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Jak uruchamia siÚ Linux?
ZNASZ JU¿ FIZYCZNk I LOGICZNk STRUKTUR} SYSTEMU LINUKSOWEGO, WIESZ, CZYM JEST JkDRO SYSTEMU I JAK WSPÓPRACUJE
Z PROCESAMI. W TYM ROZDZIALE ZAPREZENTUJ} PROCEDUR}
uruchamiania (lub rozruchu) jÈdra. Innymi sïowy, dowiesz
siÚ teraz, w jaki sposób jÈdro przenosi siÚ do pamiÚci komputera do momentu, w którym uruchomiony zostaje pierwszy
proces uĝytkownika.
Uproszczona procedura uruchamiania systemu wyglÈda nastÚpujÈco.
1. BIOS komputera lub jego firmware ïaduje i uruchamia program rozruchowy
(ang. boot loader).
2. Program rozruchowy odszukuje na dysku obraz jÈdra, ïaduje go do pamiÚci
i uruchamia.
3. JÈdro inicjuje wszystkie urzÈdzenia wraz z ich sterownikami.
4. JÈdro montuje podstawowy system plików.
5. JÈdro uruchamia program o nazwie init zwiÈzany z procesem
o identyfikatorze 1. To w tym momencie uruchamiana jest przestrzeñ
uĝytkownika.
6. Program init wprawia w ruch pozostaïe elementy systemu.
7. W pewnym momencie program init uruchamia proces pozwalajÈcy
na zalogowanie siÚ uĝytkownika. Zazwyczaj dzieje siÚ to pod sam koniec
procesu uruchamiania systemu.
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W tym rozdziale zajmÚ siÚ czterema pierwszymi krokami; skoncentrujÚ siÚ na
jÈdrze i programie rozruchowym. W rozdziale 6. podejmÚ ten temat od momentu
uruchomienia przestrzeni uĝytkownika.
UmiejÚtnoĂÊ zidentyfikowania poszczególnych etapów uruchamiania systemu
okazuje siÚ niezastÈpiona podczas rozwiÈzywania problemów ze startem systemu,
ale teĝ uïatwia zrozumienie zasad funkcjonowania systemu jako caïoĂci. Niestety
domyĂlne zachowanie w wielu dystrybucjach Linuksa czÚsto bardzo utrudnia,
a czasem i uniemoĝliwia zidentyfikowanie pierwszych etapów rozruchu. W efekcie
moĝesz przejrzeÊ ten proces dopiero po zakoñczeniu uruchamiania i zalogowaniu siÚ.

5.1. Komunikaty rozruchowe
Tradycyjne systemy uniksowe podczas uruchamiania generujÈ wiele komunikatów
diagnostycznych, które dokïadnie opisujÈ caïy ten proces. PoczÈtkowo komunikaty
te pochodzÈ wyïÈcznie z jÈdra, ale póěniej pojawiajÈ siÚ teĝ takie, które pochodzÈ
z procesów i procedur inicjujÈcych uruchamianych przez program init. Komunikaty te nie sÈ jednak ani ïadne, ani spójne, a w niektórych przypadkach nie niosÈ
nawet czytelnych informacji. WiÚkszoĂÊ aktualnych dystrybucji Linuksa stara siÚ
jak najlepiej ukrywaÊ je za ekranami startowymi i innymi obrazkami. Dodatkowo
rozwijany ciÈgle sprzÚt sprawia, ĝe jÈdro uruchamia siÚ dzisiaj znacznie szybciej
niĝ dawniej, przez co wszystkie te komunikaty przewijane sÈ tak szybko przez
ekran, ĝe nie da siÚ ich przeczytaÊ.
IstniejÈ dwie metody przeglÈdania komunikatów diagnostycznych rozruchu
jÈdra i dziaïajÈcych póěniej programów. Moĝemy:
 przejrzeÊ plik protokoïu systemowego jÈdra; czÚsto znajduje siÚ on w pliku
/var/log/kern.log, ale w zaleĝnoĂci od konfiguracji systemu moĝe teĝ znaleěÊ
siÚ wĂród innych plików protokoïów systemowych, w katalogu
/var/log/messages lub innym,
 uĝyÊ polecenia dmesg, przy czym jego wyjĂcie koniecznie trzeba przepuĂciÊ
przez program less, poniewaĝ komunikatów na pewno bÚdzie wiÚcej,
niĝ moĝe pomieĂciÊ jeden ekran. Polecenie to wykorzystuje bufor cykliczny
jÈdra, który ma ograniczonÈ wielkoĂÊ, ale w wiÚkszoĂci nowoczesnych jÈder
jest na tyle duĝy, ĝe przez dïugi czas moĝe przechowywaÊ komunikaty
rozruchowe.
Oto przykïad tego, czego moĝna siÚ spodziewaÊ po uruchomieniu polecenia
dmesg:
$ dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] Linux version 3.2.0-67-generic-pae (buildd@toyol) (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro
´4.6.3-1ubuntu5) ) #101-Ubuntu SMP Tue Jul 15 18:04:54 UTC 2014(Ubuntu 3.2.0-67.101-generic-pae
´3.2.60)
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[ 0.000000]
--ciach-[ 2.986148]
[ 2.986153]
[ 2.986316]
[ 2.986416]
[ 3.007862]
[ 3.008658]
--ciach--

KERNEL supported cpus:
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/8x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
sda: sda1 sda2 < sda5 >
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk

Po zakoñczeniu uruchamiania jÈdra komunikaty generowane sÈ przez procedurÚ uruchamiania przestrzeni uĝytkownika. Te komunikaty bÚdÈ znacznie
trudniejsze do przejrzenia i oceny, poniewaĝ w wiÚkszoĂci systemów nie sÈ zapisywane do jednego pliku protokoïów. Skrypty startowe zazwyczaj wypisujÈ na
konsolÚ swoje komunikaty, a te sÈ zwykle kasowane po zakoñczeniu procedury
uruchamiania. Zazwyczaj nie stanowi to problemu, poniewaĝ kaĝdy skrypt prowadzi
teĝ swój wïasny protokóï. Niektóre wersje programu init, takie jak Upstart
i systemd, zarówno w czasie rozruchu, jak i w trakcie normalnej pracy systemu
mogÈ przechwytywaÊ komunikaty, które trafiajÈ jedynie na konsolÚ.

