyczna. W następnym
rozdziale opisano jak skorzystać z przeglądarki w pracowni komputerowej.

Sieć Instytutu Matematycznego składa się z kilku stacji serwerowych,
około 200 stacji roboczych, kilku punktów dostępowych do sieci radiowej,
drukarek i innych urządzeń sieciowych, np. huby, switche, itp. Wszystkie
komputery w tej sieci należą do domeny math.uni.wroc.pl. Do najważniej-
szych usług oferowanych w sieci lokalnej należą: poczta elektroniczna, serwer
www, dostęp do Internetu (proxy serwer), serwer tłumaczenia nazw (DNS),
serwer plików (katalogi domowe użytkowników, NFS), dodatkowo dla pra-
cowników serwer druku.

Dzięki odpowiednio przydzielonym adresom IP i konfiguracji ruchu siecio-
wego (routing), wydzielone zostały dwie sieci, studencka i dla pracowników.

chaos
chaos.math.uni.wroc.pl

156.17.86.21

Mając konto w sieci studenckiej można zalogować się tylko na serwerze stu-
denckim i w laboratoriach studenckich. Serwerem studenckim jest komputer
o adresie IP 156.17.86.21. Oczywiście na początek łatwiej będzie zapa-
miętać nazwę tego komputera: chaos.math.uni.wroc.pl, choć logując się do
serwera z pracowni studenckiej można skrócić tę nazwę do chaos. Stacje ro-
bocze w pracowni znają komputer o takiej nazwie, ale podczas logowania z
domu lepiej posługiwać się adresem IP. Skróci to czas oczekiwania na połą-
czenie, bo nazwa kanonicza musi być i tak przetłumaczona na adres IP. Co
oznacza, że Twój komputer odpyta o serwer DNS Twojego dostawcy inter-
netu, czy zna komputer o nazwie chaos.math.uni.wroc.pl? Jeśli nie, poszuka
najbliższego serwera DNS i ponowi pytanie, itd.

Laboratoria studenckie: 410, 411, 416 i 417 znajdują się w Instytucie
Matematycznym, laboratorium 6 znajduje się w Instytucie Informatyki.

System Typ komputera Archite- Nazwa Adres IP
Operacyjny ktura

Intel(R) Pentium(R) D iduo01 192.168.3.1
6 Linux 1 GB RAM 64 bit do do

Windows grafika: ATI Radeon Xpress iduo15 192.168.3.15
Intel Core 2 Quad tmp01 192.168.11.151

410 Linux 4 GB RAM 64 bit do do
Windows karta graficzna: Nvidia tmp15 192.168.11.165

AMD Athlon(tm) 3000+, ntt01 192.168.11.171
411 Linux 1 GB RAM 64 bit do do

Windows karta graficzna: ATI Radeon ntt15 192.168.11.185
Intel(R) Core(TM) 2 Duo win01 192.168.3.151

416 Linux 2 GB RAM 64 bit do do
Windows karta graficzna: Intel win15 192.168.3.165

Intel(R) Core(TM) 1.86GHz icore01 192.168.3.201
417 Linux 1 GB RAM 64 bit do do

Windows karta graficzna: Intel icore15 192.168.3.215

Na stronie Infrastruktura Informatyczna w zakładce ”Wyposażenie Pra-
cowni”, znajduje się aktualna lista dostępnych pracowni studenckich oraz ich
wyposażenie.
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Logując się do chaosa spoza sieci Instytutu, studenci oraz prowadzący
zajęcia w laboratoriach mogą dostać się do swoich plików. Po zalogowaniu
się na chaosa użytkownik ma dodatkowo możliwość korzystania z zainsta-
lowanych klientów poczty elektronicznej (mutt/(al)pine), tekstowych prze-
glądarek www (links, lynx) oraz z zainstalowanych na chaosie kompilatorów
i bibliotek programistycznych. Możliwe jest oczywiście dalsze połączenie ssh
z komputerami w laboratoriach.

Komputery w pracowniach są przeznaczone głównie do zajęć dydaktycz-
nych, ale między zajęciami oraz w sobotę są dostępne dla wszystkich studen-
tów. Aktualne godziny otwarcia pracowni znajdują się na stronie Infrastruk-
tura Informatyczna. Można też korzystać z tych pracowni podczas zajęć, w
których się nie uczestniczy, ale wymagana jest zgoda prowadzącego. Jeżeli
laboratorium znajdujące się w Instytucie Matematycznym jest zamknięte, na-
leży zwrócić się do personelu z pokoju 402 z prośbą o jego otwarcie. Ostania
osoba wychodząca z laboratorium powinna zawiadomić dyżurnego w pokoju
402 lub portiera w celu zamknięcia sali. Żeby skorzystać z laboratorium 6
poza godzinami zajęć dydaktycznych studenci matematyki pobierają klucz z
portierni Instytutu Inforamtyki. W laboratorium 610 dostępnym tylko przez
sieć, działają cztery komputery z zainstalowanym programem Mathematica.

1.4 Zasady korzystania z pracowni komputerowych

Każdy student Instytutu Matematycznego dostaje indywidualne konto she-
lowe (czyt. szelowe) w sieci komputerowej. Nazwa konta, z angielskiego login
name, lub krótko login, składa się z litery s i numeru indeksu, np. s174232,
s24000, itd. Każdy student, chcąc korzystać ze swojego konta musi posia-
dać poufne hasło do konta. Dla studentów pierwszego roku loginy i hasła
wydawane są na pierwszych zajęciach z "Wprowadzenia do Laboratorium
Komputerowego". Jeśli użytkownik zapomni hasło lub hasło straci ważność,
powinien zgłosić się do pokoju 402 w IM, gdzie po okazaniu legitymacji stu-
denckiej uzyska nowe hasło do swojego konta.

Posiadając konto w sieci Instytutu Matematycznego, każdy użytkownik
dostaje własną skrzynkę poczty elektronicznej, może założyć własną witrynę
internetową, może korzystać ze sprzętu i oprogramowania zakupionego przez
IM, może pisać, kompilować i uruchamiać własne programy. Ma również do
dyspozycji pewną, ograniczoną przestrzeń dyskową, na której może zapisywać
na przykład dokumenty potrzebne do zajęć.

Zanim zalogujesz się po raz pierwszy do sieci komputerowej w Instytucie
Matematycznym, koniecznie zapoznaj się z Regulaminem Pracowni. Na stro-
nie Infrastruktura Informatyczna w dziale Regulamin znajdziesz pełne teksty
rozporządzeń JM Rektora UWr oraz Regulamin Pracowni.

We wszystkich laboratoriach komputerowych dostępne są środowiska Li-
nux i Windows. Jeśli komputer jest uruchomiony w innym systemie operacyj-
nym, niż potrzeba, należy go uruchomić ponownie (zrestartować) i podczas
startu komputera wybrać odpowiedni system. Umożliwia to specjalny pro-

9



gram startujący, boot manager. Wystarczy za pomocą klawiszy ”strzałka w
dół/w górę” ([↓]/[↑]) na klawiaturze wskazać system operacyjny i zatwier-
dzić klawiszem [Enter]. Po zakończeniu pracy należy zostawić komputer
pracujący pod Linuxem i wyłączyć monitor.

Zainstalowane oprogramowanie jest dostosowane do możliwości sprzęto-
wych i posiadanych licencji. Możemy pochwalić się licencją na programy
Maple, Matlab, Statistica, SPSS, Mathematica. Oprócz tego w Linuksie
zainstalowano liczne kompilatory, narzędzia programistyczne, interpretery,
programy matematyczne, edytory, przeglądarki internetowe, itd. Aktualna
lista zainstalowanych programów znajduje się na stronie Infrastruktura In-
formatyczna.

1.5 Programy komercyjne udostępniane użytkownikom

Instytut Matematyczny posiada również licencje dla studentów na niektóre
oprogramowanie komercyjne do użytku domowego. Listę aktualnie dostęp-
nych programów oraz warunki, na jakich można pobrać oprogramowanie
i inne szczegóły można znaleźć na stronie Infrastruktura Informatyczna.

1.6 Ćwiczenia

1. Zapisać w systemie dwójkowym następujące adresy IP :
129.168.3.151, 212.191.224.105, 80.91.254.171, 255.255.255.0.

2. Zapisać w systemie dziesiętno-kropkowym następujące adresy IP:
11000011 11001101 00100100 00100000,
11001111 10001110 10000011 11101100,

3. Do jakiej klasy należy adres IP komputera chaos w sieci Instytutu Ma-
tematycznego?
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2 Logujemy się!

2.1 Linux

Jak już wspomniano, sieć Instytutu Matematycznego oparta jest na syste-
mie operacyjnym Linux. Na wszystkich serwerach zainstalowany jest Linux,
natomiast w pracowniach komputerowych zainstalowane są dwa systemy ope-
racyjne, Linux i Windows. Mianem Linux określana jest cała grupa systemów
unixopodobnych z jądrem Linux. Jądro systemu stworzył na początku lat
90-tych XX wieku fiński student, Linus Torwalds. Od jego imienia podobno
wywodzi się nazwa: LINus+UniX. Do jądra dołączono narzędzia systemowe
i biblioteki z projektu GNU, z czasem dołączono łatwy w obsłudze instalator
i w ten sposób powstały dystrybucje Linuxa. Do najbardziej popularnych
dystrybucji należą zainstalowany w pracowniach Debian, poza tym Ubuntu,
Gentoo, SuSe, Fedora, Red Hat. Warte uwagi są również dystrybucje typu
Live, np. Knoppix opisany w części 1 skryptu.

Komputery w pracowniach studenckich działają całą dobę i domyślnym
systemem operacyjnym jest Linux. Aby zalogować się do systemu, należy
więc włączyć monitor i poruszać myszką, ewentualnie wcisnąć dowolny kla-
wisz na klawiaturze. Na ekranie powinien pojawić się obraz podobny do
tego:

Rysunek 1: Ekran logowania w Linuksie.

Wpisujemy nazwę użytkownika, [Enter], hasło i [Enter]. Uwaga, wiel-
kość liter w haśle ma znaczenie, podobnie pozostałe znaki. Po poprawnym
wpisaniu hasła pojawi się komunikat, jak długo jeszcze Twoje hasło będzie
aktywne. Aby kontynuować logowanie, należy go zatwierdzić.

Hasło jest ważne
180 dni

Hasła do kont studenckich są ważne 180 dni. Hasło startowe, które otrzymują
studenci jest przykładem dobrego hasła: jest niesłownikowe, co najmniej
ośmio-znakowe, zawiera małe i duże litery oraz inne znaki. Oczywiście każdy
student ma możliwość zmiany hasła, jak to zrobić opisano w rozdziale 5.
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2.2 Konfiguracja GNOME

Obecnie studenci logujący się do Linuxa logują się od razu w środowisku gra-
ficznym, czyli w systemie X Window. Stąd często mówi się, że użytkownik
pracuje w X’ach. Domyślnym środowiskiem jest GNOME, oparte na bibliote-
kach graficznych GTK+ i GDK. Gnome posiada własną przeglądarkę plików
Nautilius, przeglądarkę internetową Epiphany, itd. Po zalogowaniu się po raz
pierwszy do systemu środowisko GNOME uruchamiane jest w podstawowej
konfiguracji i na ekranie powinien pojawić się pulpit jak na rysunku poniżej:

Rysunek 2: GNOME

Po pierwsze na górze ekranu mamy pasek narzędzi, na którym jest menu
”Aplikacje”, będące odpowiednikiem menu ”Start” w Windowsie oraz menu
”Miejsca” i ”System”. Programy dostępne z manu ”Aplikacje” są pogrupowane
według ich funkcji. Aby się wylogować wystarczy z menu ”System” wybrać
opcję ”Zakończ pracę” i następnie kliknąć na przycisk ”Wyloguj”. Na pasku
narzędzi znajdują się też aktywatory programów, w tym wypadku poczto-
wego i przeglądarki www. Nie będziemy z nich korzystali, za to dodamy
własne aktywatory. Usuńmy więc te aktywatory z panelu. Kliknij prawym
przyciskiem myszy na aktywatorze ”epiphany” i wybierz z otwartego menu
kontekstowego opcje ”Usuń z panelu”. Podobnie postępujemy z aktywatorem
”evolution”. Teraz dodajmy własny aktywator do przeglądarki www Icewe-
asel. Można to zrobić na przykład tak: kliknij na pasku narzędzi prawym
przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję ”Dodaj aktywator
do panelu” i kliknij [Dalej]. Odszukaj grupę ”Internet” i kliknij znajdujący
się po lewej stronie trójkącik, aby rozwinąć listę dostępnych w tej grupie
programów. Odszukaj ”Przeglądarka www Iceweasel” i kliknij na przycisk
[Dodaj]. Aktywator powinien pojawić się na pasku narzędzi i można za-
mknąć okno. Można również w menu ”Aplikacje”, grupa ”Internet” odszu-
kać program ”Przeglądarka www Iceweasel” i kliknąć prawy przycisk myszy.
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Z menu kontekstowego wybieramy ”Dodaj do panelu” i aktywator również
pojawi się na pasku narzędzi. Uruchom przeglądarkę www.

Na dole ekranu mamy pasek stanu. Aktywator ”Pokaż/Ukryj Pulpit”
pozwala odesłać w tło jednocześnie wszystkie otwarte okna. Za listą uru-
chomionych programów znajduje się ”Przełącznik obszarów roboczych”, czyli
wirtualne pulpity, w środowisku graficznym domyślnie dostępne są cztery.
Klikając lewym przyciskiem można się przełączyć na inny pulpit i uruchomić
następne programy. Po kliknięciu prawego przycisku myszy jeśli wybierzemy
z menu kontekstowego ”Preferencje”, można zmienić liczbę wirtualnych pul-
pitów lub ich ułożenie.

Wróć na pierwszy Pulpit i przywróć przeglądarkę, jeśli jest odesłana w tło
lub ją uruchom.

2.3 Konfiguracja przeglądarki internetowej

Każda sieć ma swoją specyfikę i na początek musimy skonfigurować prze-
glądarkę, aby możliwe było jej sprawne działanie. W programie Iceweasel
z menu ”Edycja” wybieramy ”Opcje”:

Rysunek 3: Preferencje programu Iceweasel

Na głównej zakładce wpisujemy adres strony startowej. Może to być
adres www dowolnej strony internetowej, naszej ulubionej lub najczęściej
odwiedzanej. Na początek proponujemy wpisać tu adres strony Instytutu
Matematycznego: http://www.math.uni.wroc.pl . Zwróćmy również uwagę,
co dzieje się z dokumentami pobieranymi z internetu. Domyślnie Iceweasel
będzie je automatycznie zapisywał na Pulpicie. W przypadku przeglądarki
na domowym komputerze, nie jest to problem, jednak w sieci studenckiej
ustawione są ograniczenia pamięci dyskowej dla użytkowników (ang. quota).
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Student ma do dyspozycji 160 MB, więc próba ściągnięcia większego pliku
quota wynosi
160 MB

niż pozostałe na koncie miejsce, zakończy się niepowodzeniem. Radzimy
zaznaczyć pole: ”Pytaj, gdzie zapisać każdy plik”. Wtedy mamy możliwość
wyboru i możemy np. wykorzystać katalog /tmp (patrz rozdział 5).

Następnie przechodzimy do opcji ”Zaawansowane”, wybieramy kartę ”Sieć”
(Rys.5) i klikamy na przycisk [Ustawienia]. Należy zaznaczyć pole ”Ręczna
konfiguracja proxy” a w oknie poniżej wpisać adres IP instytutowego serwera
proxy: 156.17.86.7, w polu ”Port” wpisujemy liczbę 3128 i zaznaczamy pole

serwer proxy
156.17.86.7
port
3128

”Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów”. Takie ustawienie po-
zwoli nam dodatkowo łączyć się ze stronami bezpiecznymi/szyfrowanymi,
czyli takimi, których adres zaczyna się od https. Na koniec, w polu ”Nie
używaj proxy dla:” dopisujemy jeszcze math.uni.wroc.pl po przecinku. To
ustawienie pozwoli zapisać się na zajęcia przy pomocy Internetowego Sys-
temu Zapisów. Jeśli okno dialogowe wygląda podobnie jak na rysunku 4,
możemy kliknąć na przycisk [OK]:

Rysunek 4: Konfiguracja serwera proxy w przeglądarce.

Serwer proxy to mówiąc po polsku serwer pośredniczący, czyli oprogramo-
wanie, które przekazuje żądania klienta z komputera lokalnego do internetu.
Adres serwera proxy to adres IP komputera, na którym zainstalowano takie
oprogramowanie. Najczęściej używany jest w odniesieniu do przeglądarki in-
ternetowej, ale inne programy również korzystają z pośrednika, np. program
skype, wget, itd. Dzięki wdrożeniu serwera proxy:

• odciążamy lokalne serwery HTTP i DNS,

• zmniejszamy czas dostępu do danych z Internetu, bo jeśli ktoś przed
nami już je pobierał, to nasz komputer ściągnie je od razu z proxy
serwera.
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• większa anonimowość użytkowników, bo w internecie widziany jest ad-
res IP proxy serwera, a nie komputera lokalnego.

• administrator ma możliwość kontroli i wprowadzenia ograniczeń w do-
stępie do zasobów Internetu.

Następna rzecz, na jaką należy zwrócić uwagę, to ”Pamięć trybu ofline”
(ang. cache).

Rysunek 5: Konfiguracja przeglądarki Iceweasel.

Domyślnie przeglądarka przeznacza 50 MB przestrzeni dyskowej na przecho-
wywanie plików podręcznych. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w przy-
padku przeglądarki na domowym komputerze, nie jest to problem, jednak w
naszej sieci ze względu na ograniczenia dyskowe dla użytkowników, 50 MB
na pamięć podręczną przeglądarki to niemal 30% całej posiadanej przestrzeni
dyskowej. Radzimy zmniejszyć cache do np. 5 MB. Obok znajduje się przy-
cisk [Wyczyść teraz], który pozwala na usunięcie całej pamięci cache, co
jest istotne np. podczas edycji własnej strony www (patrz rozdz. 6).

Są to najważniejsze parametry i teraz już możemy zamknąć okno ustawień
i rozpocząć pracę z Internetem.

2.4 Internetowy System Zapisów

Jeśli przeglądarka została poprawnie skonfigurowana, można zapisać się na
zajęcia za pomocą Internetowego System Zapisów Na stronie domowej IM
w zakładce ”Studia” wybieramy ”System zapisów” i postępujemy zgodnie
z zamieszczoną instrukcją. Po dokonaniu i zatwierdzeniu wyboru, wystar-
czy przejść na inną stronę lub zamknąć przeglądarkę, aby zakończyć proces.
W trakcie trwania zapisów i po ich zakończeniu wysyłany jest e-mail na Twoją
skrzynkę instytutową z informacją o tym, jakie zajęcia zostały wybrane.
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Internetowy System Zapisów pozwala zapisać się w naszej sieci użytkow-
nikom zalogowanym do Linuxa. Zwróć uwagę, że wchodząc na stronę zapi-
sów niepotrzebna była dodatkowa autoryzacja. Czy można zapisać się spoza
naszej sieci, np. z domu? Tak, korzystając z przeglądarki tekstowej, po zalo-
gowaniu się na serwerze chaos. Jest to jedyny komputer, do którego studenci
mogą zalogować się z zewnątrz, np. z domu. Poniżej opisujemy jak to zrobić
(szerzej o pracy w terminalu przeczytasz w rozdziale 5).

