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Czym się zajmuję na co dzień? 
Rozwój (opracowywanie - wymyślanie, testowanie, obliczenia dla 

układów rzeczywistych) metod opisujących układy wieloelektronowe 
– atomy, cząsteczki, białka, układy biologiczne, ciało stałe (układy 
krystaliczne), ... 

     - Opis na poziomie elektronowym – przewidujemy własności 
atomów, cząsteczek, ..., enzymów, białek, kryształów, ..., 
oddziaływanie np. światła z cząsteczkami, .... 

     - Mechanika kwantowa, Równanie Schrodingera, chemia kwantowa, 
- Kto wykorzystuje takie metody?: chemicy, biolodzy, fizycy, 
przemysł chemiczny, farmaceutyczny, nanotechnologia, ..., wojsko – 
ekologiczne paliwo dla rakiet balistycznych !!! 

 
Informatyka stosowana  
- Bezpieczeństwo danych elektronicznych (także sieci LAN i Internet) 
- Tworzenie i wdrażanie oprogramowania 
- Metody numeryczne 
- Administracja systemami sieciowymi 





•Total electron density n(r) 
for a carbon nanotube on an 
Aluminum slab from an LDA 
simulation 

•Cyclosporin (DFT B3LYP): 
•Basis: 6-31G*  

•1026 atom fragment of 
RNA, calculated using linear 
scaling DFT at the LSDA/3-
21G level. 

•Gaussian              BLYP 
•NwChem              LDA 
•Gamess               B3LYP 
•Crystal 
•Wien2K          6-31G*  
•Amber           augcc-PVDZ 
•Q-Chem 
•VASP     

x1000 procesorów 

•Accurate DFT calculations 
are required to accurately 
predict the electronic 
•structure of CdSe 
quantum dots. (LDA, PBE) 



Superkomputery w fizyce i 
życiu codziennym 

   www.top500.org 

 
Porównanie mocy obliczeniowych komputerów 
• Tianhe-2 (MilkyWay-2) 54,3 PFLOPS 
• Titan - Cray XK7 – 27 PFLOPS 
• Sequoia - 16,32 PFLOPS 
• K computer -10,51 PFLOPS 
• Zeus z ACK Cyfronet na AGH -185 TFLOPS 
• IF UMK – 2 TFLOPS 
• IPad 2 - 1,6 Gflops 
• Core i7 965 XE to 70 Gflops 



Luźne uwagi 

- Wykład nieobowiązkowy - 15 godzin 

- 2 x w tygodniu – do końca października  

- Ćwiczenia startują pod koniec października 

- Zaliczenie na podstawie ćwiczeń  (uzyskanie  50% punktów/zadań) 

- Jeśli ktoś jest „dobry”, to może „zaliczyć” ćwiczenia u mnie (po 

poinformowaniu i zgodzie prowadzącego ćwiczenia) lub u prowadzącego 

ćwiczenia  już teraz. (KTO jest gotowy?) 

- Literatura – Internet + książki 

- http://www.fizyka.umk.pl/~ig/DYDAKTYKA/unix_wstep_2018_19/ 
 

 
 

 
 
 



Luźne uwagi 

 
Plan ogólny 

- Systemy operacyjne 
- Podstawowe cechy systemu UNIX / LINUX 
- Terminologia 
- Podstawowe polecenia powłoki  
- Skrypty (bash) – podstawy 
-        Instalacje, uaktualnienia 

 
 

 
 
 



Oprogramowanie 

Rodzaje oprogramowania:  

• Oprogramowanie systemowe – podstawowe oprogramowanie, bez 
którego komputer nie będzie działał.  

•  Oprogramowanie narzędziowe - usprawnia konfigurację lub naprawia 
system. 

• Oprogramowanie użytkowe - zwane też aplikacyjnym, aplikacje.  

 



System operacyjny 

System operacyjny  - zespół programów zarządzający zasobami 

komputera (elektroniką, dostępem do dysków, portów, pamięci,…), 

decydujący o możliwościach wykorzystania sprzętu.  Pełni on nadzór nad 

pracą wszystkich uruchomionych programów, oraz wszystkich urządzeń 

komputera. 

 

Dzięki systemowi operacyjnemu możliwe jest uruchamianie innych 

programów użytkownika. System operacyjny nadzoruje wykonywanie tych 

programów, udostępnia im zasoby komputera, np. pamięć, czas procesora, 

drukarki itp. To dzięki systemowi operacyjnemu możliwe jest zapisywanie 

danych na dyskach, komunikacja z innymi komputerami w sieci itd.  

 



Zadania realizowane przez system operacyjny 

• Komunikacja użytkownika z komputerem 

Systemy operacyjne z uwagi na komunikację z użytkownikiem możemy podzielić na: 

a) Systemy tekstowe b) Systemy graficzne 

Wiersz poleceń 

Ikona 

Kursor 

Okno 



Zadania realizowane przez system operacyjny 
• Zarządzanie zasobami maszyny 

System operacyjny obsługuje urządzenia wchodzące 
w skład komputera. Podstawowe zadania w tym 
zakresie to: 

•  Obsługa wewnętrznych i zewnętrznych elementów 
komputera takich jak: procesor, płyta główna, 
pamięć lub drukarka, skaner itp. 

•  Badanie stanu urządzeń oraz poprawności 
komunikacji. 

•  Udostępnianie urządzeń aplikacjom a tym samym 
użytkownikowi (np. udostępnienie drukarki w 
edytorze tekstu, skanera w programie graficznym, 
itp.), 

•  Chwilowe i trwałe odłączanie urządzeń od 
komputera.  

Instalowanie urządzenia polega na pobraniu i zainstalowaniu sterownika danego  
urządzenia – inny system operacyjny  - inny sterownik 

Urządzenia widziane przez system MS Windows  



 Zadania realizowane przez system operacyjny 
• Komunikacja z innymi maszynami 

Dzięki modułom systemu operacyjnego odpowiedzialnym za 
obsługę sieci komputerowych możliwy jest dostęp zarówno do sieci 
tzw. lokalnych (LAN, intranet) jak i globalnych, np..Internet 

• Bezpieczeństwo systemu, danych, procesów, … 

Realizacja poprzez: autoryzacje użytkownika, chroniony dostęp do 
zasobów, ochrona procesów i pamięci, …, firewall,  …. 



Zadania systemu operacyjnego 

- Ukrywa szczegóły sprzętowe systemu komputerowego poprzez 
tworzenie abstrakcji (maszyn wirtualnych). Maszyna wirtualna - komputer 
wewnątrz komputera - użytkownik widzi to, co pokazuje mu system. 

 

Przykłady:  

o jednolity sposób dostępu do urządzeń zewnętrznych, 

o zbiory bloków dyskowych widziane jako pliki o symbolicznych 
nazwach, 

o duża, szybka, dedykowana pamięć operacyjna, 

o współbieżne wykonywanie programów (jako abstrakcja równoległości) 

 



Zadania systemu operacyjnego 

- Zarządza zasobami:  

o zasoby to obiekty niezbędne do wykonywania programu, np. pamięć, 
czas CPU, wejście-wyjście, porty komunikacyjne, 

o strategie przydziału i odzyskiwania zasobów (zarządzanie pamięcią, 
zarządzanie procesorem, zarządzanie plikami, zarządzanie urządzeniami), 

o efektywność zarządzania zasobami decyduje o wydajnej eksploatacji 
sprzętu komputerowego 

 

 



Zadania systemu operacyjnego 

- Dostarcza przyjazny interfejs: wygoda użycia (ustawianie 
przełączników, karty perforowane, taśmy perforowane, terminale graficzne z 
myszką i klawiaturą, sterowanie głosem)  

 

 

 

 

 

Interfejs to wszystko to, co stoi pomiędzy:  

• interfejs systemu operacyjnego, pomiędzy użytkownikiem a komputerem;  

• interfejsy programów aplikacyjnych, stoi pomiędzy użytkownikiem a programem;  

• interfejsy sprzętowe, stoją np. pomiędzy procesorem a portami.  

 

 

 



Zadania systemu operacyjnego 

Zainstalowany w naszym komputerze system operacyjny  

• decyduje o tym, jakie programy można uruchamiać pod jego kontrolą  

• ma wpływ na bezpieczeństwo umieszczonych danych 

• umożliwia podłączania do różnych sieci, gdzie nadzoruje podrzędne 
systemy zainstalowane na osobnych komputerach 

• gwarantuje kompatybilność z innymi systemami  

• decyduje o łatwości i stabilności działania 

• .... 

 

 



Zastosowanie systemów operacyjnych 
Dobierając system operacyjny do komputera należy wiedzieć, do czego będzie on 
wykorzystywany. Z użytkowego punktu widzenia, systemy operacyjne możemy 
podzielić na kilka grup: 

•Systemy do domu. To takie systemy, na których będą działać 
gry i najbardziej podstawowe narzędzia - przeglądarki internetowe, 
procesory tekstu, oprogramowanie do korespondencji lub 
internetowych pogawędek itp. Systemy tej klasy powinny  
umożliwiać wyświetlanie trójwymiarowej i szybkiej grafiki, 
obsługiwać dźwięk, być łatwe w użytkowaniu i instalacji. 

•Systemy do pracy. Wykorzystywane w biurze, zarówno w 
małych, jak i dużych firmach. W środowisku biurowym taki system 
operacyjny musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i 
stabilności. Powinien też być łatwy w administracji i zarządzaniu 
(szczególnie w dużych firmach, gdzie koszty zarządzania wieloma 
stanowiskami komputerowymi są znaczące).  
•Systemy serwerowe. Są to systemy dedykowane dla 
komputerów pełniących funkcję serwerów np. sieciowych. Główne 
cechy to wysoka stabilność ciągłej pracy oraz duża wydajność. 
Takie systemy posiadają rozbudowane narzędzia administracyjne 
oraz kontrolno-diagnostyczne i zabezpieczające. 



