Administrarea sistemelor Linux

Cap. 1. Introducere
1.1.

Scopul cursului

Scopul cursului Administrarea sistemelor Linux este iniţierea în configurarea şi
administrarea unui server având instalat sistemul de operare Linux, asigurarea bunei
funcţionări a serviciile pe care acesta le oferă şi menţinerea securităţii reţelei.

1.2.

Bibliografie

Suportul de curs are la bază lucrarea Dragoş Acostăchioaie, Administrarea şi
configurarea sistemelor Linux, ed. a IIa, Polirom, Iaşi, 2003 (http://www.adt.ro/
admin/).
Alte referinţe bibliografice recomandate sunt următoarele:
1. Kirch, O.; Dawson, T., Linux Network Administrator’s Guide, 2nd Edition,
O’R eilly & Associates, Inc., 2000: http://www.oreilly.com/catalog/
linag2/.
2. Hunt, C., Linux Network Servers, SYBEX Inc., Alameda, 2002.
3. Frisch, Æ., Essential System Administration, O’ Reilly & Associates, Inc.,
Sebastopol, 1995.
4. Mourani, G., Securing and Optimizing Linux: The Ultimate Solution, Open
Network Architecture Inc., 2001: http://www.openna.com/.
5. http://www.linux.org: situl oficial al sistemului de operare Linux.
6. http://www.linuxhq.com: o bază de date completă de surse, patchuri şi
documentaţii Linux.
7. http://sourceforge.net: cel mai puternic sit dedicat dezvoltării de programe
opensource.
8. http://freshmeat.net: cea mai mare bază de date de programe opensource.
9. http://www.adt.ro/projects/linuxro/: documentaţii referitoare la Linux
traduse în limba română.

1.3.

Ce este Linux

Linux este un sistem de operare gratuit (open source), compatibil UNIX. UNIX
este un sistem multitasking  putând executa în mod concurent un număr nedeterminat de
programe, şi multiutilizator  utilizatorii având acces la resursele calculatorului de la
diferite terminale plasate local sau la distanţă. Linux respectă standardele POSIX, suportă
toată gama de aplicaţii GNU şi posedă o interfaţă grafică X Window System.
Scurt istoric

În anul 1969, cercetătorii Kenneth Thompson şi Dennis Ritchie de la AT&T Bell
Labs au început dezvoltarea unui sistem de operare numit UNIX, pe un calculator PDP7.
Multe idei din UNIX au fost preluate dintrun sistem anterior, MULTICS. În 1972,
sistemul a fost rescris în proaspătul născut limbaj de programare C. Astfel, UNIXul a
devenit portabil şi pe alte maşini, deoarece doar o mică parte a sa mai era realizată în
limbaj de asamblare. Sistemul a fost lansat în curând în comunitatea academică, putând
astfel învăţa de la utilizatorii săi. În 1979 a fost lansată versiunea V7 de UNIX, care a
constituit ulterior "părintele" celorlalte implementări.
O serie de profesori de la Universitatea Berkeley a dezvoltat propria variantă de
UNIX, denumită BSD (Berkeley Software Distribution), în timp ce AT&T continua în
paralel dezvoltarea propriei variante, culminând cu UNIX System V.
În anii care au urmat, BSD a fost preluat şi de alte organizaţii, rezultând ale
variante derivate din acesta, cum ar fi una proprietară, realizată de Sun Microsystems şi
denumită Solaris, şi trei opensource, denumite FreeBSD, NetBSD şi OpenBSD. De
asemenea, System V a constituit şi el o serie întreagă de "clonări" şi versiuni derivate.
Alt pas important în evoluţia UNIXului a fost înfiinţarea, în 1984, de către
Richard Stallman (cercetător pe atunci la celebrele MIT AI Labs), a fundaţiei FSF (Free
Software Foundation), care apără interesele autorilor de programe gratuite (pentru
informaţii suplimentare, a se vizita situl http://www.gnu.org). El a pornit proiectul
GNU (denumire recursivă, dată în spiritul hackerilor anilor '
80, însemnând GNU'
s Not
Unix), cu scopul de a crea o versiune gratuită (opensource) a sistemului UNIX, din
considerentul că toate cunoşinţele înglobate întrun program trebuie să fie publice.
Primul program realizat de către Stallman în cadrul proiectului GNU a fost
Emacs, care a devenit operaţional în 1985. Editorul de texte Emacs a fost făcut disponibil
pe serverul ftp.prep.ai.mit.edu. Fiindcă multe persoane erau interesate de acest
editor, dar nu aveau acces la Internet, Stallman a pus la dispoziţia publicului o bandă
(tape) conţinand programul, contra sumei de 150$. În acest mod a început prima afacere
de distribuţie de software free.
În anul 1990, proiectul conţinea deja o serie completă de aplicaţii (cum ar fi
compilatorul GCC, editorul Emacs, precum şi un număr impresionant de alte programe),
singura componentă majoră care lipsea fiind nucleul sistemului de operare.
În acest moment intervine în scenă sistemul Linux.
Linux a apărut iniţial ca un proiect al lui Linus Torvalds, student pe atunci la
Universitatea din Helsinki. Prima versiune funcţională a nucleului Linux a fost lansată pe
5 octombrie 1991. Acest sistem de operare a fost combinat cu programele GNU, diferite
programe BSD precum şi cu sistemul grafic X Window de la MIT, pentru a forma un
sistem de operare complet, denumit GNU/Linux.
Linux a cunoscut începând cu lansarea sa un succes crescând, ajungând în acest
moment pe locul al doilea din punct de vedere al numărului de utilizatori. În momentul
faţă se estimează că există circa 18 milioane de utilizatori de Linux (pentru detalii, a se
vedea situl http://counter.li.org).

Un studiu recent efectuat de IDC relevă faptul că Linux este privit ca avand
avantaje semnificative faţă de alte sisteme de operare în ceea ce priveşte preţul, costul de
administrare, stabilitatea şi performanţa.
Spre deosebire de alte sisteme de operare, nici o firmă nu este proprietara
sistemului Linux. Mai mult decât atât, el este protejat de Licenţa Publică GNU, care
stipulează faptul că se poate copia şi utiliza gratuit codul programelor, cu condiţia de a se
permite şi altora să facă acelaşi lucru. Linux şi toate programele distribuite împreună cu
distribuţia Linux sunt gratuite şi, permis de licenţa mai sus menţionată, poate fi copiat sau
redistribuit fără nici un fel de restricţii.
Sistemul Linux este alcătuit propriuzis dintrun nucleu (kernel) şi un număr uriaş
de programe şi utilitare. Este un sistem de operare complet, care conţine practic orice tip
de aplicaţie, putând astfel juca o varietate de roluri, printre care:








Server. Sistemul Linux conţine un suport excepţional pentru reţea, puând
oferi atât serviciile specifice Internetului, cum ar fi Web, FTP, poştă
electronică, grupuri de discuţii etc., precum şi alte servicii de reţea, cum ar fi
server de imprimante, server de fişiere (NFS) ş.a.m.d. De asemenea, el poate
substitui un server Windows NT/2000/XP sau Novell Netware. Stabilitatea,
fiabilitatea şi securitatea sa sporite îi conferă posibilitatea de a fi utilizat pe
servere highend şi în medii critice.
Sistem personal. Linux poate fi utilizat pentru redactarea de texte, tipărirea
la imprimantă, conectarea şi navigarea pe Internet, citirea corespondenţei. În
plus, este o platformă multimedia perfectă pentru jocuri, pentru vizionarea
de filme sau audiţia de piese muzicale.
Sistem utilizat la serviciu. Sistemul Linux conţine o suită completă de
programe pentru birou, cum ar fi programe de calcul tabelar, redactare
profesionistă de texte, realizarea de prezentări etc. Instrumentele pentru
acces la Internet reprezintă şi ele un punct forte al acestui sistem.
Sistem educaţional. Atuul principal este costul practic nul al sistemului.
Instalarea de sisteme proprietare pe multe calculatoare poate fi extrem de
costisitoare. Linux include aplicaţii, compilatoare şi medii integrate de
dezvoltare a căror calitate este în general superioară celei a programelor
comerciale.

Un sistem Linux, alcătuit dintrun program de instalare, nucleu şi aplicaţii gata
compilate se numeşte distribuţie Linux. Numeroase companii şi organizaţii au realizat
asemenea distribuţii. Acestea sunt disponibile gratuit pe Internet, dar pot fi achiziţionate
şi contra cost ca pachete formate din CDROMuri şi manuale de utilizare. Distribuţiile
Linux cele mai răspândite sunt Fedora/Red Hat (http://fedora.redhat.com),
Mandrake (http:// www.mandrake.com), SuSE (http://www.suse.de), Debian
(http://www.debian.org), Caldera (http://www.caldera.com) şi Slackware
(http://www.slackware.org) şi Knoppix (distribuţie "live", care poate fi folosită prin
pornirea directă de pe CD, nefiind necesară instalarea acesteia, disponibilă la

http://www.knopper.net/knoppix/indexen.html).Diferenţele

dintre
aceste
distribuţii constau doar în sistemele diferite de instalare şi programele de configurare
folosite. Majoritatea acestor distribuţii, precum şi multe altele, pot fi găsite pe situl
http://www.linuxiso.org.

1.4.

Arhitectura sistemului Linux

Ca în cazul oricărui sistem de operare compatibil UNIX, principala componentă a
Linuxului o constituie nucleul (kernel). Acesta este încărcat în memorie după pornirea
calculatorului, de către un program special numit încărcător de boot. Similar programelor
obişnuite, nucleul acceptă o serie de argumente şi parametri, aceştia putând fi transmişi
prin intermediul încărcătorului de boot. Nucleul este lansat în execuţie şi ramâne în
memoria volatilă (RAM) tot timpul utilizării sistemului Linux.
Driverele pentru dispozitivele hardware şi anumite funcţii ale nucleului pot fi
compilate fie monolitic (ca parte integrantă din nucleu) fie ca module; în acest ultim caz
ele vor fi încărcate în momentul în care devin necesare sau la dorinţa utilizatorului.
În cadrul sistemului pot rula mai multe programe în regim concurent, regăsite sub
numele de procese. Există o serie de procese speciale, care rulează în fundal (adică nu
interacţionează cu utilizatorul), cu rolul de a asigura diverse servicii (cum ar fi tipărirea la
imprimantă, bazele de date, server Web ş.a.m.d.). Aceste procese poartă denumirea de
daemoni.
Interfaţa grafică utilizată pe sistemele Linux este X Window, o interfaţă complexă,
cu posibilitatea lucrului în reţea. Această interfaţă poate căpăta aspecte şi moduri de
interacţiune cu utilizatorul total diferite, prin intermediul mediilor desktop precum KDE
şi GNOME, sau a managerelor de fereastră. X Window este practic un ansamblu de
procese, care pot rula eventual şi pe calculatoare diferite, existând posibilitatea ca o
aplicaţie să se execute pe un calculator iar afişarea să se facă pe un altul.
Accesul la resursele sistemului se realizează prin intermediul utilizatorilor creaţi
în sistem, în funcţie de drepturile atribuite acestora. Astfel, se asigură o bună securitate a
sistemului. Administrarea sistemului se efectuează de către un utilizator special, denumit
root.

Cap. 2. Noţiuni de bază
2.1. Pornirea sistemului Linux
Imediat după punerea sub tensiune, BIOSul testează sistemul, caută şi
iniţializează echipamentele periferice, iar apoi caută discul de pe care va porni sistemul.
BIOSul verifică sectorul de boot, MBR (Master Boot Record), îi încarcă conţinutul în
memorie şi îi predă controlul. MBRul citeşte mai departe încărcătorul de boot şi îl
execută. Încărcătoarele de boot folosite de Linux sunt GRUB şi LILO.
2.1.1. Încărcătorul de boot
În cazul utilizării programului GRUB, pot fi utilizate tastelesăgeţi pentru
selectarea sistemului de operare dorit. Dacă utilizatorul nu acţionează nici o tastă în
intervalul de timp afişat pe ecran, va fi pornit sistemul implicit (pe care se află cursorul).
Poate fi folosită de asemenea şi tasta "e" pentru a modifica configuraţia GRUB sau "a"
pentru a edita argumentele trimise nucleului sistemului.
Dacă se foloseşte programul LILO, la prompterul afişat pe ecran trebuie introdusă
denumirea sistemului care va fi pornit (de exemplu linux sau win), şi tasta ENTER pentru
a porni nucleul. Opţional, denumirea sistemului poate fi urmată de argumentele care vor
fi trimise nucleului. Tasta Tab va afişa lista de sisteme definite. Dacă utilizatorul nu apasă
nici o tastă întrun interval prestabilit de timp, va fi pornit sistemul implicit.
2.1.2. Pornirea sistemului
O dată ales de către utilizator sistemul de operare Linux, încărcătorul de boot
citeşte imaginea nucleului şi îi cedează controlul. Nucleul identifică echipamentele
cunoscute din sistem şi încarcă driverele pentru ele, montează sistemul de fişiere
rădăcină, iar apoi porneşte o serie de scripturi care pregătesc mediul UNIX. Astfel, sunt
montate restul sistemelor de fişiere, este iniţializată conexiunea la reţea (dacă există) şi
sunt pornite serviciile pe care le va oferi sistemul (cum ar fi serviciul de tipărire la
imprimantă, serverul de baze de date, serverul Web ş.a.m.d.).

Pornirea sistemului Linux

În timpul pornirii sistemului Linux, pot fi remarcate o serie de mesaje care de
obicei se derulează cu viteză pe ecran. Primele mesaje afişate sunt cele generate de
nucleu, după care urmează mesajele cauzate de pornirea serviciilor, despre care am
discutat mai sus.
Mesajele generate de către nucleu indică detectarea echipamentelor hardware de
către driverele în cauză. Ele sunt utile atât în vederea diagnosticării funcţionării acestora
cât şi pentru verificarea corectitudinii configuraţiei în care a fost compilat nucleul.
Mesajele nucleului pot fi revăzute ulterior prin apelul comenzii dmesg.
Mesajele legate de pornirea serviciilor sistemului conţin descrierea serviciului şi
un cod de succes a pornirii serviciului. Astfel, codurile afişate pot fi: OK  având culoarea
verde, şi semnificând pornirea cu succes a serviciului, FAILED  având culoarea roşie,
semnificând o pornire eşuată, şi PASSED  având culoarea galbenă, atunci când pornirea
unui serviciu a generat o eroare, aceasta putând fi însă corectată.
În funcţie de configuraţie, sistemul va porni sistemul de autentificare a
utilizatorilor, fie în mod text, fie în mod grafic (vezi infra).
2.1.3. Intrarea şi ieşirea din sistem
Fiecare persoană căreia îi este permis să lucreze pe un sistem UNIX trebuie să
posede un cont de utilizator pe respectivul calculator. Fiecare utilizator are asociate un set
de drepturi, având astfel acces la o anumită serie de resurse ale sistemului. Acesta deţine

un director propriu, în care sunt stocate fişierele personale, inclusiv configurările
aplicaţiilor etc.
Orice sesiune de lucru UNIX începe cu autentificarea şi acceptarea utilizatorului
în sistem. Pentru a ai fi permis accesul, acesta trebuie să furnizeze numele său de
utilizator şi parola.
Intrarea în sistem grafic X Window va conduce la încărcarea mediului desktop
preferat de utilizator (KDE sau GNOME), în configuraţia specifică acestuia, însoţit de
programele configurate a fi pornite automat.
Ieşirea din sistem în cazul utilizării X Window se face prin selectarea opţiunii
Logout, controlul fiind cedat sistemului de autentificare grafic sau consolei virtuale din
care a fost lansat în execuţie, după caz.
Intrarea la consolă va fi de felul:
Fedora Core 3
Kernel 2.6.10 on an i686
fenrir login: dragos
Password:

După introducerea corectă a parolei (care nu va fi afişată pe ecran), va fi pornită
execuţia interpretorului de comenzi.
Ieşirea din sistem (echivalând cu încheierea execuţiei interpretorului de comenzi)
se face prin comanda exit sau logout. Poate fi folosită şi combinaţia de taste Ctrl+D,
care generează în UNIX codul pentru sfârşit de fişier (End Of File).
2.1.4. Oprirea sistemului
Înainte de oprirea sistemului, toate programele în curs de execuţie trebuie închise,
deoarece este posibil ca acestea să piardă informaţii nesalvate. În acest sens, se
recomandă verificarea tuturor consolelor virtuale pentru a nu exista aplicaţii pornite,
înainte de oprirea calculatorului. Pentru oprirea sistemului din sistemul X Window, se va
selecta opţtiunea Logout iar apoi, din sistemul de autentificare, opţiunea Shutdown 
oprire, sau Reboot  repornire (în unele versiuni Restart).

Oprirea sistemului Linux

Oprirea sistemului din mod text se va face din utilizatorul root sau utilizatorul
curent dacă îi sunt conferite drepturi în acest sens, prin intermediul comenzii halt 
oprire sau reboot  repornire. Utilă este şi comanda poweroff, care va trimite
calculatorului comanda de închidere automată, dacă configuraţia sa hardware permite
acest lucru. Repornirea sistemului se poate face şi prin apăsarea combinaţiei de taste
Ctrl+Alt+Del.
2.1.5. Consola sistemului
Din perspectiva UNIX clasică, accesul la sistem se face prin intermediul
terminalelor, aflate local sau la distanţă. Linux implementează un sistem care permite
deschiderea mai multor sesiuni de lucru la consolă, concept care poartă numele de
terminal virtual. La pornirea sistemului în mod text (consolă), controlul este predat
terminalului virtual cu numărul 1. Comutarea între terminalele virtuale se face cu ajutorul
combinaţiei de taste Alt + Fn, unde n reprezintă numărul terminalului.
O excepţie notabilă o face sistemul X Window, căruia în momentul pornirii i se
alocă un terminal virtual, şi anume cel având numărul egal cu numărul maxim de
terminale virtuale alocate plus unu. Spre exemplu, dacă numărul maxim de terminale
virtuale este 6 (configuraţia standard după instalare), atunci sistemul X Window va utiliza
terminalul 7. Comutarea din mod grafic în mod text se va face prin intermediul
combinaţiei de taste Ctrl + Alt + Fn.
Sesiunile de lucru clasice se desfăşoară în mod text, de aceea acest mod mai este
cunoscut şi sub numele de mod consolă. Aşa cum menţionam şi mai devreme, sesiunea
de lucru începe odată cu autentificarea corectă a utilizatorului în sistem şi pornirea
execuţiei interpretorului de comenzi (shell). Sesiunea se încheie odată cu încetarea
execuţiei acestui interpretor.
Istoricul informaţiilor afişate pe ecranul terminalului virtual (în limita dimensiunii
spaţiului de memorie alocat pentru aceasta) poate fi accesat prin intermediul
combinaţiilor de taste Shift+PgUp (pagina precedentă) respectiv Shift+PgDn (pagina
următoare). Această operaţiune poate fi realizată numai pentru informaţiile afişate după
ultima schimbare a terminalului.
Terminalele virtuale permit şi utilizarea mouseului. Astfel, selecţia efectuată cu
ajutorul cursorului mouseului poate fi copiată la locaţia curentă a cursorului prin
apăsarea butonuluidreapta.
Dacă se utilizează sistemul X Window, o sesiune de lucru (însoţită în mod evident
de lansarea interpretorului de comenzi) poate fi deschisă prin intermediul aplicaţiilor
konsole, gnometerminal sau xterm. În mod evident, utilizatorul care deţine sesiunea este
cel care a pornit mediul X Window.