5.2. Inicjowanie jÈdra i opcje rozruchu
Podczas rozruchu jÈdro Linuksa inicjuje siÚ w nastÚpujÈcej kolejnoĂci.
1. Sprawdzenie procesora.
2. Sprawdzenie pamiÚci.
3. Rozpoznawanie magistrali urzÈdzeñ.
4. Rozpoznawanie urzÈdzeñ.
5. Konfigurowanie uzupeïniajÈcych podsystemów jÈdra (sieÊ i tym podobne).
6. Montowanie podstawowego systemu plików.
7. Uruchamianie przestrzeni uĝytkownika.

Pierwsze kroki nie sÈ szczególnie spektakularne, ale gdy jÈdro dotrze do rozpoznawania urzÈdzeñ, pojawia siÚ pytanie o zaleĝnoĂci miÚdzy nimi. Przykïadowo
sterowniki urzÈdzenia dyskowego mogÈ zaleĝeÊ od funkcji obsïugi magistrali oraz
obsïugi podsystemu SCSI.
Na dalszym etapie procesu inicjacji jÈdro musi zamontowaÊ podstawowy system plików, ĝeby póěniej uruchomiÊ program init. Zwykle nie musimy siÚ przejmowaÊ tymi sprawami. WyjÈtek moĝe stanowiÊ sytuacja, kiedy niektóre niezbÚdne
komponenty nie sÈ czÚĂciÈ samego jÈdra, ale dostÚpne sÈ jako zewnÚtrzne moduïy.
Na niektórych komputerach konieczne moĝe byÊ zaïadowanie tych moduïów jeszcze przed zamontowaniem samego systemu plików. Tym problemem oraz jego
rozwiÈzaniem w postaci poczÈtkowego systemu plików w pamiÚci RAM zajmÚ siÚ
w podrozdziale 6.8.
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W czasie pisania tej ksiÈĝki jÈdro nie generowaïo ĝadnych komunikatów
w zwiÈzku z przygotowaniami do uruchomienia pierwszego procesu przestrzeni
uĝytkownika. Jednak poniĝsze komunikaty zwiÈzane z zarzÈdzaniem pamiÚciÈ caïkiem dobrze wskazujÈ na to, ĝe zaraz nastÈpi przekazanie kontroli do przestrzeni
uĝytkownika, poniewaĝ w ten sposób jÈdro zaczyna chroniÊ wïasnÈ pamiÚÊ przed
dziaïajÈcymi w niej procesami.
Freeing unused kernel memory: 740k freed
Write protecting the kernel text: 5820k
Write protecting the kernel read-only data: 2376k
NX-protecting the kernel data: 4420k

W tym miejscu moĝesz teĝ zobaczyÊ teĝ komunikat informujÈcy o montowaniu
podstawowego systemu plików.
UWAGA

Jeĝeli interesujesz siÚ dalszym ciÈgiem procesu uruchamiania przestrzeni uĝytkownika realizowanej przez program init uruchomiony przez jÈdro, od razu moĝesz
przejĂÊ do rozdziaïu 6. W pozostaïej czÚĂci tego rozdziaïu bÚdÚ opisywaï dokïadniej
kolejne etapy uruchamiania jÈdra.

5.3. Parametry jÈdra
Podczas uruchamiania jÈdra Linuksa program rozruchowy przekazuje do niego
zestaw tekstowych parametrów jÈdra, które decydujÈ o tym, w jaki sposób ma ono
zostaÊ uruchomione. Parametry te definiujÈ wiele róĝnych typów zachowañ, takich
jak iloĂÊ komunikatów diagnostycznych wypisywanych przez jÈdro, albo podajÈ
opcje wïaĂciwe dla róĝnych sterowników.
Parametry jÈdra uĝyte przy uruchamianiu swojego systemu moĝna przejrzeÊ
w pliku /proc/cmdline:
$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-67-generic-pae root=UUID=70ccd6e7-6ae6-44f6-812c´51aab8036d29 ro quiet splash vt.handoff=7

Parametrami mogÈ byÊ znaczniki skïadajÈce siÚ z pojedynczego sïowa, takie jak
ro lub quiet, ale mogÈ byÊ nimi równieĝ pary klucz=wartoĂÊ, takie jak vt.handoff=7.
Wiele parametrów nie ma wiÚkszego znaczenia, na przykïad parametr splash

pozwalajÈcy wyĂwietliÊ ekran startowy, ale jeden z nich jest absolutnie niezbÚdny —
root. Definiuje on lokalizacjÚ podstawowego systemu plików. Bez niego jÈdro nie
bÚdzie mogïo odnaleěÊ programu init i nie uruchomi przestrzeni uĝytkownika.
Podstawowy system plików moĝesz zdefiniowaÊ za pomocÈ pliku urzÈdzenia,
tak jak w poniĝszym przykïadzie:
root=/dev/sda1
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Jednak w wiÚkszoĂci nowoczesnych systemów najczÚĂciej uĝywany jest w tym
celu identyfikator UUID systemu plików (omawiany w punkcie 4.2.4):
root=UUID=70ccd6e7-6ae6-44f6-812c-51aab8036d29

Uĝycie tu parametru ro jest caïkiem normalne. Nakazuje on, by jÈdro zamontowaïo podstawowy system plików w trybie tylko do odczytu w momencie uruchamiania przestrzeni uĝytkownika. Tryb tylko do odczytu sprawia, ĝe program
fsck moĝe bezpiecznie skontrolowaÊ system plików. Po zakoñczeniu takiej kontroli
proces uruchamiania systemu moĝe ponownie zamontowaÊ podstawowy system
plików w trybie peïnego dostÚpu.
Jeĝeli jÈdro Linuksa natknie siÚ na parametr, którego nie rozumie, mimo
wszystko go zapamiÚtuje, a nastÚpnie przekazuje jako parametr programu init
podczas uruchamiania przestrzeni uĝytkownika. JeĂli na przykïad wĂród parametrów jÈdra znajdzie siÚ wartoĂÊ -s, jÈdro przekaĝe jÈ do programu init, w wyniku
czego ten uruchomi siÚ w trybie pojedynczego uĝytkownika.
Przyjrzyjmy siÚ teraz mechanice uruchamiania jÈdra przez program rozruchowy.