Zaloguj się się na serwerze chaos. Jeśli używasz linuxa na domowym
komputerze wydaj komendę w terminalu:

ssh -l s24000 156.17.86.21

lub krócej:

ssh s24000@156.17.86.21

Kiedy jesteś już zalogowany na chaosie, uruchom przeglądarkę tekstową, np.
links:

links http://student.math.uni.wroc.pl:180

Rysunek 6: Internetowy System Zapisów w przeglądarce tekstowej

Widok przedstawiony na rysunku 6 jest typowy po upływie terminu za-
pisów na zajęcia. W trakcie trwania zapisów na stronie widoczny jest od-
nośnik [Dalej], który pozwala przejść do następnej strony by przeczytać
regulamin, a następnie wybrać przedmioty. Za pomocą klawiszy [↓]/[↑]
(”strzałka w dół/górę”) przewijamy stronę, klawisz [→] (”strzałka w prawo”)
pozwala przejść do następnej strony po najechaniu kursorem na odnośnik do
następnej strony, a [←] (”strzałka w lewo”) wraca do poprzedniej strony. Po
dotarciu do strony z listą przedmiotów do wyboru, klawiszem ”spacja” mo-
żesz zatwierdzić wybrany przedmiot. Aby zamknąć program, wciśnij klawisz
[q].

Program links posiada własne menu, dzięki któremu można np. skonfi-
gurować proxy serwer, zapisać potrzebną stronę, wyjść z programu, itd. Aby
włączyć pasek menu, wciśnij klawisz [Esc], a następnie klawisz [Enter]. Da-
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lej już za pomocą klawiszy [→]/[←] można przejść do potrzebnego menu,
a [↓]/[↑] do odpowiedniej opcji. Można również korzystać z myszy do po-
ruszania się w programie. Jest to bardzo wygodna i szybka przeglądarka,
niestety coraz mniej stron internetowych jest przez nią obsługiwanych. Prze-
glądarki tekstowe zwykle nie obsługują ramek, nie potrafią wyświetlać zdjęć
ani innych multimediów, nie radzą sobie ze stronami w technologi flash, itd.

Wyloguj się z chaosa komendą exit.

Jeśli na swoim komputerze używaszWindowsa, pobierz program putty.exe
np. ze strony:
http://www.chiark.greenend.org.uk/∼sgtatham/putty/download.html.

Uruchom go i wpisz w polu ”Host Name” adres IP chaosa, w polu ”Saved-
Session” wpisz ”chaos” i kliknij na przycisk [Save]. Powinno to wyglądać
tak jak na rysunku 7:

Rysunek 7: Program putty.exe

Dzięki temu utworzyliśmy nową sesję i w przyszłości nie trzeba będzie
wpisywać adresu IP chaosa przy każdej próbie logowania. Wystarczy bo-
wiem kliknąć na nazwę zachowanej sesji, potem przycisk [Load], a następnie
[Open], aby rozpocząć logowanie. Można również kliknąć dwukrotnie na na-
zwę zapisanej sesji do chaosa. Przy pierwszym uruchomieniu program zapyta,
czy wymienić klucze do szyfrowania połączenia, należy odpowiedzieć [Tak],
jeśli zamierzamy kontynuować połączenie. Następnie wpisujemy swoją nazwę
użytkownika (login name) z chaosa, [Enter] i hasło. Po pomyślnym zalo-
gowaniu się do systemu, należy uruchomić wspomnianą wyżej przeglądarkę
links.
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2.5 Webmail

Każdy użytkownik wraz z dostępem do sieci komputerowej Instytutu Mate-
matycznego dostaje skrzynkę pocztową na serwerze pocztowym. Dostępne
programy tekstowe zostały opisane w rozdziale 5, tu wyjaśnimy jak korzy-
stać ze swojej skrzynki pocztowej poprzez przeglądarkę i obsługiwać pocztę
za pomocą programu SquirrelMail dostępnego w naszej sieci.

Uruchom przeglądarkę. Na stronie domowej Instytutu Matematycznego
po lewej stronie u dołu znajduje się link Poczta.

Wszystkie strony internetowe, które wymagają autoryzacji, a więc poda-
nia hasła, lub zawierają poufne dane, jak na przykład informacje dotyczące
konta bankowego, powinny być odpowiednio zabezpieczone. Powszechnie sto-
sowanym rozwiązaniem jest szyfrowanie połączenia. Dzięki temu przechwy-
cenie danych wymaga jeszcze ich odszyfrowania. Do szyfrowania połączeń
typu http używa się tzw. certyfikatów bezpieczeństwa. Zwykle przeglądarka
automatycznie pobiera certyfikat z serwera podczas pierwszego łączenia się
z danym serwisem. Może się zdarzyć, że Twoja przeglądarka nie akceptuje
certyfikatu bezpieczeństwa naszej strony i pojawi się komunikat o błędzie
podobny do tego, jak w oknie po lewej stronie na rysunku 8:

Rysunek 8: Błąd wczytywania strony zabezpieczonej certyfikatem bezpie-
czeństwa

Jest kilka powodów takiej sytuacji. Po pierwsze firma, w której zaku-
piono certyfikat nie znajduje się na oficjalnej liście wystawców certyfikatów
i przeglądarka nie może go zweryfikować. Po drugie certyfikat może być tzw.
samo-podpisany, tzn. administrator strony sam sobie wystawił certyfikat.
Jest to często stosowana praktyka i w ten sposób każdy może sobie zabez-
pieczyć swoją stronę www. Oczywiście zweryfikowanie przez przeglądarkę
takiego wystawcy jest niemożliwe. No i w końcu może się okazać, że certy-
fikat wygasł, gdyż zwykle jest wystawiany na określony czas. Administrator
powinien jak najszybciej wymienić taki certyfikat. W naszej sieci używamy
certyfikatu samopodpisanego i przeglądarka nie uważa go za zaufany.

Jeśli jesteśmy już świadomi zagrożenia, możemy kliknąć na ”Możesz także
dodać wyjątek”, lub ”Rozumiem zagrożenie” w zależności od sytuacji. Na-
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stępnie klikamy na [Dodaj wyjątek], okno po prawej stronie na rysunku
8. W oknie ”Dodawanie wyjątku bezpieczeństwa”, rysunek 9, należy kliknąć
na przycisk [Pobierz certyfikat], a następnie na [Potwierdź wyjątek
bezpieczeństwa].

Rysunek 9: Certyfikat bezpieczeństwa

Dzięki temu pobraliśmy certyfikat i dodaliśmy witrynę pocztową Insty-
tutu Matematycznego do listy zaufanych witryn. Dopóki administrator nie
zmieni certyfikatu, pobrany certyfikat będzie chronił nasze połączenie, a prze-
glądarka nie będzie zgłaszać błędów.

Na ekranie powinna pojawić się strona logowania do programu Squirel-
lMail, przeglądarkowego programu pocztowego IM. Wpisujemy nazwę użyt-
kownika (login name) i hasło. Są takie same, jak podczas logowania do sys-
temu. Należy jeszcze zmienić status użytkownika w polu ”Zaloguj jako”, jeśli
logujemy się jako student i zatwierdzić klikając na przycisk [Logowanie]:

Rysunek 10: Logowanie do SquirrelMail

Dzięki zastosowaniu tzw. aliasów pocztowych, adres poczty wychodzącej
i przychodzącej każdego użytkownika na naszym serwerze jest następujący:
Imię.Nazwisko@math.uni.wroc.pl . Istnieje ograniczenie na wielkość wysyła-
nych plików, maksymalnie można wysłać 4 MB. Obecnie nie ma w zasadzie
ograniczeń na pocztę przychodzącą. Należy pamiętać jedynie, że zbyt duży
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folder pocztowy nie wczytuje się poprawnie do squirrelmaila i wówczas nie
mamy dostępu do poczty z poziomu przeglądarki. Za pomocą tekstowego
programu pocztowego, np. mutt (patrz rozdz. 5) należy usunąć nadmiar
listów, by dalej korzystać z webmaila.

Pocztę przychodzącą można przekierować na inny, dowolny adres. Wy-
starczy stworzyć plik o nazwie .forward w katalogu domowym i wpisać do
niego adres, na który zamierzamy przekierować pocztę. Przykładowy plik
.forward mógłby wyglądać tak:

\s24000
mójadres@buziaczek.pl

Pierwsza linijka oznacza, że kopia listu zostanie zachowana w skrzynce
instytutowej użytkownika s24000, a druga kopia zostanie wysłana na adres
mójadres@buziaczek.pl.

Dostępne edytory zostały opisane w części 1. skryptu

2.6 USOS

Kolejną stroną, na którą chcemy zwrócić uwagę to strona Uczelnianego Sys-
temu Obsługi Studenta, w skrócie USOS. Dzięki USOS’owi każdy student
może sprawdzić swój status studenta bez wizyty w dziekanacie. Można
sprawdzić liczbę punktów, zaliczone przedmioty lub braki, napisać podanie
do dziekana, zapłacić za dodatkowe zajęcia, itp.

Wróć na stronę domową IM. Pod linkiem do poczty znajduje się link do
USOS’a. Podczas pierwszego łączenia się z tą stroną pojawią się prawdo-
podobnie komunikaty o błędach. Należy kliknąć na link ”Dla studentów”
i podobnie jak w przypadku webmaila, zaakceptować certyfikat bezpieczeń-
stwa i dodać witrynę do zaufanych.

Jako nazwę użytkownika USOS’a podajemy numer PESEL, a hasło jest
takie samo jak to podane podczas rekrutacji. Jeśli ktoś zapomniał swoje
hasło, może poprosić o nowe, które zostanie wysłane na adres e-mail podany
podczas rekrutacji.

2.7 Infrastruktura Informatyczna

Na koniec jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się ze stroną domową Insty-
tutu Matematycznego pod adresem http://www.math.uni.wroc.pl. Wiele
aktualnych informacji dotyczących naszej sieci można znaleźć w w wspomnia-
nej już zakładce ”Studenci” pod hasłem ”Infrastruktura Informatyczna”.

2.8 Ćwiczenia

1. Zmień tło pulpitu w GNOME.

2. Wyślij sobie list na skrzynkę instytutową i odbierz.
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3 Wybór środowiska i systemu
Umiemy już zalogować się do trybu graficznego Linuxa. Może się jednak
zdarzyć, że zastaniemy komputer uruchomiony w innym trybie, w innym
systemie operacyjnym lub będzie konieczna zmiana systemu operacyjnego.
Jak sobie z tym poradzić zostanie opisane w tym rozdziale.

3.1 Konsola tekstowa Linuxa

Praca ”z okienkami” wydaje się łatwiejsza i przyjemniejsza, ale nie zawsze
tak było. W czasach, gdy komputery były bardzo drogie, powszechne było
rozwiązanie oparte na jednym komputerze - serwerze i wielu stacjach robo-
czych - terminalach. Terminale nie miały dysku twardego, jedynie monitor
i klawiaturę, a podstawowy system operacyjny uruchamiany był w pamięci
operacyjnej. To wystarczyło, by połączyć się z serwerem i tam wykonywać
obliczenia.

W linuxie jest wbudowana emulacja terminali, inaczej tryb tekstowy i do
niedawna był to domyślny tryb pracy. Dopiero po zalogowaniu się do sys-
temu, można było uruchomić X’y poleceniem startx. Obecnie tryb gra-
ficzny X Window jest domyślnym środowiskiem większości dystrybucji Li-
nuksa. Również w naszych pracowniach jest uruchamiany automatycznie
na wszystkich komputerach i użytkownik loguje się od razu do środowiska
graficznego.

Główną zaletą i jednocześnie siłą Linuksa jest duża liczba programów do-
stępnych z linii komend, inaczej mówiąc w terminalu lub konsoli. Często jest
to jedyny sposób, żeby w ogóle dostać się do komputera i np. uporządko-
wać swoje konto. Serwery do dzisiaj pracują w trybie tekstowym, aby na
przykład niepotrzebnie nie obciążać komputera programami graficznymi.

Domyślnie Linux posiada sześć konsol tekstowych i jedną graficzną. Aby
przełączyć się z trybu graficznego do trybu tekstowego linuxa, wystarczy
wcisnąć na klawiaturze klawisze lewy [Ctrl]+ [Alt] i [F1] do [F6]. Jeśli
wybrany został klawisz [F1], jesteśmy na pierwszej konsoli tekstowej, jeśli
[F2], jesteśmy na drugiej konsoli, itd., aż do [F6]. Jeśli już jesteśmy w
trybie tekstowym, można przełączać się między konsolami. Wystarczy wci-
snąć klawisz lewy [Alt] i wybrany klawisz, np. [F2]. Przejdźmy na drugą
konsolę tekstową, klawisze [Alt]+[F2]:

Debian GNU/Linux 6.0 win01 tty2

win01 login:

W pierwszej linii mamy informację o tym, jaki system operacyjny jest za-
instalowany (Debian GNU/Linux 6.0), nazwę komputera (win01) oraz na
której konsoli się znajdujemy (tty2). W następnej linii komputer o nazwie
win01 zachęca nas do zalogowania się do systemu operacyjnego (login:). Jeśli
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zmienimy konsolę na trzecią, czwartą, itd. zmieni się numer konsoli z tty2
na tty3, tty4, itd. Na pierwszej konsoli (tty1) widoczne są komunikaty ze
startu sytemu, a znak zachęty do zalogowania się znajduje się na dole ekranu.

Wróćmy na drugą konsolę i zalogujmy się. Wpisujemy nazwę użytkow-
nika (login name) i [Enter], a następnie hasło. Uwaga, podczas wpisywania
hasła w konsoli tekstowej, może wydawać się, że komputer się ”zawiesił”, bo
nie pojawiają się żadne kropki, gwiazdki ani inne znaczki sugerujące, np.
długość hasła. Takie zachowanie jest typowe dla systemów unixowych, gdzie
duży nacisk kładziono na bezpieczeństwo systemu. Podejrzenie długości ha-
sła zwiększa bowiem szanse na jego odgadnięcie. Po pomyślnym wprowadze-
niu hasła powinniśmy zobaczyć na ekranie widok podobny od tego:

win01 login: s24000
Password:
Warning: your password will expire in 145 days
Last login: Tue Sep 14 12:48:29 CEST 2010 on tty1
Linux win15 2.6.26-2-amd64 #1 SMP Thu Sep 16 15:56:38 UTC 2010 x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
s24000@win01:~$

Jest to tzw. motd, czyli komunikat, powitanie lub inne informacje od
administratora komputera. Poza znanym już komunikatem o ważności hasła,
w drugiej linii powitania znajduje się informacja, kiedy ostatnio użytkownik
logował się do tego komputera. Ostania linia powyższego listingu to wiersz
poleceń, z angielskiego prompt. Mrugający kursor zachęca do wydawania
komend, czyli uruchamiania programów. Programy okienkowe mają zwykle
wiele opcji, ale użycie wiersza poleceń daje w Linuxie ogromne możliwości
pracy w systemie.

W rozdziale 5 można zapoznać się z przedstawionymi komendami sys-
temu Linux. Teraz tylko omówimy jeden przykład. Uruchamianie progra-
mów, czyli wydawanie komend, poleceń polega na wpisaniu nazwy programu,
ewentualnie opcji czy argumentów i zatwierdzeniu Enterem, który będziemy
opuszczali w tekście. Na początek spróbujmy wydać polecenie w i [Enter]

s24000@win01:∼$ w

Na ekranie powinien pojawić się wydruk podobny do tego poniżej:

11:50:58 up 5 days, 15:03, 4 users, load average: 1,00, 1,00, 1,00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
s24000 tty2 - 11:50 0.00s 0.00s 0.00s w
s24000 tty7 :0 11:50 8.00s 1.06s 0.04s x-session-manag
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Pierwsza linia pokazuje bieżący czas na komputerze, kiedy został urucho-
miony komputer, ilu jest zalogowanych użytkowników i jakie jest obciążenie
komputera w poprzedniej minucie, w 5 i 15 ostatnich minutach. W pozosta-
łych liniach jest informacja o tym, kto jest zalogowany (USER), skąd i/lub
z jakiej konsoli (TTY), kiedy się zalogował dany użytkownik (LOGIN@), jak
długo pozostaje bezczynny (IDLE), czas zużyty przez wszystkie procesy uru-
chomione na tej konsoli (JCPU), czas (PCPU) zużywany przez proces bieżący
(WHAT). Jak widać użytkownik o nazwie s24000 zalogowany jest dwukrotnie,
na konsoli 2 (tty2) oraz na 7 (tty7). Na drugiej konsoli uruchomił program
w, a na siódmej działa X serwer. Jak przełączyć się z powrotem do trybu
graficznego? Wystarczy wcisnąć klawisze [Alt]+[F7].

Czasem zdarza się, że podczas wylogowywania z systemu znikają paski
narzędzi, a cały proces jakby zatrzymuje się i tryb graficzny nie chce się za-

zawieszenie
systemu
X Window

mknąć. Dzieje się tak, gdy użytkownik przekroczy ograniczenia dyskowe,
czyli quotę. Serwer X musi zapisać w katalogach domowych użytkownika
informacje o stanie sesji, ewentualne komunikaty o błędach, itd. Jeśli nie
ma miejsca w katalogu, wówczas pozostaje ”zabić X’y” kombinacją klawiszy
[Ctrl]+[Alt]+[Backsapce]. W ten sposób użytkownik został wylogowany
z systemu, co oczywiście nie rozwiązuje problemu quoty, to zostanie wyja-
śnione w rozdziale 5. Wróćmy teraz na drugą konsolę i jeszcze raz wydajmy
polecenie w. Powinien pojawić się wydruk podobny do tego:

11:51:00 up 5 days, 15:05, 4 users, load average: 1,00, 1,00, 1,00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
s24000 tty2 - 11:50 0.00s 0.00s 0.00s w

Aby wylogować się z trybu tekstowego należy wydać komendę exit. Kiedy
widzimy ponowną zachętę do logowania, jesteśmy wylogowani z tej konsoli.
Gdy zalogowaliśmy się na kilku konsolach, należy z każdej się wylogować, aby
zakończyć pracę. Oczywiście jeśli użytkownik zastanie w pracowni komputer
w trybie tekstowym Linuxa, prawdopodobnie nie ma potrzeby restartowania
go. Wystarczy przełączyć się na konsolę graficzną, czyli [Alt]+[F7].

Inne przydatne na początek komendy zostały opisane w rozdziale 5. W
trybie graficznym możemy korzystać z okienkowych terminali, aby używać
programy wywoływane z linii komend. Dalej jeśli będziemy pracować w ter-
minalu, to właśnie w jego graficznej wersji. Wróćmy zatem do X’ów.

3.2 KDE

W poprzednim rozdziale opisano logowanie i podstawowe elementy pracy w
GNOME. Jest to obecnie domyślne środowisko graficzne w naszej pracowni.
Innym dużym środowiskiem graficznym dostępnym w pracowni jest KDE.
Jest to projekt napisany w oparciu o biblioteki graficzne Qt. KDE rów-
nież posiada własny zestaw programów zintegrowanych z tym środowiskiem,
np. przeglądarka internetowa i menadżer plików Konqueror, pakiet biurowy
Koffice, itp.

23



Aby zmienić środowisko graficzne i zalogować się do KDE najwygodniej
jest to zrobić, zanim zalogujesz się do systemu. Na ekranie powitalnym
linuksa, na dole ekranu mamy do dyspozycji trzy menu: Język, Sesja, Ope-
racje. W pierwszym z nich można zmienić domyślny język polski na inny.
Kliknij na menu Sesja, otwarte okno powinno wyglądać podobnie jak na
rysunku 11:

Rysunek 11: Menu Sesja ekranu powitalnego

Domyślną sesją jest ”Ostatnia sesja”, a więc w naszym przypadku jeśli
nic nie zmienimy, zalogujemy się do GNOME. Zwróćmy uwagę, że oprócz
GNOME i KDE do wyboru mamy jeszcze dwa inne środowiska graficzne,
IceWM i TWM. Często określane są mianem ”lekkich menadżerów”, bo mają
małe wymagania sprzętowe i działają szybciej. Dzięki temu doskonale spraw-
dzają się na starszych komputerach z wolniejszym procesorem i mniejszą ilo-
ścią pamięci RAM. Nie zamykają one oczywiście listy dostępnych menadże-
rów i nie będziemy omawiać ich szczegółowo, ale warto mieć tego świadomość.
Linux zwykle dostarcza wielu rozwiązań jednego zagadnienia, a użytkownik
może wybrać jedno i dostosować je do swoich potrzeb. Podobnie jest z me-
nadżerami okien systemu X Window.