2.2. Interpretorul de comenzi

Un interpretor de comenzi (shell) reprezintă un program capabil de a executa
comenzi introduse de utilizator şi de a controla modul de afişare a rezultatelor acestor
comenzi. Un shell UNIX este atât un interpretor de comenzi, interfaţă între utilizator şi un
larg set de comenzi şi utilitare puse la dispoziţie, cât şi un limbaj de programare care
oferă mecanisme complexe de operare cu sistemul.
Bash este un interpretor de comenzi specific sistemului de operare Linux. Numele
său este un acronim de la BourneAgain Shell, după Steve Bourne, autorul shellului sh
pentru UNIX, predecesorul bashului.
2.2.1. Generalităţi
Există două categorii de comenzi care pot fi apelate prin intermediul
interpretorului:
•

comenzi interne (builtin, care se găsesc implementate în cadrul shellului); ca exemple
de comenzi interne putem enumera cd, echo sau kill – lista tuturor comenzilor
interne poate fi vizualizată prin intermediul comenzii help.

•

comenzi externe (acestea se găsesc separat fiecare în fişiere executabile; de exemplu,
passwd, ls sau mail). Comenzile externe pot fi fişiere executabile (programe binare
rezultate în urma procesului de compilare din programe sursă scrise în C sau alte
limbaje compilabile) sau scripturi (fişiere de comenzi, interpretate de un procesor de
comenzi, cum ar fi bash sau Perl).

Shellul de cele mai multe ori este apelat interactiv, în sensul că va dialoga cu
utilizatorul, interpretând şi executând comenzile introduse de acesta. Utilizarea
interactivă a interpretorului de comenzi (de la invocarea sa şi până la terminarea
activităţii) constituie o sesiune de lucru.
Pornirea interpretorului de comenzi se poate face în două moduri:
•

în mod automat, la conectarea în sistem, fie de la consola calculatorului, fie de la
distanţă prin telnet sau ssh, după autentificarea utilizatorului;

•

din cadrul altui program care necesită rularea interpretorului de comenzi pentru a
executa diferite comenzi sau la cererea utilizatorului, cum este cazul ferestrelor
terminal atunci când se foloseşte sistemul X Window.

Pentru a se indica utilizatorului că interpretorul de comenzi este gata de a executa
următoarea comandă, se va afişa un prompt. Astfel, în exemplul de mai jos, promptul
include adragos, desemnând numele de cont al utilizatorului, iar fenrir este numele
maşinii pe care se lucrează. Se precizează şi numele directorului curent (în acest caz,
directorul rădăcină):
[adragos@fenrir /]$ pwd
/

Părăsirea shellului interactiv (sesiunii curente de lucru) se realizează prin
intermediul comenzii exit sau acţionând combinaţia de taste CTRL+D (sfârşit de fişier în
UNIX).
Pentru editarea facilă a comenzilor introduse, pot fi folosite tastele săgeţi sus şi
jos pentru a parcurge lista istoricului comenzilor introduse. În cadrul unei linii de
comenzi, combinaţia CTRL+A mută cursorul la începutul liniei, iar CTRL+E la sfărşitul ei.
De asemenea, shellul oferă facilitatea numită tab completion care dă posibilitatea
introducerii parţiale a numelui unui fişier, la apăsarea tastei Tab interpretorul completând
(dacă este posibil) cea mai bună potrivire cu textulprefix deja introdus.
Pentru mai multe detalii referitoare la shellul bash recomandăm consultarea
lucrării Buraga S., TarhonOnu V., Tanasă S., Programare Web în bash şi Perl, Polirom,
Iaşi, 2002.
3.2.2. Apelarea comenzilor
Sintaxa generală pentru apelarea unei comenzi  fie ea internă sau externă  în
cadrul interpretorului de comenzi este:
comandă [ opţiuni ] [ parametri ]

în care opţiuni indică opţiunile dorite (în general prefixate de caracterul ""), iar
parametri, parametrii care vor fi transmişi programului. Atât opţiunile cât şi parametrii
sunt opţionali, iar numărul lor este nelimitat, variind în funcţie de comanda sau programul
apelat şi de nevoile utilizatorului.
Separatorii pentru numele comenzii, opţiuni şi parametri sunt caracterele spaţiu
sau tab. Caracterul "\“ la sfârşitul liniei semnifică faptul că aceasta continuă pe linia
următoare. Pot fi introduse mai multe comenzi întro singură linie de comandă, separate
prin caracterul ";".
O comandă poate fi executată în fundal (background), dacă la apelarea sa se
adaugă caracterul "&” .
Majoritatea comenzilor de sistem şi programelor realizate de către fundaţia GNU
suportă în mod standard opţiunea help, care afişează modalitatea utilizării sale, precum
şi opţiunile şi parametrii admişi.
2.2.3. Redirecţionarea intrărilor şi ieşirilor
În UNIX, există trei dispozitive logice de intrare/ieşiere:
•

Intrarea standard (stdin), de la care se citesc datele de intrare. Implicit, intrarea
standard are asociată tastatura;

•

Ieşirea standard (stdout), unde sunt afişate datele de ieşire. Implicit, ieşirea
standard are asociat terminalul curent;

•

Ieşirea de eroare standard (stderr), la care sunt afişate mesajele de eroare. Implicit,
aceasta are asociat terminalul curent.

În cadrul shellului, există posibilitatea redirecţionării acestor dispozitive, după cum
urmează:
•

redirecţionarea intrării
redirecţionare "<";

se

realizează

prin

intermediul

operatorului

de

•

redirecţionarea ieşirii se poate face cu ajutorul operatorului ">". Spre exemplu,
comanda ls la > listă va trimite ieşirea comenzii către fişierul listă. Poate
fi utilizat şi operatorul ">>", care, spre deosebire de operatorul ">", nu suprascrie
fişierul spre care se face redirecţionarea, ci adaugă ieşirea la sfârşitul acestuia
(bineînţeles, în cazul în care fişierul există);

•

redirecţionarea ieşirii de eroare se realizează prin "2>", cifra "2" reprezentând
numărul descriptorului de fişier corespunzător ieşirii standard pentru erori.

De asemenea, redirectarea poate fi utilizată în rânduri multiple în cadrul unei linii
de comandă, ca în forma de mai jos:
comandă < date_intrare > rezultate

2.2.4. Mecanismul pipe
Acest mecanism constă în înlănţuirea comenzilor, adică prima comandă trimite
ieşirea standard a celei dea doua comenzi ş.a.m.d. Sintaxa acestui mecanism este:
comanda1 | comanda2

Spre exemplu, comanda ps aux | grep squid | wc l va afişa numărul de
procese squid care rulează pe maşină (ieşirea comenzii ps aux, adică lista de procese
curente, este trimisă ca intrare comenzii grep squid  filtrând doar procesele cu numele
squid  care, la rândul ei, generează intrarea pentru comanda wc l, ce contorizează
numărul de linii dintrun text).
O utilizare frecventă a acestui mecanism o constituie comenzile de tip filtru. Cele
mai uzuale comenzi de acest gen sunt:
•

more  paginează textul primit ca intrare, cu posibilitatea de defilare în jos, cu câte
o linie sau pagină de ecran;

•

less  asemănătoare cu more, dar oferă posibilitatea de defilare în ambele sensuri;

•

wc  numără caracterele (opţiunea "c"), cuvintele ("w") sau liniilor (opţiunea
"l");

•

grep  caută un şir de caractere (pattern) în cadrul intrării, trimiţând la ieşiere doar
liniile de text care conţin respectivul şir. şirul de caractere de căutat poate conţine
şi unul dintre următoarele metacaractere:

o

"^" indică începutul unei linii;

o

"$" indică sfârşitul unei linii.

2.2.5. Specificatori
Interpretorul de comenzi bash permite utilizarea specificatorilor de fişiere. Astfel,
la specificarea numelui unui fişier pot fi folosite următoarele metaexpresii (wildcards)
pentru a înlocui o parte din numele acestuia:
•

caracterul "?" înlocuieşte un singur caracter;

•

caracterul "*" înlocuieşte unul sau mai multe caractere;

•

expresia "[ expresie ]" defineşte un interval de valori.

Spre exemplu, specificatorul de fişier oferta[165]* va desemna numele de fişiere
care încep cu oferta, urmat de un număr întreg aflat în intervalul 165, putând fiind
succedat de oricare alte caractere.
Între delimitatorii "[" şi "]" poate fi utilizat şi metacaracterul "|", cu semnificaţia
operaţiunii logice SAU, precum şi "!", reprezentând operaţiunea de negaţie logică. Spre
exemplu, specificatorul doc[!a]* desemnează numele de fişiere care încep cu doc, urmat
de orice caracter diferit de "a", apoi de alte caractere.
2.2.6. Variabile de sistem
În bash, variabilele sunt de tip şir de caractere, ele fiind create la momentul
definirii lor. Stabilirea valorii acestora se face prin comanda set variabilă=valoare.

Eliminarea din memorie a unei variabile se va face cu ajutorul comenzii unset
variabilă.
În mod normal, variabilele definite nu sunt vizibile şi în proceselecopil ale shell
ului curent. Pentru ca o variabilă să fie vizibilă şi în cadrul acestor procese, aceasta
trebuie exportată cu ajutorul comenzii export variabilă [ =valoare ].
La variabile se face referire prin prefixarea caracterului "$" la numele acestora (de
exemplu, $HOME).
Există o serie de variabile predefinite, cele mai importante fiind:
•

HOME  calea absolută a directorului home al utilizatorului curent (spre exemplu,
/home/dragos);

•

USER  numele utilizatorului curent;

•

HOSTNAME  numele maşinii;

•

HOSTTYPE  arhitectura maşinii (de exemplu, i386);

•

OSTYPE  tipul sistemului de operare (e.g. Linux);

•

MACHTYPE  tipul sistemului în formatul arhitectură producătorso (e.g. i386
redhatlinuxgnu);

•

TERM  tipul terminalului (e.g. linux, vt100 etc.);

•

PATH  lista de directoare pentru căutarea fişierelor executabile;

•

PWD  directorul curent;

•

UID  identificatorul utilizatorului curent;

•

EUID  identificatorul efectiv al utilizatorului curent.

2.2.7. Scripturi shell

Scripturile sunt fişiere conţinând comenzi ale unui limbaj  în cazul nostru
interpretorul de comenzi. Ele sunt utile pentru automatizarea unor activităţi cum ar fi
administrarea sistemului. Acestea trebuie să aibă drept de execuţie (de exemplu 755)
pentru a putea fi apelate.
De obicei, orice fişier script începe cu numele programului care va fi apelat pentru
a executa comenzile din cadrul scriptului:
#!/bin/sh

Fişierul script poate conţine şi comentarii, introduse prin caracterul "#", fiind
valabile până la sfârşitul liniei.
2.2.8. Comenzi pentru asistenţă (help)
Comenzile mai importante pentru asistenţa utilizatorului sunt:
 afişează descrierea comenzilor, funcţiilor sau fişierelor
care conţin cuvântulcheie specificat, precum şi secţiunile de manual în care pot fi
regăsite informaţii detaliate;

•

apropos cuvânt_cheie

•

help [ comandă ]

•

info program

•

man [ secţiune ] comandă

 afişează informaţii despre comanda specificată. Dacă
aceasta nu este menţionată, va fi afişată lista tuturor comenzilor interne ale bash
ului.
 afişează pagina de manual info aferentă programului specificat;

 afişează pagina de manual despre comanda
specificată (sintaxa, descriere, explicarea opţiunilor oferite, semnificaţia
parametrilor, comenzi înrudite etc.). Parametrul comandă poate fi o comandă, un
nume de apel de sistem, o funcţie de bibliotecă C/C++ sau numele unui fişier de
configurare. Manualele sunt organizate pe secţiuni, după cum urmează:

o

1  programe (comenzi).

o

2  funcţii sistem.

o

3  funcţii de bibliotecă.

o

4  funcţii ale nucleului.

o

5  fişiere de configurare.

o

6  diverse programe.

o

7  protocoale şi standarde.

o

8  programe sistem.

o

l  serverul de baze de date PostgreSQL.

o

n  mediul de programare Tcl/Tk.

•

whatis comandă

 afişează informaţii rezumate despre funcţionalitatea
comenzii specificate, precum şi secţiunile de manual de unde pot fi
obţinute informaţii detaliate.

2.3. Fişierele
2.3.1. Generalităţi
Ca şi în alte sisteme de operare, în Linux informaţiile (date sau programe) sunt
memorate în fişiere (files).
În Linux, numele de fişiere pot avea lungimea de maxim 255 de caractere, literele
mici diferind de cele mari (casesensitive). În componenţa unui nume de fişier pot intra
orice caractere, exceptând "/", care reprezintă delimitatorul de nume de director. Linux,
ca dealtfel orice sistem UNIX, nu utilizează ideea de extensie (cele trei caractere prefixate
de punct care încheie numele unui fişier, sub sistemele DOS/Windows) pentru a
determina tipul unui fişier. Totuşi, anumite aplicaţii pot necesita utilizarea unor extensii
specifice (e.g. compilatorul de C sau serverul/navigatoarele Web).
Fişierele pot fi de mai multe tipuri:
•

obişnuite sau ordinare, conţinând date, programe etc. Ele sunt de două feluri:

o

fişiere text, structurate pe linii, fiecare dintre aceasta conţinând caractere
ASCII afişabile, şi terminânduse cu caracterul special Carriage Return
(CR);

o

fişiere binare, folosite pentru stocarea de cod executabil, informaţii
multimedia, baze de date, date diverse etc.

Intern, fişierele ordinare sunt identificate prin intermediul unui număr denumit
inumber, un index dintrun şir de inoduri. Inodurile conţin atribute asociate
fiecărui fişier, dintre care enumerăm pe cele mai importante:
o

tipul;

o

proprietarul (identificatorul utilizatorului care deţine fişierul, UID,
precum şi identificatorul grupului care deţine fişierul, GID);

o

permisiunile de acces, de trei tipuri: citire (Read), scriere (Write) şi
execuţie (eXecute), grupate în trei categorii: pentru proprietar (user),
pentru grupul care îl deţine (group) şi alţi utilizatori (others);

o

lungimea;

o

timpii ultimei operaţiuni de accesare, modificare şi schimbare a stării
(modificarea inodului însuşi);

o

numărul de legături către fişierul respectiv.

•

directoare, care permit structurarea ierarhică a fişierelor;

•

speciale, astfel:

o

dispozitive, fie ele fizice (discuri, imprimante, mouse, plăci de reţea etc.)
sau virtuale (memoria internă, terminale etc.). Fişierele speciale de tip
dispozitiv pot fi orientate caracter  caz în care citirile şi scrierile se
realizează direct, câte un caracter, în mod uzual transferânduse cantităţi

mici de date, sau bloc  pentru care citirile şi scrierile se realizează prin
intermediul unor zone de memorie tampon. Pentru exemplificare,
terminalele sunt dispozitive de tip caracter (character devices), iar
discurile  dispozitive de tip bloc (block devices);

o

pipeuri, constituind mod de transfer de informaţii între procese locale,
practic cozi FIFO (First InFirst Out);

o

socketuri, utilizate pentru transferul de informaţii între procese aflate la
distanţă.

•

legături, "shortcuturi" către fişiere sau directoare, pentru o mai uşoară
regăsire sau accesare. Ele sunt percepute de utilizatori ca fişiere având
nume proprii, dar care se referă de fapt la alte fişiere aflate pe disc. Orice
operaţie care se execută asupra fişieruluilegătură (exceptând ştergerea) va
avea practic efect asupra fişierului indicat de respectiva legătură.
Legăturile pot fi de două tipuri: fizice (hard links) şi simbolice (symbolic
links).

Directoarele sunt stocate ca fişiere obişnuite, permiţând astfel aranjarea fişierelor
în manieră ierarhică. Astfel, un fişier va fi referit printro cale de directoare (path) care
va avea în componenţă nume de directoare delimitate de "/" şi la sfârşit numele fişierului
dorit.
Fiecare utilizator are asociat, în cadrul interpretorului de comenzi, un aşanumit
director curent. Directorul curent are proprietatea că toate fişierele (şi subdirectoarele)
pe care le conţine pot fi identificate prin numele lor, fără a mai fi necesar să se precizeze
şi calea. Pentru a evita conflictele, un sistem de fişiere nu posedă decât un singur director
curent la un moment dat. Utilizatorul poate schimba directorul curent în orice moment,
după dorinţă.
Putem avea căi relative care încep având ca punct de referinţă directorul curent
sau căi absolute, acestea din urmă fiind prefixate întotdeauna de "/" şi pornind de la
directorul rădă cină. Directorul rădăcină (root) este stabilit atunci când se instalează
sistemul de operare şi va conţine toate fişierele ce vor fi stocate, întrun arbore consistent
de directoare. Chiar dacă vom putea accesa mai multe sisteme de fişiere, posibil aflate pe
discuri ori calculatoare diferite, va exista un director rădăcină unic, spre deosebire de alte
sisteme de operare.
În cadrul fiecărui director există două fişiere cu numele speciale "." şi ".." care
semnifică directorul curent şi directorul părinte, respectiv. Aceste două directoare cu
nume special vor putea fi utilizate în specificarea căilor relative. De exemplu, ../tmp va
desemna directorul tmp al directorului părinte, iar ./doc/manual.pdf va conduce la
fişierul manual.pdf aflat în subdirectorul doc al directorului curent.