Zastosowanie systemów operacyjnych 

Systemy operacyjne  do  

    - telefonów komórkowych 

    - tabletów 

    - urządzeń pomiarowych 

    - palmtopów 

    - superkomputerów 

    - ...... 

 



Systemy operacyjne 

Najbardziej popularne dzisiaj systemy operacyjne to 

 

Rodzina systemów MS Windows 

Rodzina systemów Linux/Unix 

MacOS 

Android – system operacyjny z jądrem Linux dla urządzeń mobilnych 

 



Rodzina systemów MS Windows ( obrazek: 
wikipedia) 

 



Źródło: wikipedia 
 



Systemy operacyjne – MacOS 
MacOS jest systemem operacyjnym z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), 
działającym na komputerach Macintosh. Z tego względu przez długi czas był wzorem 
dla innych systemów operacyjnych. Jego architektura opiera się na tej z systemów 
klasy UNIX.  

Widok pulpitu systemu MacOS X, doskonała grafika w 
interfejsie Aqua. 

Z uwagi na fakt że system 
MacOS produkowany jest przez 
producenta komputerów dla 
których jest przeznaczony jego 
stabilność i niezawodność jest 
znacznie większa niż systemów 
rodziny Microsoft 

MacOS X Tiger v 10 



Systemy operacyjne – Linux 

Widok pulpitu systemu klasy LINUX Red Hat 8 z 
interfejsem Gnome 

Linux to darmowy  przedstawiciel systemów klasy 
UNIX.  

Dystrybucje Linux’a 
Mint 
Ubuntu 
Redhat 
Mandriva 
Suse 
Knoppix 
Debian 
Fedora 
... 
h // l iki di / iki/P %C3%B3 i d  



Linux 

Linux jest to nowoczesny, wielozadaniowy system operacyjny należący do 
rodziny systemów Unix.  

Przede wszystkim to system darmowy i stabilny. Cechuje go (wybrane) 

• prawdziwa wielozadaniowość ( multitasking), czyli praca z podziałem 
czasu procesora pomiędzy wiele zadań 
•     ochrona pamięci (jeden proces nie może uszkodzić innego procesu ani 
tym bardziej systemu)  

• System wielodostępny (z założenia i od początku) 

• wieloprzetwarzanie, czyli praca wieloprocesorowa,  

• obsługa różnych typów systemów plików,  

• Wielowątkowość 

• Obsługa pamięci wirtualnej, dobre zarządzanie pamięcią  

Pod względem wydajności, szybkości i stabilności śmiało konkuruje z 
kosztownymi komercyjnymi systemami operacyjnymi. Ponadto, dużą jego 
zaleta jest pełna dostępność kodu źródłowego.  



Linux 

Dodatkowym atutem Linuxa jest to, ze działa na wielu platformach 
sprzętowych: w tej chwili pełne dystrybucje dostępne są na procesory Intel 
x86, DEC Alpha (21064 i 21164), SPARC, MIPS, Motorola 680x0 PowerPC, 
ARM oraz PA-RISC i więcej. 

 Sama nazwa Linux nie dotyczy w zasadzie nazwy systemu, jedynie 
samego jądra (ang. kernel), 

Linux to system operacyjny stworzony przez fińskiego studenta Linusa 
Torvaldsa na początku lat 90  na bazie publicznie dostępnej wersji systemu 
UNIX na komputery PC o nazwie MINIX. Pierwsze jądro systemu zostało 
opublikowane w sieci wraz z zaproszeniem do współpracy innych 
programistów w roku 1991. 

 



Cechy i zalety Linux’a 

• Linux równie dobrze sprawdza się jako system dla serwerów, jak i dla 
komputerów osobistych w domu, w pracy, szkołach i urzędach,  

• Linux to raj dla programistów, administratorów, serwerów  
 

• może on działać zarówno w środowisku tekstowym, jak i graficznym, 
dla obu tych trybów istnieje ogromna ilość programów (darmowych!) — 
biurowe, oprogramowanie sieciowe, naukowe, graficzne, gry i inne,  
 

• cechuje się dużą wydajnością i stabilnością  



Cechy i zalety Linux’a 

• Linux sprawdza się wspaniale w sytuacji, gdy z jednego komputera 
korzysta większa liczba osób,  

• jest wielokrotnie bardziej odporny na wirusy i „robaki”,  

• istnieją dystrybucje Linuksa przeznaczone dla początkujących (jak 
Mandrake, RedHat lub Aurox) oraz dla trochę bardziej zaawansowanych 
użytkowników (np. Debian, Slackware, PLD) — każdy może więc znaleźć coś 
dla siebie – każda z nich ma intuicyjny interfejs graficzny  

• Niewielkie wymagania sprzętowe (możliwość pracy tylko tekstowej!!!) 

• Możliwość uruchomienia tanim kosztem stabilnego serwera plików, 
serwera internetowego (poczta, WWW, DNS), zarządzającego siecią LAN 
(DHCP) 

 



Podstawowe możliwości i wykorzystanie Linuxa 
 

• Stacja robocza – prace biurowe, obliczenia, gry, podłączenie do sieci, 
Internetu, programowanie, multimedia. 

• Serwer DNS – Domain Name Server – serwer nazw 

• Serwer poczty –email (odbieranie, wysyłanie, skrzynki pocztowe)  

• Router sieciowy 

• Firewall dla sieci wewnętrznej 

• Serwer WWW – udostępnianie własnych zasobów (stron WWW innym 
użytkownikom – serwer Apache, własne strony, zakładanie stron WWW dla innych 
użytkowników (klientów) 

• Serwer baz danych (SQL, MySQL, Interbase, ...) 

• Samba – zespół programów zapewniających możliwość udostępniania 
system plików Linuxa inny systemom operacyjnym – Windows, NT, współdzielić 
system plików, udostępniać drukarki podłączone do innych systemów operacyjnych. 

• Serwer aplikacji – obliczenia numeryczne, naukowe, przetwarzanie baz 
danych, grafiki, dźwięku. 

 





Dynamiczna sytuacja 

http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of
_operating_systems 

 
Android  47,06 % 
iOS        43,86% 

http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems














Kartki z historii Unix’a 

System UNIX (Uniplexed Information and Computing System) powstał 
pod koniec lat 60. (1967) 

 Twórcy to:  Ken Thompson i Dennis Ritchie, programiści z działu 
badawczego Bell Labs.  

System ten z założenia miał być prosty w obsłudze oraz napisany w 
języku  wysokiego poziomu. Początkowo był to język B (stworzony 
przez tych samych ludzi), w roku 1973 system UNIX został 
przepisany na C. 
Z czasem doszło do powstania dwóch wersji systemu. Pierwsza 
powstała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i została 
nazwana BSD (Berkeley Software Distribution) 

Druga “System V” była kontynuowana w AT&T.  
Z czasem AT&T sprzedało licencje na swojego Unixa wielu innym 

producentom sprzętu. Spowodowało to powstania komercyjnych 
wersji Unix’a. 
 





Kartki z historii Linux’a 

Richard Stallman z Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
zaczął  pracę nad całkowicie darmową wersją Unixa - GNU (GNU's 
Not Unix). 

 Głównymi założeniami GNU były: pełen dostęp do źródeł, możliwość 
ich kopiowania oraz rozpowszechniania. 

 Do lat 90 jedynym brakującym elementem było jądro. W roku 1991 
udało się je stworzyć Linusowi Torvaldsowi – studentowi informatyki 
z Uniwersytetu Helsińskiego. Jądro to zostało nazwane „Linux”. Tak 
powstał system GNU/Linux 

Maj 1991, wersja 0.01: brak wsparcia dla sieci, ograniczona liczba 
programów obsługi urządzeń, jeden system plików (Minix), procesy 
z chronionymi przestrzeniami adresowymi  

 
 



Kartki z historii Linux’a 

Marzec 1994, wersja 1.0: wsparcie dla sieci (protokoły TCP/IP, 
gniazda), programy obsługi urządzeń dla dysków SCSI, nowy lepszy 
system plików, lepszy podsystem pamięci wirtualnej (stronicowanie 
na pliki wymiany, pliki odwzorowane do pamięci - tylko do czytania), 
IPC (semafory, kolejki komunikatów, pamięć dzielona), proste 
wsparcie dla dynamicznie ładowanych modułów jądra  

Marzec 1995, wersja 1.2: szersze wsparcie dla sprzętu (m.in. dla szyny 
PCI), możliwość emulacji DOSu, wsparcie dla protokołu IPX, IP ze 
ścianami ognia, częściowe wsparcie dla innych procesorów  

Czerwiec 1996, wersja 2.0: wsparcie dla wielu architektur (m.in. 64 
bitowa wersja dla procesora Alpha, Motorola 68000, Sparc), 
wsparcie dla wieloprocesorowości, lepsze zarządzanie pamięcią i 
plikami, lepsza implementacja stosu TCP/IP, nowe protokoły 
sieciowe, wewnętrzne wątki jądra, moduły jądra ładowane na 
żądanie, klasa procesów czasu rzeczywistego (zgodność ze 
standardem POSIX)  

 
 



Linux dystrybucje 

Dystrybucja linux’a to Unix’owy kompletny system operacyjny 

zbudowany na bazie jądra Linux. W skład dystrybucji, oprócz 

samego jądra, wchodzą podstawowe programy i usługi takie, jak 

powłoka, skrypty startowe, narzędzia konfiguracyjne, a także duży 

(ogromny) zestaw aplikacji użytkowych. W obrębie dystrybucji 

używana jest jednolita organizacja plików konfiguracyjnych oraz 

wspólny mechanizm instalowania nowych aplikacji. 
 