Zaznaczamy pole KDE i zatwierdzamy wybór klikając na [Zmiana Sesji].
Powinno pojawić się okno dialogowe z pytaniem, czy KDEma być domyślnym
środowiskiem. Na początek proponujemy wybrać [Tylko dla tej sesji].
Po komunikacie o ważności hasła pojawi się kreator ”KDE - Personalizer”,
który pozwoli w kilku krokach skonfigurować środowisko KDE. Domyślne
wartości są na początek zupełnie wystarczające i nasza rola sprowadza się
do klikania [Dalej] lub [Zakończ]. Wszystkie zebrane teraz informacje za-
pisywane są do plików konfiguracyjnych w katalogu domowym użytkownika
i więcej system nie będzie o to pytał. W przyszłości, aby zmienić ustawie-
nia domyślne, wystarczy uruchomić program ”Menager konfiguracji KDE”
z menu System. Standardowy Pulpit KDE wygląda podobnie jak na ry-
sunku 12, który dodatkowo w naszym przykładzie przedstawia otwarte już
menu główne KDE.
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Rysunek 12: Pulpit KDE z otwartym menu głównym

Pierwsza ikona na pasku narzędzi z literą K na kole zębatym to wła-
śnie menu główne. Podobnie jak w GNOME, programy są pogrupowane
według funkcji, np. ”Biuro”, ”Gry” czy ”Internet”. Ostatnie pole ”Zakończ
pracę” pozwala wylogować się z systemu lub uruchomić komputer ponownie.
Obok menu KDE znajduje się skrót do ”Katalogu domowego”, dalej skrót do
przeglądarki internetowej Konqueror. Pola oznaczone 1,2,3,4 to przełącznik
wirtualnych pulpitów, który domyślnie w KDE ma kształt kwadratu, a wir-
tualne pulpity są ponumerowane.

Otwórz ”Katalog domowy”, okno powinno wyglądać podobnie jak rysunku
poniżej:

Rysunek 13: Przeglądarka plików Konqueror

Jest to zintegrowana przeglądarka plików i przeglądarka internetowa Ko-
nqueror. W twoim katalogu zapewne znajdują się jedynie foldery Desktop
i Mail, tu w przykładzie jest jeszcze folder public_html, o którego roli do-
wiesz się rozdziale 6. Korzystanie z przeglądarki Konqueror jest proste: za
pomocą przycisków ”w tył” lub ”w górę” można przejść do katalogu nad-
rzędnego, albo wrócić do swojego katalogu przyciskiem ”powrót”. Na uwagę
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zasługuje pole Adres, w którym znajduje się adres Twojego katalogu domo-
wego. Jest to ścieżka bezwzględna do tego katalogu. Zwróćmy uwagę, że w
Linuxie w ścieżce dostępu katalogi oddziela się ukośnikami (ang. slash).

W Linuksie jest nieco inna organizacja katalogów i urządzeń. Nie ma
żadnego ”dysku C” a katalog główny oznacza się znakiem /. W katalogu
głównym znajdują się różne podkatalogi, m.in. katalog home. Zapisuje się to
jako /home. W katalogu home jest katalog s, co zapisujemy jako /home/s,
itd.

Ponieważ jest to zintegrowana przeglądarka, w polu Adres możemy wpi-
sać również adres strony www. Aby się jednak połączyć ze stroną zabez-
pieczoną, podobnie jak w przypadku przeglądarki Iceweasel musimy ustawić
proxy server. Wybierz z menu ”Ustawienia” opcję ”Konfiguracja przeglądarki”
i wpisz odpowiedni adres:

Rysunek 14: Ręczna konfiguracja proxy w Konquerorze

Aby uruchomić przeglądarkę Iceweasel’a wybierz z menu KDE grupę ”In-
ternet” i odszukaj program. Iceweasel jest niezależny od środowiska graficz-
nego i wystarczy go raz skonfigurować, aby korzystać z ustawień pod KDE
lub GNOME.

Na pulpicie jeszcze znajduje się ”Kosz”. Mimo, że każde środowisko ma
oddzielne katalogi i pliki konfiguracyjne, to akurat Pulpit to jeden i ten
sam katalog widziany jako katalog Desktop w katalogu domowym. Jeśli
będziemy pracować raz w jednym środowisku, raz w drugim, to mogą nam
się powtarzać niektóre ikony na pulpicie. Jak pamiętamy, w środowisku
GNOME na pulpicie była np. ikona ”Kosza”. Oba środowiska mają własny
skrót do ”Kosza” i stąd powtarzające się ikony.
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3.3 Logowanie do Windowsa

Jak wspomniano wcześniej, na komputerach w pracowniach zainstalowane
są dwa systemy operacyjne, Linux i Windows. Domyślnym systemem jest
Linux i jeśli chcemy zalogować się do Windowsa, należy uruchomić ponownie
komputer (inaczej zrestartować lub zresetować). Aby to zrobić bezpiecznie
należy po włączeniu i ”obudzeniu” monitora, wybrać z menu ”Operacje” do-
stępnego w lewym dolnym rogu ekranu powitalnego linuxa pole ”Ponowne
uruchomienie komputera”:

Rysunek 15: Menu Operacje ekranu powitalnego

Jeśli użytkownik jest już zalogowany do Linuksa, należy wybrać opcję
”Zakończ pracę” z menu głównego i zatwierdzić ”Uruchom ponownie kompu-
ter”.

Najpierw na ekranie będziemy mogli zaobserwować komunikaty syste-
mowe towarzyszące zamykaniu systemu. Po chwili komputer zaczyna po-
nownie startować i na ekranie pojawia się okno z listą dostępnych systemów
operacyjnych. Jest to okno programu grub, boot menagera. Wówczas na-
leży klawiszami ”strzałka w dół/w górę” na klawiaturze wskazać Windowsa
i zatwierdzić Enterem.

W zależności od wersji Windowsa, pojawi się właściwy ekran logowa-
nia. Na przykład Windows Vista ”pamięta”, kto ostatni się logował i należy
kliknąć na [Inny użytkownik], w Windows XP należy wcisnąć klawisze
[Ctrl]+[Alt]+[Del] i dopiero wówczas pojawi się okno logowania. Nazwa
użytkownika i hasło jest takie samo jak do linuxa.

Wszystkie komputery w pracowniach studenckich pracujące pod Window-
sem podłączone są do jednej domeny, WIN. Wykorzystano w tym celu serwer
samba, linuksowy odpowiednik serwera Windows NT. Zwykli użytkownicy
mają konto w domenie i tylko do domeny mogą się zalogować. Lokalnie
jedynie administrator systemu posiada swoje konto.

Zwróćmy uwagę, że jeśli jest uruchomiony Windows, a chcemy pracować
w Linuksie, nie ma potrzeby logowania się, aby ponownie uruchomić kom-
puter. W prawym dolnym rogu powinna być widoczna ikona ”Stop”, a jeśli
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nie, to wystarczy wcisnąć klawisze [Ctrl]+[Alt]+[Del]. Dostępna opcja
”Uruchom ponownie komputer” pozwala przełączyć się do Linuxa. Linux
uruchamia się domyślnie po restarcie komputera.

Windows ciągle jest najpopularniejszym systemem operacyjnym na kom-
puterach domowych i z pewnością w mniejszym lub większym stopniu jest
znany użytkownikowi. Omówimy tu jedynie fakty specyficzne dla naszej kon-
figuracji sieci.

Na pulpicie znajduje się ikona przeglądarki internetowej Firefox. Podob-
nie jak w Linuxie, należy ją skonfigurować, zwłaszcza należy ustawić proxy
serwer, jeśli zamierzamy odwiedzać strony szyfrowane, czyli takie, których
adres zaczyna się od https://. Okno konfiguracyjne Firefoksa jest identyczne
jak w przypadku Icesweasela, ale w Windowsie należy menu ”Opcje” szukać
w menu ”Narzędzia”.

Pod Linuksem, niezależnie od środowiska graficznego, użytkownik po za-
logowaniu znajduje się w swoim katalogu domowym. Windows, mimo że
konto jest ”sieciowe”, zakłada dla każdego użytkownika tzw. profil, na każdym
komputerze osobno. Jest to np. katalog C:Windows\Użytkownicy\s24000.
Można w nim co prawda zapisywać dane, ale jest to katalog lokalny oraz
pełni rolę katalogu tymczasowego i dane są kasowane.

Dzięki sambie, każdy użytkownik ma dostęp do swojego katalogu domo-
wego sieciowego, umieszczonego na linuksowym serwerze plików. Z menu

Windows:
zapisywanie
dokumentów

”Start” wybieramy ”Komputer”. Oprócz dysku C: oraz napędu DVD, na dole
widoczny jest jeszcze dysk sieciowy H://studentka... To właśnie na kompu-
terze o nazwie studentka.math.uni.wroc.pl, IP 192.168.12.108 znajdują się
fizycznie dyski twarde, na których założone są katalogi domowe studentów,
które w Windowsie mapowane są jako dysk H: a w linuksie widziane jako
katalogi domowe. Dzięki wykorzystaniu samby, użytkownik również w Win-
dowsie nie jest przywiązany do jednego komputera, bo na każdym widzi swoje
dokumenty. Zaleca się zapisywanie dokumentów do katalogu sieciowego na
studentce.

Aby zalogować się z Windowsa na serwerze studenckim chaos, również
z naszej pracowni należy użyć programu np. putty.exe opisany w roz-
dziale 2.4.

Do kopiowania plików z Windowsa, ale tylko z domowego komputera na
serwer chaos, można użyć darmowego programu Winscp.exe. W pracowni
nie ma to specjalnie sensu, bo po prostu kopiujemy pliki na dysk H:, aby
mieć do nich dostęp na innym komputerze/systemie. Program Winscp.exe
został opisany w części 1 skryptu.
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4 Katalog domowy

4.1 Przeglądarka plików

Na pulpicie GNOME zaraz po zalogowaniu się po raz pierwszy widoczne są
trzy ikony. Są to ”Komputer”, ”Folder domowy” oraz ”Kosz”, (rysunek 2).
Po kliknięciu na ”Folder domowy” w okienku zobaczymy dwa podkatalogi,
Desktop, czyli Pulpit i Mail, jeśli użytkownik logował się do poczty:

Rysunek 16: Przeglądarka plików GNOME z ustawieniami domyślnymi (okno po
lewej) i zmodyfikowana (okno po prawej)

Katalog domowy to nic innego jak jeden z katalogów w strukturze ka-
talogów systemu, którego użytkownik jest właścicielem i ma do niego pełne
prawa, tzn. może zmieniać jego zawartość poprzez zakładanie i usuwanie
podkatalogów i plików. Katalogi domowe studentów w naszej sieci znaj-
dują się na komputerze, zwanym serwerem plików. Jest to komputer o na-
zwie studentka.math.uni.wroc.pl i adresie IP: 192.168.12.108, o czym
wspominaliśmy przy okazji logowania się do Windowsa (rozdział 3.3). Dzięki
protokołowi NFS (Network File System) katalogi domowe użytkowników eks-
portowane są z serwera plików i montowane na wszystkich komputerach w
pracowni i na chaosie. W ten sposób student nie jest przywiązany do kon-
kretnego komputera, bo na każdym ”widzi” swoje zgromadzone dokumenty.
Po zalogowaniu się do systemu użytkownik domyślnie pracuje w katalogu
domowym. Może tu zakładać katalogi i pliki, może zmieniać ich zawartość,
itd. Ponadto regularnie tworzone są kopie zapasowe (ang. backup) katalogów
domowych studentów.

Jeśli klikniemy w lewym dolnym rogu okienka otworzy się menu z listą
katalogów nadrzędnych: /, home, s2, 2010. Zwróćmy uwagę na katalog o
nazwie /. Jest to katalog główny, który zawiera wszystkie inne katalogi. W
katalogu głównym jako jeden z podkatalogów, znajduje się katalog home, z
podkatalogiem s2, który z kolei zwiera m.in. katalog 2010. W katalogu 2010
znajduje się katalog domowy użytkownika s24000. Jeśli wskażemy np. ka-
talog 2010, otworzy się dodatkowe okno, w którym widoczne będą katalogi
innych użytkowników, których konta zostały akurat założone w roku 2010.
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W naszej sieci mamy wielu użytkowników, więc aby zachować jako taki po-
rządek, zakładane są podkatalogi dla poszczególnych roczników studentów,
co widać w oknie po otwarciu katalogu s2. Trudno było zmieścić wszystkie
katalogi domowe studentów na jednym dysku twardym. Wykorzystujemy
więc dwa dyski montowane do systemu jako katalogi s i s2, co widać jak
wskażemy katalog home. Katalog główny /, po angielsku nazywa się root,
co tłumaczy się jako korzeń. W katalogu głównym oprócz katalogu home
znajdują się katalogi systemowe:

bin dev home lost+found mnt proc sbin sys usr
boot etc lib media opt root srv tmp var

Katalogi bin, opt, sbin i usr zawierają programy i aplikacje, ale np.
te które są w sbin, mogą być uruchamiane przez administratora. W ka-
talogu etc znajdują się pliki konfiguracyjne systemu. W katalogach media
i mnt montowane są nośniki zewnętrzne, np. pendrive, CD-ROM. Katalog
lib zawiera systemowe biblioteki współdzielone (shared libraries), a var pliki
systemowe takie, których zawartość często się zmienia (ang. variable). W
katalogu root administrator przechowuje swoje podręczne pliki. Oprócz ka-
talogu domowego, użytkownik może zapisywać swoje dokumenty do katalogu
tmp (ang. temporary). Dokumenty tu zapisane nie obciążają ograniczenia
dyskowego, ale też nie są archiwizowane. Wręcz przeciwnie, w zależności od
konfiguracji systemu zawartość katalogu tmp jest kasowana po każdym re-
starcie komputera. Jak nazwa wskazuje, jest to katalog tymczasowy i służy
do zapisania pliku na chwilę, np. jeśli potrzebujemy pobrać większy plik z
internetu. Należy go potem skopiować na pendrive’a lub na płytę i usunąć.

Aby nadać programowi nautilius wygląd przeglądarki (rysunek 16 po
prawej), należy z menu ”Edycja” wybrać ”Preferencje” i w zakładce ”Zacho-
wanie” zaznaczyć kwadrat ”Otwieranie w oknie przeglądarki”. Taki wygląd
przeglądarki jest bardzo podobny do tego, który omówiono przy okazji lo-
gowania się do KDE w rozdziale 3.2. Dzięki temu zaoszczędzimy na pewno
liczbę otwieranych okien.

4.2 Pliki i katalogi ukryte

Pliki i katalogi ukryte w Linuxie to takie, których nazwy zaczynają się od
znaku kropki. Domyślnie nie są one wyświetlane w przeglądarce plików i aby
je wyświetlić należy w menu ”Widok” zaznaczyć pole ”Wyświetlanie ukry-
tych plików”. Najczęściej w plikach i katalogach ukrytych umieszczone są
pliki konfiguracyjne programów, które użytkownik uruchamiał. Przykładem
są katalogi .gnome czy .kde zawierające konfiguracje środowisk graficznych
GNOME i KDE. Inny przykład to katalog .mozilla, gdzie znajdują się pliki
konfiguracyjne przeglądarki internetowej, zapisane zakładki, itd. A pliki
.bashrc czy .bash_profile, również ukryte, służą do konfiguracji konta
użytkownika i tzw. powłoki. Ponieważ pliki ukryte nie są domyślnie wyświe-
tlane, dzięki temu trudniej je na przykład niechcący usunąć.
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Zwykle sama konfiguracja programu nie nastręcza wielu kłopotów, jak
pamiętamy uruchomienie KDE wymagało kilkukrotnego kliknięcia przycisku
”Dalej”, a domyślne ustawienia są zupełnie wystarczające do pracy. Jednak
już usunięcie katalogu .mozilla pozbawi nas np. wszystkich zapisanych do
tej pory adresów stron internetowych i ustawień serwera proxy w przeglądarce
Iceweasel.

4.3 Prawa dostępu

Z menu ”Widok” wybieramy ”Widok Listy”. Domyślnie wyświetlane są pola
nazwa, rodzaj, rozmiar i data modyfikacji katalogu bądź pliku. Podobnie jak
w widoku ikon przed chwilą, w polu nazwa widoczne są ikony symbolizujące
katalog bądź plik.

Mając otwarte okienko ”Folder domowy” z menu ”Modyfikuj” wybieramy
”Właściwości/Preferencje” i klikamy zakładkę ”Układ Kolumn”. Po kliknięciu
na pole ”Uprawnienia” pojawi się dodatkowa kolumna opisująca uprawnienia
do plików i katalogów, inaczej mówiąc prawa dostępu do plików i katalogów.
Spójrzmy na linię zawierającą katalog Desktop. W kolumnie ”Uprawnienia”
powinno być:

drwxr-xr-x

znak znaczenie
d katalog
- plik
l dowiązanie symboliczne
b urządzenie blokowe
c urządzenie znakowe
p FIFO
s gniazdo

Pierwszy znak, w tym wypadku litera d ozna-
cza, że obiekt kryjący się pod nazwą Desktop to ka-
talog (directory). Jeśli w tym miejscu stoi znak -
(minus), oznacza to plik. Przy czym nie ma zna-
czenia co zwiera plik, może to być plik binarny
bądź tekstowy. Jako pierwszy znak można również
spotkać literę l, co oznacza dowiązanie symboliczne
(link), inaczej skrót. Przeglądając katalogi syste-
mowe można spotkać jeszcze specjalne pliki blokowe
(b), specjalne pliki znakowe (c), specjalny plik wej-
ścia/wyjścia FIFO (p), specjalne gniazdo - socket (s).

Pozostałe znaki rwxr-xr-x należy podzielić na trzy grupy rwx, r-x, r-x.
Każda ”trójka” określa uprawienia do pliku poszczególnych użytkowników.
Pierwsza trójka oznacza uprawnienia właściciela pliku (u), druga trójka ozna-
cza uprawnienia użytkowników należących do tej samej grupy co właściciel
pliku (g), ostatnia trójka oznacza uprawnienia do pliku pozostałych użyt-
kowników systemu (o).

Litery r, w, x lub - występujące w każdej ”trójce” są uszeregowane. Znak r
stojący na pierwszym miejscu oznacza prawo do czytania (read). Na drugim
miejscu znak w oznacza prawo do pisania (write), a znak minus oznacza
brak tego uprawnienia, prawo do wykonywania x (execute) stoi na trzecim
miejscu. Używane oznaczenia zebrano w tabeli poniżej:
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- brak danego uprawnienia
r (read) prawo do odczytu pliku
w (write) prawo do zapisu pliku, również kasowania
x (execution) prawo do wykonywania pliku.
u (user) właściciel pliku
g (group) grupa, do której należy właściciel pliku
o (other ) pozostali użytkownicy systemu
a (all) wszyscy użytkownicy

Bardzo istotne jest prawo do zapisu, gdyż umożliwia ono modyfikację za-
wartości pliku lub katalogu, łącznie z usuwaniem. Prawo do odczytu jest
oczywiste, ale co oznacza prawo do wykonywania? Trochę historii: w syste-
mie operacyjnym Dos stosowana była tzw. reguła 8.3 do nazywania plików
i katalogów. Oznaczało to, że plik mógł mieć ośmio-znakową nazwę i trzy-
znakowe rozszerzenie. Trzy rozszerzenia nazwy pliku były wyróżnione i za-
rezerwowane dla plików wykonywalnych. Były to .com, .exe i .bat. I choć
system pozwalał na opuszczenie rozszerzenia podczas wydawania komendy,
to tylko pliki tych typów mogły być uruchomione. W Linuxie nie ma czegoś
takiego jak rozszerzenie, po którym system rozpoznaje, czy plik jest progra-
mem czy nie. Jedynym atrybutem, który umożliwia systemowi uruchomienie
pliku jest atrybut x. Aby mieć prawo przeglądania zawartości katalogu po-
trzebujemy uprawnień r-x, w przypadku pliku para r-x oznacza prawo do
wykonania pliku.