Utilizatorul poate crea legături care reprezintă "scurtături" ("shortcuts") către un
fişier sau un director, pentru a putea fi mai uşor de regăsit sau accesat; astfel, un fişier
poate fi regăsit în cadrul sistemului de fişiere prin mai multe nume, eventual în directoare
diferite.

2.3.2. Comenzi pentru lucrul cu fişiere
Principalele comenzi referitoare la directoare sunt:
– crează un director;

•

mkdir director

•

rmdir director
intrările . şi ..;

•

cd [ director

•

pwd –

– şterge un director gol, în sensul că acesta nu conţine decât

] – schimbă directorul curent de lucru în cale;

afişează numele directorului curent;

Afişarea conţinutului unui director se obţine în urma apelării comenzii ls. Aceasta
oferă mai multe opţiuni, dintre care le menţionăm pe cele mai importante:
•

a

•

l

•

h

•

R

listează şi fişierele ascunse (cele ale căror nume începe cu caracterul ".");

afişează formatul lung conţinând informaţii suplimentare, cum ar fi cele referitoare
la drepturile de acces, proprietar şi grup, dimensiunea, data creării etc.;
are următorul efect: dimensiunile fişierelor sunt transformate din octeţi în kilo
octeţi (K) sau megaocteţi (M) pentru a fi mai uşor citite de utilizator;
va lista şi subdirectoarele, în mod recursiv (această opţiune va putea fi folosită şi
în cazul altor comenzi).

O altă comandă utilă este file, care determină tipul unui fişer:
Comanda du afişează dimensiunile tuturor subdirectoarelor din directorul curent
sau dintrun director precizat. Se pot utiliza următoarele opţiuni:
•

h:

dimensiunile sunt scrise în kiloocteţi sau megaocteţi pentru a fi cât mai uşor
citite de utilizator.

•

s:

se va afişa doar dimensiunea directorului curent.

•

a:

listează şi dimensiunile fişierelor.

Comanda df listează informaţii privitoare la spaţiul liber al partiţiilor de disc.
Această comandă are aceleaşi opţiuni ca şi comanda du.

Comenzile pentru realizarea operaţiunilor de bază cu fişiere sunt:
•

cp realizează copierea unui
cp sursă destinaţie.

•

mv

•

ln,

•

rm

fişier sau grup de fişiere, sintaxa uzuală a comenzii fiind:

mută/redenumeşte fişiere, având aceeaşi sintaxă ca şi cp;

cu sintaxa ln sursă destinaţie realizează o legătură la fişierul sursă, având
numele destinaţie. Legăturile pot fi hard (se creează şi o copie a conţinutului
fişierului; la ştergerea copiei, fişierul original e păstrat) sau simbolică (care va conţine
doar calea către fişierul sursă; ştergerea copiei determină şi ştergerea originalului).
şterge fişiere, având sintaxa rm fişier(e).
Pentru toate comenzile de mai sus, există o serie de opţiuni utile:
forţează îndeplinirea acţiunii, fără confirmare din partea utilizatorului sau ignorând
erorile care pot surveni;

•

f

•

i

•

v

•

R

mod interactiv, interogând utilizatorul dacă întradevăr doreşte să realizeze ceea ce
sa specificat (utilizaţio mai ales la rm);
afişează mai multe informaţii la execuţia comenzii respective;

mod recursiv, comanda executânduse asupra tuturor subdirectoarelor (foarte
periculoasă dacă apare la rm, mai ales împreună cu opţiunea f).

Căutarea fişierelor este posibilă cu ajutorul comenzii find. Asupra fişierelor găsite
se pot efectua şi diverse operaţii (de exemplu, execuţia unor comenzi). Căutarea se va
realiza pornind de la un anumit director care va fi explorat conform criteriilor de căutare
alese.
Sintaxa generală a comenzii find este:
find [ cale ] [ expresie ] [ acţiune ]

Componenta cale reprezintă calea de directoare de la care se va începe căutarea,
expresie semnifică o expresie definind criteriul de căutare, iar acţiune specifică acţiunea
care va fi efectuată la găsirea unui fişier.
Căutarea se poate realiza după:
•

numele unui fişier – se foloseşte opţiunea name specificator, în care specificator
reprezintă un specificator de fişier (se pot utiliza, desigur, metacaracterele de
substituţie, precum "*" sau "?");

•

tipul unui fişier – se foloseşte type tip, unde tip poate fi unul dintre caracterele: f
(fişier obişnuit), d (director), l (legătură simbolică) etc.;

•

numele proprietarului – se utilizează opţiunea user nume, unde nume poate fi
numele sau UIDul proprietarului fişierului;

•

grupul proprietarului – se foloseşte group nume, unde nume poate fi un nume de
grup sau un GID.
Ca acţiune executată la găsirea unui fişier putem avea:

•

afişarea numelui fişierului găsit – se foloseşte opţiunea print (implicită);

•

execuţia unei comenzi – se utilizează opţiunea exec. Sirul de caractere {} va
substitui numele fişierului găsit şi va putea fi dat ca argument al comenzii care va fi
executată. Vom sfârşi lista argumentelor pasate comenzii cu caracterul punctvirgulă.

De exemplu, căutarea tuturor imaginilor GIF din contul utilizatorului curent se va
putea face astfel:
$ find ~ name '*.gif' print

Identificarea fişierelor utilizatorului dragos din directorul /tmp se va putea
realiza prin linia:
$ find /tmp user dragos print

Pentru a şterge toate fişierele temporare (al căror nume este terminat cu .bak sau
~) vom putea da următoarea comandă:
find / name *.bak o name *~ exec rm "{}" ";"

Sau utilizat ghilimelele pentru ca interpretorul de comenzi să nu interpreteze
greşit caracterele speciale "{}" sau ";". Opţiunea o semnifică operatorul logic sau (or).
Pot fi precizaţi şi operatorii şi (and) prin a şi negaţie (not) prin caracterul "!".

2.3.3. Atributele asociate fişierelor
În UNIX, fiecare fişier sau director are un proprietar (owner) şi face parte dintrun
grup (group) pentru care se pot specifica drepturi de acces. De asemenea, se pot stabili
drepturi şi pentru ceilalţi utilizatori (others) care nu deţin fişierul în cauză şi nici nu fac
parte din grup respectiv. Drepturile asociate unui fişier sunt:
•

citire ("r");

•

scriere ("w");

•

execuţie ("x").

Pentru directoare, drepturile de acces au o semnificaţie diferită, în sensul că "r"
reprezintă dreptul de inspectare a conţinutului directorului (e.g. comanda ls), "w" permite
adăugarea şi ştergerea de fişiere, iar "x" este dreptul de "intrare" în director (e.g. comanda
cd).
De asemenea, pentru fişiere mai există trei atribute speciale (biţi):
•

biţii SUID (Set User ID) şi SGID (Set Group ID), notate cu "s", care permit
schimbarea identităţii efective a utilizatorului cu cea a proprietarului fişierului pe
durata execuţiei programului respectiv (e.g. comanda passwd);

•

bitul Sticky ("lipicios", notat cu "t"), utilizat pentru directoare, indică faptul că
ştergerea unui fişier din cadrul acestuia va fi permisă doar proprietarului său, chiar
dacă în director are oricine drept de scriere (de exemplu, directorul /tmp).

$ ls la
total 660652
drwxrxrx
8
drwxrxrx
7
rwrr
1
rw
1
rw
1
rwrr
1
rwrr
1
rw
1
rwrr
1
drwxrxrx
3
rw
1
rwrr
1
rwrr
1
drwx
2
rw
1
drwx
2
drwxrxrx 17

dragos
root
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos

dragos
wheel
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos
dragos

512
512
0
2285
4886
255
165
371
331
512
15783
801
852
512
675151872
512
1024

Nov
Sep
Sep
Sep
Nov
Sep
Sep
Sep
Sep
Nov
Nov
Sep
Sep
Sep
Nov
Nov
Oct

9
29
27
27
8
27
27
27
27
8
3
27
27
27
5
3
25

13:20
10:56
18:37
18:37
23:22
14:29
14:29
14:29
14:29
23:20
23:22
14:29
14:29
15:20
18:21
23:22
23:29

.
..
.addressbook
.addressbook.lu
.bash_history
.login
.login_conf
.mail_aliases
.mailrc
.mc
.pinerc
.profile
.shrc
.ssh
5.2.1disc1.iso
mail
public_html

După cum se poate observa în exemplul de mai sus, drepturile de acces sunt
afişate de comanda ls l printro secvenţă de zece caractere. Primul caracter se referă la
tipul fişierului, după cum urmează:
•

  fişier obişnuit

•

b  fişier special de tip bloc

•

c  fişier special de tip caracter

•

d  director

•

l  legătură

•

p  pipe

•

s  socket

Următoarele sunt trei grupuri a câte trei caractere, primul grup făcând referire la
drepturile proprietarului, al doilea  la cele ale grupului, iar al treilea  la drepturile
celorlalţi utilizatori. În mod analog, primul caracter din grup semnifică dreptul "r", al
doilea  "w", iar al treilea  "x". Dacă un anumit drept este revocat, apare caracterul "".
2.3.3.1. Modificarea drepturilor de acces
Modificarea drepturilor de acces se realizează cu ajutorul comenzii chmod. Pentru
proprietar se utilizează litera "u", pentru grup  "g", iar pentru alţi utilizatori  "o". Pentru
acordarea sau revocarea de drepturi se foloseşte caracterul "+", respectiv "". De
exemplu, dacă se doreşte acordarea drepturilor de citire şi scriere altor utilizatori pentru
fişierul test.cc se foloseşte comanda:
chmod o+rw test.cc

Modificarea atributelor speciale se face după cum urmează: pentru a seta bitul
SUID se va folosi "u" la specificarea utilizatorului şi "s" la specificarea drepturilor de
acces, pentru bitul SGID se va folosi "g" la specificarea utilizatorului, iar pentru bitul
Sticky se va utiliza caracterul "t". Astfel, pentru a seta bitul SUID pentru fişierul /
usr/bin/passwd, se va folosi comanda:
chmod u+s /usr/bin/passwd

Mai există o modalitate de modificare a drepturilor de acces. Astfel, fiecărui grup
de drepturi i se asociază o valoare numerică: fiecărui drept acordat îi corespunde valoarea
1, fiecărui drept revocat îi corespunde valoarea 0. Rezultă astfel un număr binar format
din trei cifre, care trebuie transformat apoi în octal. De exemplu, pentru rw corespunde
valoarea 110, adică 6 în octal. Deci, pentru a seta drepturile rwrwr pentru fişierul
test.cc, va fi utilizată comanda:
chmod 664 test.cc

Pentru a modifica atributele speciale, este utilizat un grup de trei biţi, primul
semnificând atributul SUID, al doilea, SGID, iar cel deal treilea, Sticky. Spre exemplu,
setarea bitului SUID şi a drepturilor corecte de acces pentru fişierul /usr/bin/passwd se
va putea realiza astfel (4 = bitul SUID setat, 5 = 101 = rx, 1 = 001 = x, 1 = 001 = 
x):

chmod 4511 /usr/bin/passwd

2.3.3.2 Modificarea proprietarului
Pentru modificarea proprietarului unui fişier se foloseşte comanda chown. Astfel,
comanda:
chown dragos:autori test.cc
va stabili proprietarul dragos

şi grupul autori pentru fişierul test.cc.
Specificarea grupului nu este obligatorie. De asemenea, schimbarea doar a grupului se
poate face prin comanda chgrp, furnizândui ca argumente numele grupului şi fişierul
care va fi modificat.
Modificarea proprietarului sau a grupului poate fi realizată numai de către
utilizatorul root.
2.3.4. Structura sistemului de fişiere Linux
Structura sistemului de fişiere Linux este standardizată în documentul numit
Filesystem Hierarchy Standard (FHS). Standardul este disponibil la adresa
http://www.pathname.com/fhs.

Directorul /dev
Conţine intrări care reprezintă dispozitivele din sistem. Aceste fişiere sunt vitale pentru
funcţionarea sistemului.
Directorul /etc
Este rezervat fişierelor de configurare. Trebuie să conţină directoarele X11, care conţine
fişierele de configurare ale sistemului X Window (cum ar fi XF86Config), şi skel, care
conţine fişierele implicite ale utilizatorilor copiate la crearea acestuia.
Directorul /home
Conţine fişierele utilizatorilor. Conţine câte un subdirector pentru fiecare utilizator în parte,
purtând numele acestuia. Directoarele utilizatorilor se numesc directoare home.
Directorul /lib
Conţine bibliotecile necesare pentru execuţia executabilelor din /bin şi /sbin
(importante, de exemplu, pentru pornirea sistemului).
Directorul /mnt
Conţine sisteme de fişiere montate temporar, cum ar fi CDuri sau diskete.
Directorul /opt
Oferă spaţiu pentru aplicaţii software mari, cu o structură complexă de directoare sau care
conţin subpachete.
Directorul /proc
Conţine fişiere virtuale speciale care fie extrag informaţii din nucleu, fie trimit informaţii
către nucleu.
Directorul /sbin
Conţine executabile utilizate doar de către root. Executabilele sunt utilizate doar pentru
pornire, oprire şi repararea sistemelor de fişiere.
Directorul /usr
Conţine fişiere folosite de toţi utilizatorii; în mod normal, este montat întro partiţie
separată, doar cu posibilitate de citire. Trebuie să conţină următoarele directoare: bin
(conţine executabile), doc (conţine documentaţii), etc (conţine fişiere de configurare
generale), games (conţine jocuri), include (conţine fişiere header C), kerberos (conţine
sistemul Kerberos), lib (conţine fişiere obiect şi biblioteci utilizate de către programe),
libexec (conţine mici programe apelate de aplicaţii), sbin (conţine executabile pentru

administrarea sistemului, altele decât cele din /sbin), share (conţine fişiere
independente de platformă), src (conţine codurisursă), iar X11R6 conţine sistemul X
Window.
Directorul /usr/local
Acest director este rezervat pentru uzul administratorului de sistem pentru a instala
programe local (/usr poate fi exportat şi către alte maşini pentru a economisi spaţiu pe
respectivele maşini). Structura acestui director este similară directorului /usr.
Directorul /var
Conţine fişiere variabile utilizate de aplicaţii. Include cozi de aşteptare, informaţii
administrative şi jurnale, baze de date, precum şi fişiere temporare. Trebuie să conţină
următoarele subdirectoare: arpwatch, cache, db, ftp, gdm, kerberos, lib, local, lock, log,
named, nis, opt, preserve, run, spool (cu următoarele subdirectoare: anacron, at, cron,
fax, lpd, mail, mqueue, news, rwho, samba, slrnpull, squid, up2date, uucp, uucppublic,
vbox, voice), tmp, www, yp. Jurnalele sistemului se găsesc în /var/log.

2.4. Procesele
2.4.1. Generalităţi
În cadrul oricărui sistem UNIX pot rula mai multe programe în regim concurent,
regăsite sub numele de procese. Procesele pot fi programele utilizator, precum şi o serie
de procese speciale. Aceste procese speciale rulează în fundal (adică nu interacţionează
cu utilizatorul), cu rolul de a asigura diverse servicii (cum ar fi tipărirea la imprimantă,
bazele de date, server Web ş.a.m.d). Aceste procese poartă denumirea de daemoni.
Un proces se află la un moment dat întro anumită stare, după cum vom vedea mai
jos. În mod normal, fiecare proces va fi programat să ruleze o perioadă foarte scurtă de
timp, după care este trecut întro coadă de aşteptare, şi aşa mai departe. Stările posibile
ale unui proces sunt următoarele:
•

rulare (running), starea în care procesul primeşte o cuantă de timp pentru a fi
executat în cadrul procesorului (notată cu "R");

•

aşteptare (sleep) în vederea căpătării unei cuante de timp procesor (notată cu "S");

•

aşteptare (wait) în vederea realizării unei operaţii de intrare/ieşire (aceste operaţii
fiind considerate mari consumatoare de timp, procesul va fi pus în stare de
aşteptare până la terminarea respectivei operaţiuni) (notată cu "D");

•

oprit temporar (stopped), stare în care procesul nu va fi programat temporar pentru
execuţie (notată cu "T");

•

terminare (terminate), sistemul pregătind eliminarea procesului din memorie,
urmând ca acesta să dispară complet;

•

zombie, stare în care un proces trece atunci când procesul său părinte nu ia
determinat corect încetarea execuţiei sau zona de memorie pe care a ocupato nu a
putut fi eliberată, ocupând astfel inutil loc în coada de aşteptare (notată cu "Z").