5.4. Programy rozruchowe
Na poczÈtku procesu rozruchu systemu program rozruchowy (ang. boot loader)
musi uruchomiÊ jÈdro. Zadanie programu rozruchowego wydaje siÚ caïkiem proste:
zaïadowaÊ do pamiÚci jÈdro systemu, a nastÚpnie uruchomiÊ je, przekazujÈc
odpowiednie parametry. Zastanówmy siÚ jednak, z jakimi problemami musi zmierzyÊ siÚ ten program.
 Gdzie znajduje siÚ jÈdro?
 Jakie parametry naleĝy przekazaÊ do jÈdra w momencie jego uruchamiania?
Odpowiedě na te pytania (zazwyczaj) brzmi tak, ĝe jÈdro oraz niezbÚdne parametry znajdujÈ siÚ gdzieĂ w podstawowym systemie plików. Wydaje siÚ, ĝe odszukanie parametrów jÈdra nie powinno byÊ kïopotliwe, z tym ĝe samo jÈdro jeszcze
nie dziaïa, dlatego nie moĝna przeszukaÊ systemu plików, ĝeby odnaleěÊ niezbÚdne
pliki. Co gorsza, niedostÚpne sÈ teĝ sterowniki urzÈdzeñ, z których normalnie korzysta jÈdro. Wydaje siÚ, ĝe mamy tu do czynienia z problemem typu
„jajko czy kura”.
Rozwaĝania zacznÚ od sterowników. W komputerach PC programy rozruchowe uzyskujÈ dostÚp do dysków za poĂrednictwem interfejsów BIOS (ang. Basic
Input/Output System) lub UEFI (ang. Unified Extensible Firmware Interface).
Niemal wszystkie dyski wyposaĝone sÈ w oprogramowanie pozwalajÈce na dostÚp
do danych za pomocÈ adresowania LBA (ang. Linear Block Addressing). Mimo ĝe
to rozwiÈzanie ma bardzo niskÈ wydajnoĂÊ, ten tryb adresowania pozwala na uniwersalny dostÚp do zawartoĂci dysku. Programy rozruchowe sÈ chyba jedynymi
programami, które odwoïujÈ siÚ do dysków za poĂrednictwem BIOS-u. Samo jÈdro
korzysta juĝ z wïasnych sterowników o znacznie lepszej wydajnoĂci.
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Z systemem plików sprawa nie jest juĝ tak prosta. WiÚkszoĂÊ nowoczesnych
programów rozruchowych moĝe odczytaÊ tablicÚ partycji i ma wbudowanÈ obsïugÚ
systemów plików w trybie tylko do odczytu, a to oznacza, ĝe mogÈ one odczytywaÊ
pliki z dysku. Takie moĝliwoĂci sprawiajÈ, ĝe znacznie ïatwiejsze staje siÚ dynamiczne konfigurowanie i rozbudowywanie programu rozruchowego. Starsze linuksowe programy rozruchowe nie miaïy takich moĝliwoĂci, przez co ich konfigurowanie sprawiaïo znacznie wiÚksze problemy.

5.4.1. Zadania programu rozruchowego
Oto zadania linuksowego programu rozruchowego.
 Wybieranie spoĂród kilku róĝnych jÈder.
 PrzeïÈczanie pomiÚdzy róĝnymi zestawami parametrów jÈdra.
 Umoĝliwienie uĝytkownikowi rÚcznej edycji nazw i parametrów jÈdra
systemu (na przykïad w celu przejĂcia do trybu pojedynczego uĝytkownika).
 Umoĝliwienie uruchamiania innych systemów operacyjnych.
Od czasu gdy powstaïo jÈdro Linuksa, programy rozruchowe stawaïy siÚ coraz
bardziej rozbudowane i przejmowaïy takie funkcje jak historia i system menu.
Jednak najwiÚkszÈ przewagÈ ich nowoczesnych wersji jest moĝliwoĂÊ elastycznego
wyboru jÈdra i jego parametrów. Co ciekawe, przy okazji okazaïo siÚ, ĝe pewne
wymagania zostaïy mocno zredukowane. Przykïadowo dziÚki temu, ĝe moĝemy
teraz wykonaÊ awaryjne uruchomienie systemu czÚĂciowo lub caïkowicie z napÚdu
podïÈczonego do portu USB, raczej nie musimy zajmowaÊ siÚ rÚcznym wprowadzaniem parametrów jÈdra albo przechodzeniem do trybu pojedynczego uĝytkownika. Nowoczesne programy rozruchowe dajÈ wiÚcej róĝnych moĝliwoĂci niĝ byïo
to kiedykolwiek moĝliwe, co bardzo przydaje siÚ osobom tworzÈcym wïasne jÈdra
systemu albo próbujÈcym zmieniaÊ ich parametry.