Pierwsza dystrybucja – Slackware  - 1993 
 
Większość oprogramowania z GNU 



Budowa systemu (jądro) 

Jądro jest  podstawowym elementem systemu operacyjnego: umożliwia 
komunikację pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem, zarządza 
zasobami, procesami oraz wszystkimi urządzeniami podłączonymi 
do komputera. Jako jedyny element systemu operacyjnego mający 
pełny dostęp do pamięci, jądro musi zapewniać procesom 
bezpieczny dostęp do niej, gdy jej potrzebują. Jest centralnym 
miejscem systemu operacyjnego i dlatego  jest wyjątkowo trudnym 
wyzwaniem z punktu widzenia programisty – jego wydajność jest 
cechą kluczową i rzutuje na wydajność wszystkich aplikacji 
uruchamianych pod kontrolą systemu. 

 
Jądro monolityczne: większa część funkcji  
jądra zaimplementowana jest w pojedynczym  
obrazie pamięci, który ładowany jest na stałe  
do pamięci komputera przez bootloader.  



 



Knoppix — Linux na CD/DVD 
 

Linux lekarstwo/diagnostyka/praca . . . 
Mamy Linux’a bez instalacji systemu na dysku twardym 

 
http://www.knoppix.net/ 
 www.knoppix.pl/ 
Inne dystrybucje CD/DVD 
• SUSE Live 
• FC Live 
• CentOS Live 
• Linux-EduCD 



GNU GPL 

GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego 
oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i 
Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez 
Open Source Initiative. 

Celem licencji GNU GPL jest przekazanie użytkownikom czterech 
podstawowych wolności: 

• wolność uruchamiania programu w dowolnym celu  
• wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do 

swoich potrzeb  
• wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu  
• wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania 

własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała 
społeczność  

Jeżeli program spełnia wszystkie cztery wolności jednocześnie, 
wówczas, według FSF (Free Software Fundation), może być uznany 
za Wolne Oprogramowanie 

 





Serwery i usługi wydziałowe 

 • smtp1.fizyka.umk.pl, smtp1.fizyka.umk.pl : serwer 
pocztowy (SMTP - port 465 z SSL, IMAP3 -- port 993 z 
SSL, POP3S -- port 995 z SSL). W celu ułatwienia 
rozsyłania poczty do całych grup użytkowników można 
korzystać z pewnej liczby specjalnych adresów takich jak 
stud-l lub dokt-l; więcej na stronie Grupowe adresy 
pocztowe. 

• www.fizyka.umk.pl: serwer www  
• samba.fizyka.umk.pl: serwer samba  
• serwery aplikacji: tor/tor7 (CentOS 7) oraz polon/polon7 

(CentOS 7). Wszyscy pracownicy IF i KIS, studenci 
studiów doktoranckich oraz studenci WFAiIS mają 
dostęp do tych serwerów. Po załogowaniu się na 
dowolną z tych maszyn użytkownik ma dostęp do 
swojego katalogu domowego.  

 



Serwery i usługi wydziałowe 

 • ameryk.fizyka.umk.pl: serwer dostępowy:  ssh (port 
22),  pop3s (port 995 z SSL), imaps (port 993 z SSL), 
smtps (port 465 z SSL). ameryk pełni funkcję serwera 
dostępowego, tj. osoby mające dostęp do serwerów 
aplikacji mogą się na niego zalogować używając ssh 
(ew. klientów takich jak putty dla systemu Windows) z 
DOWOLNEGO miejsca na świecie. Do przesyłania 
plików należy wykorzystać program scp (pscp w 
przypadku użytkowników systemów Windows). Serwer 
ameryk umożliwia dostęp tylko do własnego katalogu 
domowego oraz pozwala na korzystanie z usługi poczty 
elektronicznej.  Z tego serwera nie można zalogować 
się na żadną maszynę w lokalnej sieci. 

• serwery aplikacji dostępne z dowolnego miejsca w 
Internecie via OpenVPN dla posiadaczy stosownych 
certyfikatów 



http://www.fizyka.umk.pl 



Zasady korzystania z zasobów WFAiIS i nie tylko… 

1. Nie jesteś anonimowy 
2. Nasz Wydział to nie szkoła podstawowa – tu się studiuje i pracuje! 
3. Hasła 
4. Udostępnianie swojego konta kolegom/koleżankom (totalna 

głupota) 
5. Jesteś dorosły i odpowiadasz za siebie i swoje (wy)czyny (także za 

swoją głupotę ;-) ) 
6. Zanim wciśniesz „enter” pomyśl 
7. Jeśli „uda Ci się” znaleźć lukę, dziurę w systemie bezpieczeństwa 

– możesz być dumny, ale zgłoś to od razu administratorom 
8. Jeśli lubisz niszczyć bo „system mi na to pozwala” – powinieneś 

wybrać inny kierunek studiów 
9. Pamiętajcie – i Wy niedługo będziecie administratorami – a to nie 

zabawa. 



 





Logowanie do systemu Unix/Linux – konsola tekstowa 

•  Logowanie do serwera Unix — najczęściej Secure shell (SSH) (bo 
tak bezpieczniej) - ssh następca telnet 

- Konta z powłoką / Unix: [polon, tor, ameryk].fizyka.umk.pl 
 $ ssh adres.maszyny 
 $ ssh uid@adres.maszyny 
 $ ssh ferm.fizyka.umk.pl 
 $ ssh ig@ferm.fizyka.umk.pl 

 
– login as: ig 
– ig@ferm’s password: 
– Last login: Thu Oct 19 4:08:34 2012 from tor.fizyka.umk.pl 
– ig@ferm [~] 12:20$ 

•  PUTTY (Windows)  (google: putty.exe) 



Sesja użytkownika w systemie Linux 

 Autoryzacja użytkowników 
• System Linux przeznaczony jest dla wielu użytkowników, którzy 

mogą w dodatku pracować jednocześnie. Pociąga to za sobą 
konieczność autoryzacji dostępu do systemu i ochrony zasobów 
każdego użytkownika. Użytkownik musi być zarejestrowany 
(„założony”) w systemie i posiadać własne konto, zabezpieczone 
hasłem dostępu. Autoryzacja oparta jest na sprawdzaniu nazw i 
haseł. 

• System Linux po uruchomieniu nie jest bezpośrednio dostępny dla 
użytkowników, tylko oczekuje na ich logowania. Logując się do 
systemu, użytkownik podaje swoją nazwę i hasło. 

• Zmiana hasła: (najczęściej: passwd  ) 
• Zwykły użytkownik może oczywiście zmienić wyłącznie hasło do 

swojego konta. Administrator może wywołać polecenie passwd z 
nazwą dowolnego użytkownika, aby zmienić jego hasło (ale także 
swoje !!!). 

 
 



Sesja użytkownika w systemie Linux 

 Autoryzacja użytkowników 
• System dokonuje autoryzacji poprzez: 

– sprawdzenie, czy użytkownik o podanej nazwie jest zarejestrowany w 
systemie w pliku /etc/passwd,  

– zakodowanie podanego hasła,  
– porównanie z zakodowanym hasłem przechowywanym przez system w 

pliku /etc/shadow.  
• W wyniku pomyślnej autoryzacji system uruchamia sesję 

użytkownika, udostępniając jego konto. Proces zgłaszania i 
autoryzacji użytkownika określa się jako logowanie do systemu.  

• W każdym systemie istnieje konto uprzywilejowanego użytkownika o 
nazwie root i identyfikatorze UID = 0, określanego jako nadzorca 
(ang. supervisor), superużytkownik (ang. superuser) lub zwyczajowo 
root. Konto to jest przeznaczone dla administratora systemu, który 
dysponuje nieograniczonymi uprawnieniami.  

• Dlatego standardowo nie pracujemy „na koncie” root.  Logujemy się 
jako zwykły użytkownik i ewentualnie przełączamy się na 
administratora (su -) 
 

 



Sesja użytkownika w systemie Linux 

 • Atrybuty użytkownika w systemie 
System przechowuje w pliku /etc/passwd następujące atrybuty 

każdego zarejestrowanego użytkownika: 
– nazwa - nazwa jednoznacznie identyfikująca konto użytkownika, 
– identyfikator użytkownika UID - numer jednoznacznie 

identyfikujący użytkownika w systemie,  
– identyfikator grupy GID - numer grupy, do której należy 

użytkownik, 
–  katalog domowy - prywatny katalog użytkownika, w którym 

może bezpiecznie przechowywać swoje pliki, zabezpieczone 
przed dostępem innych użytkowników,  

– powłoka logowania - nazwa interpretera poleceń, który jest 
uruchamiany po zalogowaniu użytkownika. System dzieli 
użytkowników na grupy, aby zwiększyć w ten sposób możliwość 
różnicowania uprawnień do uruchamiania programów i 
korzystania z plików.  

Informacje o członkach poszczególnych grup przechowywane są w 
pliku /etc/group. 
 
 

 



 



Dodawanie użytkownika /konta 
useradd   (podstawowa składnia) 

 
useradd -d katalog_domowy -g grupa_początkowa -G inne_grupy -s 
powłoka -u UID login 

katalog_domowy  
gupa_początkowa - jest nazwą grupy początkowej użytkownika. Grupa 

ta musi już istnieć. W przypadku nie podania tej zmiennej system 
sam utworzy grupę dla użytkownika o nazwie zgodnej z nazwą login 

inne_grupy - lista dodatkowych grup, do których również należy 
użytkownik  

powłoka - nazwa powłoki użytkownika 
UID - numeryczna wartość identyfikatora użytkownika. Wartość ta musi 

być niepowtarzalna i większa od 99. W przypadku nie podania tej 
zmiennej system sam przydzieli użytkownikowi pierwszy wolny 
numer. 