Fiecare proces este identificat printrun identificator de proces (PID  Process
Identifier), un număr întreg mai mare decât 1. În mod normal, procesele sunt interactive,
adică comunică cu utilizatorul prin intermediul terminalului asociat  în cazul
programelor cu interfaţă tip linie de comandă (mod text) sau prin intermediul mediului
grafic X Window  în cazul programelor dotate cu o asemenea interfaţă. Vom numi acest
tip de procese ca fiind în primplan (foreground).
O altă categorie de procese sunt acelea care nu interacţionează cu utilizatorul,
fiind vorba în general de daemonii menţionaţi mai sus. Spunem că aceste procese rulează
în fundal (background).
Filosofia UNIX privind modul de viaţă al proceselor este că orice proces este
născut de un alt proces, denumit proces părinte (identificatorul acestuia este denumit
PPID  Parent PID). La momentul pornirii sistemului, se crează un pseudoproces având
PID egal cu zero, care lansează în execuţie procesul init, acesta din urmă având PID egal
cu unu. Acesta va lansa alte procese, care vor lansa la rândul lor altele etc., astfel încât
orice proces care rulează pe maşină are ca strămoş pe init.
Fiecare proces deţine un set drepturi şi proprietăţi, acestea moşteninduse de la
părinte la copil. Desigur, procesele copil şi părinte pot funcţiona şi independent unul de
celălalt, dar există şi situaţii în care moartea unuia va conduce la supravieţuirea celuilalt.
Dacă un proces îşi pierde părintele, atunci PPIDul său va fi automat considerat ca fiind
egal cu 1 (cu alte cuvinte, părintele său devine init).
Procesele reprezintă imaginea dinamică (încărcată în memorie) a unui program,
iar acel program este în fapt un fişier executabil deţinut de un utilizator. Astfel, şi
procesul va avea un proprietar şi va avea apartenenţă la un grup. Drepturile de acces ale
procesului şi controlul său depinde aşadar de drepturile pe care le are proprietarul.
Utilizatorii obişnuiţi îşi pot controla doar propriile procese. Utilizatorul root poate
controla activitatea tuturor proceselor de pe maşină.
Lista de procese care rulează la un moment dat poate fi consultată prin
intermediul comenzii ps. Argumentele uzuale sunt:
•

a  are ca efect afişarea tuturor proceselor (nu doar cele aparţinând utilizatorului
curent)

•

u  realizează afişarea întrun format extins, incluzând şi numele utilizatorului
care deţine procesele precum şi starea acestora

•

x  conduce la afişarea şi acelor procese care nu au asociat un terminal

•

w  afişează informaţiile chiar dacă depăşesc lungimea liniei

Fără argumente, ps are ca efect afişarea proceselor interactive pe care le deţine
utilizatorul curent (cel care lansează comanda):
Pentru a vedea lista completă de procese care rulează pe maşină, vom folosi
comanda ps aux.
Utilă este şi comanda top, care afişează un "top" al proceselor, ordonate în funcţie
de timpul procesor consumat. Vor fi afişate de asemenea şi informaţii privind gradul de
utilizare a memoriei.

2.4.2. Comunicarea între procese
Una dintre metodele de comunicare clasice UNIX între procesele care rulează pe
maşină o constituie semnalele. Un semnal este o valoare numerică având o anumită
semnificaţie. Ele pot anunţa anumite evenimente apărute în sistem, cum sunt cele de
natură hardware (instrucţiune ilegală, întreruperea tensiunii de alimentare etc.) sau
software (de exemplu, atunci când un proces încearcă să acceseze o zonă de memorie care
nu îi este permisă). Tot semnale primeşte un proces atunci când un proces înrudit îşi
încheie execuţia sau la apariţia unor operaţii de intrare/ieşire. De asemenea, utilizatorii
pot trimite (desigur, doar proceselor pe care le deţin) direct sau indirect semnale. Astfel,
un proces cu probleme poate fi oprit trimiţândui un semnal. Prin apăsarea combinaţiei
CTRL+C, de exemplu, se întrerupe execuţia procesului curent prin trimiterea unui semnal
către acesta. Procesele pot avea definite anumite comportamente pentru fiecare semnal în
parte, sau poate ignora semnalele primite, cu excepţia câtorva, şi anume SIGKILL şi
SIGSTOP.
Semnalele principale sunt:
Denumire
semnal

Valoare
semnal

Descriere

SIGHUP

1

Hangup, semnalizează terminarea execuţiei procesului părinte.
Este utilizat de mulţi daemoni pentru a determina recitirea
fişierelor de configurare etc.

SIGINT

2

întreruperea procesului (de la tastatură)

SIGQUIT

3

încetarea execuţiei procesului (de la tastatură, în mod uzual
combinaţia CTRL+C)

SIGILL

4

procesul a efectuat o operaţie invalidă

SIGKILL

9

oprirea forţată a procesului

SIGSEGV

11

referinţă invalidă

SIGPIPE

13

comunicaţie prin pipe întreruptă

SIGTERM

15

terminarea procesului

SIGUSR1
SIGUSR2

16
17

semnale definite de utilizator

SIGCHLD

18

procesul copil şia încheiat execuţia

SIGSTOP

23

opreşte temporar execuţia procesului

SIGCONT

25

continuă execuţia procesului după ce acesta a fost oprit
temporar

Trimiterea unui semnal către un proces se face prin comanda:
kill semnal nr_proces

Semnalul poate fi specificat fie prin valoarea sa numerică, fie prin denumirea sa.
Spre exemplu, comanda kill SIGKILL 3419 (sau kill 9 3419) va trimite semnalul
SIGKILL procesului având PID egal cu 3419, ceea ce va provoca încetarea execuţiei
acestuia.

2.5. Utilizatorii
2.5.1. Generalităţi
Un utilizator reprezintă o entitate care poate executa programe sau deţine fişiere.
Accesul la resursele sistemului se realizează prin intermediul utilizatorilor înregistraţi, în
funcţie de drepturile atribuite acestora.
Din punctul de vedere al sistemului de operare UNIX, un utilizator (numit şi
câteodată şi cont de utilizator, user sau user account) nu este neapărat o persoană.
Utilizatorii pot fi ori persoane reale, ori utilizatori sistem. Aceştia din urmă sunt
rezervaţi pentru anumite aplicaţii care efectuează activităţi specifice (cum ar fi utilizatorul
apache utilizat de serverul httpd). De asemenea, poate exista un cont utilizator partajat
de mai multe persoane dintrun grup de lucru (e.g. departamentul operatorilor). În
majoritatea cazurilor, însă, un utilizator înseamnă o anumită persoană care poate "intra"
(log in) în sistem, executa programe şi utiliza sistemul.
Fiecare cont are un nume de utilizator (username) care îl identifică. Numele de
utilizator trebuie să fie unice. De asemenea, fiecare utilizator are asociat câte un
identificator (User ID sau UID), care este folosit intern de către sistem. Baza de date de
utilizatori ai sistemului se găseşte stocată în fişierul /etc/passwd.
Utilizatorii pot fi organizaţi în grupuri. Acestea sunt practic colecţii de utilizatori
care partajează o funcţie sau drepturi similare şi pot conţine unul sau mai mulţi utilizatori.

Fiecare grup are asociat un identificator de grup (Group ID sau GID), folosit intern de
sistem. Grupurile definite în sistem sunt memorate în fişierul /etc/group.
Folosiţi împreună, identificatorul de utilizator respectiv identificatorul de grup
determină drepturile de acces la fişiere şi la alte resurse ale sistemului. Aceşti doi
identificatori sunt atribuiţi în mod automat la momentul creării utilizatorului, însă pot fi
modificaţi şi ulterior.
Fişierul care memorează informaţiile despre utilizatori în UNIX este /
etc/passwd, iar cel despre grupuri este /etc/group. Parolele utilizatorilor sunt
memorate criptat, întrun fişier protejat, şi anume /etc/shadow.
2.5.2. Utilizatorul root
Există un utilizator privilegiat, cu statut de supervizor al sistemului, denumit root,
având identificatorul de utilizator egal cu zero. Acest utilizator are drepturi totale asupra
sistemului, în sensul că poate, de exemplu, controla execuţia proceselor, manipula orice
fişier sau schimba diverse atribute asociate utilizatorilor.
În mod normal, acest cont de utilizator trebuie folosit doar atunci când se execută
anumite operaţiuni administrative, cum ar fi instalarea de programe, modificarea
fişierelor de configurare ale sistemului sau adăugarea de noi utilizatori.
Atât contul root, cât şi o serie de conturi de utilizatori sistem, sunt creaţi în mod
automat la momentul instalării sistemului. Se recomandă crearea unuia sau mai multor
utilizatori obişnuiţi pentru utilizarea obişnuită a calculatorului, deoarece o comandă
greşită lansată ca root poate cauza deteriorarea sistemului sau chiar pierderea datelor şi
aplicaţiilor stocate.
În vederea asigurării securităţii sistemului, este obligatoriu ca toţi utilizatorii să
aibă parolă. Este de dorit ca parolele să aibă minim 6 caractere şi să nu fie constituite din
cuvinte uşor de ghicit, cum ar fi cuvinte de dicţionar sau elemente importante pentru
utilizatorul în cauză (numele prietenilor, data naşterii etc.). Principiul de bază pentru
alegerea parolelor este ca acestea să fie uşor de memorat, dar greu de ghicit. De
asemenea, utilizatorii trebuie să îşi schimbe parolele în mod regulat.
Procesele din UNIX au două identităţi la un moment dat. Prima identitate este
identificatorul de utilizator real, adică cea dată de numele de cont de la conectarea
utilizatorului. Uneori, pentru execuţia anumitor programe sau comenzi, utilizatorii trebuie
să primească provizoriu identitatea altui utilizator; acesta este identificatorul de utilizator
efectiv, valabil doar pe durata execuţiei respectivului program. Acest transfer de identitate
este acceptat de proprietarul programului, prin setarea bitului Set UID (SUID) din
drepturile de acces ale fişierului executabil.
Comanda su (Substitute User) permite schimbarea identităţii unui utilizator. Dacă
noul nume de cont furnizat este protejat prin parolă, utilizatorul trebuie să o furnizeze;
dacă utilizatorul real este root, nu este necesară furnizarea parolei.
2.5.3. Utilitare pentru administrarea utilizatorilor

Administrarea utilizatorilor se poate face cu ajutorul următoarelor utilitare:
•

adăugarea de utilizatori: useradd nume

•

ştergerea de utilizatori: userdel nume

•

modificarea parametrilor asociaţi utilizatorilor: usermod nume

•

modificarea informaţiilor (GECOS) despre utilizatori: chfn nume

•

adăugarea de grupuri: groupadd grup

•

ştergerea de grupuri: groupdel grup

•

adăugarea de utilizatori la un grup: gpasswd a nume grup

Modificarea parolei utilizatorului curent se va face cu ajutorul programului
userpasswd sau passwd. Este solicitată parola actuală şi de două ori parola nouă (a doua
oară pentru confirmare):
Alte comenzi referitoare la utilizatori:
•

whoami 

•

who

•

w

•

id

furnizează numele utilizatorului efectiv curent

 afişează lista sesiunilor deschise ale utilizatorilor

 comandă înrudită cu who, afişează sesiunile deschise şi, pentru fiecare sesiune
în parte, ultima comandă executată
 oferă informaţii privitoare la identitatea reală a unui utilizator:

 afişează utilizatorii conectaţi curent la sistem. Dacă este
specificat un nume de utilizator, vor fi afişate diferite informaţii despre respectivul
utilizator, cum ar fi numele acestuia şi ultima intrare în sistem

•

finger [ nume ]

•

last [ nume ]

 afişează ultimele intrări ale utilizatorilor în sistem, în ordine
descrescătoare a datei. Dacă este specificat un nume de utilizator, jurnalul afişat se
va referi la intrări ale utilizatorului respectiv.

Cap. 3. Instalarea de programe
3.1. Pachetele
Un pachet reprezintă ansamblul de fişiere necesare pentru funcţionarea unui
anumit program sau grup de programe. Pachetul este constituit în general din unul sau
mai multe executabile, fişiere de configurare, documentaţii etc. Între unele pachete pot
exista relaţii de dependenţă, în sensul că un pachet poate depinde de instalarea în
prealabil a altor pachete. Sistemul de gestiune al pachetelor permite administratorului
manipularea acestora prin intermediul unor comenzi (vezi infra), fără a cunoaşte detaliile
de implementare a bazei de date de pachete
RPM (Red Hat Package Manager) este un sistem de împachetare creat de Red
Hat Software Inc. şi care este utilizat şi de alte distribuţii Linux, cum ar fi Mandrake,
SuSE şi Caldera.
Sistemul RPM permite operarea uşoară a pachetelor: instalare, dezinstalare,
upgrade etc. Aceste trei operaţiuni trebuie efectuate ca root. Interogarea informaţiilor
despre pachete poate fi realizată de către orice utilizator.
Pachetele RPM au în general numele de fişier de forma doc++3.4.9
1.i386.rpm. Numele fişierului include denumirea pachetului (doc++), versiunea (3.4.9),
numărul de lansare (1) şi arhitectura (i386, adică Intel minim 386).
Instalarea sau dezinstalarea unei aplicaţii trebuie realizată exclusiv prin
intermediul mecanismului oferit de sistemul RPM. O aplicaţie în mod uzual nu include
propriul program de instalare/dezinstalare, aşa cum se întâmplă în alte sisteme de operare.
Există, de asemenea, posibilitatea folosirii sistemului RPM şi în cazul instalării
unor pachete care nu sunt incluse în distribuţia standard, preluate de exemplu de pe
Internet.

3.2. Instalarea pachetelor
Instalarea unui pachet se realizează prin comanda:
# rpm i doc++3.4.91.i386.rpm

Uneori pot apărea şi erori:
Pachetul este deja instalat
package doc++3.4.91 is already installed

Dacă se doreşte oricum instalarea pachetului (de exemplu, dacă au fost şterse de pe
disc fişiere conţinute în pachet şi se intenţionează restaurarea acestuia), pentru ca RPM să
ignore eroarea, se foloseşte parametrul replacepkgs.
Fişiere care intră în conflict

/usr/bin/docify conflicts with file from doc++3.4.82

Pachetul conţine un fişier care este deja instalat dintrun alt pachet sau dintro versiune
mai veche a pachetului.
Dacă se doreşte totuşi instalarea pachetului, trebuie folosit parametrul 
replacefiles.

Dependenţe nerezolvate
Pentru a funcţiona corect, pachetul are nevoie ca alt pachet să fie instalat mai întâi.
failed dependencies:
flex is needed by doc++3.4.91

Pachetele necesare trebuie instalate pentru a rezolva dependenţele. Dacă totuşi se
doreşte instalarea pachetului (care, astfel, se poate să nu funcţioneze corect), se utilizează
parametrul nodeps.

3.3. Dezinstalarea pachetelor
(infoiasi)# rpm e doc++

În cazul în care un pachet depinde de acest pachet, RPM va genera o eroare de
dependenţă:
removing these packages would break dependencies:
doc++ is needed by foo1.01

De asemenea, poate fi folosit parametrul nodeps, pentru a forţa ştergerea pachetului,
ceea ce nu este însă recomandat.

3.4. Upgradarea pachetelor
Upgradarea (actualizarea) unui pachet semnifică instalarea unei versiun mai noi a
acestuia, acţiune care poate fi necesară dacă noul pachet include corecţii de buguri (erori
în cadrul programelor) sau conţine noi facilităţi care sunt necesare. Datorită
dependenţelor dintre pachete, este posibil să fie necesară instalarea şi altor pachete decât
cele existente.
# rpm U doc++3.4.101.i386.rpm

Pachetul existent în sistem va fi mai întâi dezinstalat, apoi noul pachet va fi instalat, în
mod automat. Deoarece RPM realizează un upgrade "inteligent" al pachetelor conţinând
fişiere de configurare, poate fi afişat un mesaj de genul:

saving /etc/doc++.conf as /etc/doc++.conf.rpmsave

Acest mesaj înseamnă că este posibil ca vechiul fişier de configurare să nu fie complet
compatibil cu noul fişier de configurare. Vor trebui analizate manual diferenţele dintre
cele două fişiere şi rezolvate.
Dacă pachetul este mai vechi decât cel instalat, va fi generată o eroare:
package doc++3.4.91 (which is newer) is already installed

Pentru a face totuşi upgradarea, se utilizează parametrul oldpackage.

3.5. Extragerea informaţiilor despre pachete
Pentru afişarea versiunii şi numărului lansării pachetului instalat doc++:
(infoiasi)# rpm q doc++
doc++3.4.91

Opţiuni care pot fi utilizate împreună cu q:
afişează toate pachetele instalate

•

a

•

f fişier

•

i

•

l

•

provides

afişează pachetul care conţine fişierul specificat

afişează toate informaţiile despre pachet: numele, descrierea, versiunea, numărul
lansării, mărimea, data împachetării, data instalării, numele celui care la generat
afişează lista fişierelor conţinute de pachet
afişează "capabilităţile" pe care le oferă pachetul (e.g. biblioteci, fişiere

antet etc.)
•

requires

afişează "capabilităţile" de care depinde pachetul (e.g. biblioteci, fişiere

antet etc.)
Mai multe detalii se pot obţine folosind comanda man rpm.

3.6. Verificarea pachetelor

Operaţiunea de verificare compară informaţiile despre fişierele instalate cu informaţiile
din baza de date. Sunt verificate mărimea, suma de control MD5, permisiunile, tipul,
proprietarul şi grupul.
Pentru a verifica un pachet:
# rpm V doc++

Pentru a verifica toate pachetele instalate vom apela:
# rpm Va

Pentru a verifica un pachet comparativ cu un fişier RPM:
# rpm Vp doc++3.4.91.i386.rpm

Dacă există diferenţe, va fi afişat un şir de format din opt caractere şi numele fişierului.
Fiecare caracter reprezintă rezultatul comparaţiei unui atribut. Un punct (".") înseamnă că
testul a fost trecut cu succes. Sunt posibile următoarele atribute:
•

5

suma de control MD5;

•

S

mărimea fişierului;

•

L

fişierul este de tip legătură simbolică

•

T

data ultimei modificări a fişierului;

•

D

dacă fişierul este de tip dispozitiv;

•

U

utilizatorul;

•

G

grupul;

•

M

permisiunile şi tipul fişierului;

•

?

fişierul nu poate fi citit.