Zatem podsumowując: Desktop to katalog, do którego właściciel ma pełne
uprawnienia, może wyświetlać jego zawartość, może zmieniać jego zawartość,
czyli tworzyć w nim pliki i podkatalogi, może je również usuwać. Grupa do
której należy właściciel może wyświetlać zawartość tego katalogu, podobnie
pozostali użytkownicy systemu.

Jeszcze raz z menu ”Modyfikuj” wybieramy Właściwości/Preferencje i kli-
kamy zakładkę ”Układ Kolumn”. Po kliknięciu na pole "uprawnienia ósem-
kowo". W nowej kolumnie w linii opisującej katalog Desktop widzimy wpis
755.

r = 4
w = 2

+ x = 1
7

Każda z cyfr liczby 755 opisuje prawa do pliku po-
szczególnych użytkowników systemu. Pierwsza cyfra opi-
suje prawa właściciela pliku, druga cyfra opisuje praw
grupy, do której należy właściciel i trzecia cyfra opisuje
prawa pozostałych użytkowników. Liczbowo prawo od-
czytu ma wartość 4, prawo zapisu ma wartość 2, a prawo

do wykonania ma wartość 1. Stąd poszczególne cyfry to suma praw poszcze-
gólnych użytkowników. Właściciel katalogu Desktop ma uprawnienia równe
7, grupa ma uprawnienia 5, podobnie pozostali użytkownicy mają uprawnie-
nia 5.

Spójrzmy na katalog Mail, który ma uprawnienia drwx––––––, co ósem-
kowo odczytujemy jako 700. Zarówno pierwszy jak i drugi zapis oznacza, że
właściciel ma pełne prawa do katalogu pocztowego i tylko on. Ani grupa,
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ani nikt inny nie ma żadnych praw dostępu. Takie ustawienia są domyślne
dla folderów pocztowych. Jeśli zapisujemy listy lub załączniki pocztowe na
dysku, to również mają takie uprawnienia. Dzięki temu cała poczta jest
poufna.

Jakie uprawnienia otrzymują nowo tworzone pliki i katalogi? Kliknij
prawy przycisk myszy w oknie przeglądarki plików i z menu podręcznego
wybierz ”Utwórz katalog”. Nazwij go np. TEST. Kliknij jeszcze raz prawy
przycisk w oknie przeglądarki i ”Utwórz dokument”, a następnie wybierz
”Pusty plik”. Nazwij go np. test. Nowo zakładane katalogi mają domyślnie
uprawnienia drwxr-xr-x, a pliki -rw-r–-r–-.

4.4 Zmiana praw dostępu do plików i katalogów

W oknie ”Folder domowy” wracamy do widoku ikon. Kliknięcie prawym przy-
ciskiem myszy na białym polu pomiędzy folderami włączy podręczne menu,
z którego wybieramy ”Właściwości”. Z zakładki ”Proste” dowiadujemy się
na przykład, gdzie jest położony w systemie plików katalog domowy. Kli-
kamy na zakładkę ”Uprawnienia”, okno powinno wyglądać podobnie jak na
rysunku:

Rysunek 17: Prawa dostępu do pliku test

Zakładka zawiera trzy sekcje: Właściciel, Grupa i Inni. Widzimy, że
właściciel (login name oraz Imię i Nazwisko użytkownika) może ”Tworzyć
i usuwać pliki”. Są to maksymalne uprawnienia, a zapis oznacza, że właści-
ciel ma pełne prawa do folderu, czyli rwx, albo 7 ósemkowo. Jak widać lista
jest rozwijana i możemy zmienić uprawnienia, jednak w przypadku folderu
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domowego to nie jest najlepszy pomysł i lepiej nie odbierać sobie przywileju
pisania do własnego katalogu. Dostępne możliwości dla właściciela to ”Tylko
wyświetlanie plików” oraz ”Dostęp do plików” Domyślna grupa do której na-
leży użytkownik to grupa ”student”. Domyślne uprawnienia dla grupy to
”Dostęp do plików”, co oznacza, że każdy członek grupy ”student” ma prawo
wyświetlać zawartość katalogu i skopiować jego zawartość do swojego kata-
logu. Można grupie przyznać prawo do pisania w naszym katalogu (”Tworze-
nie i usuwanie plików”) lub pozbawić wszelkich uprawnień (”Brak”). Podobnie
jest w przypadku pozostałych użytkowników systemu, pole ”Inni”. Nie jest
to jednak ani bezpieczne ani zalecane ustawienie. W przypadku pliku, aby
nadać uprawnienie do jego wykonywania, należy zaznaczyć w polu ”Wyko-
nywanie” opcję ”Zezwól na wykonanie pliku jako programu”. Na koniec jeśli
chcemy, aby nowe prawa dostępu miały również podkatalogi zawarte w kata-
logu, należy kliknąć na [Zastosuj uprawnienia do zawartych plików].

Znacznie lepszym pomysłem jest ograniczenie uprawnień innym, ale tu też
trzeba uważać. Jeśli zamierzasz stworzyć własną stronę internetową w sieci
IM, katalog domowy musi być widoczny dla wszystkich. Ewentualne ”poufne”
pliki należy umieścić w podkatalogu i do niego ustawić tak uprawnienia, aby
tylko właściciel miał do niego dostęp. Oczywiście administrator sieci ma
dostęp do wszystkich zasobów.

Zostawmy domyślne uprawnienia do katalogu domowego, sprawdźmy na-
tomiast jakie są uprawnienia do katalogu Mail. W tym celu należy zamknąć
okno ”Właściwości” i kliknąć prawy przycisk myszy na ikonie folderu Mail.
Wybieramy znowu ”Właściwości” i zakładkę ”Uprawnienia”. Widzimy, że tym
razem tylko właściciel ma pełne prawa do katalogu ”Tworzenie i usuwanie pli-
ków”, pozostali natomiast, Grupa i Inni nie mają żadnych praw. Wszystkie
pliki i foldery zawierające pocztę czy zapisane na dysku załączniki z poczty,
mają takie uprawnienia jako domyślne. W ten sposób nasza poczta jest
chroniona przed współużytkownikami. My pobawmy się za to we wścibskich
użytkowników. W lewym dolnym rogu okna ”Folder domowy” wybieramy z
rozwijanej listy katalog nadrzędny, w otwartym oknie wybieramy dowolnego
użytkownika i sprawdzamy, czy posiada katalog Mail. Spróbujmy obejrzeć
jego zawartość. Udało się?

W poprzednim podrozdziale założyliśmy katalog TEST. Otwórz okno ”Wła-
ściwości” dla tego katalogu. Odbierz grupie i pozostałym użytkownikom
wszystkie prawa do tego katalogu, czyli wybierz ”Brak” z rozwijanej listy.
Poproś innego użytkownika, aby obejrzał zawartość Twojego katalogu TEST.

Utworzyliśmy również plik o nazwie test. We ”Właściwościach” dodaj
uprawnienia do wykonywania tego pliku. W tym celu należy na zakładce
”Uprawnienia” zaznaczyć pole ”Zezwolenie na wykonywanie pliku jako pro-
gramu”. Zamknij kartę i spróbuj uruchomić ten plik klikając dwukrotnie.
Oczywiście jest to pusty plik i nie pojawi się żaden wynik działania tego
”programu”, ale jeśli z powrotem odbierzesz atrybut wykonywania (x) do
tego pliku, to system otworzy go w edytorze.

O prawach dostępu jest jeszcze mowa w rozdziale 5.
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5 Polecenia linii komend

5.1 Wybór wirtualnego terminala

Czas poznać największą siłę, jaka drzemie w Linuksie, czyli terminal. Moż-
liwość pracy zdalnej, dostęp do wielu użytecznych programów ”nieokienko-
wych”, uruchamianie poleceń z dodatkowymi parametrami, możliwość zarzą-
dzania swoimi procesami czy łatwiejsze diagnozowanie problemów i wykry-
wanie błędów to tylko niektóre cechy pracy w terminalu. Dla tych użytkow-
ników, którzy wychowali się na ”okienkach”, praca w terminalu na początku
może wydawać się trudna. Ale pamiętaj, komputer robi tylko to, co mu zle-
cisz. Postaramy się, aby po przeczytaniu tego rozdziału praca w terminalu
nie stanowiła już problemu.

W rozdziale 3.1 opisano jak przełączyć się z trybu graficznego do teksto-
wego Linuksa, inaczej do konsoli tekstowej. W środowisku graficznym ist-
nieje wiele programów spełniających rolę tzw. emulatora terminala albo ina-
czej wirtualnego terminala. Do najpopularniejszych należą gnome-terminal,
konsole i xterm. Pierwszy program jest częścią środowiska GNOME, drugi
pochodzi ze środowiska KDE, xterm jest bodaj najstarszym, standardowym
emulatorem terminala dla X Window.

Jeśli pracujemy w GNOME, polecamy gnome-terminal, będziemy mówić
po prostu terminal Aby go uruchomić, wybierz z menu ”Aplikacje” grupę
”Akcesoria” i tam odszukaj program ”Terminal”. Na ekranie powinno pojawić
się okno podobne do tego z rysunku 18:

Rysunek 18: Program gnome-terminal

W dalszej części będziemy opuszczać widok okna, a jedynie przytaczać
wyniki działania poleceń. W terminalu dostępnych są setki programów, wci-
śnij dwukrotnie klawisz [Tab] a przekonasz się ile jest zainstalowanych na
komputerze, na którym pracujesz:

s24000@win01:~$
Display all 2291 possibilities? (y or n)
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Na tym w przykładzie jest 2291 komend! Przedstawimy kilka z nich, nie-
zbędnych do swobodnego korzystania z Linuksa. Będziemy często praco-
wali w terminalu, więc dodaj aktywator do niego do paska menu na pulpicie
GNOME.

5.2 Środowisko użytkownika i praca w sieci

Domyślną powłoką dla użytkowników sieci IM jest bash.

Polecenie w

w Z rozdziału 3.1 znamy już polecenia w oraz exit. Sprawdźmy na początek
pierwsze z nich:

s24000@win01:~$ w
20:25:57 up 7:07, 2 users, load average: 0,43, 0,20, 0,24
USER TTY LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
s24000 tty7 13:20 ?xdm? 14:06 0.04s /usr/lib/gdm/gdm-simple-slave
s24000 pts/1 14:37 1:52m 0.28s 0.28s bash
s24000 pts/2 17:14 0.00s 0.02s 0.00s w
s24000@win01:~$

W drugiej kolumnie jest informacja o tym, w jaki sposób użytkownik
zalogował się do systemu. W tym wypadku pts/1 oznacza, że użytkownik
uruchomił wirtualny terminal. Wirtualny terminal można oczywiście uru-
chomić lokalnie w trybie graficznym, ale również podczas zdalnego logowania
na serwerze użytkownikowi przydzielany jest wirtualny terminal pts. Wtedy
na wydruku programu w pojawia się dodatkowa kolumna FROM z adresem
komputera, z którego zalogowano się.

Jeśli polecenie się wykona i nie ma żadnych komunikatów o błędach, po-
jawia się linia komend i możemy wydawać następne komendy. W dalszych
przykładach będziemy więc pomijać ostatnią linię.

Polecenie man

man Na końcu tego opracowania znajduje się spora lista odsyłaczy, gdzie można
pogłębić swoją wiedzę. O poleceniach powłoki systemu operacyjnego li-
nux wydano wiele książek, choćby nieco stara ”Linux, najlepsze przepisy”,
M. Stutz[11]. Jeszcze więcej informacji można znaleźć w internecie. Tematy
związane z Linuksem na stronach Wikipedii opracowane są bardzo rzetelnie,
np. [12]. Można również skorzystać z dostępnego w terminalu podręcznika
systemowego, po angielsku manual. Aby wywołać manual wydaj komendę
man:

s24000@win01:~$ man
Jakiej strony podręcznika potrzebujesz?

Odpowiedzią na to pytanie jest nazwa programu, o którym chcemy się czegoś
dowiedzieć, a więc na przykład:
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s24000@win01:~$ man w

Na ekranie powinna pojawić się strona podręcznika w:

W(1) Linux User’s Manual W(1)

NAZWA
w - Pokaż kto jest zalogowany i co robi

SKŁADNIA
w [-husfV] [użytkownik]

OPIS
w wyświetla informacje u użytkownikach, zajmujących obecnie maszynę, oraz o
[...]

OPCJE LINII POLECEŃ
-h Nie drukuj nagłówka.
[...]

PLIKI
/etc/utmp informacja o tym, kto jest obecnie zalogowany /proc informacja pro-
cesów

ZOBACZ TKŻE
free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

AUTORZY
w został w całości przepisany przez Charlesa Blake, w oparciu o wersję
Larry’ego Greenfielda <greenfie@gauss.rutgers.edu> i Michaela K. Johnsona
<johnsonm@redhat.com>.

Raporty o błędach ślij do <procps-bugs@redhat.com>

8 Dec 1993 W(1)

Struktura podręczników man jest ustalona i ma kilka stałych elementów.
Pole NAZWA zwykle w jednym zdaniu opisuje, co robi dany program. Pole
SKŁADNIA określa, ile i jakich opcji bądź argumentów przyjmuje polencie. Za-
wiera również listę dostępnych opcji, [-husfV] oraz podaje listę wymaganych
lub opcjonalnych argumentów, [użytkownik]. Argumenty podane w nawi-
sach kwadratowych [] są opcjonalne i można, ale nie trzeba, ich użyć aby
zmodyfikować odpowiednio działanie programu. Beż żadnych opcji polecenie
drukuje listę zalogowanych użytkowników. Jeśli na przykład chcielibyśmy
wydrukować listę zalogowanych osób, ale bez pierwszej linii nagłówkowej,
plecenie wyglądałoby tak:

s24000@win01:~$ w -h
s24000 tty7 13:20 ?xdm? 14:06 0.04s /usr/lib/gdm/gdm-simple-slave --display
s24000 pts/1 14:37 1:52m 0.28s 0.28s bash
s24000 pts/2 17:14 0.00s 0.02s 0.00s w

Zwróćmy uwagę na odstęp pomiędzy nazwą programu a pozostałymi argu-
mentami polecenia. Polecenie w-h (wu minus ha pisane razem) prawdopo-
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dobnie zakończy się błędem, bo system spróbuje uruchomić program o takiej
nazwie.

s24000@win01:~$ w-h
-bash: w-h: command not found

Następne pola zwierają bardziej szczegółowy opis programu (OPIS) oraz
opcji (OPCJE LINII POLECEŃ). Na uwagę zasługuje pole (ZOBACZ TAKŻE), gdzie
wypisano listę programów, których działanie jest podobne. Liczba w na-
wiasie oznacza rozdział podręcznika, w którym należy szukać dodatkowych
informacji, np. free(1) oznacza, że z pierwszego rozdziału strony podręcz-
nika free dowiemy co robi polecenie i jaka jest jego składnia. Domyślnie
uruchamiany jest pierwszy dostępny rozdział podręcznika. Wydając polece-
nie man man, dowiesz się, czego dotyczą następne rozdziały podręcznika i jak
je uruchomić.

W terminalu graficznym za pomocą myszki można w łatwy sposób prze-
wijać czytany dokument, przydatne będą jednak inne funkcje wywoływane
odpowiednimi klawiszami:

[PageDown] lub [Spacja] przewija wyświetlany tekst o jeden ekran do przodu (”w dół”)
[PageUp] przewija wyświetlany tekst o jeden ekran do tyłu (”w górę”)
[<] lub [Home] wyświetla pierwszy ekran tekstu
[>] lub [End] wyświetla ostatni ekran tekstu
[↓] przewija wyświetlany tekst o jeden wiersz do przodu (”w dół”)
[↑] przewija wyświetlany tekst o jeden wiersz do tyłu (”w dół”)
[/wzorzec] przeszukuje wyświetlany tekst ”do przodu” i wyświetla wiersz

zawierający szukany wzorzec
[?wzorzec] przeszukuje wyświetlany tekst ”do tyłu” i wyświetla wiersz

zawierający szukany wzorzec
[b] przewija wyświetlany tekst o jeden ekran do tyłu (”w górę”)
[n] wyświetla następną linię zawierającą wyszukany za pomocą /

lub ? wzorzec
[q] wychodzi z manuala

Powyższe komendy dotyczą wszystkich stron podręcznika systemowego.

Polecenia whoami i hostname

whoami W wierszu poleceń od razu rozpoznajemy swoją nazwę użytkownika i na-
zwę komputera, na którym jesteśmy zalogowani. Zdarza się, że środowisko,
w którym pracujemy jest inaczej zdefiniowane i czasem zachodzi potrzeba
sprawdzenia, jako kto jesteśmy zalogowani:

s24000@win01:~$ whoami
s24000

i na jakim komputerze:
hostname

s24000@win01:~$ hostname
win01

38



Nie zawsze trzeba sięgać po manual. Czasem wystarczy nam, jeśli jest
dostępna szybka pomoc, z angielskiego help. Wystarczy wtedy użyć opcji
––help lub -h.

s24000@win01:~$ hostname --help
Usage: hostname [-v] {hostname|-F file} set host name (from file)

domainname [-v] {nisdomain|-F file} set NIS domain name (from file)
hostname [-v] [-d|-f|-s|-a|-i|-y] display formated name
hostname [-v] display host name

hostname -V|--version|-h|--help print info and exit

dnsdomainname=hostname -d, {yp,nis,}domainname=hostname -y

-s, --short short host name
-a, --alias alias names
-i, --ip-address addresses for the host name
-f, --fqdn, --long long host name (FQDN)
-d, --domain DNS domain name
-y, --yp, --nis NIS/YP domain name
-F, --file read host name or NIS domain name from given file

This command can get or set the host name or the NIS domain name. You can
also get the DNS domain or the FQDN (fully qualified domain name).
Unless you are using bind or NIS for host lookups you can change the
FQDN (Fully Qualified Domain Name) and the DNS domain name (which is
part of the FQDN) in the /etc/hosts file.

Polecenie free

freeWspomniane wyżej polecenie free bez żadnych dodatkowych opcji dru-
kuje na ekranie ilość pamięci fizycznej i swap w kilobajtach (kB).

s24000@win01:~$ free
total used free shared buffers cached

Mem: 6123848 6072528 51320 0 268488 5367968
-/+ buffers/cache: 436072 5687776
Swap: 4891788 40916 4850872

W polu total podana jest całkowita zainstalowana na komputerze pamięć,
w tym przykładzie liczba 6123848 to 6123848 kB czyli, około 6 GB RAM-
u. Zużyte (used) jest 6072528 kB i wolne pozostało jedynie 51320 kB. Do
dyspozycji jest jeszcze pamięć swap. Jest to przestrzeń wydzielona na dysku
twardym komputera, tzw. przestrzeń wymiany, która spełnia rolę pamięci
podręcznej komputera. Mówi się, że komputer swapuje, gdy zrzuca nadmiar
danych z pamięci operacyjnej na dysk twardy.

Polecenie uptime

uptimeTo, co jest drukowane w pierwszej linii polecenia wmożna również uzyskać
za pomocą polecenia:
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s24000@win01:~$ uptime
00:49:34 up 104 days, 14:24, 8 users, load average: 0.42, 0.36, 0.38

Polecenie uname

uname Skoro już zaczęliśmy poznawać komputer, wydaj polecenie:

s24000@win01:~$ uname -a
Linux win01 2.6.35.4 #2 SMP Thu Sep 9 05:09:06 CEST 2010 x86_64 GNU/Linux

Na komputerze win01 zainstalowano 64-bitową wersję Linuxa (x86_64). Za-
instalowane jądro systemu jest nosi numer 2.6.35.4.