5.4.2. PrzeglÈd programów rozruchowych
Oto najwaĝniejsze programy rozruchowe, z którymi moĝesz siÚ zetknÈÊ, wedïug
ich popularnoĂci.
GRUB — praktycznie standardowy program w systemach linuksowych.
LILO — jeden z pierwszych linuksowych programów rozruchowych.
ELILO to wersja wspóïpracujÈca z UEFI.
SYSLINUX — moĝesz go skonfigurowaÊ tak, ĝeby dziaïaï z wieloma róĝnymi
systemami plików.
LOADLIN — uruchamia jÈdro w systemie MS-DOS.
efilinux — program rozruchowy dziaïajÈcy z UEFI, który ma byÊ wzorem
i modelem dla innych programów rozruchowych.
coreboot (dawniej LinuxBIOS) — zamiennik BIOS-u komputera o wysokiej
wydajnoĂci, który moĝe zawieraÊ jÈdro systemu.
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Linux Kernel EFISTUB — moduï jÈdra pozwalajÈcy na zaïadowanie jÈdra
bezpoĂrednio z partycji systemowej EFI/UEFI. Pojawia siÚ w najnowszych
systemach.
W tej ksiÈĝce bÚdziemy siÚ zajmowaÊ wyïÈcznie programem GRUB. Wynika
to z faktu, ĝe inne programy rozruchowe sÈ albo ïatwiejsze do skonfigurowania niĝ
GRUB, albo sÈ od niego szybsze.
Aby wprowadziÊ nazwÚ jÈdra lub jego parametry, musisz najpierw wïÈczyÊ
wiersz poleceñ programu. Niestety czasami nie do koñca wiadomo, jak to zrobiÊ,
poniewaĝ dystrybucje Linuksa starajÈ siÚ dopasowaÊ do siebie zachowanie i wyglÈd
programu rozruchowego.
W kolejnym podrozdziale opiszÚ, jak przejĂÊ do wiersza poleceñ programu
rozruchowego w celu wprowadzenia nazwy jÈdra i jego parametrów. Gdy juĝ bÚdzie
wiadomo, jak to zrobiÊ, moĝesz spróbowaÊ samodzielnie skonfigurowaÊ i zainstalowaÊ swój program rozruchowy.

5.5. Wprowadzenie do programu GRUB
Nazwa GRUB jest skrótem od angielskiego Grand Unified Boot Loader, czyli
„wielki zunifikowany program rozruchowy”. OmówiÚ tutaj wersjÚ GRUB 2. Czasami uĝywana jest jeszcze starsza wersja nazywana teraz GRUB Legacy, która
jednak pojawia siÚ bardzo rzadko.
JednÈ z najwaĝniejszych funkcji tego programu jest moĝliwoĂÊ nawigowania
w systemie plików, która umoĝliwia ïatwiejsze wybranie obrazu jÈdra i jego konfiguracjÚ. Przejrzenie menu programu jest dobrÈ metodÈ na poznanie rzÈdzÈcych
nim zasad. W udostÚpnianym interfejsie ïatwo siÚ poruszaÊ nawet wtedy, kiedy
widzisz go po raz pierwszy, co jest caïkiem prawdopodobne. W koñcu twórcy
dystrybucji Linuksa starajÈ siÚ jak mogÈ, ĝeby ukryÊ program rozruchowy przed
uĝytkownikami.
Aby dostaÊ siÚ do menu programu GRUB, naleĝy przytrzymaÊ klawisz Shift
w czasie, gdy na ekranie widoczne sÈ informacje wyĂwietlane przez BIOS lub
firmware komputera. Jeĝeli tego nie zrobisz, program rozruchowy nie zatrzyma siÚ
przed zaïadowaniem jÈdra do pamiÚci. Na rysunku 5.1 przedstawiam menu
programu GRUB. Po pojawieniu siÚ tego menu moĝna nacisnÈÊ klawisz Esc, ĝeby
tymczasowo wyïÈczyÊ opóěnienie automatycznego rozruchu.
W ramach poznawania programu rozruchowego proponujÚ wykonaÊ poniĝsze
kroki.
1. Uruchom (ponownie) swój system linuksowy.
2. Podczas autotestu BIOS-u lub firmware’u komputera przytrzymaj klawisz

Shift, ĝeby wywoïaÊ menu GRUB-a.
3. NaciĂnij klawisz E, ĝeby przejrzeÊ polecenia konfiguracyjne programu

rozruchowego domyĂlnej opcji rozruchu. Na ekranie powinno pojawiÊ siÚ
coĂ podobnego do przedstawionego na rysunku 5.2.
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Rysunek 5.1. Menu programu GRUB