Există şi posibilitatea de a verifica semătura unui pachet pentru ai certifica integritatea
şi originea:
# rpm checksig doc++3.4.91.i386.rpm

Cap. 4. Instalarea sistemului Linux
4.1. Pregătirea pentru instalare
Instalarea unei distribuţii Linux se poate face în mod normal prin pornirea
sistemului de pe primul disc CD. În cazul în care programul de instalare nu porneşte
automat, trebuie mai întâi creată o disketă de boot. De asemenea, această disketă poate fi
necesară atunci când nu se doreşte utilizarea metodei obişnuite de instalare de pe CD.
Dacă sistemul are deja instalat un sistem MSDOS/Windows, instalarea poate fi pornită şi
direct de pe CDROM, fără a mai fi necesară şi disketa de boot.
Pe un calculator pot coexista fără probleme mai multe sisteme de operare, evident
dacă spaţiul pe disc permite acest lucru. Astfel, poate rula sistemul deja instalat (cum ar fi
cele din seria Windows) şi Linux.
Sistemul Linux are nevoie de cel puţin două partiţii separate pentru a putea
funcţiona. Dacă pe disc există deja Windows, este necesară redimensionarea partiţiilor
existente pentru a putea crea partiţiile necesare Linuxului.
Pentru a redimensiona partiţiile existente pe disc, poate fi folosit utilitarul FIPS
(inclus de obicei tot pe primul disc al distribuţiei) sau Partition Magic (program
comercial). Pentru a folosi FIPS, trebuie mai întâi defragmentat discul cu ajutorul
comenzii MSDOS DEFRAG, iar apoi redimensionate partiţiile. După activarea acestora,
calculatorul va trebui repornit.
4.1.1. Crearea disketei de boot
Pentru a crea disketa de boot din cadrul MSDOS/Windows, se va folosi utilitarul
RAWRITE (inclus şi el în general pe primul disc), printro comandă de genul RAWRITE
BOOT.IMG.
Pentru crearea disketei de boot din cadrul unui sistem compatibil UNIX (e.g. un
alt calculator cu Linux), se lansează un set de comenzi de genul (presupunând că
dispozitivul asociat unităţii CDROM este /dev/cdrom, iar cel asociat unităţii floppy este
/dev/fd0, şi că directorul /mnt/cdrom există):
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
# dd if=/mnt/cdrom/images/boot.img of=/dev/fd0
# umount /dev/cdrom

Distribuţiile Linux oferă mai multe surse de unde fişierele conţinând pachetele de
programe vor fi preluate. Astfel, sunt posibile următoarele metode: instalare de pe CD
ROM (cea mai uzuală), harddisk (în acest caz, conţinutul discurilor de instalare trebuie
copiat în prealabil pe o partiţie Linux sau Windows existentă), NFS (instalarea se
efectuează de pe un alt calculator aflat în reţea, care exportă conţinutul distribuţiei prin
sistemul NFS), FTP (dacă instalarea se efectuează de pe un server FTP, de obicei atunci
când se dispune de o conexiune Internet rapidă), HTTP (similară cu FTP, dar fiind vorba
despre un server HTTP). Menţionăm că pentru metodele de instalare prin reţea poate fi

necesară o a doua disketă, conţinând drivere pentru diferite plăci de reţea (imaginea
acesteia se găseşte de asemenea pe primul disc).
4.1.2. Planificarea partiţionării discului
După cum spuneam şi mai sus, spaţiul pe disc ocupat de sistemul Linux trebuie să
fie separat de spaţiul ocupat de alte sisteme de operare instalate în sistem. Cel puţin două
partiţii (o partiţie principală, /, şi swap) sunt necesare pentru instalarea sistemului.
Recomandăm crearea cel puţin a următoarelor partiţii:
•

•
•

o partiţie de swap, pentru a crea memorie virtuală (informaţiile sunt scrise în
memoria virtuală atunci când nu există memorie fizică disponibilă). Partiţia de
swap trebuie să fie de cel puţin 32 MB şi cel mult 2 GB, valoarea ideală fiind
valoarea memoriei RAM existente în sistem, pentru un calculator ce urmează a fi
utilizat ca staţie de lucru, şi dublul acesteia pentru un server;
o partiţie /boot care va conţine nucleul Linux şi celelalte fişiere utilizate în timpul
bootării. Dimensiunea ideală a acestei partiţii este de 1632 MB;
partiţia de root, acolo unde se va afla /, directorulrădăcină al sistemului, şi care
va conţine toate fişierele din sistem.

În cazul în care calculatorul va fi server Linux, recomandăm crearea a trei partiţii
suplimentare:
•
•
•

o partiţie /usr, care va conţine fişierele sistemului de operare, de mărime cel puţin
egală cu dimensiunea preconizată a instalării plus circa 100 MB (de exemplu, 1,4
GB);
o partiţie /var, care va conţine fişierele variabile ale sistemului, preferabil de cel
puţin 256 MB;
o partiţie /home, care va conţine fişierele utilizatorilor, de preferinţă de cel puţin
512 MB.

Pentru a găzdui sistemul Linux pot fi utilizate următoarele tipuri de partiţii:
•
•
•

ext2 – sistemul clasic de fişiere din Linux, compatibil cu standardele UNIX;
ext3 – un sistem nou de fişiere, bazat pe ext2, cu suport pentru jurnalizare;
reiserfs – un sistem nou de fişiere, cu suport pentru jurnalizare, având în multe
condiţii performanţe superioare ext2 sau ext3, datorită arhitecturii interne
arborescente.

Recomandăm utilizarea de partiţii ext3 în loc de ext2 deoarece suportul pentru
jurnalizare permite în primul rând siguranţă mult mai mare a informaţiilor în cazul
incidentelor nedorite (probleme hardware sau întreruperi ale tensiunii de alimentare) şi în
al doilea rând reduce semnificativ timpul de restaurare după o cădere a sistemului (fsck).

Pot fi utilizate de asemenea şi partiţiile de tip reiserfs, care prezintă, pe lângă avantajele
enumerate mai sus, o viteză superioară de acces în multe situaţii.

4.2. Începerea instalării
În cele ce urmează ne vom referi la paşii care trebuie urmaţi în vederea instalării
unei distribuţii Red Hat.
După bootare trebuie să apară un ecran conţinând în partea inferioară promptul
boot:. Ecranul conţine informaţii despre diverse opţiuni de pornire. După apariţia acestui
prompt, programul de instalare va porni automat după un minut, dacă nu este apăsată nici
o tastă. Apăsarea tastei ENTER va porni imediat instalarea întrun mediu grafic uşor de
utilizat. Dacă nu se doreşte pornirea mediului grafic (de exemplu, dacă placa video
instalată în sistem are performanţe slabe), se tastează comanda:
boot: text

pentru a porni programul de instalare în mod text.
Mai multe detalii privitoare la modurile de instalare pot fi furnizate de către program,
apăsând tasta F2. Acţionând F5 avem posibilitatea să iniţiem o procedură de refacere
(rescue), utilă în cazurile în care o instalare anterioară a eşuat din diverse motive sau
pentru a reinstala încărcătorul de boot.
Vom prezenta în continuare etapele de instalare a sistemului:
1. Selectarea limbii
Se selectează limba care va fi utilizată atât în timpul instalării, cât şi şi implicit după
instalare. Selecţia făcută aici va influenţa şi fusul orar folosit de sistem (time zone), a
cărui configurare poate fi făcută ceva mai târziu. Sunt disponibile o multitudine de alte
limbi, printre care şi limba română.
2. Configurarea tastaturii
Se selectează:
•

modelul de tastatură (101 taste, Microsoft Natural Keyboard etc.). Poate fi utilizat
modelul Generic, dacă nici una dintre opţiunile din listă nu se potriveşte cu tastatura
în cauză;

•

schema tastaturii (U.S. English, German etc.).

3. Configurarea mouseului
Se selectează:
•

tipul mouseului (Generic, Mouse Systems etc.);

•

dacă este un mouse serial, portul la care este conectat;

•

în cazul în care mouseul folosit are două butoane, dacă se doreşte emularea de trei
butoane prin apăsarea celor două.

4. Opţiunile de instalare
Se stabileşte dacă se efectuează o instalare completă sau un upgrade – o actualizare
(instalarea unei versiuni mai noi a distribuţiei peste una deja existentă). În cazul instalării
complete, se stabileşte tipul instalării: Personal Desktop, Workstation, Server sau
Custom. Acest tip determină pachetele care vor fi propuse pentru instalare:
•

Personal Desktop (sistem personal). Acest tip de instalare este ideal pentru
utilizatorii noi de Linux. Se foloseşte atunci când sistemul se află acasă sau la
serviciu, sau pentru calculatoare portabile. Include programe de tip office (redactare
de texte, calcul tabelar, realizare de prezentări etc.), utilitare pentru acces la Internet
(navigare, citire a corespondenţei etc.), programe multimedia etc. Necesită minim 1,5
GB spaţiu disponibil pe harddisk.

•

Workstation (staţie de lucru). Este asemănătoare cu Personal Desktop, incluzând în
plus instrumente pentru dezvoltarea de programe şi administrare de sistem.

•

Server. Acest tip de instalare cuprinde programe care oferă servicii Internet (Web,
FTP, poştă electronică etc.), precum şi alte servicii de reţea (NFS, SMB etc.).
Necesită minim 1 GB spaţiu disponibil.

•

Custom (personalizat). Instalarea de tip Custom este potrivită utilizatorilor obişnuiţi
cu sistemul Linux şi oferă cea mai mare flexibilitate posibilă. Necesită minim 350
MB spaţiu disponibil pentru o instalare minimală şi minim 3,5 GB dacă sunt selectate
toate pachetele.

5. Partiţionarea discului
Există trei opţiuni de partiţionare:
•

partiţionare automată: programul de instalare va genera automat partiţiile în funcţie de
tipul de instalare ales. Partiţiile rezultate pot fi modificate apoi în funcţie de
necesităţi;

•

partiţionare manuală cu ajutorul programului Disk Druid, un program dotat cu o
interfaţă grafică simplă, dar puternică, uşor de folosit;

•

partiţionare manuală cu ajutorul programului clasic fdisk (disponibilă numai în cazul
instalărilor în mod text), care are o interfaţă tip linie de comandă, în mod text.

Partiţionarea automată

Programul de partiţionare automată oferă utilizatorului posibilitatea de a controla
modul de tratare a partiţiilor deja existente pe disc, prin intermediul a trei opţiuni:
•

ştergerea partiţiilor Linux existente;

•

ştergerea tuturor partiţiilor existente (atenţie: se pierd toate datele de pe harddisk
urile existente!);

•

păstrarea partiţiilor existente şi utilizarea spaţiului liber.

Din lista de discuri fixe aflate în sistem trebuie selectate discurile pe care va fi
efectuată instalarea.
Dacă opţiunea Review este activată, instalarea va continua cu programul Disk Druid,
permiţând modificarea partiţiilor create automat.
Partiţionarea discului folosind programul Disk Druid

Partiţionarea discului cu Disk Druid

Fiecare disc fix din sistem poate fi editat separat. Acţiunile se efectuează prin
intermediul a cinci butoane:
•

New  pentru crearea unei noi partiţii. Dialogul care apare conţine următoarele
câmpuri:

o

Mount Point  directorul în care va fi montat conţinutul noii partiţii (de exemplu,
partiţia de root, /; pentru partiţia alocată utilizatorilor, directorul poate fi /home);

o

Filesystem Type  tipul partiţiei (de exemplu, ext2 sau ext3 pentru o partiţie Linux);

o

Size  dimensiunea partiţiei în Megabytes;

o

Additional Size Options  dacă partiţia va avea dimensiunea fixă menţionată în
câmpul precedent, dacă se doreşte ca partiţia să umple tot spaţiul liber mai puţin o
dimensiune menţionată sau dacă se doreşte ca partiţia să umple tot spaţiul disponibil;

o

Force to be a primary partition  dacă se doreşte ca partiţia să fie primară;

o

Check for bad blocks  dacă se doreşte verificarea existenţei de sectoare defecte pe
respectiva partiţie;

•

Edit  pentru editarea proprietăţilor unei partiţii deja create;

•

Delete  pentru ştergerea unei partiţii deja create;

•

Reset  pentru renunţarea la modificările făcute asupra partiţiilor;

•

RAID  pentru crearea de partiţii RAID (Redundant Array of Independent Disk),
tehnică prin care mai multe partiţii/discuri sunt tratate ca fiind un spaţiu de stocare
(disc) unic sau cuprinzând aceleaşi date stocate în paralel pe mai multe discuri, în
vederea creşterii capacităţii de memorare şi a siguranţei datelor, respectiv.

Partiţionarea discului folosind programul fdisk
Comenzile uzuale sunt:
•

a  setează respectiv anulează opţiunea de bootare a sistemului de pe acea partiţie
(avertizăm că doar o singură partiţie trebuie sâ aibă setată această opţiune; în caz
contrar, este impredictibilă partiţia de pe care va porni sistemul)

•

d  şterge o partiţie

•

l  listează tipurile de partiţii cunoscute

•

m  afişează toate comenzile fdisk

•

n  adaugă o nouă partiţie

•

p  afişează tabela de partiţii

•

q  părăseşte fdisk fără a salva modificările făcute

•

t  modifică tipul unei partiţii

•

w  scrie tabela de partiţii pe disc şi părăseşte fdisk
Iată un exemplu de utilizare a comenzii n:

Command (m for help): n
First cylinder (28373649, default 2837):
Using default value 2837
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (28373649, default 3649):
Using default value 3649

După cum se observă, este solicitat numărul cilindrului de la care va începe partiţia,
precum şi numărul cilindrului la care se va sfârşi partiţia. În locul acestuia din urmă poate
fi specificată începând cu "+" mărimea partiţiei în octeţi, sau în kiloocteţi adăugând
caracterul "K", sau în megaocteţi adăugând "M" (de exemplu, +500M desemnează o
partiţie de 500 megabytes).
Prezentăm şi un exemplu de lansare a comenzii p:
Command (m for help): p
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 3649 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
Device
/dev/hda1
/dev/hda2
/dev/hda3
/dev/hda4
/dev/hda5
/dev/hda6
/dev/hda7
/dev/hda8
/dev/hda9
/dev/hda10
/dev/hda11

Boot
*

Start
1
524
1047
1570
1570
1832
1896
1913
2044
2053
2837

End
523
1046
1569
3649
1831
1895
1912
2043
2052
2836
3649

Un exemplu de apel al comenzii d:
Command (m for help): d

Blocks
4200966
4200997+
4200997+
16707600
2104483+
514048+
136521
1052226
72261
6297448+
6530391

Id
83
83
c
f
83
83
82
83
82
b
83

System
Linux
Linux
Win95 FAT32
Win95 Ext'd
Linux
Linux
Linux swap
Linux
Linux swap
Win95 FAT32
Linux

Partition number (111): 11

După cum se observă, nu este solicitată confirmarea acţiunii de ştergere a partiţiei!
Utilizarea comenzii t:
Command (m for help): t
Partition number (111): 6
Hex code (type L to list codes): 83

Dacă se foloseşte acest program, după definirea partiţiilor recomandăm verificarea
existenţei a cel puţin două partiţii, iar acestea să aibă tipul corect, şi anume 82 pentru
Linux şi 83 pentru partiţia de swap. În final, după operaţiunile de stabilire a partiţiilor, se
foloseşte comanda "w" pentru a scrie efectiv datele pe disc.
6. Instalarea încărcătorului de boot
Pentru a putea porni sistemul Linux, este nevoie de un încărcător de boot (boot loader).
De asemenea, acest încărcător poate porni şi alte sisteme de operare care sunt instalate pe
disc. Sunt disponibile trei opţiuni:
•

programul GRUB (GRand Unified Boot loader), pe care îl recomandăm datorită
facilităţilor oferite şi performanţelor sale superioare;

•

programul clasic LILO (LInux LOader);

•

nici un încăcător de boot, caz în care utilizatorul trebuie să se asigure că poate porni
sistemul Linux întrun alt mod (de exemplu, cu o dischetă de boot).
Încărcătorul de boot poate fi instalat în:

•

MBR (Master Boot Record), sectorul de boot care este încărcat automat de BIOSul
calculatorului  este opţiunea recomandată (exceptând situaţia în care pe disc este
instalat şi sistemul de operare OS/2);

•

primul sector al partiţiei de root

De asemenea, în această etapă pot fi stabilite şi celelalte sisteme de operare care vor fi
pornite de încărcătorul de boot.
7. Parola de pornire
Dacă a fost instalat un încărcător de boot, poate fi definită o parolă pentru a proteja
sistemul. Aceasta va fi solicitată utilizatorului la pornire, dacă încearcă să apeleze nucleul
folosind parametri. Parola de pornire oferă protecţie faţă de atacurile de la consolă.

8. Configurarea legăturii de reţea
Dacă instalarea a fost pornită cu suport pentru reţea, fiecărei plăci de reţea aflate în
calculator trebuie să îi fie asociaţi următorii parametri:
•

dacă configurarea adresei IP se face prin DHCP (Dynamic Host Configuration
Procol);

•

dacă interfaţa de reţea va fi activată la pornire;

•

adresa IP;

•

masca de reţea;

•

adresa de reţea;

•

adresa de broadcast;

•

numele maşinii;

•

adresa gatewayului;

•

adresa DNSului (Domain Name Server) primar, secundar şi ternar.

9. Configurarea firewallului
Programul de instalare poate configura automat firewallul, în funcţie de nivelul de
securitate ales. Există trei niveluri de securitate:
•

Înalt (High), caz în care sistemul nu va accepta alte tipuri de conexiuni decât cele
definite. Implicit, vor fi acceptate doar următoarele tipuri de conexiuni:

o

cereri DNS (Domain Name System)  folosite pentru a obţine adresele IP ale numelor
simbolice de maşină;

o

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  protocol utilizat pentru alocarea
dinamică a adreselor IP.
Dacă sistemul este conectat la Internet, însă nu oferă servicii către exterior,
aceasta este cea mai sigură opţiune;

•

Mediu (Medium), caz în care sistemul nu va accepta decât anumite tipuri de
conexiuni. Implicit, următoarele tipuri de conexiuni nu vor fi permise:

o

pe porturi mai mici decât 1023  porturile standard rezervate, utilizate de majoritatea
serviciilor Internet, cum ar fi FTP, SSH, telnet, HTTP etc.;

o

serverul NFS  utilizat pentru accesarea sistemelor de fişiere în reţea;

o

sistemul de ferestre X Window;

o

serverul xfs  folosit pentru gestionarea fonturilor în mediul X Window;

•

Fără firewall (No firewall)  nu se impune nici o restricţie asupra naturii
comunicaţiilor dintre calculator şi alte computere din Internet.