Domyślne wartości dla zmiennych są podawane z pliku 
/etc/default/useradd 
 



/etc/passwd 
 ig:x:1010:1002:Ireneusz Grabowski:/home/ig:/bin/bash 

/etc/shadow 
 

Składnia pliku passwd: 
nazwa_użytkownika:hasło:UID:GID:komentarz:katalog_domowy:polecenie_l

ogowania 
/etc/shadow  : 
nazwa_użytkownika:hasło:data_zmiany_hasła:min:max:przypomnienie:ważno

ść_konta: inne 
nazwa_użytkownika - jest polem zawierającym jednoznacznie 

identyfikującą nazwę użytkownika 
hasło - zaszyfrowane hasło 
data_zmiany_hasła - data ostatniej zmiany hasła 
min - minimalny okres pomiędzy zmianami hasła 
max - maksymalny okres pomiędzy zmianami hasła 
przypomnienie - wartość ta określa na ile dni przed upływem terminu 
przypominać o zmianie hasła  
ważność_konta - termin ważności konta 

 
 
 



   Powłoka (shell)  w systemie Linux 

 Powłoka (ang. shell) jest interfejsem między użytkownikiem  
a systemem operacyjnym. Jej podstawową funkcją jest interpretacja  
i wykonanie poleceń użytkownika, oraz dostarczanie” takich poleceń. 
 W celu ułatwienia wprowadzania często powtarzających się ciągów  
poleceń dla systemu operacyjnego powłoka udostępnia  język programowania 
 poleceń użytkownika (nazywany językiem powłoki).  
Najczęściej stosowanymi powłokami w różnych implementacjach systemu  

UNIX są:  

• Bourne shell (sh)  

• Korn shell (ksh)  

• C shell (csh)  

• Bourne Again Shell (bash) 

• inne:   zsh, tcsh  



   Powłoka (shell)  w systemie Linux 

 
Powłoka pozwala także na: 

• definiowanie własnych poleceń (alias  mojepoelcenie=‘ls –lt’ ) … 

• tworzenie i uruchamianie skryptów 

• Definiowanie, inicjowanie i zmianę zmiennych systemowych i użytkownika 

• Korzystanie z potoków i strumieni (przekierowań) 

• Uruchamianie kolejnych powłok (bash, csh, …) 

• Czynności „specjalne”,   (wklejanie myszą, !litery polecenia, Ctrl-c, Ctrl-d,  i 

inne) 
 



   Powłoka (shell)  w systemie Linux 

 Rozróżnienie DuŻyCh i małych liter,  

Spacja  

Znaki specjalne *, ?, ‘ ‘, ` `, ””, \,  

Znak "\" służy np. umieszczeniu wielu linii w jednej linii wiersza poleceń (jedno 

dluuuuugie polecenie zapisane w kilku liniach) 

ls –la /var/spool/mail \ 

| grep ig | more 

Kilka poleceń w jednej linii  - oddzielamy   ;  

ps ; ls –la ;   

Backslash pozwala na dosłowne traktowanie znaku przez shell 

touch  moj ulubiony plik  (utworzy 3 pliki) 

touch  moj\ ulubiony\ plik  utworzy 1 plik o nazwie ze spacjami 
 



Metaznaki 
• Meta-znaki to pewien zbiór znaków pełniący specjalne funkcje w powłoce 

Linuksa. 
 *    - oznacza dowolną sekwencję, dowolną liczbę znaków 

?    - oznacza dowolny pojedynczy znak 
[qwA1] - oznacza dowolny pojedynczy znak, wymieniony w nawiasach 
[a-z]     - oznacza dowolną małą literę 
[A-G]    - oznacza dowolną dużą literę od A do G 
[a-zA-Z0-9] - oznacza dowolną małą lub dużą literę i dowolną cyfrę 
 
ls *  
wyświetla wszystkie pliki w katalogu z wyjątkiem zaczynających się od '.' 
kropki (są to pliki ukryte) 

 ls *.* 
wyświetla wszystkie pliki zawierające w nazwie '.'  

 ls [A-B]* 
wyświetla wszystkie pliki zaczynające się od A lub B 

 ls ??1 
wyświetla pliki, których nazwa składa się z dwóch dowolnych liter i jedynki 
na końcu. 

 



   Powłoka (shell)  w systemie Linux 

 Pliki konfigurujące powłokę 

 /etc/shells to plik tekstowy zawierający pełne ścieżki dozwolonych 
powłok zgłoszeniowych 
 
Pliki konfiguracyjne z katalogu użytkownika : 
.bash_login 
.bash_profile , .bashrc - wykonywane podczas uruchamiania powłoki 
.bash_logout - wykonywane podczas zamykania powłoki 
.bash_history 
~/.bashrc (tutaj wpisujemy swoje aliasy)     source ~/.bashrc 
 
/etc/bashrc 
/etc/profile ( ustawianie parametrów powłoki, zmienne systemowe, …) 
USER="`id -un`" 
LOGNAME=$USER 
MAIL="/var/spool/mail/$USER" 
HOSTNAME=`/bin/hostname` 
HISTSIZE=5000 

Itd. …. mnóstwo informacji    man bash 
 



Zmiana powłoki logowania 

Powłokę, którą system przydziela nam po zalogowaniu ustawia 
administrator podczas procesu tworzenia nowego użytkownika. 
Jako zwykły użytkownik mamy jednak możliwość zmiany powłoki 

chsh –s nowa_powłoka   nazwa_użytkownika 
 
powłoka musi być w /etc/shells   
 
chsh –l   (wyswietlenie listy powłok) 
 
chsh –s /bin/csh ig     (zmiana powłoki użytkownika ig na /bin/csh  - trzeba 

podać hasło) ale na naszych serwerach nie działa. 
 

 



   Powłoka - zmienne 

 
Zmienne systemowe, zmienne użytkownika 
• zmienne lokalne  
• zmienne globalne  
• zmienne specjalne  
• zmienne programowe  
Zmienne lokalne określają konfigurację powłoki i są widoczne tylko dla shell'a 
dla którego zostały zdefiniowane.  
set      
env 
echo $HOME 
[ig@tor ~/test]$set 
ACESIII_VERSION=3.0.7 
ACESII_VERSION=2.8.0 
BASH=/bin/bash 
HISTFILE=/home/ig/.bash_history 
HISTFILESIZE=5000 
HISTSIZE=5000 
HOME=/home/ig 
HOSTNAME=tor.fizyka.umk.pl 
HOSTTYPE=x86_64 

 

 



   Powłoka - zmienne 

 Do zdefiniowania nowej zmiennej lokalnej służy polecenie  
export -n nazwa_zmiennej=nowa_wartość 

 
export –n EDITOR=vi 

  
Zmienne globalne są to zmienne widoczne w każdym „podshellu”. 

Aby ustalić nową zmienną lub przypisać inną wartość starej należy użyć 
polecenia : 

export EDITOR=nano 
Zmienne specjalne są definiowane przez system i w przeciwieństwie do 

innych zmiennych nie można zmieniać ich wartości.  
Najczęściej zmienne te wykorzystywane w skryptach do sterowania 
programem. 

     # - liczba parametrów przekazanych do programu 
? - kod zakończenia polecenia lub programu wywołanego z programu 
powłoki 
0 - pod zmienna tą kryje się nazwa uruchomionego programu  
1,2 - kolejne parametry programu 

 
 

 

 



   Powłoka - zmienne 

 
Zmienne programowe to zmienne definiowane przez użytkownika w skryptach 

powłoki. 
Definicja zmiennej programowej : 

nazwa_zmiennej=wartość 
np.: 
x=123 
imie=”Irek" 

 
Pod zmienna programową można podstawić również wynik dowolnego 

polecenia  
sciezka=`pwd` 

 
Do zmiennej odwołujemy się poprzez podanie jej nazwy poprzedzonej 

znakiem $ ,  
echo $imie 

 
 

 

 



Potok w shell’u 

• Potok (ang. pipe) – to jeden z mechanizmów komunikacji 
międzyprocesowej umożliwiający wymianę danych pomiędzy 
dwoma procesami. Odbywa się to najczęściej poprzez połączenie 
standardowego wyjścia jednego procesu ze standardowym 
wejściem drugiego. 

• W unix’owych powłokach systemowych używa się symbolu "|" 
(pionowej linii), aby połączyć dwa lub więcej procesów w potok. 

– ls –l | more 

• Wielokrotne „potoki” 
– ps -a | sort | uniq | grep -v sh 

Polecenie zwróci listę uruchomionych procesów (ps -a), posortowaną 
alfabetycznie (sort), niezawierającą powtórzeń (uniq), oraz bez linii 
zawierających wzorzec sh (grep -v sh). 



Przekierowania 
Każdemu procesowi przypisuje się standardowy strumień wejściowy 

(STDIN) oraz standardowy strumień wyjściowy (STDOUT). Strumień 
wejściowy związany jest z informacjami wpisywanymi przez 
użytkownika, a wyjściowy z ekranem terminala. Istnieje też strumień 
błędu (STDERR). Redyrekcja to inaczej przekierowanie strumienia.  

 
     >    -  zmiana standardowego wyjścia na plik  

>>  - dopis do pliku  
<    - zmiana standardowedo wejścia na plik  
>!   - przekierowanie do pliku bez względu czy istnieje 
>& - zmiana strumienia błędu 

cat > plik.txt 
Polecenie to utworzy nam plik : plik.txt i umieści w nim tekst wpisany z klawiatury. 

cat >> plik.txt      Spowoduje dodanie następnych wierszy z informacją do pliku. 

ls -al > plik.txt 
mail ig@fizyka.umk.pl < list.txt 
 

 

mailto:ig@fizyka.umk.pl


Struktura katalogów 

Struktura katalogów w dystrybucjach Linuksa jest zorganizowana tak, 
aby spełniała wymagania standardu określającego postać 
Linuksowego systemu plików - FSSTND 



Struktura katalogów – ich zawartość 

/ 
Katalog nadrzędny, który rozpoczyna całe drzewo katalogów.  