Sprawdźmy jeszcze czas systemowy:

s24000@win01:~$ date
pią, 31 gru 2010, 01:01:11 CET

Polecenie finger

finger Dowiedzmy się teraz czegoś więcej o użytkowniku za pomocą polecenia
finger. Użyty bez żadnych argumentów drukuje na ekranie monitora li-
stę zalogowanych użytkowników, podobnie jak w. Argumentem programu
finger może być nazwa konta (login name), imię lub nazwisko użytkownika.
Na początek spróbujmy wyszukać własny login, np.:

s24000@win01:~$ finger s24000
Login: s24000 Name: Anna Nowak
Directory: /home/s2/2011/s24000 Shell: /bin/bash
On since Mon Jan 22 9:18 (CET) on pts/1 from :0.0
No Mail.
No Plan.

Rekord drukowany przez program finger na temat każdego użytkownika
ma ustalony format. W pierwszym polu Login: widzimy login name, którego
”fingerowaliśmy”, w polu Name: jest Imię i Nazwisko użytkownika o poda-
nym loginie. Następnie pole Directory: podaje ścieżkę do katalogu domowego
użytkownika. W polu Shell: podana jest ścieżka dostępu do tzw. powłoki
systemowej, czyli interpretera poleceń. Shell w tym wypadku tłumaczy się
jako powłoka, otoczenie, interpreter i oznacza warstwę pośredniczącą pomię-
dzy jądrem systemu a użytkownikiem. Jak widać użytkownik w naszej sieci
ma konto z dostępem do powłoki, tzn. może po zalogowaniu uruchamiać
programy z linii komend. W przeciwieństwie do, np. konta na gmail.com czy
interia.pl.

Program finger podaje jeszcze informacje od kiedy użytkownik jest zalo-
gowany (On since Mon Jan 22 9:18 (CET) on pts/1...) lub kiedy ostat-
nio się logował (Last login Sun Dec 20 16:21 2009...), czy ma pocztę
(No Mail) i czy ma jakiś plan (No Plan). Informacje o poczcie w naszej sieci
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dostępne są na serwerze, a żeby coś zaplanować należy stworzyć za pomocą
edytora tekstowego plik .plan w katalogu domowym. W pliku powinny się
znaleźć ”plany”.

Polecenie ssh

sshZalogujmy się zatem zdalnie na serwerze. Jak pamiętamy (rozdz. 1.3),
serwer studencki to komputer o nazwie chaos.math.uni.wroc.pl. Komputery
w pracowniach studenckich Instytutu Matematycznego znają ten komputer
jako po prostu chaos, zatem za pomocą polecenia ssh logujemy się:

s24000@win01:~$ ssh chaos
The authenticity of host ’chaos (156.17.86.21)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is ae:b8:2c:b8:ba:d9:2f:f3:2f:b4:b8:34:f9:14:ca:07.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Nazwa programu to skrót The Secure Shell, ”Secure” znaczy bezpieczne,
czyli zaszyfrowane. Jeśli nasz komputer (klient) zaszyfruje dane, to serwer
musi umieć je odszyfrować i vice versa. Przy pierwszej próbie nawiązania
połączenia komputer klient musi pobrać klucz publiczny RSA serwera (do
szyfrowania) i dopisać zdalny komputer do listy zaufanych komputerów. Stąd
na pytanie, które się pojawia, należy odpowiedzieć ”yes”, aby kontynuować
połączenie. Następnie należy wpisać hasło dostępu do chaosa, to samo co do
komputera lokalnego.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ’tierralatina’ (RSA) to the list of known hosts.
Password:

Ponieważ chaos został dodany do listy zaufanych komputerów, więc na-
stępnym razem nie będziemy już pytani o wymianę kluczy. W katalogu
domowym użytkownika pojawił się katalog .ssh a w nim plik known_hosts
zawierający klucze do wszystkich komputerów, z którymi łączy się użytkow-
nik. Jeśli klucz publiczny serwera zmieni się, np. po aktualizacji systemu,
może pojawić się następujący komunikat uniemożliwiający połączenie:

s24000@win01:~$ ssh chaos
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
08:30:a7:0b:aa:09:2b:64:38:81:6b:68:44:6f:fb:27.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/s2/2011/s24000/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/s2/2011/s24000/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for chaos has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
s24000@win01:~$
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W piątej linii od dołu jest dokładny przepis: ”Dodaj do pliku poprawny
klucz RSA”. W następnej linii jest informacja w której linijce pliku jest fał-
szywy klucz, w przykładzie linia pierwsza (:1). Należy usunąć więc pierwszą
linię z pliku /home/s2/2011/s24000/.ssh/known_hosts i ponownie wydać
komendę ssh chaos. Edytory zostały omówione w części 1. skryptu.

Domyślnym użytkownikiem na zdalnym komputerze jest bieżący użyt-
kownik. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany użytkownika, np. podczas logowa-
nia się z domowego komputera, należy podać nazwę użytkownika na chaosie.
Komendy:

ssh -l s24000 chaos.math.uni.wroc.pl
oraz

ssh s24000@chaos.math.uni.wroc.pl

są równoważne. Po zakończeniu pracy należy na chaosie, należy wylogować
się komendą exit.

Polecenie scp

scp Mówiąc o ssh należy wspomnieć o programie do kopiowania plików po-
między komputerami pracującymi w linuksie. Oczywiście w naszej sieci nie
ma potrzeby kopiowania plików z lokalnych komputerów na serwer, bo jak
wiadomo, katalogi domowe są eksportowane przez NFS z serwera plików na
wszystkie komputery dostępne dla studentów. Polecenie scp (od angielskiego
secure copy) będzie przydatne dla tych użytkowników, którzy na przykład na
domowym komputerze mają linuksa lub skorzystają z dystrybucji Knoppix
(patrz część 1.). Składnia polecenia w skrócie jest następująca:

scp plik s24000@chaos.math.uni.wroc.pl:
gdy kopiujemy plik z komputera domowego na serwer lub:

scp s24000@chaos.math.uni.wroc.pl:plik .
gdy kopiujemy plik z serwera na komputer lokalny.

Oczywiście zamiast słowa plik należy podać nazwę i adres do kopiowanego
pliku. Sprawdź w manualu dostępne opcje (man scp). Zwróć uwagę na znak
”:”. Potem trzeba wpisać hasło dostępowe na zdalny serwer.

Polecenie passwd

passwd Skoro już jesteśmy zalogowani na serwerze, to zmienimy hasło dostępu do
systemu Linux i poczty. Najpierw jednak zastanów się nad nowym hasłem.
Przykład hasła z karteczki otrzymanej od prowadzącego zajęcia lub admini-
stratora, jest przykładem bardzo dobrego hasła. Dobre hasło jest co najmniej
ośmioznakowe, zawiera małe i duże litery, cyfry i inne, dostępne z klawiatury
znaki. Oto sposób jak sobie ”wygenerować” nielosowe hasło. Z ulubionego
lub znanego wiersza, tekstu piosenki czy powiedzenia wybieramy pierwsze
litery lub sylaby, itp. Na przykład ze znanego :
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”Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.”

dostajemy fantastyczne hasło, jeśli weźmiemy tylko pierwsze litery słów i znaki
interpunkcyjne:

L!Om!tjjz;Ictc,ttsd,Kcs.

Zatem wydaj komendę:

s24000@win01:~$ passwd
Enter login(LDAP) password:
Nowe hasło UNIX :
Ponownie podaj nowe hasło UNIX :
LDAP password information changed for s24000
passwd: hasło zostało zmienione

Na początek należy wpisać swoje stare hasło, aby potwierdzić, że to użyt-
kownik zmienia hasło, a nie ktoś inny podczas jego nieuwagi. Uwaga! Pod-
czas wpisywania hasła ekran nie ”reaguje” - podobnie jak podczas logowa-
nia się do konsoli tekstowej jesteśmy chronieni przed podejrzeniem choćby
długości hasła. Stare hasło zatwierdzamy klawiszem [Enter], a następnie
wpisujemy nowe hasło i [Enter]. Jeśli wybraliśmy dobre hasło zostaniemy
poproszeni o powtórzenie nowego hasła. Dzięki temu system zweryfikuje nas,
czy hasło które wpisaliśmy jest tym samym co myślimy, że wpisaliśmy.

Jeśli pojawi się komunikat jak w ostatniej linii, to znak, że od teraz mamy
nowe hasło. Natomiast musimy wymyślić lepsze hasło, jeśli pojawią się np.
takie komunikaty:

BŁĘDNE HASŁO: jest za proste
BŁĘDNE HASŁO: oparte na słowie ze słownika
BŁĘDNE HASŁO: nie zawiera wystarczająco RÓŻNYCH znaków

Podsumujmy, hasło ma być niesłownikowe, co najmniej ośmioznakowe,
ma zwierać litery, cyfry oraz inne znaki dostępne z klawiatury. Nowe hasło
obowiązuje 180 dni od dnia zmiany. Pierwszy komunikat z informacją o
liczbie dni pozostałych do wygaśnięcia pojawi się następnego dnia od daty
zmiany hasła. Hasło jest poufne i tylko użytkownik może z niego korzystać.

Polecenie mutt

muttBędąc zalogowanym na serwerze można również sprawdzić pocztę elektro-
niczną. Jednym z programów jest tekstowy mutt. Po uruchomieniu program
zajmuje cały ekran i domyślnie wyświetla się na czarno, co zostało pominięte
w przykładzie. Na górze jest pasek podpowiedzi: np. klawisz [q] pozwala
zamknąć program, a [m] wysłać nową wiadomość. Poniżej jest lista wia-
domości otrzymanych, na dole przedostatnia linia zawierająca np. ścieżkę
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dostępu do bieżącego folderu, liczbę wiadomości, itd. Ostatnia linia to inte-
raktywna linia dialogowa.

q:Wyjdź d:Usuń u:Odtwórz s:Zapisz m:Wyślij r:Odpowiedz g:Grupie ?:Pomoc
1 Nov 29 Iwona Bojko ( 1) test
2 Dec 12 Anna Nowak (123) zaproszenie
3 Feb 28 Internetowy Sys (323) Internetowy System Zapisów

–-Mutt: /var/mail/s24000 [Msgs:3 1,0K]–-(threads/date)––––––––(all)–-

Za pomocą klawiszy ”strzałka w dół/górę” można wskazać interesujący
nas list i klawiszem [Enter] otworzyć go. Klawiszami [spacja], [Enter],
[Page Up]/[Page Down] można poruszać się w górę/dół listu. Po przeczy-
taniu można strzałkami przechodzić do następnych listów lub klawiszem [q]
powrócić do widoku listy wiadomości.

Aby wysłać nowy list, wciśnij klawisz [m]. W ostatniej linii (dialogowej)
pojawi się pytanie To: (z ang. Do:, w domyśle ”do kogo”). Na początek wyślij
list do siebie, a więc wpisz swój adres pocztowy do naszej sieci. Można wpisać
samą nazwę użytkownika (login name), ale przypominamy o aliasach pocz-
towych Imię.Nazwisko@math.uni.wroc.pl założonych na serwerze dla wszyst-
kich użytkowników. Po zatwierdzeniu klawiszem [Enter] pojawi się pytanie
Subject: (z ang. Temat:), wpisz np.: Test i zatwierdź. Uruchomi się edy-
tor tekstowy nano, w którym należy wpisać treść wiadomości, np. ”To moja
pierwsza próba”:

GNU nano 2.0.7 File: /tmp/fileJst4iQ

To moja pierwsza próba

[ Nowy plik ]

ˆG Pomoc ˆO Zapisz ˆR Wczytaj ˆY Poprz.str. ˆK Wytnij ˆC Bież.poz.

ˆX Wyjdź ˆJ Wyjustuj ˆW Wyszukaj ˆV Nast.str. ˆU UnCut Text ˆT Pisownia

Na dole ekranu w ostatnich dwóch liniach znajduje się lista konteksto-
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wych poleceń. Zapis ˆG oznacza, że należy wcisnąć na klawiaturze znaki
[Ctrl]+[G], itd. Zatem jeśli list jest gotowy, należy zapisać jego tymcza-
sową kopię [Ctrl]+[O] i opuścić edytor [Ctrl]+[X]. Wrócimy do mutt’a,
zwróć uwagę, że zmienił się pasek podpowiedzi: możemy wysłać list [y],
dołączyć załącznik [a] lub zaniechać wysyłania [q]. Poniżej znajduje się
standardowy nagłówek pocztowy. Aby zmienić któreś z pól, należy wcisnąć
klawisz z literą oznaczoną jako duża. Wyślij list wciskając klawisz [y].

y:Wyślij q:Anuluj t:To c:CC s:Subj a:Dołącz plik d:Opis ?:Pomoc
From: Anna Nowak <s24000@math.uni.wroc.pl>

To: Anna Nowak <s24000@math.uni.wroc.pl>
Cc:
Bcc:

Subject: test
Reply-To:

Fcc: =sent
Mix: <no chain defined>

Security: Bez jakiegokolwiek szyfrowania

– Załączniki
- I 1 /tmp/mutt-hera-560-1316-9 [text/plain, 7bit, us-ascii, 0,1K]

– Mutt: Compose [Approx. msg size: 0,1K Atts: 1]––––––––––––––

Po chwili powinien pojawić się list, o ile adres został poprawnie wpi-
sany i ustawienia przekierowania poczty (.forward) na to pozwalają. Uwaga,
należy wcisnąć jakiś klawisz na klawiaturze, najlepiej ”strzałkę”, aby ekran
mutt’a się odświeżył.

Polecenie clear

clearAby wyczyścić terminal ze wszystkich komunikatów przyda się polecenie
clear.

Polecenie reset

resetZdarza się, że w terminalu pojawią się ”krzaki”, zwłaszcza, gdy użytkow-
nik wyświetlił plik binarny. Można też zupełnie nieświadomie można wysłać
na terminal jakiś znak sterujący, który zmienia właściwości terminala utrud-
niając korzystanie z niego. Aby przywrócić domyślne ustawienia terminala,
inaczej mówiąc zresetować go, wystarczy wydać polecenie reset (choć cza-
sem nie widać co się pisze).

Polecenie sudo nie zostało skonfigurowane dla zwykłych użytkowników w
naszej sieci.
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5.3 Zarządzanie plikami

Polecenie ls

ls W terminalu można doskonale zarządzać swoimi plikami i katalogami.
Można zakładać, usuwać pliki i katalogi, wyświetlać ich zawartość, zmieniać
prawa dostępu, itd. Zacznijmy od polecenia ls (skrót od angielskiego list),
które służy do wyświetlania zawartości katalogu:

s24000@win01:~$ ls
Desktop Mail
s24000@win01:~$

Polecenie ls użyte bez żadnych opcji i argumentów listuje zawartość kata-
logu bieżącego i wypisuje tylko nazwy zwykłych plików i katalogów. Tak się
składa, że zaraz po zalogowaniu się do systemu, jeśli wszystko działa popraw-
nie, katalog domowy jest katalogiem roboczym. Podobnie jak w okienkowej
przeglądarce plików, widzimy dwa katalogi: Desktop i Mail.

Polecenie ls ma wiele opcji, które znacznie poszerzają jego możliwości.
Do najbardziej pożytecznych należy opcja -l, tzw. długi listing od angiel-
skiego long. Uwaga, przed minusem jest spacja.

s24000@win01:~$ ls -l
razem 8
drwxr-xr-x 2 s24000 student 4096 paź 8 10:58 Desktop
drwx------ 2 s24000 student 4096 paź 8 11:07 Mail
s24000@win01:~$

W pierwszej kolumnie drukowane są znajome już prawa dostępu do kata-
logów (patrz rozdz. 4.3). W następnej kolumnie znajduje się liczba dowiązań
twardych, czyli liczba skojarzonych z nim katalogów. Każdy katalog ma co
najmniej dwa dowiązania twarde, jedno oznacza jego samego a drugie katalog
do niego nadrzędny. Każde następne dowiązanie wskazuje na jego podkata-
log. W linuxie rozróżnia się jeszcze dowiązania miękkie, inaczej skróty.

W następnych kolumnach mamy właściciela i grupę, do której należy wła-
ściciel. Właścicielem katalogu Desktop jest użytkownik s24000 należący do
grupy student. Popatrzmy na prawa dostępu w pierwszej kolumnie. Właści-
ciel ma pełne prawa (rwx), każdy kto należy do grupy student może przeglą-
dać zawartość katalogu (r-x), podobnie pozostali użytkownicy systemu, np.
prowadzący zajęcia (drugie r-x).

Dalej mamy rozmiar pliku podany w bajtach, czas modyfikacji i na końcu
jest nazwa katalogu lub pliku. W przypadku katalogu w polu ”rozmiar” liczba
4096 oznacza cztery bloki 1024 bajtowe, jakie zajmują wszystkie pliki w tym
katalogu.

Katalog Mail przechowuje pliki pocztowe z pocztą otrzymaną (received),
wysłaną (sent), itd. Wobec tego tylko właściciel katalogu i jego podkatalogów
ma prawo do odczytu i zapisu. Pozostali użytkownicy jak już wspominaliśmy
nie mają żadnych praw.
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Następna przydatna opcja to -a, od angielskiego all, która pokazuje
wszystkie pliki i katalogi, również te ukryte. Zatem:

s24000@win01:~$ ls -al
razem 232
drwxr-xr-x 20 s24000 student 4096 paź 8 11:36 .
drwxr-xr-x 223 root root 4096 sty 20 12:56 ..
-rw-r--r-- 1 s24000 student 220 paź 2 15:56 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 s24000 student 414 paź 2 15:56 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 s24000 student 2227 paź 2 15:56 .bashrc
drwx------ 3 s24000 student 4096 paź 8 10:58 .dbus
drwxr-xr-x 2 s24000 student 4096 paź 8 10:58 Desktop
-rw------- 1 s24000 student 28 paź 8 10:58 .dmrc
drwx------ 4 s24000 student 4096 paź 8 11:36 .gconf
drwx------ 2 s24000 student 4096 paź 8 11:37 .gconfd
drwxr-xr-x 3 s24000 student 4096 paź 8 10:58 .gnome
drwx------ 8 s24000 student 4096 paź 8 11:36 .gnome2
drwx------ 2 s24000 student 4096 paź 8 10:58 .gnome2_private
drwx------ 2 s24000 student 4096 paź 8 10:58 .gnupg
drwxr-xr-x 2 s24000 student 4096 paź 8 10:58 .gstreamer-0.10
-rw------- 1 s24000 student 0 paź 8 11:36 .ICEauthority
drwxr-xr-x 2 s24000 student 4096 paź 8 11:16 .icons
drwx------ 2 s24000 student 4096 paź 8 11:07 Mail
-rw-r--r-- 1 s24000 student 33 paź 8 11:04 .mailboxlist
drwx------ 3 s24000 student 4096 paź 8 10:58 .metacity
drwx------ 4 s24000 student 4096 paź 8 10:58 .mozilla
drwxr-xr-x 3 s24000 student 4096 paź 8 11:36 .nautilus
drwx------ 2 s24000 student 4096 paź 8 10:58 .ssh
drwxr-xr-x 2 s24000 student 4096 paź 8 11:16 .themes
drwx------ 3 s24000 student 4096 paź 8 11:16 .thumbnails
drwx------ 2 s24000 student 4096 paź 8 10:58 .update-notifier
-rw-r--r-- 1 s24000 student 125325 paź 8 11:36 .xsession-errors
s24000@win01:~$

Przypominamy, że pliki ukryte to takie, których nazwa zaczyna się od
kropki. Uwagę zwracają dwa katalogi na szczycie listy, katalog . (”kropka”)
i .. (”dwie kropki”). Pierwszy z nich oznacza katalog bieżący, a drugi kata-
log nadrzędny. Ciągle jesteśmy w katalogu domowym, zatem katalog bieżący
”kropka” jest Twoim katalogiem domowym. Jakie masz uprawnienia do swo-
jego katalogu domowego? A prowadzący zajęcia? Tu sytuacja wygląda tak
samo jak w przypadku katalogu Desktop. No dobrze, a jakie masz prawa do
katalogu nadrzędnego? Kto jest jego właścicielem? Należysz do tej samej
grupy co właściciel? Tak, masz prawo tylko czytać zawartość katalogu nad-
rzędnego (ostatnie r-x), bo właścicielem jest użytkownik root i nie należysz
do grupy root. Jesteś więc ”pozostałym” użytkownikiem.