Alegând opţiunea Customize, pot fi adăugate dispozitive considerate sigure sau poate fi
acordat accesul la servicii adiţionale. Selectând oricare dintre dispozitive, va fi permis
accesul prin dispozitivele respective către sistem  cu alte cuvinte, pachetele sosite prin
respectivul dispozitiv vor fi excluse din regulile stabilite de firewall. Spre exemplu, poate
fi permis accesul fără restricţii în cadrul reţelei locale, prin placa de reţea eth0, iar
conexiunea dialup la Internet, ppp0, să fie supusă filtrării.
Dintre serviciile din cadrul Allow Incoming pot fi selectate acelea la care va fi permis
accesul:
•

DHCP  serviciul pentru obţinerea automată a adresei IP;

•

SSH  serviciul pentru conectarea şi execuţia de comenzi pe o maşină aflată la
distanţă, utilizănd un protocol sigur pentru criptarea datelor;

•

telnet  serviciul pentru conectarea la o maşină aflată la distanţă, fără criptare şi cu
securitate redusă;

•

WWW (HTTP  HyperText Transfer Protocol)  serviciul pentru accesarea paginilor
Web;

•

Mail (SMTP  Simple Mail Transfer Protocol)  serviciul pentru expedierea de mesaje
de email;

•

FTP (File Transfer Protocol)  serviciul de transfer de fişiere;

•

alte porturi, pentru a permite şi accesul la alte servicii, sub forma port:protocol  de
exemplu, pop3:tcp sau 6667:udp.

10. Selectarea limbii
Se selectează limba implicită, cât şi celelalte limbi care vor fi instalate.

11. Configurarea timpului
Se selectează fusul orar în care se află sistemul.
12. Configurarea utilizatorilor
Utilizatorul root posedă drepturi totale asupra sistemului. Acest utilizator trebuie
folosit în mod normal doar pentru a instala/dezinstala pachete de aplicaţii şi pentru
administrarea sistemului. Se recomandă crearea unuia sau mai multor utilizatori obişnuiţi
pentru utilizarea calculatorului, chiar dacă acesta este folosit acasă, deoarece o comandă
greşită tastată ca root poate cauza deteriorarea sistemului sau chiar pierderea totală a
datelor şi aplicaţiilor stocate.
Este obligatorie stabilirea unei parole pentru utilizatorul root. Parola trebuie să aibă
minim şase caractere lungime şi nu poate conţine cuvinte aflate în dicţionar.
În cadrul acestei etape pot fi creaţi şi utilizatorii sistemului, pentru fiecare trebuind
introduse numele (compuse din caractere, eventual şi numere) şi parolele.
13. Configurarea autentificării în sistem
În cazul în care maşina va fi legată în reţea, este important ca accesul la sistem să fie
posibil pe baza unui sistem de autentificare sigur. Sunt disponibile următoarele opţiuni:
•

Activarea/dezactivarea sistemului MD5, care permite utilizarea de parole de până la
256 de caractere lungime, în loc de lungimea standard de maxim 8 caractere. Implicit,
această opţiune este activată.

•

Activarea/dezactivarea sistemului shadow, care oferă o metodă sigură de memorare a
parolelor. Parolele sunt memorate în fişierul /etc/shadow, care nu poate fi accesat de
către utilizatorii obişnuiţi. Implicit, această opţiune este activată.

14. Selectarea pachetelor
Pot fi selectate grupurile de pachete (aplicaţii) care se doresc a fi instalate. Dacă se
doreşte şi selectarea individuală a pachetelor din cadrul grupurilor, trebuie selectată
opţiunea Customize software packages to be installed. În orice moment se poate
consulta spaţiul ocupat pe disc al pachetelor instalate.
Fiecare grup de pachete poate fi selectat pentru a fi instalat, sistemul propunând în mod
automat un număr de pachete din respectivul grup. Prin apăsarea pe butonul Details,
poate fi selectat individual fiecare pachet în parte.
Prezentarea tuturor pachetelor incluse întro distribuţie Linux (oricare ar fi aceea) nu
este posibilă, datorită numărului uriaş al acestora (practic, de ordinul sutelor). Ne vom
rezuma la grupurile de pachete incluse:

•

Desktops (medii grafice): X Window System (sistemul grafic X Window), GNOME
Desktop Environment (mediul desktop GNOME) şi KDE Desktop Environment
(mediul desktop KDE).

•

Applications (aplicaţii): Editors (editoare de text), Engineering and Scientific
(aplicaţii inginereşti şi pentru calcule ştiinţifice), Graphical Internet (programe
dedicate accesării Internetului, în mod grafic X Window), Textbased Internet
(programe pentru acces la serviciile Internet, în mod text), Office/ Productivity
(programe destinate lucrului la birou), Graphics (prelucrarea de imagini) şi Games
and Entertainment (jocuri).

•

Servers (servere): Server Configuration Tools (programe de configurare şi
administrare), Web Server (serverul Web Apache), Mail Server (server de poştă
electronică), Windows File Server (server de fişiere Samba), DNS Name Server
(serverul pentru rezolvarea numelor de domenii BIND), FTP Server (server FTP),
SQL Database Server (serverele de baze de date MySQL şi PostgreSQL), News
Server (server de ştiri), Network Servers (alte servere de reţea).

•

Development (instrumente de dezvoltare soft): Development Tools (instrumente utile
pentru dezvoltarea de programe), Kernel Development (programe necesare pentru
compilarea nucleului), GNOME Software Development (pentru dezvoltarea de
programe care utilizează bibliotecile GNOME), KDE Software Development (pentru
dezvoltarea de programe care utilizează bibliotecile KDE).

•

System (programe de sistem): Administration Tools (instrumente pentru
administrarea sistemului), System Tools (diverse programe pentru configurarea
sistemului) şi Printing Support (suport pentru tipărirea la imprimantă).

•

Miscellaneous (diverse): Minimal (nu este propriuzis un grup de pachete, ci
stabileşte că se efectuează o instalare a unui număr minim de pachete, strict necesare
pentru funcţionarea sistemului) şi Everything (selectează toate pachetele pentru
instalare).

După selectarea pachetelor, programul de instalare verifică dependenţele dintre pachete
(anumite aplicaţii necesită şi alte programe pentru a funcţiona corect) şi afişează
pachetele care vor fi instalate automat pentru a satisface aceste dependenţe. Utilizatorul
va putea opta între a le instala sau a renunţa la pachetele selectate iniţial (cele care au
generat aceste dependenţe).
15. Configurarea plăcii video
În general, programul de instalare poate determina singur tipul plăcii video din sistem.
În cazul în care această detectare a eşuat, din lista de plăci video cunoscute poate fi aleasă
placa în cauză. În cazul în care nici acest lucru nu este posibil, trebuie consultat situl Web

al producătorului acelei plăci. De asemenea, poate fi specificată dimensiunea memoriei
video (e.g., 16 MB, 32 MB etc.).
16. Instalarea pachetelor
Durata instalării pachetelor depinde atât de numărul de pachete selectate pentru
instalare, cât şi de performanţele calculatorului.
În timpul instalării sunt afişate informaţii despre pachetul în curs de instalare, precum
şi despre evoluţia instalării. De asemenea, sistemul va solicita introducerea CDurilor din
care este alcătuită distribuţia. Dacă unul dintre CDuri lipseşte sau este defect, atunci de
cele mai multe ori instalarea eşuează, sistemul fiind doar parţial copiat.
Procesul de instalare a pachetelor creează un jurnal cu acţiunile întreprinse, în fişierul /
root/install.log.
17. Crearea unei dischete de boot
Este recomandată crearea unei dischete de boot, utilă în cazul în care ar putea apărea
probleme la pornirea sistemului Linux. Se utilizează o dischetă goală, care nu trebuie să
fie defectă. Această dischetă nu va fi formatată FAT (în sistem MSDOS) şi deci nu va
putea fi utilizată în alt sistem de operare decât după o formatare prealabilă.
18. Configurarea sistemului de ferestre X Window
Această acţiune implică următoarele:
•

Configurarea monitorului
Programul de instalare va încerca să determine tipul monitorului. Dacă
detectarea eşuează, trebuie selectat monitorul din lista de tipuri cunoscute.
Sistemul va testa configuraţia aleasă. În cazul în care testul nu se încheie în
câteva secunde, acesta poate fi întrerupt utilizând combinaţia de taste
Ctrl+Alt+Backspace (ieşire forţată).

•

Personalizarea sistemului X Window
Se selectează adâncimea culorii (de exemplu High Color  16 bit, True Color 
32 bit etc.), rezoluţia ecranului (spre exemplu, 800x600, 1024x768 etc.), mediul
desktop (KDE sau GNOME) şi dacă sistemul va porni direct în mod grafic sau în
mod consolă (text). Ulterior, aceste setări vor putea fi modificate.

19. Instalarea este încheiată

Programul de instalare va cere confirmarea pentru repornirea sistemului. Înainte
de aceasta, eventuala dischetă aflată în unitatea floppy trebuie scoasă, CDul din unitatea
CDROM fiind automat ejectat.

Cap. 5. Noţiuni elementare de administrare
5.1. Sistemele de fişiere
5.1.1. Montarea şi demontarea sistemelor de fişiere
Montarea reprezintă procesul de a face disponibil conţinutul unui sistem de fişiere (de
exemplu, conţinutul unui disc CDROM), asimilândul în cadrul structurii de directoare a
sistemului. Cu alte cuvinte, un sistem de fişiere poate fi montat/demontat la, respectiv de
la ierarhia sistemului. Singura excepţie o face ierarhia rădăcină, care este întotdeauna
montată începând cu momentul pornirii sistemului. Toată ierarhia de fişiere şi directoare
ale unei partiţii sau ale unui disc poate fi montată în orice director al sistemuluirădăcină.
După montare, directorulrădăcină al sistemului de fişiere montat înlocuieşte conţinutul
directorului unde a fost montat.
Montarea se face utilizând comanda mount, având următoarea sintaxă:
mount [ opţiuni ] [ nume_dispozitiv ] [ punct_de_montare ]

unde opţiuni pot fi:
r montează sistemul de fişiere în mod readonly (numai citire);
t specifică tipul sistemului de fişiere (vezi tabelul 1.3);
o specifică diferite opţiuni de montare (vezi tabelul 1.4);
w montează sistemul de fişiere în mod scriere.
Comanda mount fără argumente va afişa sistemele de fişiere montate. Directorul
punct_de_montare trebuie să existe, altfel va fi semnalată eroare.
De exemplu, pentru a monta discul CDROM în /mnt/cdrom:
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

Demontarea se face utilizând comanda umount, având următoarea sintaxă:
umount nume_dispozitiv | punct_de_montare

Demontarea CDROMului deja montat:
umount /dev/cdrom

În loc de /dev/cdrom se poate introduce /mnt/cdrom.
Montarea automată a sistemelor de fişiere

Procesul de montare automată este controlat de fişierul de configurare /
etc/fstab. Acesta este structurat pe linii, conţinând şase câmpuri:

Câmp
Nume dispozitiv
Punctul de montare
Tipul sistemului de
fişiere
Opţiuni

Frecvenţa salvării
Ordinea verificării

Descriere
Numele de dispozitiv al partiţiei
Directorul în care va fi montat dispozitivul
Tipul sistemului de fişiere: ext2, swap, vfat, iso9660 etc.
Opţiuni asupra operaţiunii de montare, separate prin
virgulă. În general, se utilizează defaults. Dacă este
specificată opţiunea noauto, sistemul de fişiere nu va fi
montat automat la pornire
Frecvenţa cu care sistemul de fişiere va fi salvat
Un număr care indică ordinea în care vor fi verificate
sistemele de fişiere. Pentru sistemulrădăcină trebuie să
aibă valoarea 1, iar pentru swap valoarea 0. Sistemele
pentru care valoarea acestui câmp este egală vor fi
verificate în paralel (recomandat doar dacă se află pe
discuri diferite)

Furnizăm în continuare un fişier /etc/fstab, de exemplu:
# device
/dev/hda1
/dev/hda2
/dev/hda3
/dev/fd0
/dev/cdrom

mount
/
none
/mnt/dos
/mnt/floppy
/mnt/cdrom

type
ext2
swap
vfat
vfat
iso9660

options
defaults
sw
defaults
noauto
noauto

dump
0
0
0

fsck
1
0
0
0
0

0
0

Sistemele de fişiere specificate în /etc/fstab sunt montate automat la pornirea
sistemului (exceptând cele având opţiunea noauto) şi demontate automat la oprirea
sistemului. De asemenea, pentru sistemele specificate în acest fişier de configurare, la
apelul comenzii mount trebuie specificat fie numele dispozitivului, fie punctul de montare,
nu neapărat amândouă.
Numele de dispozitive
Tabelul 1.1. Nume de dispozitive uzuale

Numele dispozitivului
/dev/hda
/dev/hdb
/dev/hdc
/dev/hdd
/dev/sda
/dev/sdb
/dev/scd0
/dev/scd1

Tipul dispozitivului
Primul controler IDE, unitatea conectată ca master
Primul controler IDE, unitatea conectată ca slave
Al doilea controler IDE, unitatea conectată ca master
Al doilea controler IDE, unitatea conectată ca slave
Primul disc SCSI
Al doilea disc SCSI
Prima unitate CDROM SCSI
A doua unitate CDROM SCSI

/dev/fd0
/dev/fd1

Prima unitate floppy
A doua unitate floppy

Pentru discuri fixe, numele dispozitivului trebuie urmat de numărul partiţiei, de
exemplu /dev/hda1 pentru prima partiţie de pe discul /dev/hda. Linux permite, de
asemenea, montarea doar unei sesiuni a unui disc CDROM, adăugând numărul sesiunii
la numele dispozitivului (e.g. /dev/hdc2), cu menţiunea că numerotarea începe de la
zero.
Tipuri de sisteme de fişiere
Tabelul 1.2. Tipuri de sisteme de fişiere uzuale

Tipul sistemului
ext2
ext3
reiserfs
swap
vfat
ntfs
msdos
iso9660
nfs
smbfs

Descriere
Sistemul clasic de fişiere Linux
Noul sistem de fişiere Linux, bazat pe ext2, cu suport pentru
jurnalizare
Noul sistem de fişiere reiserfs, cu suport pentru jurnalizare,
cu performanţe mai bune decât ext2 în anumite situaţii
Partiţia pentru memorie virtuală
Sistem de fişiere Windows, cu suport pentru nume lungi de
fişiere
Sistemul de fişiere utilizat de Windows NT/2000/XP
Sistemul clasic MSDOS
Sistemul de fişiere pentru discuri CDROM
Sistem de fişiere NFS, aflat la distanţă
Resursă Samba

Recomandăm utilizarea de partiţii ext3 în loc de ext2, deoarece suportul pentru
jurnalizare permite în primul rând siguranţă mult mai mare a informaţiilor în cazul
incidentelor nedorite (probleme hardware sau întreruperi ale tensiunii de alimentare) şi în
al doilea rând reduce semnificativ timpul de verificare a partiţiilor (fsck). Pot fi utilizate
de asemenea şi partiţiile de tip reiserfs, care prezintă, pe lângă avantajele enumerate mai
sus, o viteză superioară de acces în multe situaţii.
Opţiuni de montare
Tabelul 1.3. Opţiuni de montare a sistemelor de fişiere

Numele opţiunii
defaults
ro
rw
nosuid
noauto
remount
user

Descriere
Opţiunea uzuală de montare
Nu este permisă scrierea (readonly)
Este permisă scrierea (readwrite)
Nu este permis modul SUID
Sistemul de fişiere nu va fi montat automat la pornire
Remontează sistemul de fişiere (utilizat în general pentru
modificarea opţiunilor de montare)
Permite utilizatorilor obişnuiţi să monteze sistemul de fişiere

5.1.2. Verificarea şi repararea sistemelor de fişiere
Oprirea forţată a sistemului sau căderile de tensiune pot cauza defectarea sistemelor de
fişiere montate (aceste evenimente nedorite pot fi preîntâmpinate prin utilizarea unui
sistem de fişiere jurnalizat, cum ar fi ext3 sau reiserfs). Verificarea şi repararea
sistemelor de fişiere se realizează cu ajutorul utilitarului fsck. Acest utilitar este apelat
automat la pornirea sistemului pentru fiecare sistem de fişiere specificat în /etc/fstab
(evident, fără opţiunea noauto) şi care nu a fost demontat corect. Exceptând sistemul
rădăcină, fsck poate rula doar pentru sisteme de fişiere nemontate. Pentru a rula fsck pe
sistemulrădăcină, sistemul trebuie adus în mod singleuser (prin pornirea nucleului cu
opţiunea single – pentru detalii, vezi cap. 3).
Programul fsck are următoarea sintaxă:
fsck [ opţiuni ] nume_dispozitiv

Opţiunile uzuale sunt:
p repară automat toate erorile apărute, dacă aceasta nu modifică conţinutul nici unui
fişier;
n răspunde „ nu” la toate întrebările; afişează dar nu repară nici o eroare apărută;
y răspunde „ da” la toate întrebările; repară orice eroare apărută, indiferent de urmări;
f verifică sistemul chiar dacă nu prezintă probleme.
De exemplu, verificarea partiţiei /dev/hda2 care nu a fost demontată corect la oprirea
sistemului se va face prin comanda:
fsck y /dev/hda2

Pe partiţiile ext2 sau ext3 poate fi remarcat directorul lost+found. Acesta este utilizat
pentru depozitarea fişierelor recuperate de fsck de pe respectiva partiţie, atunci când
aceasta a fost deteriorată. Acest director nu trebuie în nici un caz şters, el fiind gestionat
în mod automat de către sistem.