/bin  
Katalog ten zawiera programy wykonywalne, dostępne dla zwykłego 
użytkownika. 

/boot  
Katalog ten zawiera tylko statyczne pliki dla boot loadera potrzebne 
podczas procesu bootowania. 

/dev  
Tu znajdują się pliki reprezentujące poszczególne urządzenia. 

/etc  
Zawiera ogólnosystemowe pliki konfiguracyjne dla wielu programów.  
Pliki konfiguracyjne dla całego systemu można również umieszczać 
w /usr/etc.  
Niemniej jednak programy powinny zawsze szukać tych plików w 
/etc , a ty możesz umieścić linki do nich w /usr/etc.  
 
 



Struktura katalogów – ich zawartość 

/etc/X11  
Pliki konfiguracyjne dla systemu okienkowego X11. 

/etc/skel  
Tu znajdują się pliki potrzebne do stworzenia nowego konta 
użytkownika. Podczas tworzenia nowego konta pliki z tego katalogu 
są kopiowane do katalogu domowego użytkownika.  

/home 
Tu (najczęściej) znajdują się katalogi domowe użytkowników. 

/lib  
Ten katalog powinien zawierać te biblioteki dynamiczne, które są 
konieczne do wystartowania systemu i uruchamiania komend z 
głównego systemu plików.  

/lib/modules  
Ładowalne moduły jądra, wymagane do startu systemu i pracy po 
jego padzie (sterowniki sieciowe, itd. ). 

/mnt  
Jest punktem montowania systemów plików montowanych 
tymczasowo   
 
 



Struktura katalogów – ich zawartość 

/opt  
Ten katalog powinien zawierać dodatkowe pakiety, które zawierają 
statyczne pliki.  

/proc  
System plików /proc jest całkowicie wirtualny - nie istnieje na dysku. 
Jest tworzony i utrzymywany przez jądro w pamięci. Używany jest w 
celu dostarczenia informacji o systemie (o działających procesach - 
stąd nazwa). 

/root  
Tan katalog jest katalogiem domowym użytkownika root. 

/sbin  
Tak jak /bin, katalog ten zawiera programy potrzebne do 
wystartowania i administracji systemu. Z programów tych mogą 
korzystać tylko administratorzy systemu.  

/tmp  
Ten katalog zawiera pliki tymczasowe, które może usunąć w 
dowolnym momencie. (często dostępny dla wszystkich) 
 



Struktura katalogów – ich zawartość 

/usr  
W katalogu tym znajdują się programy zainstalowane podczas 
instalacji systemu lub te, które instalowaliśmy ręcznie. Katalog ten 
można zamontować na oddzielnej partycji, dzięki czemu po 
aktualizacji lub zmianie systemu nie musimy ponownie instalować 
dodatkowych programów. 

/usr/X11R6 
Tu znajduje się system X-Window.  

/usr/bin  
Jest to główny katalog programów wykonywalnych, używanych 
przez zwykłych użytkowników, które nie są potrzebne przy starcie 
lub naprawie systemu, i które nie są instalowane lokalnie. 

/usr/bin/X11  
Tradycyjne miejsce na pliki wykonywalne X11.  
Często jest to link symboliczny do /usr/X11R6/bin.  
 
 



Struktura katalogów – ich zawartość 

/usr/etc  
Można tu umieszczać pliki konfiguracyjne dzielone między kilkoma 
maszynami. Programy jednak powinny zawsze odwoływać się do 
tych plików używając katalogu /etc.  Linki od plików w /etc powinny 
wskazywać na odpowiednie pliki w /usr/etc.  

/usr/include  
Zawiera pliki nagłówkowe dla kompilatora C. 

/usr/………. 



Struktura katalogów – ich zawartość 

/var  
Ten katalog zawiera pliki, które mogą zmieniać wielkość, takie jak 
logi , cache, ….  

/var/cache  
Zbuforowane dane programów.  

/var/lock 
Umieszczane są tu przez programy pliki blokady w celu wskazania 
na swoje działanie. Inne programy sprawdzają te pliki i odpowiednio 
działają (np.: wstrzymują się z odwołaniem do danego urządzenia). 
Konwencja nazw plików lock dla urządzeń to LCK.<urządzenie> 
gdzie <urządzenie>, to nazwa urządzenia w systemie plików.      

/var/log  
Tu znajdują się logi systemowe i innych programów. 

/var/mail  
Skrzynki pocztowe użytkowników. Zastępuje /var/spool/mail.  
 
 



Struktura katalogów – ich zawartość 

/var/run  
Pliki zawierające bieżące informacje o systemie, np.: pliki 
zawierające identyfikatory procesów (PIDy) i informację o 
zalogowanych użytkownikach (utmp). Pliki w tym katalogu są zwykle 
czyszczone przy starcie systemu.  

/var/spool  
Kolejkowane pliki różnych programów. 

/var/spool/cron  
Spoolowane zadania dla crona. 

/var/spool/lpd  
     pliki do drukowania.  
/var/spool/mail  

to samo co /var/mail. 
 



System plików 

• System plików to metody i struktury danych używane przez system 
operacyjny w celu zapisania i zorganizowania plików na danym 
urządzeniu. 

Metoda przechowywania plików, zarządzania plikami, informacjami o 
tych plikach, tak by dostęp do plików i danych w nich 
zgromadzonych był łatwy dla użytkownika systemu. Systemy plików 
stosuje się dla różnych nośników danych, takich jak dyski, dyskietki, 
a także w strumieniach danych, sieciach komputerowych, 
pamięciach. We współczesnych systemach operacyjnych 
bezpośrednie operowanie na danych w plikach zarezerwowane jest 
tylko dla systemu operacyjnego, aplikacje mają zabroniony 
bezpośredni dostęp do nośnika danych. 



Obsługiwane systemy plików 

Popularne systemy plików linuxa: Minix, xia, Ext, Ext2, Ext3, Ext4, 

umsdos, msdos, ReiserFS, vfat, XFS, proc, JFS, smb, NFS, ncp, 

Swap, iso9660, Sysv, hpfs, Affs, ufs 

Ext4: Umożliwia obsługę woluminów do 1 eksabajta. Wielkość  

pojedynczego pliku nie może przekraczać 16 terabajtów. 

- potrafi również obsługiwać systemy plików ext2 i ext3. 

- W systemie ext3 folder może posiadać maksymalnie 32 000 

podfolderów. W ext4 limit ten został zwiększony do 64 000. 

System plików wybieramy w trakcie instalacji systemu / dołączania 

urządzeń. 



Montowanie systemu plików w systemie 

Aby móc używać system plików należy go wcześniej zamontować. 
Do montowania systemu plików służy polecenie mount 

mount -t typ urządzenie punkt_montowania 
gdzie : 
typ - rodzaj systemu plików, np.: ext2, msdos 

urządzenie- musi być urządzeniem blokowym 
punkt_montowania - nazwa pliku pod którym będzie zainstalowany 
dany system 

Aby zamontować dyskietkę wydajemy polecenie : 
mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy 
Pendrive: 
mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/pendrive 
 
Do odmontowania systemu plików służy polecenie umount : 
umount /mnt/floppy 
 



Montowanie  



Urządzenia w Linux’ie 

W systemie Linuks wszystkie urządzenia są reprezentowane przez 
odpowiednie pliki znajdujące się w katalogu /dev.  

Urządzenia te dzielą się na blokowe i znakowe. 
Urządzenia blokowe służą do przechowywania danych i pozwalają na 

swobodny dostęp do nich. 
Urządzeniami tego typu są na przykład dyski twarde lub stacje 
dyskietek. 
 

Urządzenia znakowe służą do odczytu lub zapisu sekwencji znaków. 
Charakterystyczną cechą tych urządzeń jest to, że danych z nich nie 
można odczytywać w dowolnej kolejności tylko w kolejności takiej, w 
jakiej docierają one do komputera.  
Przykładem takiego urządzenia jest łącze szeregowe. 
 