Aby wyświetlić zawartość innego katalogu niż bieżący należy podać ścieżkę
dostępu do tego katalogu, np.:

s24000@win01:∼$ ls Mail
– wyświetli zawartość katalogu Mail
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s24000@win01:∼$ ls -l ..
– wyświetli zawartość katalogu nadrzędnego, a

s24000@win01:∼$ ls -al /tmp
– wyświetli pełną zawartość katalogu tmp położonego w katalogu głównym,

s24000@win01:∼$ ls -al /home/s/prow/p-k1g2
– wyświetli katalogu p-k1g2 położonego w katalogu /home/s/prow/.

Pierwsze dwa przykłady używają względnych ścieżek dostępu, a dwa
ostatnie bezwzględnych ścieżek dostępu. Ścieżka względna to taka, która
jest podawana względem katalogu bieżącego. Zaraz po zalogowaniu katalo-
giem bieżącym jest katalog domowy. W katalogu domowym widzimy katalog
Mail i jego zawartość chcemy wyświetlić. Jeszcze lepiej widać różnicę w dru-
gim przykładzie. Katalog nadrzędny do katalogu domowego to katalog 2010
(w tym przykładzie). Jeśli przejdziemy do katalogu nadrzędnego to wtedy
polecenie z przykładu wyświetli zawartość katalogu s2, itd. Mało tego, inny
użytkownik wydając to samo polecenie może widzieć zwartość innego kata-
logu, wystarczy że ma katalog domowy w innym podkatalogu.

Bezwzględna ścieżka dostępu wskazuje zadany katalog lub plik bez względu
na to, kto wydaje polecenie i w jakim katalogu się znajduje. Podawanie
ścieżki bezwzględnej zawsze zaczynamy od katalogu głównego /.

Oczywiście, gdy chcemy sprawdzić rozmiar pliku wystarczy podać jego
nazwę jako argument polecenia, np.:

s24000@win01:∼$ ls -al .bash_logout
i nie ma potrzeby listowania całego katalogu. Polecenie ma wiele opcji,
wszystkie zostały opisane w podręczniku użytkownika (man ls).

Polecenie cd

cd Aby zmienić katalog bieżący należy wydać komendę cd a jako argument
podajemy nazwę katalogu, do którego chcemy przejść:

s24000@win01:~$ cd Mail
s24000@win01:~/Mail$

Zwróć uwagę, że w pasku poleceń drukowana jest ścieżka dostępu do
katalogu bieżącego, przynajmniej w tym przykładzie. Widoczny znak tyldy
(∼) oznacza katalog domowy, a po zmianie katalogu, bieżącym katalogiem
stał się katalog ∼/Mail.

Polecenie cd podobnie jak ls, jako argumenty przyjmuje ścieżki względne
i bezwzględne do katalogów, do których chcemy przejść. Oto kilka przykła-
dów:
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s24000@win01:∼$ cd /
– przechodzi do katalogu głównego,

s24000@win01:∼$ cd /tmp
– przechodzi do katalogu tmp w katalogu głównym,

s24000@win01:∼$ cd ../s24001
– przechodzi do katalogu domowego innego użytkownika, o ile jesteśmy w
swoim katalogu domowym,

s24000@win01:∼$ cd
– (bez żadnych argumentów) wraca do katalogu domowego.

Polecenie pwd

pwdJeśli prompt jest ustawiony inaczej i nie podaje ścieżki dostępu do kata-
logu bieżącego przydatne może być polecenie pwd, które drukuje bezwzględną
ścieżkę dostępu do katalogu bieżącego:

s24000@win01:~/Mail$ pwd
/home/s2/2011/s24000/Mail

Wróć do przykładów użycia polecenia cd i sprawdź poleceniem pwd, jaka
jest ścieżka dostępu do katalogu bieżącego.

Polecenie mkdir

mkdirWróćmy zatem do katalogu domowego i załóżmy nowy katalog. Pole-
cenie mkdir (od angielskiego make directory) wymaga co najmniej jednego
argumentu, tj. nazwy zakładanego katalogu. Jeśli katalog zakładamy poza
katalogiem bieżącym, to musimy podać jako argument ścieżkę dostępu do
nowego katalogu:

s24000@win01:∼$ mkdir test
– zakłada katalog test w katalogu bieżącym, ścieżka względna

s24000@win01:∼$ mkdir /tmp/test
– zakłada katalog test w katalogu /tmp, ścieżka bezwzględna.

Oczywiście katalogi i pliki możesz zakładać jedynie tam, gdzie masz upraw-
nienia. Próba założenia swojego katalogu na przykład w katalogu głównym
zakończy się błędem:

s24000@win01:~$ mkdir /test
mkdir: nie można utworzyć katalogu ‘/test’: Brak dostępu
s24000@win01:~$
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W linuksie nazwy katalogów (i plików) mogą zawierać dowolną kombina-
cję małych i dużych liter, cyfr, znaków kropki (.), myślnika (-), oraz pod-
kreślenia (_). Użycie pozostałych znaków jest również dozwolone, ale mało
praktyczne. Na przykład nazwa zaczynająca się od znaku - może zostać
zinterpretowana przez powłokę jako lista opcji. Odradzamy również stoso-
wanie polskich znaków w nazwach jeśli zamierzamy przenosić pliki między
systemami Linux i Windows z powodu różnego sposobu kodowania znaków.
Poza tym, część znaków ma specjalne znaczenie w powłoce (jak wspomniany
minus czy spacja) i aby ich użyć należy je wyłączyć ich znaczenie stawiając
ukośnik (\), np.:

s24000@win01:∼$ mkdir moje\ dokumenty

Polecenie cp

cp Kopiowanie plików w terminalu jest bardzo proste i służy do tego pole-
cenie cp (ang. copy). Składnia polecenia jest następująca: cp źródło cel,
gdzie za źródło podajemy ścieżkę dostępu pliku, który chcemy skopiować,
a jako cel podajemy ścieżkę dostępu do katalogu, do którego chcemy skopio-
wać plik. Skopiujmy dla przykładu jakiś plik do katalogu bieżącego. Niech
to będzie plik numerki.txt z katalogu domowego użytkownika p-k1g2:

s24000@win01:~$ cp ~p-k1g2/numerki.txt .
s24000@win01:~$

Brak jakichkolwiek komunikatów i powrót linii komend oznacza, że po-
lecenie wykonało się prawidłowo. Znak tylda oznacza generalnie ”katalog
domowy” i jeśli za tyldą stoi znak / to zawsze oznacza Twój katalog do-
mowy. Ale jeśli opuścimy / a podamy nazwę innego użytkownika, to wy-
rażenie ∼p-k1g2 oznacza katalog domowy tego właśnie użytkownika. Jak
pamiętamy, polecenie finger drukuje m.in. ścieżkę dostępu do katalogu do-
mowego dowolnego użytkownika, ale to jest szybki sposób. Kropka na końcu
(po spacji) oznacza oczywiście katalog bieżący, czyli tam gdzie chcemy sko-
piować plik. Jeśli polecenie wykona się bez błędów, to pokazuje się pasek
poleceń i możemy wydawać kolejne komendy. Oto przykłady:

s24000@win01:∼$ cp .bash_rc test
– kopiuje plik ukryty .bash_rc do założonego w katalogu domowym katalogu
test. Jeśli katalog test nie istnieje, to polecenie założy w katalogu bieżącym
plik o nazwie test, który będzie kopią pliku .bash_rc

s24000@win01:∼$ cp numerki.txt /tmp/
– kopiuje plik numerki.txt skopiowany wcześniej do katalogu bieżącego do
katalogu /tmp.
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s24000@win01:∼$ cp -r ∼p-k1g2/chaos /home/s2/2011/s24000
– kopiuje katalog chaos z katalogu domowego użytkownika p-k1g2 wraz za-
wartością do katalogu domowego użytkownika s24000. Aby skopiować cały
katalog wraz z zawartością, należy użyć opcji -r (recursive).

Sprawdź w manualu inne opcje polecenia cp.

Polecenie cat i less

catSkoro mamy plik numerki.txt w katalogu domowym, to obejrzyjmy jego
zawartość. Polecenie cat wyświetla zawartość pliku na ekranie i na tym
kończy działanie. Polecenie less pozwala przeglądać plik strona po stronie.
Dostępne funkcje programu less opisano w tabeli w rozdziale 5.2, przy okazji
omawiania polecenia man. Argumentem każdego z tych poleceń jest nazwa
pliku, który zamierzamy wyświetlić:

less

s24000@win01:~$ cat numerki.txt

lub

s24000@win01:~$ less numerki.txt

Dość łatwo można zauważyć różnicę między tymi programami. Pierwszy wy-
drukował wszystko na ekranie i zakończył pracę, natomiast w drugim możemy
spokojnie czytać treść dokumentu, przewijać w górę i w dół. Aby opuścić
program less wciśnij klawisz [q]. Do tego polecenia wrócimy jeszcze w
następnych rozdziałach.

Polecenie mv

mvPlik numerki.txt to w zasadzie rodzaj książki telefonicznej, zmieńmy
zatem nazwę pliku na np. telefony za pomocą polecenia mv (ang. move).
Polecenie to wymaga co najmniej dwóch argumentów:

s24000@win01:∼$ mv numerki.txt telefony

Możemy również za pomocą tego polecenia przesunąć (move) od razu
kilka plików do podkatalogu, a wtedy ostatnim argumentem jest nazwa do-
celowego katalogu:

s24000@win01:∼$ mv plik1 plik2 plik3 katalog

Polecenie chmod

chmodJakie są uprawnienia do pliku telefony? Chcielibyśmy odebrać grupie
i pozostałym użytkownikom prawo do czytania jego treści. Umiemy już od-
czytywać prawa znakowo (rwx) i ósemkowo (644). Polecenie chmod (change
mode) pozwala zmienić uprawnienia do pliku korzystając z obu sposobów
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zapisu uprawnień. Aby zmienić uprawnienia korzystając z oznaczeń litero-
wych, używamy znaków ugoa (patrz tabelka w rozdziale 4.3) i dodatkowo
jeszcze trzy znaki:

znak znaczenie
+ dodaje prawa tych, jakie mają już użytkownicy,
− usuwa prawa, jakie mają już użytkownicy.
= ustawia podane prawa jako jedyne prawa pliku.

Ogólna składnia polecenia jest następująca: chmod tryb plik. Zatem aby
odebrać grupie i pozostałym użytkownikom wszelkie uprawnienia do pliku
telefony, należy wydać komendę:

s24000@win01:∼$ chmod go-r telefony

czyli jeszcze raz, grupie (g) i pozostałym (o) odbieramy (-) prawo do czytania
(r) pliku telefony. To samo dostaniemy wydając polecenie:

s24000@win01:∼$ chmod u=rw telefony

czyli tylko właściciel (u) będzie miał prawo do pisania (w) i czytania (r).
Bardzo wygodnie zmienia się również uprawnienia ósemkowo:

s24000@win01:∼$ chmod 600 telefony

czyli właściciel będzie miał prawa za 6 (4+2), a grupa i pozostali będą mieli
zero praw do pliku telefony.

Aby dodać wszystkim prawo do wykonywania pliku/skryptu składnia po-
lecenia byłaby następująca, odpowiednio znakowo:

s24000@win01:∼$ chmod a+x telefony
lub ósemkowo:

s24000@win01:∼$ chmod 755 telefony

Polecenie quota

quota Zakładając pliki i katalogi czy kopiując pliki z internetu należy pamiętać
o ograniczeniach dyskowych nałożonych na użytkowników sieci studenckiej.
Polecenie quota pozwoli sprawdzić, czy nie przekroczyliśmy ograniczenia (qu-
oty) i ile jeszcze mamy miejsca na naszym koncie. Użytkownik bez uprawnień
administratora może sprawdzić tylko swoje ograniczenia dyskowe, a polecenie
wydane bez argumentów domyślnie pokazuje quoty z wszystkich systemów
plików, na których założono ograniczenia. Domyślnie rozmiar podawany jest
w blokach kilobajtowych. Polecenie działa zarówno na komputerze lokalnym
jak i na serwerze. Spójrzmy na wydruk:
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s24000@win01:~$ quota
Ograniczenia dyskowe user s24000 (uid 2617):
System plików bloki miękki twardy pobł. pliki miękki twardy pobł.
192.168.12.108:/home/s2

35524 160000 200000 2125 0 0

W naszej sieci studenci mają ograniczenia dyskowe w katalogu /home/s2
(lub /home/s) na komputerze studentka o adresie IP 192.168.12.108. Przy-
dzielono 160 tysięcy bloków kilobajtowych, czyli 160 MB miękkiego limitu
i 200 MB limitu twardego. Użytkownik z przykładu wykorzystał już 35524
bloki kilobajtowe, czyli 35524 kB, czyli około 35 MB (35524/1024) i ma już
2125 plików na swoim koncie. Oczywiście część z nich to pliki konfiguracyjne
różnych programów, ale należą do użytkownika i obciążają jego quotę. Pole
pobł. jest puste w przykładzie, ale kiedy użytkownik przekroczy miękki limit,
wówczas pojawi się liczba dni, jaka pozostała mu na zapisywanie danych w
ramach twardego limitu. Te 40 MB to swego rodzaju zapas, który można
wykorzystywać przez 7 dni od momentu przekroczenia miękkiego limitu.

Jednym z objawów przekroczenia quoty jest brak możliwości zapisywania
kolejnych plików na koncie. Należy usunąć część danych. Koniecznie należy
pamiętać o czyszczeniu kosza na Pulpicie. W linuxie wrzucanie plików do
kosza to przesunięcie ich w inne miejsce w strukturze katalogów. ”Śmieci”
zebrane w Koszu dalej obciążają quotę użytkownika.

Również dobrym pomysłem jest zmniejszenie domyślnej ilości miejsca
przeznaczanego na pamięć podręczną przeglądarki (Cache), co zostało omó-
wione w rozdziale 2.3, rysunek 5.

Inny objaw to podczas wylogowywania się z trybu graficznego znikają
z pulpitu paski narzędzi i proces zamykania sesji zamiera. Dzieje się tak, po-
nieważ menadżer okien potrzebuje na zakończenie sesji zapisać jeszcze choćby
bieżące ustawienia lub błędy. Z powodu braku miejsca na koncie nie może
kontynuować i należy ”zabić X’y”. Aby to zrobić, trzeba wcisnąć klawisze
[Ctrl]+[Alt]+[Backspace] i jak najszybciej posprzątać na koncie.

Polecenie du

duAby sprawdzić, który katalog zajmuje najwięcej miejsca i gdzie ”ukryły
się” duże pliki, przydatne okazuje się polecenie du. Użyte bez żadnych argu-
mentów drukuje całkowity rozmiar w kilobajtach zajmowany przez poszcze-
gólne podkatalogi katalogu bieżącego. W pierwszej kolumnie drukowana jest
liczba kilobajtów zajmowanych przez podkatalog, do którego ścieżka dostępu
drukowana jest w drugiej kolumnie. Jest to ścieżka względna podana wzglę-
dem katalogu bieżącego: w katalogu bieżącym ./ znajduje się podkatalog
.gnome2, .gnome2_private, itd. Jako argument polecenia można również
podać ścieżkę dostępu do wybranego katalogu. Wówczas jego zawartość zo-
stanie wyświetlona na ekranie.

W przykładzie pominięto wiele katalogów, więc wydruk na ekranie może
się nieco różnić.
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s24000@win01:~$ du
56 ./.gnome2
4 ./.gnome2_private
272 ./.gconf
4 ./.gconfd
16 ./Mail
2060 ./Desktop
820 ./.kde
12 ./.mozilla/firefox/7dooo8ud.default/chrome
4 ./.mozilla/firefox/7dooo8ud.default/extensions
380 ./.mozilla/firefox/7dooo8ud.default/Cache
20 ./.mozilla/firefox/7dooo8ud.default/bookmarkbackups
4008 ./.mozilla/firefox/7dooo8ud.default
4016 ./.mozilla/firefox
4 ./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8 ./.mozilla/extensions
4028 ./.mozilla
4 ./.local/share/Trash/info
4 ./.local/share/Trash/files
12 ./.local/share/Trash
4 ./.local/share/applications
20 ./.local/share
24 ./.local
9088 .
s24000@win01:~$

Wracając do tematu quoty, katalog ./.local/share/Trash to ”Kosz” wi-
dziany na Pulpicie i można go po prostu usunąć jego zawartość, jeśli brakuje
miejsca. Podobnie katalog ./.mozilla/firefox/7dooo8ud.default/Cache
przechowuje cache z przeglądarki i można go również skasować. Po ponow-
nym uruchomieniu przeglądarki katalog zostanie automatycznie założony.

Ostatecznie, jeśli ”popsuliśmy” ustawienia środowiska graficznego, w któ-
rym pracujemy, np. GNOME, można usunąć cały katalog ./.gnome2 i po-
nownie się zalogować. Analogicznie postępujemy z ./.kde i każdym innym
programem, jeśli chcemy ”zacząć od początku”, czyli przywrócić domyślne
ustawienia (ale wtedy tracimy własne ustawienia).

Polecenie rm

rm Do usuwania zbędnych plików i katalogów służy polecenie rm (od remove).
Jako argument należy podać nazwę pliku, który zamierzamy usunąć:

s24000@win01:∼$ rm telefony

Polecenie rm użyte bez żadnych opcji usuwa tylko pliki. Aby skasować
niepuste katalogi należy użyć go z opcją -r, a jeśli dołożymy jeszcze opcję -f,
nie będziemy dręczeni pytaniami o potwierdzenie chęci skasowania każdego
pliku. Zatem aby skasować plik z cache’ami należy wydać komendę:
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s24000@win01:∼$ rm -rf ./.mozilla/firefox/7dooo8ud.default/Cache

Usunięte w ten sposób pliki i katalogi są rzeczywiście kasowane, a nie
”przesuwane do kosza”, więc należy zachować ostrożność. Zwłaszcza stosując
wzorce, np. znak * (gwiazdka) zastępuje dowolną liczbę dowolnych znaków,
więc nieopatrzne:

s24000@win01:∼$ rm -rf *
skasuje wszystkie pliki i katalogi w katalogu bieżącym! Ale już:

s24000@win01:∼$ rm -f *.txt
skasuje tylko wszystkie pliki, których nazwy kończą się na ”.txt”. Więcej o wy-
rażeniach regularnych (wzorcach) znajdziesz w manualu do poleceń grep(1)
czy regex(7).

5.4 Zarządzanie procesami

Polecenie ps

psKażdy program, inaczej proces, uruchomiony na komputerze ma swój
numer identyfikacyjny, tzw. proces ID (PID). W terminalu można łatwo
sprawdzić status procesu, a dzięki numerowi PID można do niego wysłać
dowolny sygnał. Na początek sprawdźmy jakie programy są uruchomione na
komputerze lokalnym:

s24000@win01:~$ ps
PID TTY TIME CMD
13015 pts/1 00:00:00 bash
13016 pts/1 00:00:00 ps
s24000@win01:~$

Wpierwszej kolumnie drukowany jest właśnie identyfikator procesu (PID),
w drugiej kolumnie terminal, do którego proces jest podłączony (TTY), da-
lej mamy łączny czas procesora (TIME) oraz nazwa pliku wykonywalnego
(CMD). Polecenie uruchomione bez żadnych opcji podaje tylko procesy ”przy-
klejone” do bieżącego terminala. Tu w wirtualnym terminalu pts/1 urucho-
miono program bash i ten proces ma numer 13015 oraz ps z numerem 13016.