5.2. Pornirea şi oprirea sistemului
5.2.1. Generalităţi
Imediat după punerea sub tensiune, BIOSul testează sistemul, caută şi iniţializează
echipamentele periferice, iar apoi caută discul de pe care va porni sistemul. BIOSul
verifică sectorul de boot, MBR (Master Boot Record), îi încarcă conţinutul în memorie şi
îi predă controlul. MBRul citeşte mai departe încărcătorul de boot (LILO sau GRUB) şi
îl execută.
Încărcătorul de boot citeşte imaginea nucleului şi îi cedează controlul. Nucleul
identifică echipamentele cunoscute din sistem, apoi caută programul init în directorul /
sbin şi îl execută, nu înainte de a monta sistemul de fişiererădăcină în mod readonly.
Procesul init devine părintele tuturor proceselor care vor fi pornite ulterior. De
asemenea, el continuă operaţiunea de pornire, după cum urmează:
1. Execută scriptul /etc/rc.d/rc.sysinit, care efectuează o serie de iniţializări ale
mediului UNIX, dintre care mai importante:
– verifică integritatea sistemului de fişiererădăcină apelând fsck. De asemenea,
este verificată şi integritatea celorlalte sisteme de fişiere specificate în /
etc/fstab;
– montează sistemele de fişiere locale (aflate pe discurile din sistem);
– iniţializează memoria virtuală.
2. Citeşte configurările din fişierul /etc/inittab. Acest fişier conţine intrări care
definesc acţiunile sistemului atunci când acesta intră în fiecare nivel de execuţie şi
stabileşte nivelul implicit. De asemenea, execută scripturile din nivelul implicit de
execuţie, /etc/rc.d/rc N, unde N este nivelul de execuţie.
3. Execută scriptul /etc/rc.d/rc.local, care efectuează iniţializări locale.
Standardul UNIX System V defineşte o serie de stări ale sistemului, denumite niveluri
de execuţie (run levels). La un moment dat, sistemul se găseşte în una din aceste stări şi
poate fi trecut întro altă stare utilizând anumite comenzi administrative. Următorul tabel
prezintă nivelurile de execuţie uzuale:

Nivelul
de execuţie
0
1

2
3
4
5
6

Descriere
Starea de oprire (halt): starea în care sistemul poate fi oprit în
siguranţă.
Starea de reparare a sistemului (singleuser): în această stare
nu este montată decât partiţia rădăcină, reţeaua nu este activată
iar serviciile nu sunt pornite. Se utilizează atunci când apar
defecţiuni în sistem, de exemplu defecţiunea unei partiţii.
Starea normală a sistemului, fără NFS (multuser without
NFS).
Starea normală a sistemului (multiuser).
Neutilizată.
Starea normală a sistemului, cu login X Window.
Starea de repornire (reboot).

De asemenea, System V defineşte câteva niveluri de execuţie adiţionale, desemnate
prin litere ale alfabetului. Acestea nu reprezintă stări distincte ale sistemului, ci folosesc
pentru a comunica programului init să execute anumite operaţiuni. De exemplu, nivelul q
comunică init să recitească fişierul de configurare.
5.2.2. Modul de execuţie single
Nivelul de execuţie single se foloseşte pentru activităţi administrative. Pentru a iniţializa
nivelul singleuser, init execută interpretorul de comenzi, sub utilizatorul root. În acest
mod, serviciile normale ale sistemului nu sunt disponibile, nefiind posibilă execuţia
daemonilor sau altor programe în fundal.
Sistemul poate fi pornit în mod single furnizând nucleului Linux opţiunea single,
apelând, de exemplu, la promptul LILO, comanda:
LILO: linux single

Este posibil ca sistemul să pornească automat în mod single, atunci când în cadrul
procesului de pornire apar probleme care nu pot fi rezolvate automat, spre exemplu atunci
când fsck detectează erori ce nu pot fi reparate în mod implicit. În aceste cazuri,
administratorul sistemului trebuie să rezolve problema. O dată rezolvată, pornirea poate
continua terminând execuţia shellului de comenzi, apelând comanda exit sau logout.
5.2.3. Pornirea, repornirea şi oprirea serviciilor
Operaţiile de pornire, repornire, oprire sau verificare a unui serviciu pot fi realizate
apelând scriptul respectiv, şi anume /etc/rc.d/init.d/nume_serviciu sau /etc/
init.d/nume_serviciu, trimiţând ca parametru:

–
–
–
–

start – pentru a porni serviciul;
stop – pentru a opri serviciul;
restart – pentru a reporni serviciul;
status – pentru a verifica dacă serviciul este activ.

Spre exemplu, comanda:
/etc/rc.d/init.d/syslog restart

va reporni serviciul syslog.
De asemenea, poate fi utilizată şi comanda:
service nume_serviciu acţiune

unde acţiune poate lua una dintre valorile descrise mai sus.
Astfel, comanda service postgresql status va afişa starea serviciului postgresql
(dacă este sau nu activ).
5.2.4. Configurarea serviciilor sistemului
Serviciile pe care le oferă sistemul pot fi activate/dezactivate cu ajutorul
programului chkconfig.
Comanda chkconfig list listează toate serviciile existente în sistem şi starea
acestora (dacă sunt activate sau nu).
Sintaxa comenzii chkconfig este următoarea:
chkconfig [ list ] [
nume_serviciu [ acţiune ]

add

]

[

del

]

[

level

listă_niveluri]

unde:

listă_niveluri
acţiune

reprezintă lista de niveluri de execuţie în care se doreşte
activarea/dezactivarea serviciului;
poate fi on sau off, pentru activarea/dezactivarea serviciului.

Opţiunile pot fi:
list
add
del

afişează toate serviciile înregistrate, precum şi setările pentru fiecare
nivel de execuţie în parte. Dacă nume_serviciu este specificat, sunt
afişate doar informaţii referitoare la serviciul specificat;
adaugă serviciul specificat în lista de servicii înregistrate;
şterge serviciul specificat din lista de servicii înregistrate.

De exemplu, comanda chkconfig level 345 postgresql on setează serviciul
postgresql să pornească atunci când nivelul de execuţie devine 3, 4 sau 5. Comanda
chkconfig postgresql off dezactivează pornirea serviciului.
Prezentăm mai jos un exemplu de apelare a comenzii chkconfig list:
syslog
0:off
netfs
0:off
network
0:off
random
0:off
xinetd
0:off
portmap
0:off
gpm
0:off
keytable
0:off
smb
0:off
sshd
0:off
sendmail
0:off
iptables
0:off
nfs
0:off
nfslock
0:off
crond
0:off
xfs
0:off
httpd
0:off
cups
0:off
xinetd based services:
imap:
off
imaps:
off
ipop2:
off
ipop3:
off
pop3s:
off
telnetd:
off

1:off
1:off
1:off
1:off
1:off
1:off
1:off
1:on
1:off
1:off
1:off
1:off
1:off
1:off
1:off
1:off
1:off
1:off

2:on
2:off
2:on
2:on
2:off
2:off
2:on
2:on
2:off
2:on
2:on
2:on
2:off
2:off
2:on
2:on
2:off
2:on

3:on
3:on
3:on
3:on
3:on
3:off
3:on
3:on
3:off
3:on
3:on
3:on
3:off
3:off
3:on
3:on
3:off
3:on

4:on
4:on
4:on
4:on
4:on
4:off
4:on
4:on
4:off
4:on
4:on
4:on
4:off
4:off
4:on
4:on
4:off
4:on

5:on
5:on
5:on
5:on
5:on
5:off
5:on
5:on
5:off
5:on
5:on
5:on
5:off
5:off
5:on
5:on
5:off
5:on

6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off
6:off

5.3. Nucleul Linux
5.3.1. Compilarea nucleului Linux
Deşi nucleul furnizat de distribuţia Linux poate satisface toate nevoile
administratorului sistemului, de cele mai multe ori este de preferat compilarea unui
nucleu adaptat atât configuraţiei calculatorului, cât şi modului de utilizare a acestuia.
Motivele principale sunt:
•
•
•
•

nucleul implicit nu conţine toate driverele pentru echipamentele hardware din
sistem sau nu suportă toate opţiunile dorite;
nucleul implicit este compilat modular, ceea ce poate conduce la întârzieri în
răspuns cauzate de durata de încărcare a modulelor;
nucleele modulare prezintă riscul de a fi „i nfectate” cu module străine rău
intenţionate („ cai troieni” );
cu cât nucleul generat are dimensiunea mai mică, cu atât acesta ocupă mai puţin
spaţiu de memorie.

De aceea, în general se recomandă utilizarea unei versiuni oficiale de nucleu, şi nu
versiunea livrată în distribuţie. Motivul este că nucleul din distribuţie nu este cel oficial
(adică publicat pe situl ftp.kernel.org sau mirrors), ci conţine modificări realizate de
furnizorul distribuţiei. Nucleul oficial este testat de un număr mult mai mare de persoane
decât cel din distribuţie, fapt care îi conferă o stabilitate mai mare. De multe ori însă,
nucleul din distribuţie conţine şi corecţii de buguri sau drivere pentru dispozitive,
neconţinute în nucleul oficial, care pot fi necesare.
Trebuie avut în vedere faptul că nucleele cu număr de versiune impar (e.g. 2.5.x) sunt
considerate ca fiind în curs de dezvoltare, fiind de multe ori instabile. Nu se recomandă
utilizarea acestora decât cu titlu experimental.
Pentru a putea compila nucleul este necesară instalarea următoarelor pachete: kernel,
kerneldoc, kernelheaders, kernelpcmciacs şi kernelsource. Nucleul din distribuţie se
află în directorul /usr/src/linux2.4 sau /usr/src/linux.
Dacă se doreşte instalarea nucleului oficial, acesta trebuie descărcat de pe situl FTP
ftp.kernel.org (sau oglindiri  mirrors), din directorul /pub/linux/kernel/
versiune (e.g. /pub/linux/kernel/v2.4/linux2.4.22.tar.bz2). După descărcare,
acesta trebuie decomprimat şi dezarhivat, utilizând o comandă de genul:
tar –jxf linux2.4.22.tar.bz2

Este de preferat localizarea arborelui cu surse în /usr/src/linux, dar poate fi folosit
şi orice alt director.
Dacă se doreşte utilizarea unui patch (set de diferenţe dintre două fişiere sau structuri
de fişiere) pentru nucleu sau utilizarea unei versiuni mai noi de nucleu fără a mai descărca
întreaga arhivă tar, acesta va trebui mai întâi decomprimat (dacă este cazul):
bzip2 d patch2.4.22.bz2

iar apoi aplicat arborelui cu surse al nucleului printro comandă de genul:
patch –p1 < patch2.4.22

Trebuie avut în vedere faptul că fiecare fişierpatch este generat plecând de la o
anumită versiune de nucleu, prin urmare aplicarea acestuia va fi corectă doar pentru
respectiva versiune.
Majoritatea facilităţilor oferite de nucleul Linux (cum ar fi drivere pentru dispozitivele
aflate în calculator) pot fi compilate separat de nucleu, ca module. Un modul este o
componentă a nucleului care este încărcată doar atunci când este nevoie de ea (de
exemplu, driverul pentru o placă de reţea este încărcat atunci când respectiva interfaţă de
reţea este activată). De asemenea, modulele care nu sunt utilizate o anumită perioadă de
timp sunt eliminate automat din memorie. Unul dintre dezavantajele utilizării modulelor
este timpul de încărcare a acestora. Dacă nucleul compilat va fi folosit pe un anumit
calculator, este de preferat varianta monolitică. Dacă nucleul va fi folosit pe mai multe
calculatoare, având configuraţii hardware diferite, este de preferat varianta modulară.

Pentru a configura nucleul, se va executa, având ca director curent locaţia în care au
fost instalate sursele acestuia, fie make config, cu care se efectuează o configurare de tip
linie comandă, fie make menuconfig, cu care configurarea se face întro interfaţă
utilizator în mod text, sau make xconfig.
Configurarea nucleului se realizează prin intermediul unui meniu cu structură
arborescentă, conţinând opţiuni. Fiecare dintre opţiuni poate avea trei stări posibile:
dezactivată (opţiunea are valoarea „ nu” sau facilitatea nu va fi inclusă în nucleu), activată
(„ *” , opţiunea va avea valoarea „ da” sau facilitatea va fi inclusă în nucleu) sau includere
modulară („ M” , care implică compilarea respectivei facilităţi ca modul). Ultima stare nu
este posibilă pentru toate opţiunile din meniul de configurare.
După configurarea nucleului, acesta trebuie compilat prin comanda make bzImage.
Modulele se compilează utilizând comanda make modules, iar instalarea acestora în /
lib/modules se face cu make modules_install. În cazul în care modulele sunt
compilate pentru prima oară pentru versiunea curentă de nucleu, trebuie apelată comanda
depmod a versiune_nucleu, pentru a genera dependenţele dintre module (directorul /
lib/modules/versiune_nucleu).
În final, trebuie copiat nucleul generat (arch/i386/boot/bzImage) precum şi tabela
de simboluri (System.map) peste versiunile vechi (în general în directorul /boot), apoi
configurat încărcătorul de boot pentru a porni nucleul nou compilat (vezi infra). Se
recomandă păstrarea vechiului nucleu şi crearea în configuraţia încărcătorului de boot a
unei imagini care să pornească sistemul folosind nucleul vechi, pentru a putea asigura
pornirea sistemului în cazul în care apar probleme cu nucleul nou.

5.3.2. Configurarea încărcătorului de boot
Un încărcător de boot (boot loader) este un program care porneşte imediat după
bootarea sistemului. Acesta afişează un meniu conţinând mai multe sisteme de operare
care pot fi pornite. Utilizatorul poate selecta unul dintre acestea sau poate aştepta pornirea
sistemului setat implicit. Cel mai adesea este folosit încărcătorul de boot GRUB (GRand
Unified Boot loader).
Fişierul de configurare GRUB este /etc/grub.conf sau /boot/grub/grub.conf. Acesta
conţine mai multe opţiuni, dintre care cele mai importante sunt:
boot = nume_dispozitiv
Dispozitivul pe care va fi scris sectorul de boot.
default = nr
Stabileşte sistemul implicit. Numerotarea se face în ordinea apariţiei (vezi infra),
începând de la 0.
timeout = timp
Timpul de aşteptare (exprimat în secunde) după care va fi pornit sistemul
implicit.
splashimage = (disc)fişier
Specifică o imagine în format XPM care va fi afişată ca fundal.
title = titlu
Defineşte un sistem, cu titlul specificat. Poate conţine mai multe secţiuni:
• root (disc)
Specifică partiţia de root de pe care va porni sistemul. Partiţia are formatul
hddisc,partiţie, unde disc reprezintă numărul discului (numerotarea se face
în ordinea detecţiei de către BIOS, începând cu 0), iar partiţie – numărul
partiţiei (numerotarea se face tot începând cu 0).
• rootnoverify (disc)
Specifică partiţia de pe care va porni sistemul, atunci când acesta este non
UNIX.
• kernel imagine_nucleu argumente
Specifică imaginea nucleului care va fi executat, precum şi argumentele care
vor fi trimise acestuia.
• chainloader [ start ]+nr_sectoare
Pentru un sistem nonUNIX, citeşte şi execută numărul specificat de sectoare,
începând cu sectorul start.
• password [ md5 ] parolă
Protejează sistemul cu parola de acces specificată, nepermiţând modificarea
argumentelor sau imaginea nucleului. Dacă este folosit parametrul –md5,
parola este criptată în format MD5 (prin comanda md5crypt).
• lock

Utilizată în conjuncţie cu opţiunea password, nu permite pornirea sistemului
decât în condiţia introducerii parolei.
Pentru a instala încărcătorul de boot, trebuie lansată comanda grubinstall
nume_dispozitiv.
Prezentăm mai jos un fişier grub.conf:
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.21)
root (hd0,0)
kernel /boot/bzImage ro root=/dev/hda1
title Windows
rootnoverify (hd0,2)
chainloader +1

Pentru instalarea încărcătorului de boot conform acestei configuraţii, se va executa
comanda grubinstall /dev/hda.

5.4. Configurarea legăturii de reţea
5.4.1. Configurarea atributelor maşinii
Fişierele de configurare a atributelor maşinii sunt /etc/HOSTNAME, în care este
specificat numele complet al maşinii (adică inclusiv domeniul – e.g.
hercules.biosfarm.ro) şi /etc/sysconfig/network, în care se specifică numele complet
şi numele domeniului:
NETWORKING=yes
HOSTNAME=hercules.biosfarm.ro
DOMAINNAME=biosfarm.ro

5.4.2. Configurarea echipamentelor de reţea
După ce echipamentul de reţea (placă de reţea, modem etc.) a fost instalat fizic în
sistem şi mediul de conectare legat, fie trebuie încărcat modulul ce conţine driverul
pentru respectivul echipament, fie trebuie reconfigurat şi recompilat nucleul Linux pentru
a include driverul în cauză. Denumirile utilizate în Linux pentru dispozitivele de reţea
uzuale sunt:
Interfaţa loopback
Plăci de reţea Ethernet
Legături modem

lo
eth0, eth1 etc.
ppp0, ppp1 etc.

În UNIX, echipamentul de reţea este denumit interfaţă de reţea. Configurarea
interfeţei de reţea se poate face cu utilitarul ifconfig. Acesta din urmă are următoarea
sintaxă:
ifconfig interfaţă [ familie_de_adrese ] opţiuni | adresă

Dacă interfaţă nu este specificată, ifconfig va afişa informaţii privind starea
interfeţelor active. Dacă nu este specificată nici o opţiune, ci doar interfaţă, ifconfig va
afişa starea interfeţei respective. În celelalte cazuri, va fi configurată interfaţa de reţea.
Familie_de_adrese poate lua una dintre valorile: inet (TCP/IP, valoare implicită),
inet6 (IPv6), ax25 (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) şi
netrom (AMPR Packet Radio).
Opţiunile pot fi:
up
interfaţa va fi activată. Este implicită dacă este atribuită o adresă interfeţei.
down
interfaţa va fi dezactivată.
netmask adresă
stabileşte masca de reţea.
irq număr_întrerupere
stabileşte întreruperea utilizată de dispozitiv.
io_addr adresă
stabileşte adresa I/O utilizată de dispozitiv.
[] broadcast [ adresă ]
dacă adresă este specificată, stabileşte adresa de broadcast a interfeţei. Dacă parametrul nu
este specificat, activează sau dezactivează câmpul de stare IFF_BROADCAST pentru
interfaţă.
[] pointopoint [ adresă ]
dacă adresă este specificată, stabileşte adresa de IP a maşinii cu care se face conexiunea
punctlapunct (cum ar fi PPP) şi activează acest mod de conexiune. Dacă parametrul nu
este specificat, activează câmpul de stare IFF_POINTOPOINT pentru interfaţă.