Rysunek 5.2. Edytor konfiguracji programu GRUB
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Z tego ekranu dowiesz siÚ, ĝe w tej konfiguracji podstawowy system plików
wybierany jest za pomocÈ identyfikatora UUID, obraz jÈdra umieszczony jest
w pliku /boot/vmlinuz-3.2.0.31-generic-pae, a wĂród parametrów jÈdra znajdujÈ
siÚ opcje ro, quiet, i splash. Jeĝeli nie zdarzyïo Ci siÚ wczeĂniej przeglÈdaÊ tego
rodzaju konfiguracji, moĝesz czuÊ siÚ trochÚ nieswojo. Dlaczego odwoïanie do
podstawowego systemu plików pojawia siÚ tu wielokrotnie i na dodatek z róĝnymi
wartoĂciami? Co oznacza opcja insmode? Czy nie jest to funkcja jÈdra normalnie
uruchamiana przy uĝyciu demona udevd?
Takie podwójne zapisy sÈ caïkowicie uzasadnione, poniewaĝ GRUB nie korzysta
z jÈdra, a jedynie je uruchamia. Widoczna tu konfiguracja skïada siÚ wyïÈcznie
z poleceñ wewnÚtrznych samego programu GRUB, a ten jest caïkowicie niezaleĝnym Ăwiatem.
Powstaïe zamieszanie wynika z faktu, ĝe GRUB zapoĝycza terminologiÚ z wielu
róĝnych ěródeï. Ma swoje wïasne „jÈdro” oraz wïasne polecenie insmod pozwalajÈce na dynamiczne ïadowanie moduïów programu, które sÈ caïkowicie niezaleĝne
od jÈdra Linuksa. Wiele poleceñ GRUB-a bardzo przypomina polecenia uniksowej
powïoki. DostÚpne jest tu nawet polecenie ls do wypisywania plików.
NajwiÚksze zamieszanie powoduje jednak sposób uĝycia sïowa root. W ramach
wyjaĂnienia zaznaczÚ, ĝe szukajÈc podstawowego systemu plików swojego komputera, naleĝy stosowaÊ siÚ do prostej zasady: interesujÈcy nas system plików
podawany jest wyïÈcznie w ramach parametrów uruchamianego jÈdra.
W konfiguracji GRUB-a parametry jÈdra zapisywane sÈ zaraz za nazwÈ obrazu
w poleceniu linux. Kaĝde inne wystÈpienie sïowa root dotyczyÊ bÚdzie jedynie
partycji podstawowej GRUB-a. Dla tego programu sïowo „root” oznacza system
plików, GRUB poszukuje jÈdra oraz plików obrazów systemów plików umieszczanych w pamiÚci RAM.
Na rysunku 5.2 partycja podstawowa GRUB-a najpierw ustawiana jest na
specjalnym urzÈdzeniu (hd0,msdos1). W nastÚpnym poleceniu GRUB poszukuje
partycji z okreĂlonym identyfikatorem UUID. Jeĝeli jÈ znajdzie, wïaĂnie ona stanie
siÚ katalogiem podstawowym.
PodsumowujÈc, moĝna stwierdziÊ, ĝe pierwszy parametr polecenia linux
(/boot/vmlinuz-...) podaje lokalizacjÚ pliku z obrazem jÈdra Linuksa. GRUB
zaïaduje ten plik ze swojej partycji podstawowej. Podobnie dziaïa polecenie initrd,
z tym ĝe najpierw okreĂla lokalizacjÚ wstÚpnego systemu plików dla pamiÚci RAM.
OczywiĂcie moĝemy dowolnie edytowaÊ takÈ konfiguracjÚ w samym programie
GRUB. Jest to najprostsza metoda tymczasowego naprawiania uszkodzonego procesu rozruchu systemu. Aby taki problem usunÈÊ trwale, konieczna jest zmiana
zapisów konfiguracyjnych (wiÚcej o tym w punkcie 5.5.2), ale na razie przyjrzymy
siÚ wewnÚtrznym elementom GRUB-a; uĝyjemy przy tym interfejsu wiersza
poleceñ.
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5.5.1. Przeszukiwanie urzÈdzeñ i partycji
za pomocÈ wiersza poleceñ programu GRUB
Jak moĝna byïo zobaczyÊ na rysunku 5.2, GRUB ma wïasny sposób adresowania
urzÈdzeñ. Przykïadowo pierwszy znaleziony dysk twardy otrzymuje nazwÚ hd0,
nastÚpny to hd1 i tak dalej. Niestety przypisanie nazw do urzÈdzeñ moĝe podlegaÊ
zmianom. Na szczÚĂcie GRUB moĝe przeszukaÊ partycje, sprawdzajÈc ich identyfikator UUID, w celu odnalezienia tej, na której znajduje siÚ plik jÈdra systemu;
do tego sïuĝy polecenie search.

Wypisywanie urzÈdzeñ
Aby poznaÊ sposób odwoïywania siÚ do urzÈdzeñ w systemie przez GRUB, moĝesz
otworzyÊ jego wiersz poleceñ, naciskajÈc klawisz C w menu rozruchowym albo
w edytorze konfiguracji. Powinien siÚ wtedy pojawiÊ znak zachÚty:
grub>

Moĝesz tu wprowadziÊ dowolne z poleceñ, które widziaïeĂ w konfiguracji.
Na poczÈtek jednak proponujÚ uĝyÊ polecenia diagnostycznego ls. Bez ĝadnych
parametrów wypisuje ono listÚ urzÈdzeñ znanych GRUB-owi:
grub> ls
(hd0) (hd0,msdos1) (hd0,msdos5)

W tym przypadku na liĂcie znajduje siÚ jedno urzÈdzenie dyskowe oznaczone
jako (hd0) oraz dwie partycje — (hd0,msdos1) i (hd0,msdos5). Przedrostek msdos
w nazwie partycji oznacza, ĝe na dysku znajduje siÚ tablica partycji typu MBR.
Jeĝeli byïaby to tablica partycji typu GPT, nazwy partycji miaïyby przedrostek gpt.
Moĝliwe sÈ jeszcze kolejne kombinacje z trzecim identyfikatorem, kiedy wewnÈtrz
partycji znajduje siÚ mapa etykiet dysku BSD. Zazwyczaj nie trzeba siÚ tym
przejmowaÊ, o ile nie pracujesz z kilkoma róĝnymi systemami operacyjnymi na
jednym komputerze.
Bardziej szczegóïowe informacje uzyskasz po wprowadzeniu polecenia ls -l.
Polecenie to moĝe byÊ szczególnie uĝyteczne, poniewaĝ podaje teĝ identyfikatory
UUID wszystkich partycji na dysku. Oto przykïad.
grub> ls -l
Device hd0: Not a known filesystem - Total size 426743808 sectors
Partition hd0,msdos1: Filesystem type ext2 – Last modification time
2015-09-18 20:45:00 Friday, UUID 4898e145-b064-45bd-b7b4-7326b00273b7 Partition start at 2048 - Total size 424644608 sectors
Partition hd0,msdos5: Not a known filesystem - Partition start at
424648704 - Total size 2093056 sectors
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Ten konkretny dysk na pierwszej partycji MBR zawiera linuksowy system plików ext2/3/4, natomiast 5. partycja nosi sygnaturÚ linuksowej przestrzeni wymiany.
Oznacza to doĂÊ typowÈ konfiguracjÚ dysku. Niestety, patrzÈc na podany wyĝej
wydruk, nie da siÚ stwierdziÊ, ĝe partycja (hd0,msdos5) zostaïa przeznaczona na
przestrzeñ wymiany.