Aby wylistować rzeczywiście wszystkie procesy uruchomione na kompu-
terze lokalnym, należy użyć łącznie dwóch opcji -ef lub trzech aux (tu wy-
jątkowo opcja bez znaku minus). Ten wydruk jest spory, więc przytaczamy
tylko kilka linii dla przykładu:
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s24000@win01:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 10316 748 ? Ss Jan31 0:00 init [2]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [watchdog/0]
root 916 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [scsi_eh_2]
daemon 2024 0.0 0.0 8024 540 ? Ss Jan31 0:00 /sbin/portmap
statd 2035 0.0 0.0 49220 2020 ? Ss Jan31 0:00 /sbin/rpc.statd
root 2653 0.0 0.1 67444 2472 ? Ss Jan31 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 2784 0.0 0.0 17776 1176 ? S Jan31 0:00 hald-runner
root 2959 0.0 0.0 3800 572 tty1 Ss+ Jan31 0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root 2960 0.0 0.0 3800 576 tty2 Ss+ Jan31 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root 3646 0.0 0.0 12172 776 ? SNs Jan31 0:00 /usr/bin/dirmngr --da
s209234 9962 0.0 0.1 224612 3744 ? Ssl Feb01 0:00 /usr/lib/bonobo-activ
s221231 10795 0.0 0.5 178700 11444 ? S Feb01 0:03 /usr/bin/artsd -F 10
s221231 10928 0.0 0.1 224612 3744 ? Ssl Feb01 0:00 /usr/lib/bonobo-activ
s209259 11611 0.0 0.1 216284 3708 ? Ssl Feb01 0:00 /usr/lib/bonobo-activ
root 12606 0.0 0.2 256456 5436 ? S 10:14 0:00 /usr/sbin/gdm
s24000 12724 0.0 0.1 224572 3760 ? Ssl 10:14 0:00 /usr/lib/bonobo-activ
s24000 12863 0.0 0.4 270284 8272 ? Ssl 11:43 0:00 x-session-manager
s24000 12916 0.0 0.0 35864 676 ? Ss 11:43 0:00 /usr/bin/ssh-agent
s24000 12919 0.0 0.0 13236 916 ? Ss 11:43 0:00 /usr/bin/dbus-daemon
s24000 12920 0.0 0.0 17536 680 ? S 11:43 0:00 /usr/bin/dbus-launch
s24000 13004 0.0 1.1 328380 22772 ? Sl 11:44 0:00 gnome-terminal
s24000 13006 0.0 0.0 11308 636 ? S 11:44 0:00 gnome-pty-helper
s24000 13015 0.0 0.0 93808 1980 pts/1 Ss 11:55 0:00 bash
s24000 13101 0.0 0.0 90536 976 pts/1 R+ 12:34 0:00 ps axu
s24000@win04:~$

Oprócz pól PID, TTY, TIME i COMMAND, w tym formacie drukowana
jest jeszcze na przykład informacja, kto jest właścicielem procesu (USER).
Jest to istotne, bo tylko właściciel procesu może wysłać do procesu sygnał
kill (zabij). W kolumnie STAT jest informacja w jakim stanie jest proces.
Litera S oznacza, że proces jest uśpiony (sleep), ale np. w każdej chwili może
podjąć pracę. Litera R oznacza proces działający (ready). Do tego należy
jeszcze zwracać uwagę na D, martwy (death) i Z jak zombi. Sprawdź w
manualu (man ps) pozostałe kody stanu procesów.

Zwróć uwagę, że na początku listy znaczna liczba procesów należy do
root’a. Są to procesy systemowe odpowiedzialne za działanie komputera.
Jest również kilka procesów innych użytkowników. Pamiętajmy, by nie rese-
tować (ponownie włączać) niepotrzebnie komputerów.

Polecenie kill

kill Jeśli stracimy kontrolę nad procesem, np. program się zawiesi, lub pisząc
skrypt wpadniemy w pętlę, może niepotrzebnie obciążać komputer. Jeśli w
dodatku stanie się tak na serwerze, możemy znacząco utrudnić pracę innym
użytkownikom. Należy go zatrzymać poleceniem kill, które wymaga jako
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argumentu numer procesu. Należy pamiętać, że tylko właściciel procesu może
zakończyć proces. Spróbujmy zakończyć w ten sposób proces bash podwie-
szony do terminala pts/1 (w naszym przykładzie). Numer procesu (PID)
bash to 13015, a więc:

s24000@win01:∼$ kill 13015

Program bash ma swoją standardową procedurę zamykającą w postaci
polecenia exit więc prawdopodobnie nie zareagował na ten sygnał. Po-
dobnie mogą zachowywać się programy, które mają status D lub Z. Aby je
zatrzymać, należy użyć opcji -9, np:

s24000@win01:∼$ kill -9 13015

Można sobie uprościć sprawę poleceniem killall, jeśli chcemy zakończyć
od razu wszystkie procesy o takiej samej nazwie, np.:

s24000@win01:∼$ killall firefox-bin

zamknie wszystkie okna przeglądarki.

Polecenia jobs, fg i bg

jobsW terminalu w zasadzie każdy program można uruchomić do wykonania
w tle, można wstrzymać jego wykonanie lub można odesłać w tło już uru-
chomiony. W pierwszym przypadku wystarczy postawić znak & na końcu
polecenia, np.:

s24000@win01:∼$ ls &

Aby wstrzymać działający program w tło, np. w celu uzyskania dostępu
do terminala, należy wcisnąć klawisze [Ctrl]+[Z]. Dla przykładu uruchom
polecenie man ls a następnie wstrzymaj je. Jeśli wstrzymamy jakiś program,
to terminal nie pozwoli zakończyć pracy komendą exit i zwróci komunikat:

s24000@win01:~$ exit
There are stopped jobs.
s24000@win01:~$

Wówczas trzeba sprawdzić listę odesłanych w tło procesów:

s24000@win01:~$ jobs
[1]+ Stopped man ls
s24000@win01:~$

fgKomunikat oznacza, że odesłany program man ls ma numer 1. Można
w ten sposób wstrzymać wiele programów i aby je przywrócić należy wydać
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komendę fg z numerem zadania zwróconym przez program jobs. Domyślnie
przywracany jest pierwszy wstrzymany proces, ale dla przykładu użyjemy
komendę z argumentem:

s24000@win01:∼$ fg 1

bg Jeśli chcemy jednak, aby nasz wstrzymany proces działał dalej, tyle że w
tle, wystarczy wydać komendę bg oraz numer zadania zwrócony przez pro-
gram jobs:

s24000@win01:∼$ bg 1

Po zakończeniu zadania wykonywanego w tle na ekranie powinien poja-
wić się komunikat:

[1]- Done ls

Polecenie screen

screen Bardziej zaawansowanym użytkownikom z pewnością przyda się polece-
nie screen. Pozwala ono uruchomić program, wylogować się z pracowni, a
program pozostawić działający.

Komenda screen uruchamia nową powłokę, w której możemy uruchamiać
programy. Spójrzmy na fragment listy procesów:

7558 pts/1 Ss 0:00 bash
7566 pts/1 S+ 0:00 screen
7567 ? Ss 0:00 SCREEN
7568 pts/2 Ss 0:00 /bin/bash
7577 pts/2 R+ 0:00 ps ax

Teraz programy będą uruchamiane w pts/2. Aby odłączyć się i wrócić do
bieżącego terminala trzeba wcisnąć klawisze [Ctrl]+[A] [Ctrl]+[D] (przy
wciśniętym Ctrl wciskamy A i potem D). Można się wylogować. Aby ponow-
nie przyłączyć się do terminala pts/2, trzeba wydać komendę:

s24000@win01:∼$ screen -r

W ten sposób można uruchamiać na komputerach w pracowni programy
wymagające znacznej mocy obliczeniowej, a tym samym czasu.

Dowiedz się z manuala (man screen), co jeszcze oferuje ten program.
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5.5 Przetwarzanie plików tekstowych

Polecenie diff

diffCzęsto zachodzi potrzeba porównania dwóch plików, np. różnych wersji
dokumentu tekstowego. Doskonale nadaje się do tego program diff. Jako
argumenty podajemy nazwy plików. Użycie polecenia z opcją -u drukuje w
nagłówku nazwy porównywanych plików oraz daty ich ostatnich modyfikacji,
a poniżej numer linii, w której zaczynają się różnice. Znak (-) oznacza,
że taka linia jest w pierwszym porównywanym pliku (––-), a znak (+), że
linia jest w drugim (+++). Domyślnie w tym formacie drukowane są trzy
dodatkowe linie kontekstu, więc zapis 1044,7 oznacza, że wydruk obejmuje
linie od 1044 do 1047 i linia 1047. różni się w porównywanych plikach:
s24000@win01:~$ diff -u terminal.tex terminal.tex~
--- terminal.tex 2011-02-04 21:53:28.000000000 +0100
+++ terminal.tex~ 2011-02-04 21:53:07.000000000 +0100
@@ -1044,7 +1044,7 @@

Często zachodzi potrzeba porównania dwóch plików, np. różnych wersji
dokumentu tekstowego. Doskonale nadaje się
-do tego program {\tt diff}. Jako argumenty podajemy nazwy plików:
+program {\tt diff}. Jako argumenty podajemy nazwy plików:

Porównywane są dwa pliki: terminal.tex i terminal.tex˜. W tym
wypadku znak tyldy na końcu nazwy pliku oznacza starszą, wcześniejszą
wersję pliku. Jak widać, w pliku terminal.tex dodano słowa ”do tego” w
1047 linii.

Polecenie grep

grepProgramem używanym do przeszukiwania dokumentów tekstowych jest
grep, który przeszukuje wskazane pliki i drukuje na ekranie linie zawierające
ciąg znaków pasujący do podanego wzorca. W podrozdziale 5.3 skopiowali-
śmy poleceniem cp plik numerki.txt do naszego katalogu domowego. Jest
to jak wiesz, swoista ”książka telefoniczna”. Czy zawiera ”abonentów” z War-
szawy? Za pomocą programu grep szybko się o tym przekonamy, składnia
jest prosta:
s24000@win01:~$ grep Warszawa numerki.txt
Jerzy Teskowski 7830096 (220) Warszawa
Piotr Rodziewicz 186009 (220) Warszawa
Zbigniew Stryjewski 187014 (220) Warszawa

Przeciwny efekt, czyli linie, które nie zawierają podanego wzorca, dosta-
niemy dodając opcję -v. Sprawdź w manualu inne opcje grepa (man grep).

Polecenie sort

sortKorzystając z polecenia sort możemy szybko posortować naszą ”książkę
telefoniczną”:
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s24000@win01:~$ sort numerki.txt
Adam Kaminski 186027 (042) Lodz
Adam Machalica 234678 (077) Opole
Adam Madej 186924 (012) Krakow

Na ekranie drukowane są linie posortowane według pierwszego znaku, aku-
rat w tym przypadku według imienia. Jeśli chcemy posortować plik według
nazwiska, czyli według drugiej kolumny należy dodać opcję:

s24000@win01:∼$ sort -k 2 numerki.txt

Kolejną opcję należy dodać, jeśli chcemy posortować według numeru te-
lefonu, czyli trzeciej kolumny złożonej z cyfr:

s24000@win01:∼$ sort -k 3 -n numerki.txt

Polecenie cut

cut Nie zawsze potrzebujemy wszystkie informacje przechowywane w pliku.
Załóżmy, że chcemy mieć tylko ”nazwisko” i ”miasto” z pliku numerki.txt.
Poleceniem cut możemy wyciąć dowolne kolumny lub pola z pliku (danych
wejściowych):

s24000@win01:~$ cut -f2,5 numerki.txt
Szewczyk Gdansk
Placzek Przemysl
Engel Lodz
Milewicz Lublin
Poczatek Warszawa

Polecenie head

head Równie prosty, co pożyteczny jest program head (głowa), który domyśl-
nie wypisuje z pliku (danych wejściowych) pierwsze dziesięć linii:

s24000@win01:∼$ head numerki.txt

Polecenie tail

tail Odwrotnym poleceniem do head jest polecenie tail (ogon), które dru-
kuje na ekranie ostanie dziesięć linii (domyślnie):

s24000@win01:∼$ tail numerki.txt

W obu poleceniach, aby zmienić liczbę drukowanych linii, wystarczy do-
dać jako opcję liczbę żądanych linii, np -15 lub -2 wydrukuje odpowiednio
ostanie piętnaście linii lub dwie ostatnie.
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Polecenie wc

wcNajprostszą statystykę pliku można uzyskać za pomocą programu wc
(word count), który zlicza linie, słowa i znaki z danych wejściowych, np:

s24000@win01:~$ wc numerki.txt
401 2005 21140 numerki.txt

gdzie pierwsza liczba oznacza liczbę linii w pliku numerki.txt, druga liczbę
słów w pliku, a trzecia liczbę wszystkich znaków.

Polecenie last

lastNa koniec jeszcze jedno polecenie, które co prawda nie przetwarza tekstu,
ale generuje swego rodzaju tekstową bazę danych, na której można ćwiczyć
poznane polecenia. Polecenie last drukuje na ekranie listę użytkowników
ostatnio zalogowanych w systemie. Domyślnie baza, z której korzysta last
zaczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca, więc lista drukowana przez
program będzie dłuższa pod koniec miesiąca, a krótsza na początku:

s24000@win01:~$ last
s241854 pts/8 win13.math.uni.w Tue Feb 1 09:06 - 09:17 (00:10)
s233257 pts/8 arsen.t17.ds.pwr Tue Feb 1 08:36 - 08:54 (00:17)
s233207 pts/8 wifi.ii.uni.wroc Tue Feb 1 08:29 - 08:32 (00:03)

wtmp begins Tue Feb 1 08:29:06 2011

5.6 Potoki i strumienie

Polecenie history

historyZanim przejdziemy dalej, należy wspomnieć o kilku ułatwieniach pomoc-
nych w pracy w terminalu. Pierwsze z nich to historia poleceń. Nazwy
programów zwykle są krótkie, ale za chwilę zaczniemy je łączyć w długie po-
lecenia i czasem trzeba będzie je powtórzyć, np. z powodu błędu w składni.
Przepisywanie długiego polecenia od początku prawie na pewno spowoduje
powstanie nowej literówki, np. w innym miejscu. Ale powłoka, w której
pracujemy zapamiętuje ostatnie polecenia i wystarczy klawiszem ”strzałka
w górę” (↑) przywołać ostatnio wydane polecenie i je poprawić. Jeśli prze-
winiemy za daleko historię poleceń, można wrócić ”strzałką w dół” (↓). To
ile poleceń jest zapamiętywanych zależy od lokalnych ustawień, ale zwykle
jest to około 250 poleceń. Listę zapamiętanych poleceń można wyświetlić na
ekranie za pomocą oplecenia history, poniżej drukujemy tylko 5 ostatnich:

s24000@win01:~$ history
187 ps -ef
188 ps aux
189 ssh chaos
190 rm -r s241864/000/chaos/dysk_d
191 finger
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Oczywiście przeszukiwanie historii poleceń strzałkami, by przywołać jedno
z pierwszych poleceń zapamiętanych w historii, byłoby jeszcze bardziej uciąż-
liwe, co pisanie go od początku. Można przeszukiwać historię nieco szybciej.
Wciskamy klawisze [Ctrl]+[R] i zaczynamy pisać szukaną frazę. Spróbujmy
odszukać polecenie man:

(reverse-i-search)‘ma’: man textutils

Już po wpisaniu liter ma, pojawi się pierwsze polecenie pasujące do
wzorca. Gdy chcemy znaleźć jeszcze wcześniejsze polecenie, trzeba wcisnąć
kolejny raz klawisze [Ctrl]+[R]. Jeśli znajdziemy szukane polecenie, wy-
starczy wcisnąć [Enter], aby je wykonać, lub ”strzałkę w prawo” (→), aby
opuścić tryb wyszukiwania i zmodyfikować odszukane polecenie.

Innym ułatwieniem jest bash_completion, czyli uzupełnianie nazw po-
leceń i plików. Aby zrozumieć o co chodzi, wpisz w pasku poleceń ls num
i wciśnij klawisz [Tab]. Jeśli w bieżącym katalogu masz plik numerki.txt,
w poleceniu, które zaczęliśmy pisać uzupełni się nazwa pliku. Jeśli jest kilka
plików o nazwach zaczynających się od num, to wszystkie nazwy pasujące
do wzorca się wyświetlą i należy wpisać kolejne litery i jeszcze raz spróbować
wcisnąć klawisz [Tab]. Podobnie jest z nazwami poleceń.

Często stosując polecenie, np. sort czy grep zapominamy o podaniu źró-
dła, z którego program ma pobrać dane. Wówczas terminal czeka... Podobnie
się dzieje, gdy niechcący wciśniemy apostrof (’) lub backslash (\). Wciśnij
klawisze [Ctrl]+[C], aby przerwać program i wrócić do paska poleceń.

Potoki

|Wróćmy do naszego pliku numerki.txt. Umiemy policzyć linie i słowa
w tym pliku, umiemy wypisać ”mieszkańców” Warszawy, a nawet dowolnie
posortować cały plik. Jak policzyć ilu jest mieszkańców Warszawy?

Większość poznanych do tej pory poleceń można łączyć ze sobą, tworząc
tzw. potoki (ang. pipe line). Służy do tego znak | (kreska pionowa). Odpo-
wiedź na pytanie dostaniemy konstruując polecenie:

s24000@win01:∼$ grep Warszawa numerki.txt | wc -l

Standardowym wyjściem programu grep jest ekran komputera. Standar-
dowym wejściem programu wc jest plik. Za pomocą kreski pionowej łączymy
te dwa polecenia, czyli przekierowujemy standardowe wyjście programu grep
na standardowe wejście programu wc. Jeszcze inaczej mówiąc, to co normal-
nie grep wydrukowałby na ekranie, program wc przechwycił i przerobił po
swojemu. A o to nam chodziło.

A jak posortować mieszkańców Warszawy według nazwiska? Nic prost-
szego:

s24000@win01:∼$ grep Warszawa numerki.txt | sort -k 2
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Często spotykaną konstrukcją jest również:

s24000@win01:∼$ cat numerki.txt | grep Warszawa | sort -k 2

czyli, standardowe wyjście z cat jest przekierowane na standardowe wejście
grep, a standardowe wyjście z grep jest przekierowane na standardowe wej-
ście sort. Wtedy program grep nie potrzebuje nazwy pliku, bo dane napły-
wają do niego ze standardowego wyjścia programu cat. Podobnie otrzymuje
dane wejściowe program sort, ale już drukuje wyniki na standardowym wyj-
ściu, czyli ekranie.

Przekierowanie do pliku

>Otrzymaną w ten sposób listę można zapisać do pliku. Musimy stan-
dardowe wyjście (ekran komputera) przekierować do pliku za pomocą znaku
większości >, nazywany po prostu przekierowaniem lub redyrekcją:

s24000@win01:∼$ cat numerki.txt | grep Warszawa | sort -k 2 > warszawiacy.txt

W ten sposób w katalogu bieżącym zostanie założony nowy plik o nazwie
warszawiacy.txt zwierający posortowaną według nazwiska listę mieszkańców
Warszawy. Pamiętajmy, znak | przekierowuje standardowe wyjście do pro-
gramu, a znak > do pliku!

Podwójne przekierowanie do pliku

>>Korzystając z podwójnej redyrekcji (>> bez spacji w środku) można do-
pisać nowe informacje do już istniejącego pliku. Na przykład chcemy dopisać
do pliku warszawiacy.txt liczbę, ilu ich jest:

s24000@win01:∼$ cat numerki.txt | grep Warszawa | sort -k 2 | wc -l >> warszawiacy.txt

Nie przepisuj od nowa takiego polecenia! Przywołaj z historii poprzednie
klawiszem (↑) i zmodyfikuj. Polecenie wzbogaciło się o ”| wc -l >>”, a w
pliku powinna pojawić się na dole linia zwierająca wynik działania programu
wc.

Jeśli plik nie istnieje to zarówno ”>” jak ”>>”, go utworzą. Różnica mię-
dzy ”>” a ”>>” jest taka, że jeśli plik istnieje, to ”>” wymaże starą zawartość
i wklei na to miejsce swoją, a ”>>” doklei do poprzedniej zawartości nową.