Adresă reprezintă adresa IP atribuită interfeţei.
De exemplu, pentru configurarea şi activarea plăcii de reţea Ethernet eth0, cu adresa
193.226.26.9, vom folosi comanda:
ifconfig eth0 193.226.26.9 netmask 255.255.255.0 broadcast
193.226.26.255 up

Fişierele de configurare a interfeţelor de reţea se găsesc în directorul /etc/
sysconfig/networkscripts şi poartă nume de forma ifcfgnume_dispozitiv (de
exemplu, ifcfgeth0). Pentru detalii, a se vedea secţiunea 10.6.
5.4.3. Opţiuni de rutare

Rutarea este operaţiunea de trimitere a pachetelor de date de la o reţea la alta. Rutările
pot fi:
•
•
•

Dacă reţeaua nu conţine subreţele, nu este necesară nici o rutare explicită.
Rutări statice, folosite pentru reţele de dimensiuni mici sau medii, având calea
origine – destinaţie relativ simplă.
Rutări dinamice, în care căile spre destinaţie sunt determinate la momentul
trimiterii pachetelor, prin protocoale de rutare, pentru care se folosesc daemonii
routed şi gated.

Rutările statice pot fi gestionate folosind utilitarul route, având sintaxa:
route [ opţiuni ]
route [ v ] [ A familie ] add [ net | host ] dest [ opţiuni ]
route [ v ] [ A familie ] del [ net | host ] dest [ opţiuni ]

Prima variantă afişează tabela de rutare, permiţând opţiunile:
v afişează informaţii suplimentare;
n afişează adrese numerice în loc de nume.
A doua variantă permite adăugarea de rutări statice. Opţiuni:
v afişează informaţii suplimentare;
A familie specifică familia de adrese. Vezi supra, la ifconfig, familiile de adrese;
net
specifică faptul că dest este o reţea;
host specifică faptul că dest este o maşină;
dest
reprezintă adresa reţelei sau maşiniidestinaţie, fie numerică, fie prin nume;
netmask adresă utilizează această mască atunci când se adaugă o rutare;
default stabileşte rutarea implicită, care va fi utilizată atunci când nu există nici o altă
rutare către destinaţie;
gw gateway rutează pachetele printrun gateway. Calea către acesta trebuie să fie
definită în prealabil, stabilind în general o rutare statică spre el;
dev dispozitiv asociază rutarea cu dispozitivul specificat. În mod normal, specificarea
acestui parametru nu este necesară.
Câteva exemple:
route add net 192.130.21.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1

adaugă o rutare către reţeaua 192.130.21.0 prin placa de reţea eth1.
route add default gw zeus.biosfarm.ro

adaugă o rutare implicită (utilizată atunci când nu există o altă rutare) prin maşina
zeus.biosfarm.ro.

5.4.4. Verificarea funcţionării reţelei
Prima verificare care trebuie făcută după configurarea interfeţelor de reţea şi stabilirea
rutărilor este dacă interfeţele de reţea sunt activate şi au parametrii corecţi. Aceasta se
face tot cu ajutorul utilitarului ifconfig. Dacă se specifică drept parametru numele
interfeţei, se vor afişa informaţiile de stare referitoare doar la respectiva interfaţă. Dacă nu
este introdus nici un parametru, vor fi afişate informaţii despre toate interfeţele active.
Iată un exemplu de execuţie a comenzii ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:29:25:53:41
inet addr:10.0.0.1
Bcast:200.0.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:57497219 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:3
TX packets:53415959 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:4087849514 (3898.4 Mb) TX bytes:4227682795 (4031.8 Mb)
Interrupt:11 Base address:0xe400
Lo
Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1467483 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1467483 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:437242723 (416.9 Mb) TX bytes:437242723 (416.9 Mb)
ppp0 Link encap:PointtoPoint Protocol
inet addr:192.130.21.14 PtP:192.130.78.14 Mask:255.255. 255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1064 Metric:1
RX packets:16682 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16998 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:9140239 (8.7 Mb) TX bytes:2061425 (1.9 Mb)

A doua verificare este corectitudinea rutărilor. Tabelele de rutare pot fi consultate tot
cu programul route:
Kernel IP routing table
Destination
Gateway
leased14.nemesi
*
10.0.0.0
*
127.0.0.0
*
default
leased14.nemesi

Genmask Flags Metric Ref Use Iface
255.255.255.255 UH
0
0
0
ppp0
255.255.255.0
U
0
0
0
eth0
255.0.0.0
U
0
0
0
lo
0.0.0.0
UG
0
0
0
ppp0

A treia verificare ce trebuie făcută este accesibilitatea efectivă a altei maşini, pentru
care se foloseşte de regulă programul ping, ce primeşte ca parametru numele maşinii
destinaţie sau adresa sa IP:
PING metalab.unc.edu (152.2.210.81) from 192.130.21.14 : 56(84) bytes of
data.
64 bytes from metalab.unc.edu (152.2.210.81): icmp_seq=0 ttl=235 time=281.878
msec
64 bytes from metalab.unc.edu (152.2.210.81): icmp_seq=1 ttl=235 time=268.268
msec
64 bytes from metalab.unc.edu (152.2.210.81): icmp_seq=2 ttl=235 time=248.270
msec

64 bytes
msec
64 bytes
msec
64 bytes
msec
64 bytes
msec

from metalab.unc.edu (152.2.210.81): icmp_seq=3 ttl=235 time=278.304
from metalab.unc.edu (152.2.210.81): icmp_seq=4 ttl=235 time=268.304
from metalab.unc.edu (152.2.210.81): icmp_seq=5 ttl=235 time=267.780
from metalab.unc.edu (152.2.210.81): icmp_seq=6 ttl=235 time=268.250

 metalab.unc.edu ping statistics 
7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
roundtrip min/avg/max/mdev = 248.270/268.722/281.878/9.889 ms

Poate fi utilizată şi comanda traceroute, care afişează toate maşinile prin care trece
pachetul în ruta sa către destinaţie:
traceroute to fenrir.info.uaic.ro (193.231.30.197), 30 hops max, 38 byte
packets
1 esc26.leased.dntis.ro (172.21.33.155) 140.673 ms 139.693 ms 139.954 ms
2 cisco0.dntis.ro (193.226.30.30) 140.119 ms 166.454 ms 141.181 ms
3 route.dntis.ro (193.226.30.17) 139.930 ms 138.031 ms 150.607 ms
4
ciscogwescape.dntis.ro (193.226.30.145)
139.281 ms
137.995 ms
139.889 ms
5 * roedutodntis.dntis.ro (193.226.30.122) 138.228 ms 168.003 ms
6 gwman.iasi.roedu.net (193.231.140.2) 139.910 ms 137.972 ms 139.919 ms
7 217.73.168.10 (217.73.168.10) 139.952 ms 138.323 ms *
8 gwmasterc.uaic.ro (193.226.23.116) 144.437 ms 138.039 ms 139.908 ms
9 gateinfo.uaic.ro (193.231.30.15) 149.912 ms * 140.091 ms

5.4.5. Rezolvarea numelor de maşină
Pentru a putea identifica o maşină din reţea, sistemul trebuie să îi determine mai întâi
adresa IP. Există două modalităţi în care aceasta poate fi determinată:
•
•

căutând numele în fişierul /etc/hosts;
apelând serverul DNS (vezi infra) care va rezolva adresa.

Dacă maşina nu este legată permanent la reţea sau se găseşte întro reţea de
dimensiuni mici, nu este necesară configurarea decât a /etc/hosts.
Fişierul /etc/hosts conţine lista de maşini aflate în reţeaua locală, inclusiv maşina
locală. Iată un fişier exemplu de pe maşina access.biosfarm.ro:
127.0.0.1
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4

localhost
access
hercules
secretariat
comenzi

localhost.localdomain
access.biosfarm.ro
hercules.biosfarm.ro
secretariat.biosfarm.ro
comenzi.biosfarm.ro

193.226.30.8
193.226.30.15

ftp
mail

ftp.dntis.ro
mail.dntis.ro

Lista de servere DNS se configurează în fişierul /etc/resolv.conf:
# domeniile in care vor fi cautate mai intai numele de masina
search biosfarm.ro nemesis.ro

# serverele DNS la care vor fi trimise cererile de rezolvare
# serverul DNS propriu
nameserver 10.0.0.1
# alte servere DNS
nameserver 193.233.7.1
nameserver 193.233.7.9

Sunt recunoscute următoarele directive principale:
domain
stabileşte numele domeniului local (în care se află maşina).
nameserver adresa unui server DNS căruia îi va fi trimisă cererea de rezolvare. Pot fi
specificate mai multe directive nameserver. Dacă primul server nu
răspunde cererii, va fi apelat al doilea ş.a.m.d., în ordinea apariţiei în fişier.
search
lista de domenii în care va fi căutat numele de maşină, separate prin spaţii
sau taburi. În exemplul nostru, dacă este căutată maşina main, va fi testată
mai întâi adresa main.biosfarm.ro, iar dacă aceasta nu poate fi rezolvată,
main.nemesis.ro.
Pentru alte directive, recomandăm consultarea man resolv.conf.
5.4.6. Scripturi pentru configurarea reţelei
După cum am menţionat mai sus, fişierele de configurare a interfeţelor de reţea se
găsesc în directorul /etc/sysconfig/networkscripts şi poartă nume de forma
ifcfgnume_dispozitiv. Aceste fişiere sunt alcătuite dintro serie de opţiuni, dintre
care cele mai uzuale sunt:
DEVICE = nume_interfaţă
Specifică numele dispozitivului la care se referă opţiunile (de exemplu, eth0, ppp0
etc.).
IPADDR = adresă
Stabileşte adresa IP asociată dispozitivului.
NETMASK = adresă
Stabileşte masca de reţea.
BROADCAST = adresă
Stabileşte adresa broadcast.
NETWORK = adresă
Specifică adresa reţelei.
ONBOOT = val
Stabileşte dacă interfaţa de reţea va fi activată în mod automat la pornirea
sistemului de operare.
Interfaţa de reţea poate fi activată prin comanda ifup nume_interfaţă şi dezactivată
prin ifdown nume_interfaţă.

Redăm mai jos un fişier de configurare pentru placa de reţea eth0:
DEVICE=eth0
IPADDR=10.0.0.11
NETMASK=255.255.255.0
BROADCAST=10.0.0.255
NETWORK=10.0.0.0
ONBOOT=yes

Cap. 6. Serviciile sistemului
Vom prezenta pe scurt serviciile pe care le poate oferi un sistem Linux. Detalii
suplimentare pot fi regăsite în lucrarea noastră, Administrarea şi configurarea sistemelor
Linux.

6.1. Tipărirea la imprimantă
Sistemul de operare Linux utilizează sisteme de tipărire (spooling systems)
compatibile BSD. Implementarea folosită diferă de la o distribuţie la alta, însă
compatibilitatea cu sistemul BSD a fost menţinută. Acest tip de sistem poate gestiona
imprimante multiple, localizate pe maşina locală sau pe alte maşini, şi cozi de sarcini
(cererile de tipărire sunt stocate în cozi de aşteptare, până când dispozitivul periferic le va
putea tipări) multiple. Atât distribuţia Red Hat cât şi Mandrake utilizează implementarea
CUPS (Common UNIX Printing System) sau opţional LPRng (LPR New Generation).

6.2. Accesarea de la distanţă a sistemului: serviciul SSH
Serviciul SSH reprezintă o modalitate sigură de conectare de pe alte maşini, criptând
informaţiile înainte de a fi trimise în reţea, prin intermediul unui sistem de chei publice şi
private, asigurând confidenţialitatea informaţiilor. Poate fi utilizat în locul serviciilor
nesigure (care transmit informaţii necriptate prin reţea, acestea putând fi urmărite cu
ajutorul unor programe de capturare a pachetelor, snifferele) precum telnet, FTP sau
rlogin. Poate fi folosit, de asemenea, pentru pentru a tunela alte servicii de reţea.
FreeBSD utilizează implementarea serviciului SSH numită OpenSSH. Această
implementare a fost realizată la început pentru OpenBSD, fiind ulterior portată pe
majoritatea platformelor. Pentru ca maşina să accepte conexiuni SSH, este necesară
prezenţa serviciului.

6.3. Sisteme de fişiere în reţea: NFS
Sistemul NFS (Network File System), implementat pentru prima oară de către
SUN Microsystems, permite ca un sistem de fişiere să se găsească fizic pe o altă maşină
decât cea pe care este utilizat, dar să se prezinte utilizatorilor întocmai ca un director
local. Cu alte cuvinte, un sistem de fişiere aflat fizic pe altă maşină poate fi montat într
un director din ierarhia locală, toate operaţiunile asupra acestuia fiind total transparente
pentru utilizatori. Este net superior sistemului file sharing din toată gama de sisteme de
operare Windows deoarece oferă securitate sporită, fiabilitate mai mare, siguranţă mai
bună a informaţiilor (în momentul transferurilor de date se realizează verificarea
corectitudinii acestora, spre deosebire de sistemele Windows), viteză mai mare de
transfer.

6.4. Sistemul de poştă electronică
Ca şi serviciul FTP, serviciul de poştă electronică este unul dintre primele servicii
oferite de Internet. Un sistem de poştă electronică este alcătuit din următoarele trei
componente:
1. Agenţi utilizator (clienţi de poştă electronică, MUA = Mail User Agent), programe
care permit utilizatorilor să citească, să emită şi să gestioneze mesajele.
Programele cele mai des folosite în FreeBSD sunt pine, mutt, elm, Kmail,
Evolution, Mozilla Mail etc.
2. Agenţi de transport (MTA = Mail Transport Agent), programe responsabile
pentru acceptarea mesajelor primite şi livrarea acestora la destinaţia finală.
Sistemul sendmail este agentul de transport tradiţional din mediile UNIX. Alţi
agenţi de transport sunt postfix, qmail şi exim.
3. Agenţi de distribuţie (MDA = Mail Distribution Agent), programe care
direcţionează mesajele primite către căsuţa poştală a utilizatorului destinatar (cum
ar fi procmail).
Cea mai importantă componentă a sistemului de poştă electronică este agentul de
transport. Agenţii de transport utilizaţi de obicei în Linux sunt sendmail (în continuare cel
mai răspândit sistem utilizat, deşi acesta a suferit, dea lungul timpului, de numeroase
probleme de securitate), postfix şi qmail.

6.5. Sistemul numelor de domenii: BIND
Fiecare sistem din cadrul reţelei Internet are un nume de maşină, care, împreună cu
numele domeniului, defineşte un nume unic al acestuia. Numele de maşină permit
referirea mai uşoară a unui calculator, în locul adresei IP a acestuia. Rezolvarea
(translarea) în ambele sensuri a numelui, respectiv adresei se realizează prin intermediul
sistemului numelui de domenii – DNS (Domain Names System).
Sistemul DNS nu este altceva decât o uriaşă bază de date distribuită, răspândită pe tot
globul. Aceasta este implementată de către aşanumitele servere DNS, care furnizează
informaţii despre unul sau mai multe domenii, numite şi zone. Pentru fiecare zonă există
cel puţin un server de nume care conţine informaţiile despre maşinile din cadrul
domeniului. Primul server este denumit server DNS primar, care descrie zona master, şi
este acela care încarcă configurările zonelor DNS din fişierele de configurare, iar celelalte

 servere DNS secundare, care deservesc zonele slave, transferând informaţiile despre
zone de la serverul primar.
Daemonul ce oferă servicii DNS pe maşinile UNIX este named, ce face parte din
pachetul BIND (Berkeley Internet Name Domain).

6.6. Serverul HTTP: Apache
Un server HTTP este un daemon care acceptă conexiuni conforme protocolului HTTP,
răspunzând cererilor recepţionate de la clienţi. Protocolul HTTP (HyperText Transfer
Protocol) este un protocol de tip cerererăspuns, bazat pe TCP/IP, destinat pentru
transferurile informaţiilor hipermedia. Serverul cel mai utilizat în sistemele de operare
UNIX este Apache.

6.7. Serverul FTP
FTP (File Transfer Protocol) este unul dintre cele mai vechi servicii Internet şi
reprezintă cel mai popular mod de transfer al fişierelor de pe un calculator pe altul.
Implementări de aplicaţiiclient şi server FTP există practic pe toate platformele din lume.
Implementările mai des folosite sunt Very Secure FTP daemon, proftpd şi wu
ftpd.

6.8. Execuţia de proceduri automate: cron
Serviciul cron (numit uneori şi Vixie Cron) este un daemon care execută comenzi
în mod programat, la anumite momente prestabilite de timp.

6.9. Jurnalele sistemului: syslog
Daemonul syslog oferă atât aplicaţiilor, cât şi nucleului Linux posibilitatea de
jurnalizare a mesajelor generate (mesaje de eroare, de atenţionare, de depanare etc.).
Mesajele pot fi trimise către maşina locală sau către maşini aflate la distanţă. Fişierele în
care sunt jurnalizate aceste mesaje se află în general în directorul /var/log.
Administratorii de sistem pot utiliza aceste fişierejurnal pentru a determina
problemele de funcţionare a serviciilor sistemului, pentru a descoperi încercările de atac
asupra sistemului sau utilizarea neautorizată a serviciilor acestuia.

6.10. Proxyuri Web: serverul Squid
Serverele proxy sunt daemoni care au rolul de intermediari, în sensul că primesc cereri
de la clienţi, pe care le trimit mai departe, către alte servere, ascunzând astfel adevărata
sursă de provenienţă a cererii. Serverele proxy sunt utilizate în general pentru
protocoalele HTTP şi FTP.

Sistemul Squid este derivat din proiectul Harvest început de ARPA, fiind dezvoltat la
National Laboratory for Applied Network Research. Squid suportă protocoalele HTTP,
HTTPS, FTP şi Gopher. Este util şi pentru blocarea accesului utilizatorilor la diferite
situri.

6.11. Interacţiunea cu sistemele Windows: Samba
Samba este un sistem care oferă servicii SMB (numit câteodată şi Lan Manager) /
CIFS (The Common Internet Filesystem), asigurând compatibilitatea cu sistemele file
sharing sau Microsoft Network (sistemul de partajare a resurselor în reţea, transferul de
fişiere între maşini etc., utilizate de sistemele Windows) din MSCLIENT 3.00 pentru
DOS, Windows for Workgroups, Windows 95/98/ME, Windows NT, Windows 2000/XP,
OS/2, DAVE pentru Macintosh. Este alcătuit din două părţi, una de server, care permite
folosirea sistemului Linux ca server SMB, putând înlocui astfel cu succes un server
Windows (adică maşina va conţine resurse – cum ar fi directoare, discuri, imprimante –
care vor putea fi accesate de către alte calculatoare), şi una de client, care permite
accesarea serviciilor SMB oferite de alte maşini.