Nawigacja wĂród plików
Przyjrzyjmy siÚ teraz funkcjom GRUB-a, przy uĝyciu których moĝliwe jest poruszanie siÚ w systemie plików. Za pomocÈ polecenia echo moĝesz sprawdziÊ podstawowÈ partycjÚ (pamiÚtaj, ĝe to na niej GRUB spodziewa siÚ znaleěÊ jÈdro
systemu):
grub> echo $root
hd0,msdos1

Polecenie ls pozwala teĝ na wypisanie listy plików i katalogów w partycji
podstawowej. Wystarczy jako parametr wpisaÊ jej nazwÚ i zakoñczyÊ znakiem
ukoĂnika:
grub> ls (hd0,msdos1)/

Niestety zapamiÚtanie i póěniejsze wpisywanie peïnej nazwy partycji podstawowej moĝe byÊ kïopotliwe, dlatego zastosowanie zmiennej $root pozwala na
sporÈ oszczÚdnoĂÊ czasu i nerwów:
grub> ls ($root)/

W efekcie zobaczysz krótkÈ listÚ plików i katalogów umieszczonych w systemie
plików tej partycji. ZnajdÈ siÚ na niej takie pozycje jak etc/, bin/ lub dev/. PamiÚtaj,
ĝe to zupeïnie osobna funkcja polecenia ls z GRUB-a. WczeĂniej wypisywaïo ono
urzÈdzenia, tablice partycji i czasami informacje nagïówkowe systemów plików.
Teraz pozwala na faktyczne przeglÈdanie zawartoĂci tych systemów plików.
W podobny sposób moĝesz teĝ zajrzeÊ gïÚbiej w hierarchiÚ plików i katalogów
danej partycji. Gdy na przykïad chcesz zobaczyÊ zawartoĂÊ katalogu /boot, moĝesz
uĝyÊ nastÚpujÈcego polecenia:
grub> ls ($root)/boot

UWAGA

Za pomocÈ klawiszy strzaïek w górÚ i w dóï moĝesz przeglÈdaÊ zawartoĂÊ historii
poleceñ, natomiast klawisze strzaïek w lewo i w prawo umoĝliwiajÈ edycjÚ aktualnie
wybranego polecenia. Podobnie dziaïajÈ standardowe kombinacje klawiszy Ctrl+N
i Ctrl+P.
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Polecenie set pozwala na przejrzenie wszystkich zdefiniowanych w danym
momencie zmiennych programu GRUB:
grub> set
?=0
color_highlight=black/white
color_normal=white/black
--ciach-prefix=(hd0,msdos1)/boot/grub
root=hd0,msdos1

JednÈ z najwaĝniejszych zmiennych programu jest zmienna $prefix definiujÈca
system plików i katalog, w którym GRUB powinien szukaÊ swojej konfiguracji
oraz dodatkowych plików. WiÚcej informacji na ten temat podam juĝ w nastÚpnym
punkcie.
Po zapoznaniu siÚ z interfejsem wiersza poleceñ GRUB-a moĝesz wprowadziÊ
polecenie boot, ĝeby uruchomiÊ system z zastosowaniem aktualnej konfiguracji,
albo nacisnÈÊ klawisz Esc, ĝeby wróciÊ do menu programu. Jednak teraz uruchom
system, poniewaĝ zajmiemy siÚ konfigurowaniem GRUB-a, a to najlepiej robiÊ
z wykorzystaniem narzÚdzi oferowanych przez system operacyjny.

5.5.2. Konfigurowanie programu GRUB
Katalog konfiguracji GRUB-a zawiera gïówny plik konfiguracyjny (grub.cfg) oraz
wiele moduïów ïadowanych o rozszerzeniu .mod. Wraz z powstawaniem kolejnych
wersji programu moduïy te byïy przenoszone do podkatalogów, takich jak i386-pc.
Zazwyczaj pliki te znajdujÈ siÚ w katalogu /boot/grub lub /boot/grub2. Nie naleĝy
bezpoĂrednio modyfikowaÊ zawartoĂci pliku grub.cfg. Znacznie lepiej bÚdzie, jeĝeli
uĝyjesz polecenia grub-mkconfig (a w dystrybucji Fedora — grub2-mkconfig).

PrzeglÈdanie pliku grub.cfg
Na poczÈtek przejrzyjmy zawartoĂÊ pliku grub.cfg, ĝeby sprawdziÊ, w jaki sposób
GRUB inicjuje swoje menu oraz opcje jÈdra. Plik ten zawiera róĝne polecenia
GRUB-a, których lista zazwyczaj zaczyna siÚ od pewnych operacji inicjujÈcych.
NastÚpnie pojawia siÚ lista pozycji menu dla róĝnych konfiguracji jÈdra i procesu
jego rozruchu. Sama inicjacja nie jest bardzo skomplikowana. To zaledwie kilka
poleceñ definicji zmiennych oraz konfiguracji trybu wyĂwietlania, na przykïad
takich:
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
--ciach--
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Dalej w pliku powinniĂmy zobaczyÊ dostÚpne konfiguracje rozruchu systemu,
przy czym kaĝda z nich bÚdzie zaczynaÊ siÚ od polecenia menuentry. KorzystajÈc
z tego, czego nauczyïeĂ siÚ w poprzednim punkcie, z pewnoĂciÈ uda Ci siÚ odczytaÊ i zrozumieÊ zawartoĂÊ poniĝszego przykïadu:
menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.2.0-34-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu
´--class os {
recordfail
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 70ccd6e7-6ae6-44f6-812c-51aab8036d29
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-34-generic-pae root=UUID=70ccd6e7-6ae6-44f6-812c-51aab8036d29
´ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-34-generic-pae
}

Przyjrzyj siÚ poleceniom submenu. Jeĝeli w pliku grub.cfg znajduje siÚ wiele
poleceñ menuentry, wiÚkszoĂÊ z nich bÚdzie zapewne umieszczona wewnÈtrz polecenia submenu, gromadzÈcego konfiguracje starszych wersji jÈdra, tak ĝeby nie
zaĂmiecaïy gïównego menu programu.