 



Urządzenia w Linux’ie 

     hda - pierwszy dysk twardy (IDE/EIDE) 
hda1 - pierwsza partycja na pierwszym dysku twardym 
hdb - drugi dysk twardy lub CD-ROM     
sda - pierwszy dysk twardy (SCSI) 
sda1 - pierwsza partycja na pierwszym dysku twardym 
sdb - drugi dysk twardy (SCSI) 
fd0 - pierwsza stacja dysków elastycznych 
fd1 - druga stacja dysków elastycznych 
cua0 - COM1 
cua1 - COM2 
lp0 - LPT1 
lp1- LPT2 
tty1 - terminal 1 
tty2 - terminal 2 
null - urządzenie puste 

     eth0 – pierwsza karta sieciowa 



/etc/fstab 

/etc/fstab: static file system information.  
# 
 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> 
 proc                   /proc                  proc defaults          0             0  
/dev/hda1  / ext3   defaults,errors=remount-ro 0 1 
 /dev/hda2  none   swap      sw           0 0  
/dev/hdc  /media/cdrom0   iso9660    ro,user,noauto    0 0  
/dev/fd0  /media/floppy0   auto          rw,user,noauto 0 0 



Montowanie systemu plików 

 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> 
 
file system - określa urządzenie lub system plików, który ma być 

zamontowany oraz miejsce, w którym się znajduje (zwykle w 
katalogu /dev/nazwa). 

 
mount point - miejsce, w który urządzenie ma być zamontowane. Do 

tego miejsca będziemy się odnosić podczas używania urządzenia 
(tutaj będą się znajdywać np. pliki odczytywane z płyty 
zamontowanego wcześniej CD-ROMu).  

główna partycja Linuksa montowana jest jako / (ang. root - korzeń), 
partycja wymiany SWAP ma wartość none, 
CD-ROM  zostanie zamontowany w katalogu /media/cdrom0 itd... 
 



fstab 

 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> 
 
type - określa rodzaj systemu plików używanych przez 

urządzenia.(ext3, NTFS, …) 
 
options - określa dodatkowe opcje użyteczne przy montowaniu. Dla 

CD-ROMu standardowo zostaje użyta opcja ro (ang. Read Only - 
tylko do odczytu), gdyż nie jest to nośnik swobodny do zapisu. 
Opcja user oznacza, że może korzystać z napędu użytkownik-
właściciel (nie tylko root),  

     noauto powoduje, że urządzenie nie będzie montowane 
automatycznie przy starcie 

     auto - automatyczny montaż przy starcie systemu 



Polecenia dotyczące systemu plików 

Tworzenie systemu plików na urzadzeniu 
mkfs [-t] [-c] urządzenie_blokowe 
 
-t - określa typ tworzonego systemu plików, domyślnie ext2 

-c - sprawdza uszkodzone bloki urządzenia przed utworzeniem 
systemu plików 

Aby utworzyć system plików ext2 na dyskietce należy wydać 
następujące polecenie : 

mkfs -t ext2 /dev/fd0 
Sprawdzanie i naprawa sytemu plików 
fsck lub np.    e2fsck (do ext2) 
 
e2fsck  -vf  /dev/fd0 
-v – verbose, -f – force(wymuszenie sprawdzania),  -c – pow. Nośnika 
 
df –h – analiza zajętości,    df –T, … 
 
 



Ważne pliki (tylko kilka przykładowych) 

• /etc/fstab - plik zawiera nazwy dysków, partycji, inne systemy plików 
które mają być zamontowane w czasie startu systemu 

• /etc/inittab - głowny plik startowy systemu. Zawiera listę terminali, z 
których możliwe jest otwarcie sesji, oraz listę procesów do 
uruchomienia w czasie ładowania systemu.  

• /etc/profile - konfiguracja powłoki BASH  
• /etc/resolv.conf - plik zawiera adresy serwerów DNS 
• /etc/httpd/conf/httpd.conf - plik konfiguracyjny serwera Apache 
• /etc/issue - w tym pliku znajduje się domyślne powitanie twojego 

systemu  
• /etc/crontab - zawiera plan zadań do wykonania o określonej porze, 

przez system 





pomoc 



man –s nr sekcji   (1 ogolne, 3 biblioteki C, …) 
man -a 

pomoc 



 

pomoc 



man –k tekst  - przeszukuje dokumentację 
apropos tekst 
polecenie  - - help 
 
…. 

pomoc 





identyfikator typu : 
-    zwykły plik 
b  specjalny plik blokowy 
c  specjalny plik znakowy 
d  katalog 
l   link symboliczny 





Przykłady 

Prawo do czytania dla właściciela pliku 
 
chmod 400 nazwa_pliku 
chmod u+r nazwa_pliku 
chmod u=r nazwa_pliku    (czytanie tylko dla wlasciciela) 
 
Wszystkie prawa dla właściciela pliku i prawo do czytania dla grupy 
 
chmod 740 nazwa_pliku 
chmod u+rwx,g+r nazwa_pliku 

Zmiana dla katalogów i podkatalogów/plików 
chmod –R  ….. 



suid i sgid 

Daje możliwość uruchamianie programu z prawami właściciela lub 
grupy przypisanej temu programowi, a nie z prawami 
użytkownika, który ten program uruchamia.  

Zagrożenie z używania tych flag może wynikać z możliwości przejęcia 
kontroli nad systemem.  
Nadawanie plikom suid-a lub sgid-a wygląda następująco : 

suid : 
     chmod u+s nazwa_plku 

chmod 2*** nazwa_pliku 
sgid : 
     chmod g+s nazwa_pliku 

chmod 4*** nazwa_pliku 
suid i sgid : 
     chmod 6*** nazwa_pliku 
*** - tu wstawiamy dowolne prawa dla właściciela, grupy i innych 

użytkowników. 
 



suid i sgid  i sticky bit 

Flaga suid w listingach plików reprezentowana jest przez literkę s w 
prawach dla właściciela pliku : 

- rws r-x r-x 
Flaga sgid w listingach plików reprezentowana jest przez literkę s w 

prawach dla grupy : 
- rwx r-s r-x 
 

Dla katalogów sticky bit oznacza, że tylko właściciel może go 
usunąć  (oraz pliki znajdujące się w tym katalogu)mimo ustawienia 
praw na przykład na 777. 

Ustawienie sticky bitu dla plików wygląda następująco : 
chmod 1711nazwa_pliku_katalogu 
chmod +t nazwa_pliku_katalogu 
Reprezentantem tego bitu w listingach katalogów jest literka t w sekcji 

dotyczącej reszty użytkowników : 
- rwx r-x r-t 
 











Kopiowanie pomiędzy komputerami 



Kopiowanie pomiędzy komputerami 



Kopiowanie pomiędzy komputerami 

e-mail: 
mutt, pine, mail 



Kopiowanie pomiędzy komputerami i różnymi systemami 
operacyjnymi  

1) „Wystawić” zasób 
/home/$HOME/public_html/katalog1/katalog2/ 
www.fizyka.umk.pl/~ig/katalog1/katalog2 
 
 
mc 
… 
rsync 
… 
 
Total Commander 
sftp 
winscp 
 

http://www.fizyka.umk.pl/%7Eig/katalog1/katalog2


Mechanizmy szukania 



Mechanizmy szukania 
last  - wyświetla osoby, które się ostatnio logowały na maszynie     



Mechanizmy szukania 



Mechanizmy szukania 

man find  (mnóstwo przydatnych opcji) 
-perm 777 
-mtime 0 
-size +100M – delete 
 
locate nazwapliku  - Dużo szybsze narzędzie 
 
mc   Midnight commander 
 
grep ciąg_znaków plik/pliki – wyszukuje i wyświetla linie zawierające 

konkretny ciąg znaków 
 
grep –i –r  info /* 
 



Mechanizmy szukania – historia poleceń 

Powłoka bash posiada zdolność przywoływania wcześniej wydawanych 
poleceń przez użycie klawiszy kursora. 

 bash rejestruje wydane polecenia w pliku ~/.bash_history 
 
Aby obejrzeć listę ostatnio wydawanych poleceń  (np. 10): 
history 10 
 
Aby powtórzyć wcześniej wydane polecenie : 

!3 
gdzie 3 poleceniem nr 3 z listy pol. history  

     !litery – przywołuje ostatnie polecenie zaczynające się na litery 





archiwum 



Archiwum + kompresja 



Archiwum + kompresja 



Rozpakowanie archiwum  



procesy 

Każda uruchomiona aplikacja tworzy w systemie odrębny proces, który 

zarządza pamięcią, procesorem i zasobami wejścia i wyjścia, tak 

aby możliwe było wykonanie tej aplikacji.  

Wyświetlanie listy bieżących procesów uzytkownika 

ps 

ps –A 

man ps 



procesy 



procesy 



procesy ps aux 
ps –ef 
ps u –u ig 
ps aux | grep ig 

STAT - Status procesu  - niektóre z możliwych wartości:  
R - działający (Runnable) 
D - oczekujący na dostęp do dysku (Disk wait) 
I - nieaktywny przez mniej niż 20 sekund 
S - nieaktywny przez więcej niż 20 sekund 
T - wstrzymany 
Z - Zombie, czyli proces porzucony, który powinien zostać zamknięty przez 
inny proces 
W - proces przeniesiony czasowo do pliku wymiany 
N - wartość parametru Nice, oznaczającego priorytet procesu 
 
VSZ Rzeczywisty rozmiar procesu, w kilobajtach  
RSS Ilość fizycznej pamięci używanej przez proces 



procesy 



procesy 

Przełączniki dla top 
h 
k 
q 
u 
…. 
 



procesy 

Każdy proces w systemie Linux może zostać zabity (zamknięty).  
 
Zwykły użytkownik może zabić tylko swoje procesy.  
 
Do zamykania procesów służy polecenie kill lub killall : 
kill 123 
zabije proces o numerze PID 123 
killall -v mozilla 
zabije procesy o nazwie mozilla 
 



procesy 

Polecenie kill wbrew pozorom służy nie tylko do zabijania: 
Wykorzystując polecenie kill możemy do danego procesu wysłać jeden 
z możliwych sygnałów. 
 
kill  -9 123 jest równoważne z poleceniem kill -s SIGKILL 123. 
 



Procesy  
Przykładowe sygnały: 

SIGKILL 9  Sygnał natychmiastowego zabicia procesu  

SIGTERM 15  Sygnał przerwania działania procesu  

SIGCONT 18  Kontynuacja przy zatrzymaniu 

 SIGSTOP 19  Zatrzymanie procesu 
 

Niektóre działania związane z procesami możemy wywołać korzystając 

ze skrótów klawiszowych.  

 [Ctrl]+[z],  zatrzymanie bieżącego procesu  

[Ctrl]+[c] przerwanie bieżącego procesu  

zakończenie działania programu i utratę wszelkich nie zapisanych danych 

związanych z tym programem. 



Procesy  

Zmiana priorytetów procesów 

Komenda nice ustala priorytet procesu w algorytmie szeregowania 

zgodnie z zasadą, że procesowi o większym priorytecie zostanie 

przyznane więcej czasu procesora niż procesowi o mniejszym 

priorytecie.  