5.7 Uruchamianie własnych programów

Polecenie env

envZachowanie systemu dla konkretnego użytkownika określają tzw. ZMIENNE
ŚRODOWISKOWE. Zmienna środowiskowa zdefiniowana jest za pomocą na-
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zwy pisanej wielkimi literami, a do każdej zmiennej przypisana jest jej war-
tość. Zmienne środowiskowe przechowują również wartości stałe, jak na przy-
kład ścieżkę dostępu do katalogu domowego, dzięki czemu można z nich łatwo
skorzystać w razie potrzeby. Aby wyświetlić ich aktualną listę dla Twojego
konta wydaj polecenie:

s24000@win01:~$ env
TERM=xterm
SHELL=/bin/bash
USER=s24000
HISTSIZE=250
MAIL=/var/mail/s24000
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
PWD=/home/s/wznow/s24000
LANG=pl_PL.UTF-8
PS1=\u@\h:\w\$
SHLVL=1
HOME=/home/s2/2011/s24000
LOGNAME=s24000
_=/usr/bin/env

Wydruk na Twoim ekranie może się nieco różnić. W przykładzie wybrano
jedne z najważniejszych zmiennych środowiskowych. Na przykład, zmienna
HISTSIZE mówi, że w historii poleceń będzie zapamiętywane 250 ostatnich
poleceń. PS1 definiuje, jak będzie wyglądał pasek poleceń, inaczej prompt.
Dokładny opis, jak ustawić pasek poleceń znajdziesz w manualu do powłoki
bash (man bash). Użyte wartości w przykładzie \u@\h:\w\$ oznaczają od-
powiednio:

u user, czyli nazwa użytkownika
h hostname, czyli nazwa komputera
w working, czyli ścieżka dostępu do katalogu bieżącego

Bardzo ważną zmienną środowiskową jest zmienna PATH, czyli ścieżka. Jej
wartością jest lista katalogów, w których umieszczone są programy wykony-
walne i w których system operacyjny spodziewa się programów. Jeśli program
wykonywalny nie znajduje się w żadnym z katalogów dodanych do ścieżki,
wówczas standardowa próba uruchomienia zakończy się niepowodzeniem:

s24000@win01:~$ moj_program
-bash: moj_program : command not found

Nie ma takiego programu! System szuka polecenia moj_program w ka-
talogu /usr/local/bin, potem w /usr/bin, jeszcze w /bin i na koniec
w /usr/games. Jeśli nie znajdzie w żadnym z nich, wypisze właśnie taki
komunikat. Aby uruchomić polecenie moj_program, należy ”powiedzieć”
systemowi, gdzie znajduje się to polecenie, czyli trzeba podać ścieżkę do-
stępu. Na przykład ./moj_program, jeśli plik jest w katalogu bieżącym, lub
∼/moj_program, jeśli plik jest w katalogu domowym, itp.
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Polecenie export

exportAby zmienić domyślne wartości zmiennych środowiskowych, można użyć
polecenia export, np. wyeksportujemy nową wartość zmiennej PATH:

s24000@win01:∼$ export PATH=$PATH:/home/s/2011/s24000

co oznacza, że do zmiennej PATH przypisujemy dotychczasową wartość PATH
(aby odwołać się do wartości zmiennej, przed nazwą stawiamy znak $) i do-
datkowo ścieżkę dostępu do katalogu domowego (oczywiście wpisz ścieżkę
dostępu do swojego katalogu domowego). Dobrym zwyczajem jest założe-
nie podkatalogu na kolekcję własnych programów. Wtedy do zmiennej PATH
dodajemy ścieżkę do tego podkatalogu.

Polecenie echo

echoSprawdźmy, jaką teraz wartość przechowuje zmienna PATH poleceniem
echo:

s24000@win01:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/home/s/2011/s24000

Tak ustawiona zmienna środowiskowa jest aktywna tylko podczas bie-
żącej sesji. Podczas ponownego logowania się do systemu wczytane zostaną
domyślne wartości. Aby na stałe przypisać nowe wartości do zmiennej, trzeba
dopisać to do pliku .bashrc lub .profile w katalogu domowym.

5.8 Inne przydante programy

Polecenie find

findZa pomocą polecenia find można łatwo odszukać, bądź sprawdzić, czy
istnieje dowolny plik. Podstawowa składnia jest następująca:
find [ścieżka...] [wyrażenie]

s24000@win01:∼$ find /home/s/2011 -name numerki.txt

przeszuka wszystkie podkatalogi katalogu /home/s/2011 w poszukiwaniu
pliku numerki.txt.

Polecenie tar

tarJeśli chcemy skopiować cały katalog na serwer, najwygodniej będzie zro-
bić archiwum, czyli spakować katalog do jednego pliku i dopiero ten plik
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przesłać dalej. W linuksie służy do tego program tar:

s24000@win01:∼$ tar -czf archiwum.tgz public_html

spakuje do plkiu archiwum.tgz caly katalog public_html

s24000@win01:∼$ tar -xzf archiwum.tgz

rozpakuje archiwum. Użyte tu opcje to:

c create - tworzy archiwum
z kompresuje archiwum za pomocą programu gzip
f file - umieszcza archiwum w pliku nazwa, lub czyta z pliku
x extraxt - rozpakowuje archiwum

Polecenie bc

bc Jest to prosty kalkulator wykonujący obliczenia dowolnej precyzji. Po
uruchomieniu kalkulatora, komendą scale= zadajemy dokładność obliczeń,
oto przykład:

s24000@win01:~$ bc
bc 1.06
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type ‘warranty’.
scale=3
3.14+2.34
5.48
2/3
.666
quit
s24000@win01:~$

Polecenie file

file Aby łatwo sprawdzić typ pliku, jeśli ”zgubiliśmy” rozszerzenie pliku, można
posłużyć się poleceniem file, któremu jako argument podajemy nazwę pliku,
np. :

s24000@win01:~$ file skrypt
skrypt: PDF document, version 1.4

A więc możemy zmienić nazwę pliku na:

s24000@win01:∼$ mv skrypt skrypt.pdf
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6 Własna strona www

6.1 Program Bluefish

Aby założyć własną stronę internetową w sieci Instytutu Matematycznego
należy:

1. w katalogu domowym założyć katalog public_html,

2. umieścić w nim plik o nazwie index.html lub index.htm lub index.php
lub index.xhtml z odpowiednią zawartością.

3. zadbać o to, by prawa dostępu do katalogu domowego, do public_html
i do całej zawartości udostępnianej przez www zezwalały wszystkim na
odczyt, czyli ósemkowo 755. W terminalu powinno to wyglądać tak:

s24000@win01:~$ ls -l
drwxr-xr-x 9 s24000 student 4096 2010-03-31 11:34 .
drwxr-xr-x 9 s24000 student 4096 2010-03-31 11:34 public_html

Plik index.html powinien zawierać informacje, które zamierzamy opu-
blikować na swojej stronie zapisane w języku HTML[7]. Aby stworzyć plik
index.html można posłużyć się zwykłym edytorem tekstowym lub progra-
mem wspomagającym tworzenie stron www, tzw. edytory HTML. W pra-
cowniach komputerowych zainstalowano program bluefish. Aby go urucho-
mić wybierz z menu Aplikacje grupę Programowanie, a następnie program
Buefish Editor. Okno główne programu wygląda jak na rysunku:

Rysunek 19: Program Bluefish Editor

Za pomocą bluefisha można w łatwy i szybki sposób stworzyć własną
stronę www. Jedną z cech programu jest rozpoznawanie składni języka
HTML. Słowa kluczowe języka, zwane znacznikami (ang. tag) i ich atrybuty
wyświetlane są na kolorowo. Wybierając poszczególne narzędzia z programu
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można łatwo uzyskać tzw. szkielet strony, efekt ramek, tabelkę lub stawić
elementy graficzne na stronę. Poza tym bluefish w pewnym stopniu pilnuje
poprawności kodu strony, np. automatycznie wstawia znaczniki zamykające
jeśli użytkownik edytuje ”ręcznie” stronę.

Główny pasek menu, Plik, Edycja, itd. jest standardowy i podobny jak
w innych programach ”okienkowych”. I tak w menu Plik można znaleźć
opcje ”Otwórz nowy dokument” (Nowy), ”Otwórz już istniejący dokument”
(Otwórz), ”Zapisz”, czy ”Zakończ”. W menu Edycja znajdują się opcje ”Sko-
piuj”, ”Wklej”, itd. Wyjątek stanowią menu ”Znaczniki” i ”Okna dialogowe”.
Najczęściej używane funkcje, Nowy, Otwórz, Zapisz, itd. zostały umiesz-
czone w postaci przycisków na pasku narzędzi pod spodem. Specyficzny dla
programu bluefish jest pasek zakładek poniżej: ”Pasek podstawowy”, ”pasek
standardowy”, ”czcionki”, ”tabele”, itd. Na wszystkich kartach oprócz pierw-
szej znajdują się odpowiednie przyciski, aby np. na stronie umieścić tabelę,
ramkę, zmienić krój lub rozmiar czcionki, itd. Pierwszą zakładkę można
zbudować indywidualnie, umieszczając na niej przyciski do najczęściej uży-
wanych funkcji programu.

Poniżej pasków narzędzi widoczne są trzy okna. Po lewej stronie mamy
w górnym okienku, listę katalogów w katalogu bieżącym. Podobnie jak więk-
szość programów, bluefish startuje z katalogu domowego. Widoczny jest m.
in. katalog public_html. W okienku poniżej mamy listę plików dostępnych
w katalogu bieżącym. Przejdźmy do katalogu public_html. Na razie jest
pusty. Duże okno po prawej jest oknem edycyjnym, w którym będziemy edy-
tować naszą stronę. W lewym dolnym rogu tego okna umieszczona widoczna
jest ”zakładka” z nazwą edytowanego buforu. Można otworzyć jednocześnie
kilka plików w programie bluefish i za pomocą zakładek w łatwy sposób
przełączać się pomiędzy edytowanymi plikami. Po każdej zmianie zawarto-
ści pliku, należy pamiętać o zapisaniu zmian, aby je zobaczyć na stronie w
przeglądarce.

6.2 Szkielet strony internetowej w języku HTML

Zatem zaczynamy: w programie bluefish z zakładki ”Pasek standardowy”
wybieramy przycisk ”szybki start”. W oknie dialogowym możemy od razu
poczynić pewne zmiany. To co wpiszemy w polu Tytuł pojawi się jako tytuł
okna przeglądarki po wczytaniu naszej strony, tak jak na przykład to okno
dialogowe ma tytuł ”Szybki start”. Wpisz na początek ”Strona domowa”.
Następnie na liście poniżej klikamy na wpis ”refresh...” i klikamy na uaktyw-
niony przycisk [Usuń]. Zatwierdzamy zmiany klikając na przycisk [OK]. W
oknie edycyjnym bluefisha powinniśmy widzieć podobny wpis:
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1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2 <html>
3 <head>
4 <title>strona domowa</title>
5 <meta name="generator" content="Bluefish 1.0.7">
6 <meta name="author" content="">
7 <meta name="date" content="">
8 <meta name="copyright" content="">
9 <meta name="keywords" content="">
10 <meta name="description" content="">
11 <meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW">
12 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
13 <meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=UTF-8">
14 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
15 </head>
16 <body>
17
18 </body>
19 </html>

Jak już wspomniano, słowa kluczowe języka HTML nazywane są znacz-
nikami (ang. tag) i oznaczane są jako <znacznik>. Większość zanczników
tworzy pary otwierający-zamykający, gdzie znacznik zamykający ma postać
</znacznik>. Znaczniki otwierające mogą mieć dwie cechy: atrybut i za-
wartość: <znacznik atrybut=”nazwa”>zawartość</znacznik>.

Powyższy wydruk zawiera podstawowy szkielet strony. W pierwszej linii
znajduje się definicja typu dokumentu (DTD), tzw. DOCTYPE. z którego
korzystają graficzne przeglądarki, aby ustalić sposób wyświetlania strony.
Reszta dokumentu ograniczona jest znacznikami <html> </html> (linia 2. i
19.). Ta struktura podzielona jest na dwie części. Pierwsza, tzw. nagłówkowa
znajduje się między znacznikami <head> </head> (linia 3. i 16.). Znaczniki
umieszczone w tej sekcji są globalne i dotyczą całej strony. W linii 4. znacz-
niki <title> </title> zawierają opisany wcześniej tytuł strony. Pozostałe
znaczniki <meta>mają różne atrybuty (name) i ich wartości (content). Dzięki
nim możemy umieścić na stronie różne informacje. W tym przykładzie w linii
5. jest informacja o programie, którego użyliśmy. W linii 6. atrybut ”author”
pozwala umieścić imię i nazwisko autora strony. Wpisz swoje imię i nazwisko
jako wartość content, a więc mamy <meta name=”author” content=”Anna
Kowalska”>. Podobnie możemy umieścić datę utworzenia strony, atrybut
date w linii 7., określić na jakich prawach udostępniamy stronę, atrybut co-
pyright w linii 8., zdefiniować słowa kluczowe dotyczące naszej strony, oddzie-
lone przecinkami, atrybut keywords w linii 9. lub dodać ogólny opis naszej
strony, atrybut description w linii 10. W linii 11. atrybut ROBOTS określa,
jak z Twoją stroną mają postąpić roboty sieciowe. Są to specjalne programy
zbierające informacje o stronach w Internecie, indeksujące strony. Indeksy
są później wykorzystywane przez wyszukiwarki internetowe. Wartości NOIN-
DEX i NOFOLLOW nie pozwolą zindeksować tej strony ani żadnych odsyłaczy
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na niej umieszczonych. Twoją stronę będzie trudno znaleźć za pomocą wy-
szukiwarki. Brak tego znacznika powoduje automatyczne indeksowanie całej
zawartości strony. Linie 12. i 13. są bardzo ważne, gdyż zawierają informacje
o stronie kodowej języka, tzn. w jaki sposób zostały zakodowane znaki. Bez
tej deklaracji mogą być kłopoty z wyświetleniem ich w przeglądarce.

Co to jest strona kodowa? Mówiąc w uproszczeniu, komputer zachowuje
się dwójkowo. Wszystkie dane przechowywane czy zapisywane w kompute-
rze przedstawiane są jako ciągi 0 i 1. Również znaki alfabetu można zapisać
w ten sposób, trzeba się jedynie umówić, które kombinacje zer i jedynek,
odpowiadają jakim literom, czyli ustalić standard. Tak powstała tablica ko-
dów ASCII - American Standards Committee for Information Interchange[8],
opracowana w USA. Początkowo znaki zapisywano na siedmiu bitach, a więc
można było zakodować w ten sposób jedynie 127 znaków. Wszystkie litery
alfabetu amerykańskiego, małe i duże, cyfry, znaki sterujące szybko zajęły
całą tablicę kodów ASCII. Rozszerzenie kodowania do ośmiu bitów nie wiele
poprawiło sytuację dla innych języków. Dlatego konieczne okazało się opra-
cowanie dodatkowych stron kodowych dla innych języków. Próba połączenia
wszystkich doprowadziła do powstania standardu ISO. Na przykład język
polski w standardzie ISO jest zakodowany w tablicy iso-8859-2.

Na Początku lat 90-tych powstał projekt połączenia, ujednolicenia spo-
sobu kodowania i opracowany został standard Unikode[9]. Nowy system
kodowania pozwala umieścić w jednej stronie kodowej większość alfabetów
świata, co pozwala na pisanie dokumentów w wielu językach jednocześnie.
Do najpopularniejszych należy standard UTF-8.

W Linuksie bardzo szybko przyjął się nowy standard kodowania znaków.
W naszych pracowniach również stosujemy kodowanie UTF-8, tzn. znaki
wprowadzane z klawiatury kodowane są w programach i wyświetlane na ekra-
nie w standardzie UTF-8. Stąd na wydruku powyżej w liniach 12 i 13 mamy
informację, że zastosowaliśmy na naszej stronie takie właśnie kodowanie.

WWindowsie ciągle najpowszechniej stosowaną stroną kodową jest strona
cp1250, lub windowsowa wersja iso-8859-2, windows-8859-2. Oczywiście wtedy
w pliku, który stworzymy pod windowsem, a chcemy umieścić w internecie
musimy zwrócić uwagę, czy kodowanie jest właściwe. Problem pojawia się,
kiedy użytkownik chce przenieść pliki pomiędzy różnymi systemami.

Część nagłówkowa może oczywiście zawierać znacznie więcej znaczników,
bądź zostać zmodyfikowana jedynie do znaczników z kodowaniem strony.
Natomiast druga część struktury pliku zawarta jest pomiędzy znacznikami
<body> </body> (linie 16. i 18.), czyli tzw. ciało. W tej części umieszczamy
treść naszej strony. Wpisz w linii 17. jakiś tekst, np. ”Witam na mojej
stronie”. Zapisz efekty pracy do pliku index.html. Wybierz z menu ”Plik”
opcję ”Zapisz jako”. Pamiętaj o zapisaniu pliku w katalogu public_html.
Teraz można obejrzeć nową stronę, a więc uruchom przeglądarkę.
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6.3 Adres strony www

Tak utworzona strona dostępna jest pod adresem:

http://www.math.uni.wroc.pl/~login

gdzie login to nazwa użytkownika w sieci IM. Jeśli strona nie działa należy
sprawdzić, czy nie ma literówek w nazwie katalogu lub pliku i uprawnienia
są odpowiednie.

Aby kontynuować tworzenie strony, wróć do programu bluefish i dopisz
kolejne zdanie, np.: ”Nazywam się ...”. Zapisz zmiany i obejrzyj efekty w
przeglądarce odświeżając zawartość okna, itd., aż strona będzie gotowa.

Polecamy kurs HTML’a, którego autorem jest Paweł Wimer[10], link jest
dostępny np., ze strony domowej instytutu w sekcji Linki.

6.4 Inne przydatne programy

Polecenie iconv

iconvProblem z kodowaniem znaków w plikach tekstowych pojawia się, gdy
przenosimy pliki między systemami. W naszych pracowniach w Linuxie do-
myślnym kodowaniem jest UTF-8, w Windowsie jest to cp1250. Aby móc
kontynuować w jednym systemie edycję pliku stworzonego w innym, należy
go przekodować. Na komputerach w pracowniach zainstalowany jest program
iconv, który jako opcje przyjmuje -f (ang. from - kodowanie oryginalne)
oraz -t (ang. to - kodowanie docelowe):

s24000@win01:∼$ iconv -f utf-8 -t cp1250 plik-utf.html > plik-cp1250.html

Trzeba jeszcze podać nazwę pliku, który zamierzamy przekodować. Stan-
dardowym wyjściem programu jest ekran monitora, wiec najlepiej przekiero-
wać je do pliku. Oczywiście dopóki plik jest zakodowany np. w ISO8859-2
i zawiera atrybut ”charset=iso8859-2”, nie ma problemu, podobnie z innym
kodowaniem.

Polecenia unix2dos i dos2unix

unix2dosInny problem, jaki napotkamy przenosząc pliki tekstowe z jednego sys-
temu do drugiego, to różnica na końcu linii w pliku. Otóż Linux koniec linii
w pliku tekstowym zaznacza pojedynczym znakiem, a Windows zaznacza
dwoma znakami. Konwersja pliku linuxowego na windowsowy polega więc
na dopisaniu na końcu każdej linii dodatkowego znaku, tzw. ”powrót karetki”
(\r). Dokładnie tyle robi program unix2dos, np.:

s24000@win01:∼$ unix2dos index.html

Zwróćmy uwagę, że program nadpisuje plik.
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dos2unixOdwrotnie, aby skonwertować windowsowy plik tekstowy na linuxowy
format, czyli usunąć dodatkowy znak z końca linii, wystarczy użyć programu
dos2unix, np.:

s24000@win01:∼$ dos2unix index.html

i dodatkowy znak ”powrót karetki” zostanie usunięty z końców linii przykła-
dowego pliku.
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