Generowanie nowego pliku konfiguracyjnego
Jeĝeli chcesz wprowadziÊ zmiany do konfiguracji swojego programu GRUB, raczej
nie polecam rÚcznego edytowania pliku grub.cfg, poniewaĝ jest on generowany
automatycznie i od czasu do czasu system nadpisuje jego zawartoĂÊ. NowÈ konfiguracjÚ lepiej wprowadziÊ w innym miejscu, a nastÚpnie uruchomiÊ polecenie
grub-mkconfig, ĝeby wygenerowaÊ nowy plik konfiguracyjny.
Poznawanie metod generowania pliku konfiguracyjnego najlepiej rozpoczÈÊ od
przyjrzenia siÚ poczÈtkowi pliku grub.cfg. Powinien tam znajdowaÊ siÚ komentarz
podobny do poniĝszego:
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

Po dokïadniejszym sprawdzeniu tego tropu przekonasz siÚ, ĝe kaĝdy plik
w katalogu /etc/grub.d jest skryptem powïoki, który generuje czÚĂÊ zawartoĂci pliku
grub.cfg. Samo polecenie grub-mkconfig jest kolejnym skryptem powïoki, który
uruchamia poszczególne pliki z katalogu /etc/grub.d.
ProponujÚ wypróbowaÊ dziaïanie tego polecenia (nie zapomnij o uprawnieniach superuĝytkownika). Nie trzeba siÚ przy tym obawiaÊ o zniszczenie aktualnej
konfiguracji. Poniĝsze polecenie wypisuje jedynie wygenerowanÈ konfiguracjÚ na
standardowe wyjĂcie:
# grub-mkconfig
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A co zrobiÊ, jeĝeli chcesz dodaÊ nowe pozycje do menu albo kolejne polecenia
do konfiguracji programu GRUB? Krótko mówiÈc, wszystkie takie zmiany umieĂÊ
w nowym pliku custom.cfg znajdujÈcym siÚ w katalogu konfiguracyjnym programu,
takim jak /boot/grub/custom.cfg.
Dïuĝsza odpowiedě bÚdzie juĝ trochÚ bardziej zïoĝona. Katalog konfiguracji
/etc/grub.d daje do wyboru dwie opcje: 40_custom oraz 41_custom. Pierwsza z nich
jest skryptem, który moĝesz samodzielnie edytowaÊ, ale to rozwiÈzanie mniej stabilne. Kaĝda aktualizacja pakietu moĝe zniszczyÊ wszystkie zmiany, jakie tu wprowadzisz. Skrypt 41_custom jest znacznie prostszy i zawiera jedynie seriÚ poleceñ
ïadujÈcych plik custom.cfg w momencie uruchamiania GRUB-a. PamiÚtaj, ĝe jeĝeli
zdecydujesz siÚ na tÚ drugÈ opcjÚ, Twoje modyfikacje nie pojawiÈ siÚ podczas
generowania pliku konfiguracyjnego.
Obie opcje wïasnych plików konfiguracyjnych nie dajÈ szczególnie wielkich
moĝliwoĂci. W poszczególnych dystrybucjach w katalogu /etc/grub.d moĝna zobaczyÊ róĝne dodatkowe elementy. Przykïadowo Ubuntu dodaje do konfiguracji opcjÚ
uruchomienia testu pamiÚci (memtest86+).
Aby wygenerowaÊ i zapisaÊ nowy plik konfiguracji GRUB-a, naleĝy zastosowaÊ opcjÚ -o podczas uruchamiania polecenia grub-mkconfig, podajÈc lokalizacjÚ
wynikowego pliku, na przykïad tak:
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Uĝytkownicy Ubuntu mogÈ po prostu skorzystaÊ z polecenia install-grub.
W kaĝdym przypadku uprzednio pamiÚtaj o wykonaniu kopii bezpieczeñstwa
dotychczasowego pliku konfiguracyjnego, upewnij siÚ, ĝe instalujesz nowy plik we
wïaĂciwym katalogu i tym podobne.
Teraz moĝesz przejĂÊ do bardziej technicznych szczegóïów GRUB-a i ogólnie
programów rozruchowych. Jeĝeli czujesz juĝ znuĝenie tym tematem, moĝesz od
razu przejĂÊ do rozdziaïu 6.

5.5.3. Instalowanie programu GRUB
Instalowanie GRUB-a jest bardziej zïoĝone od jego konfigurowania. Na szczÚĂcie
zazwyczaj nie musisz przejmowaÊ siÚ tym procesem, poniewaĝ zadanie to przejmuje dystrybucja. Jeĝeli jednak próbujesz wykonaÊ kopiÚ dysku z systemem lub
odtworzyÊ taki dysk albo przygotowaÊ wïasnÈ sekwencjÚ rozruchowÈ, caïkiem
moĝliwe, ĝe nie obejdzie siÚ bez samodzielnej instalacji programu rozruchowego.
Zanim przejdziemy dalej, proponujÚ przeczytaÊ punkt 5.8.3, ĝeby zorientowaÊ
siÚ w sposobie rozruchu komputera PC i sprawdziÊ, czy masz do czynienia z procedurÈ MBR, czy raczej z EFI. NastÚpnie musisz skompilowaÊ GRUB-a i okreĂliÊ,
w jakim katalogu ma zostaÊ umieszczony. DomyĂlnie stosuje siÚ katalog /boot/grub.
Jeĝeli dystrybucja sama przejmuje to zadanie, moĝliwe, ĝe samodzielne kompilowanie programu nie bÚdzie konieczne, ale jeĝeli bÚdzie trzeba, moĝesz zajrzeÊ do
rozdziaïu 16., ĝeby poznaÊ metody kompilowania oprogramowania z kodu ěródïo-
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wego. Warto siÚ przy tym upewniÊ, ĝe podczas kompilacji uĝywany jest wïaĂciwy
cel, poniewaĝ dla procedur MBR i UEFI stosowane sÈ róĝne cele kompilacji.
DodatkowÈ róĝnicÈ jest wersja procesu EFI — moĝe byÊ 32-bitowa lub 64-bitowa.