Priorytet określa się parametrem zwanym niceness, będącym liczbą 

całkowitą z przedziału -20 (najwyższy priorytet) do 19 (najniższy 

priorytet). 



Procesy  

renice zmiana priorytetu dla pID   - właściciel może tylko >0 





Procesy w tle 



Uruchamianie zadań w określonym czasie 

cron i at są programami, które umożliwiają zaplanowanie jakiegoś 

działania w określonym czasie.  

Dzięki tym usługom możemy nakazać komputerowi wysłać e-mail’a o 

określonej godzinie, sprawdzić pocztę, skasować pliki z katalogu 

/tmp/ lub wykonać dowolny skrypt. 

 

Cron różni się od at tym, że zadania, które zaplanujemy w cron-ie 

mogą być cyklicznie powtarzane w odpowiednich porach, 

 at natomiast wykonuje zaplanowane zadanie tylko raz. 



Uruchamianie zadań w określonym czasie 

at -f {plik z zadaniem} czas_uruchomienia_zadania 
lub 
at czas_uruchomienia_zadania 

Po naciśnięciu klawisza ENTER wpisujemy zadanie do wykonania. 

 



Uruchamianie zadań w określonym czasie 

Określanie czasu dla polecenia at. 
Domyślnie przyjmowany jest czas 24-godzinny. Podawanie minut 
jest opcjonalne. Można dodaćprzyrostek am lub pm 

 
Przy podawaniu czasu dozwolone jest stosowanie słów mających 
specjalne znaczenie:  
midnight (północ), noon (południe), today (dziś), tomorrow 
(jutro) oraz now (teraz). 
Po słowie now należy podać czas, po jakim polecenie ma zostać 
wykonane. 

można również podawać, w którym miesiącu zadanie ma się rozpocząć 
(za pomocą liczb od 1 do 12 lub pierwszych trzech liter angielskiej 
nazwy miesiąca).  

Rok oznaczany jest liczbą czterocyfrową.  



Uruchamianie zadań w określonym czasie 

Dni tygodnia  za pomocą pierwszych trzech liter nazwy angielskiej.  
 
Odstępy czasu pozwalają na podanie pory rozpoczęcia zadania w 

odniesieniu do czasu bieżącego. Do ich określania służy znak +, po 
którym następuje liczba i jeden z wyrazów: minute, hour, day, 
week lub year (można również używać liczby mnogiej, na przykład 
weeks). Słowo next (następny) ma takie samo znaczenie, jak +1.. 

 

at 14:12 January 9 

at 2:12am Jan 9 

at now + 5 minutes 



Uruchamianie zadań w określonym czasie 
Wyświetlenie zadań czekających na uruchomienie i usuniecie zadania 



cron – daemon zajmujący się okresowym wywoływaniem innych 
programów 

 
crontab - tabela programu cron posiadająca specjalny format oraz 

nazwa programu służącego do jej edycji 
 
cron przegląda /var/spool/cron/crontabs w poszukiwaniu plików-tabel  o 

nazwach zgodnych z istniejącymi kontami systemowymi. Znalezione 
tabele ładuje do pamięci. cron ładuje również plik konfiguracyjny 
/etc/crontab  (inna postać) 

 
W  /etc/crontab wpisane są dodatkowe reguły, które uruchamiają 

zadania cogodzinowe, codzienne, cotygodniowe i comiesięczne. 
/etc/cron.hourly, /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly, /etc/cron.monthly. 

cron i crontab 



cron budzi się co minutę, sprawdzając wszystkie załadowane tabele, 
poszukując poleceń, które powinny być wywołane (sprawdza też, 
czy nie zmodyfikowano tabel) 

 
crontab  
 -l wyświetla aktualną tabelę użytkownika 
 -r usuwa ją 
 -e pozwala na jej edycję. 
 
składnia pliku z zadaniami jest następująca : 
# 
Zmienne systemowe 
# 
min godz dzień_miesiąca miesiąc dzień_tygodnia zadanie  
 
 

cron i crontab 



Minuty     0-59 
Godziny    0-23 
Dni miesiąca     1-31 
Miesiące    1-12 
Dni tygodnia    0-6, 0 = niedziela 
 
Wartości liczbowe : 
1-3 - czyli wartości 1,2,3 
0-10/2 - czyli wartość 0,2,4,6,8 i 10 (co druga wartość ze zbioru od 0 do 

10) 
1,2,5 - czyli wartości kolejno 1,2,5 
*/2 - co 2 dozwolona wartość (np. w pierwszej kolumnie będzie to 

0,2,4,6...56,58) 
1-3,5,6 - czyli 1,2,3 oraz 5 i 6 
 
 
 

cron i crontab 



SHELL=/bin/sh  
MAILTO=ig 
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 
 
# Uruchamiaj się 5 minut po północy, codziennie 
5 0 * * * $HOME/bin/daily.job >> $HOME/tmp/out  
 
23 0-23/2 * * * echo "uruchamiaj 23 min po polnocy, 2, 4 ..., codziennie„ 
5 4 * * sun echo "Uruchamiaj się 5 po 4 w niedziele"  
0 10 * * 1,3 echo "Uruchamiaj się w każdy poniedzialek i srode o 10.00„ 
*/2 * * * * echo "Uruchamiaj się co 2 minuty" 

cron i crontab 



Zastępcze daty: 
@reboot echo "System uruchomił się!" -polecenie uruchamiane 

każdorazowo po uruchomieniu systemu  
@yearly echo "Minął kolejny rok!" -odpowiednik zapisu "0 0 1 1 * 
@annually echo "Minął kolejny rok!" - j.w.  
@monthly echo "Minął kolejny miesiąc!" -odpowiednik zapisu "0 0 1 * *„ 
@weekly echo "Minął kolejny tydzień!" -odpowiednik zapisu "0 0 * * 1„ 
@daily echo "Minął kolejny dzień!" -odpowiednik zapisu "0 0 * * *„ 
@midnight echo "Minął kolejny dzień!"- j.w.  
@hourly echo "Minęła kolejna godzina!" -odpowiednik zapisu "0 * * * *" 

cron i crontab 



Skrypty 
Skrypty powłoki są programami składającymi się z poleceń powłoki i 

poleceń sterujących programem, takich jak : IF, FOR, REPEAT, 

WHILE itp.  

Skrypty umożliwiają pobranie danych od użytkownika lub z pliku, 

przetworzenie ich i wyświetlenie wyniku na ekranie monitora lub 

zapisanie go na dowolnym urządzeniu, oraz wykonywanie 

dowolnych poleceń 

http://tldp.org/LDP/abs/html/index.html 

Uruchamianie skryptu: 

bash nazwa_skryptu 

chmod +x nazwa_skryptu 

./nazwa_skryptu 

http://tldp.org/LDP/abs/html/index.html


Skrypty 

Struktura skryptu: 

#!/bin/bash 

# do przetworzenie skryptu zostanie użyta powłoka bash. 

#   to jest tylko komentarz 

Polecenie 1 

Polecenie 2 

 



Skrypty 

Wydruk na ekran 

#!/bin/bash 

echo 'skrypt wyswietla aktualny katalog roboczy‘ 

echo -e "biezacy katalog :\n\a`pwd`„ 

# ale można i tak 

echo  $PWD 

 



echo 

echo –e … 
-e - włącz interpretację następujących komend występujących po \ : 
   \a - dzwonek 
   \b - kasuj ostatni znak 
   \c - przechodź do następnej linii 
   \n - nowa linia 
   \t - tabulator 
   \\ - znak \ 

Powłoka Bash odróżnia i inaczej interpretuje trzy rodzaje znaków 
cytowania :  

cudzysłów " " - umożliwia wyświetlenie tekstu, zmiennej ($), 
zacytowanie polecenia (``) lub użycie znaków specjalnych 
występujących po \  

apostrof ' ' - wszystko to co zawarte jest między apostrofami 
interpretowane jest jako zwykły tekst  

odwrotny apostrof ` ` - przydaje się w sytuacji gdy chcemy podstawić 
lub zacytować jakieś polecenie  
 



Skrypty 

Odwołanie do parametrów skryptu 

./nazwa_skryptu   arg_1  arg_2 arg_3 

#!/bin/bash 

echo "informacje o uruchomionym skrypcie" 

echo "nazwa skryptu : $0" 

echo „liczba parametrow : $#" 

echo "pierwszy parametr to : $1" 

echo "drugi parametr to : $2" 

echo -e "zestawienie wszytkich parametrow :\n$*" 



Skrypty 

Zmienne  

Ułatwiają pisanie skryptów 

bash nie definiuje typów zmiennych (ważny kontekst) 

#!/bin/bash 

zmienna=IMIE 

 zmienna_2=122 

echo $IMIE $zmienna_2 

let zmienna_5=$zmienna_2+7 

 



Skrypty 

Operacje arytmetyczne 

#!/bin/bash 

 a=10 

let 

let  b=$a+7 

expr 

c=‘expr  $a + 10` 

Podwójne nawiasy 

z=$(($z+3))  

z=$((z+3)) 



Skrypty 

Operacje arytmetyczne 

#!/bin/bash 

 dodawanie             expr 1 + 3 

      odejmowanie        expr 4 - 1  

     dzielenie                expr 8 / 2 

     reszta z dzielenia   expr 20 % 3  

     mnożenie              expr 1 \* 3 
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Read  (interakcja i nadanie wartości zmiennej) 

#!/bin/bash 

 echo podaj imie 

     read  zm_imie 

# kilka poleceń w jednej linii 

echo czesc ; echo $zm_imie 



Skrypty 



Skrypty 

 



Skrypty 

if 
fi 
 
if [ $file1 -ot $file2 ] 
then  
 echo "File $file1 is older than $file2” 
fi  
 
if [ "$a" -eq "$b" ] 
then  
echo "$a is equal to $b.„ 
fi 



Skrypty 

a=3 
 
 if [ "$a" -gt 0 ] 
   then  
   if [ "$a" -lt 5 ] 
      then    
      echo "The value of \"a\" lies somewhere between 0 and 5.„ 
   fi 
 fi  
 
# Same result as:  
if [ "$a" -gt 0 ] && [ "$a" -lt 5 ] 
  then   
  echo "The value of \"a\" lies somewhere between 0 and 5.„ 
fi 



Skrypty 
Porównanie liczb  całkowitych(sprawdzanie warunku) 
     -gt: większy od 

-lt: mniejszy od 
-ge: większy, równy od 
-le: mniejszy, równy od 
-eq: równy 
-ne: różny od 

-eq    is equal to 
if [ "$a" -eq "$b" ] 
-ne     is not equal to 
if [ "$a" -ne "$b" ] 
-gt    is greater than 
if [ "$a" -gt "$b" ]      
-ge   is greater than or equal to 
if [ "$a" -lt "$b" ] 
-lt     is less than 
if [ "$a" -le "$b" ] 
-le     is less than or equal to           (("$a" < "$b")) 
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Porównanie  łańcuchów 
      -z: sprawdza czy ciąg jest pusty 

-n: sprawdza wartość ciągu 
=: równy 
!=: różny 

 
=   is equal to 
if [ "$a" = "$b" ] 
==  is equal to 
if [ "$a" == "$b" ] 
This is a synonym for =. 
  
  
!=   is not equal to 
if [ "$a" != "$b" ] 
 



Skrypty 
Porównanie  łańcuchów 
      -z: sprawdza czy ciąg jest pusty 

-n: sprawdza wartość ciągu 
=: równy 
!=: różny 

 
String=''   
 # Zero-length ("null") string variable. 
 if [ -z "$String" ] 
   then   
   echo "\$String is null.„ 
 else   
    echo "\$String is NOT null.„ 
fi    
 



Skrypty 
Testy na plikach 
 
      -f: Plik istnieje i jest zwykłym plikiem 

-s: Plik nie jest pusty 
-r: Plik jest możliwy do odczytu 
-w: Plik może być modyfikowany 
-x: Plik może być uruchamiany 
-d: Jest katalogiem 
-h: Jest dowiązaniem symbolicznym 

… 
 



Skrypty 
Testy na plikach 
 
      -f: Plik istnieje i jest zwykłym plikiem 

-s: Plik nie jest pusty 
-r: Plik jest możliwy do odczytu 
-w: Plik może być modyfikowany 
-x: Plik może być uruchamiany 
-d: Jest katalogiem 
-h: Jest dowiązaniem symbolicznym 

… 
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Pętle: 

- while komenda/warunek do akcja done - while wykonuje akcję 

dopóki komenda ma wartość Prawda (true) 

 

- until komenda/warunek do akcja done - until wykonuje akcję 

dopóki komenda ma wartość Fałsz (false) 

 

- for zmienna in lista-wartości do akcja done - Pętla for-in 

zaprojektowana została do użytku z listami wartości. Są one kolejno 

przyporządkowywane zmiennej 



Skrypty 
Pętla for 
Podczas wykonywania pętli for , zmiennej zostaje przypisana każda 

wartość z listy, wykonując jednocześnie instrukcje zawarte miedzy 
operatorami : do done w kolejnych etapach przypisania. 

for { nazwa zmiennej } in { lista } 
do 
instrukcje wykonywane są tyle razy ile jest elementów listy 
done 

Przykładowy skrypt : 
#!/bin/bash 

for i in 1 2 3  
do 
echo $i 
done 
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Pętla for 
 
#!/bin/bash  
# Listing the planets. 
 for planet in Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune 
 do  
   echo $planet # Each planet on a separate line. 
 done  
 
#!/bin/bash  
for plik in /home/ig/*  
do  
    echo "Plik lub katalog: $plik"  
done 
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Pętla for 
#!/bin/bash  
# Multiple ways to count up to 10. 
 echo # Standard syntax. 
 for a in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 do 
    echo -n "$a” 
 done  
 
 
C-like syntax.  
LIMIT=10  
for ((a=1; a <= LIMIT ; a++))  
   do echo -n "$a "  
done  
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Pętla while 
 
while [ condition ] 

do  
 command(s)...  
done  

 
LIMIT=10  
# 10 iterations.  
a=1 
 while [ "$a" -le $LIMIT ] 
   do  
      echo -n "$a "  
      let "a+=1"  
   done  



Skrypty 
Pętla while 
 
#!/bin/bash  
var0=0  
LIMIT=10  
while [ "$var0" -lt "$LIMIT" ]  
  do echo -n "$var0 " # -n suppresses newline.  
   var0=`expr  $var0 + 1` 
                                    #  var0=$(($var0+1)) also works. 
                                    # var0=$((var0 + 1)) also works.  
                                    # let "var0 += 1" also works. 
 done 
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Archiwizacja 
 
#!/bin/bash 
      
# Create a compressed backup of all the directories specified and put the 
# resulting file in a directory of your choice.  
BACKUP_DIRS="$HOME /etc /var" 
BACKUP_FILENAME=`date '+%b%d%Y'` 
BACKUP_DEST_DIR="/backups" 
      
 
tar cvzf $BACKUP_DEST_DIR/$BACKUP_FILENAME.tar.gz $BACKUP_DIRS 
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Mechanizmy instalowania oprogramowania – repozytoria 

Instalując nowe oprogramowanie korzystajmy z menedżera pakietów 
 

Menedżer pakietów to specjalny program, którego podstawowym  

celem jest zarządzanie innymi programami (instalowanie ich, 

aktualizowanie i usuwanie). 

Większość menedżerów pakietów oferuje również cały szereg 

dodatkowych funkcji, takich jak wyszukiwanie pakietów, 

zapobieganie aktualizacji, sprawdzanie wersji zainstalowanych 

pakietów 

Menedżer pakietów potrafi również zaktualizować już zainstalowane 

programy 
 



Mechanizmy instalowania oprogramowania – repozytoria 

Repozytorium (często stosuje się skróconą formę repo) to miejsce, 

w którym przechowywane są pakiety. 

Repozytorium składa się z samych pakietów oraz bazy danych 

zawierającej informacje o pakietach znajdujących się w tymże 

repozytorium. Menedżer pakietów najpierw pobiera samą bazę 

danych z repozytorium, a dopiero potem — ewentualnie — pobiera 

konkretne pakiety. Dzięki temu oszczędza się łącza internetowe. 
 



Mechanizmy instalowania oprogramowania – pakiety 

Pakiet to archiwum zawierające pliki danego programu. Pakiet jest 

dodatkowo uzupełniony o informacje dla menedżera pakietów, 

określające przede wszystkim wersję danego pakietu oraz relacje 

między nim a innymi pakietami (czyli jakie pakiety są jego 

zależnościami, jakie są z nim w konflikcie, jakie są polecane itd.). 

Jeden pakiet może zawierać kilka małych programów.  

Z drugiej strony, szczególnie skomplikowane programy mogą być 

podzielone na kilka albo wręcz kilkanaście mniejszych pakietów. 



Mechanizmy instalowania oprogramowania – repozytoria 

Popularne menedżery, popularnych dystrybucji 
 
Mint               Software Manager , Synaptic , apt-get , aptitude  
 Ubuntu         Software Center, Synaptic, apt-get  
 Fedora          PackageKit , yum, rpm 
 openSUSE   YaST, Zypper, rpm 
 Mandriva      drakrpm , urpmi, rpm 
 Debian         aptitude, Synaptic, apt-get 
 
Polecenia: 
yum install  nazwa pakietu    
http://distrowatch.com/dwres.php?resource=package-management 



Mechanizmy instalowania oprogramowania – ze źródeł 

Instalacja programów ze źródeł obejmuje kilka kroków: 
 

1. Wyszukujemy oprogramowanie (np. na stronie producenta) 
2. Pobieramy źródła programu  np. 
wget www.adres.pl/nazwa.pliku 
3. Rozpakowujemy plik:  
W zależności od użytego archiwizatora używamy poleceń :  
dekompresja *.tar 

tar -xvf nazwa_pakietu.tar 
dekompresja *.tar.gz 

tar -zxvf nazwa_pakietu.tar.gz 
dekompresja *.gz 

gzip -d nazwa_pakietu.gz 
dekompresja *.bz2 

bzip2 -d nazwa_pakietu.bz2 

http://www.adres.pl/nazwa.pliku


Mechanizmy instalowania oprogramowania – ze źródeł 

4. Czytamy README, INSTALL.TXT, … 
 5. Konfigurujemy źródła 
W katalogu ze źródłami wydajemy polecenie :  
./configure 
Aby dostosować program do własnych potrzeb możemy w wywołaniu 

tym podać dodatkowe parametry określone w pliku INSTALL. 
Możemy na przykład określić miejsce, w które program będzie 

przekopiowany po instalacji : 
./configure -prefix=katalog 

Typową lokalizacją dla programów kompilowanych samodzielnie jest : 
/usr/local/nazwa.instalowanego.programu/ 

  
 



Mechanizmy instalowania oprogramowania – ze źródeł 

 
  
KROK 6 : kompilacja programu i właściwa instalacja 
Program kompilujemy poprzez wydanie polecenia : 
 
make 
jeśli program nie zwrócił błędu to przechodzimy do instalacji wydając 

polecenie : 
 
make install 
7. Uruchamiamy program: 
./nazwa_programu 
/sciezka/nazwa_programu 
  
 



Koniec! 
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