Instalowanie GRUB-a w swoim systemie
Instalowanie programu rozruchowego wymaga zdefiniowania elementów, takich jak:
 docelowy katalog programu widzianego przez aktualnie pracujÈcy system;
zazwyczaj jest to katalog /boot/grub, ale jeĝeli instalujesz program rozruchowy
na innym dysku albo uĝywasz innego systemu, katalog ten moĝe byÊ inny,
 aktualne urzÈdzenie docelowego dysku dla GRUB-a,
 aktualny punkt montowania partycji rozruchowej UEFI, w przypadku
procedury rozruchowej UEFI.
PamiÚtaj, ĝe GRUB jest systemem modularnym, ale sam program musi odczytaÊ system plików z tym programem, ĝeby mógï zaïadowaÊ odpowiednie w danej
chwili moduïy. Twoim zadaniem jest tu skonstruowanie takiej wersji programu,
która bÚdzie w stanie odczytaÊ ten system plików, co pozwoli jej na zaïadowanie
pozostaïej czÚĂci swojej konfiguracji (plik grub.cfg) oraz wszystkich wymaganych
moduïów. W Linuksie oznacza to zwykle koniecznoĂÊ zbudowania wersji programu
z zaïadowanym juĝ moduïem ext2.mod. Po przygotowaniu takiej wersji pozostaje
juĝ tylko umieszczenie jej w czÚĂci dysku przeznaczonej do rozruchu systemu
i skopiowanie pozostaïych plików do katalogu /boot/grub.
Na szczÚĂcie w zestawie z programem GRUB dostarczane jest narzÚdzie
o nazwie grub-install (nie naleĝy go myliÊ z poleceniem install-grub z Ubuntu),
które wykonuje wiÚkszoĂÊ prac zwiÈzanych z instalacjÈ plików i konfigurowaniem
GRUB-a. JeĂli na przykïad aktualny dysk to /dev/sda i na nim chcesz zainstalowaÊ
GRUB-a z zastosowaniem standardowego katalogu /boot/grub, poniĝsze polecenie
zainstaluje program rozruchowy w MBR:
# grub-install /dev/sda
OSTRZE¿ENIE

Nieprawidïowa instalacja GRUB-a moĝe spowodowaÊ uszkodzenie sekwencji rozruchu systemu operacyjnego, dlatego nie wykonuj tej operacji pochopnie. Jeĝeli masz
wÈtpliwoĂci, lepiej najpierw dowiedz siÚ, jak moĝna wykonaÊ kopiÚ zapasowÈ MBR
za pomocÈ polecenia dd, wykonaj kopiÚ katalogu aktualnie zainstalowanej wersji
GRUB-a i upewnij siÚ, ĝe masz plan na wypadek awarii.

Instalowanie GRUB-a na zewnÚtrznym noĂniku
Aby zainstalowaÊ GRUB na noĂniku danych niezaleĝnym od aktualnego systemu,
naleĝy zdefiniowaÊ katalog GRUB-a na tym urzÈdzeniu, tak jak widzi go aktualnie
pracujÈcy system. Zaïóĝmy, ĝe docelowe urzÈdzenie to /dev/sdc, a katalog podstawowy (lub rozruchowy) systemu plików z tego urzÈdzenia (na przykïad /dev/sdc1)
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zamontowany jest w aktualnym systemie w katalog /mnt. Oznacza to, ĝe podczas
instalowania GRUB-a aktualny system bÚdzie widziaï pliki programu rozruchowego w katalogu /mnt/boot/grub. A zatem uruchamiajÈc polecenie grub-install,
musisz zastosowaÊ poniĝsze parametry:
# grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sdc

Instalowanie GRUB-a w systemach z UEFI
Procedura instalacji w systemach z UEFI powinna byÊ prostsza, poniewaĝ w takiej
sytuacji trzeba tylko skopiowaÊ program rozruchowy we wïaĂciwe miejsce. Oprócz
tego konieczne jest jednak „zaprezentowanie” programu rozruchowego firmware’owi komputera za pomocÈ polecenia efibootmgr. Jeĝeli polecenie to jest
dostÚpne, program grub-install uruchomi je automatycznie, dlatego w teorii
instalacja GRUB-a na partycji UEFI wymagaÊ bÚdzie jedynie wydania poniĝszego
polecenia:
# grub-install --efi-directory=katalog_efi –-bootloader-id=nazwa

W poleceniu tym parametr katalog_efi opisuje umiejscowienie katalogu UEFI
w aktualnym systemie (zazwyczaj jest to katalog /boot/efi/efi, poniewaĝ partycja
UEFI jest najczÚĂciej montowana w katalogu /boot/efi), natomiast parametr
nazwa jest prostym identyfikatorem programu rozruchowego, który omówiÚ
w punkcie 5.8.2.
Niestety podczas instalowania programu rozruchowego dla UEFI moĝe pojawiÊ siÚ wiele róĝnych problemów. Przykïadowo podczas instalowania go na dysku,
który ma siÚ znaleěÊ w innym systemie, musimy znaleěÊ sposób na zaprezentowanie nowego programu rozruchowego firmware’owi nowego komputera. Poza
tym procedura instalacji na zewnÚtrznych noĂnikach danych wyglÈda zupeïnie
inaczej.
Jednak najpowaĝniejszym problemem jest procedura bezpiecznego rozruchu
UEFI (ang. secure boot).

5.6. Problemy z bezpiecznym rozruchem UEFI
Jednym z najnowszych problemów, z którymi muszÈ siÚ zmagaÊ systemy linuksowe, jest funkcja bezpiecznego rozruchu pojawiajÈca siÚ w najnowszych komputerach PC. Gdy jest aktywna, UEFI wymaga od programu rozruchowego cyfrowego podpisu wystawionego przez zaufanÈ organizacjÚ. Microsoft wymógï na
producentach sprzÚtu dostarczajÈcych system Windows 8, ĝeby zawsze uĝywali
funkcji bezpiecznego rozruchu. W efekcie kaĝda próba uruchomienia zainstalowanego, niepodpisanego programu rozruchowego (a jest to powszechne w linuksowych dystrybucjach) skazana jest na niepowodzenie.
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NajprostszÈ metodÈ obejĂcia tego problemu dla osób niezainteresowanych
uĝywaniem systemów Windows jest wyïÈczenie funkcji bezpiecznego rozruchu
w ustawieniach UEFI. Niestety nie sprawdzi siÚ to w komputerach z dwoma systemami, a poza tym nie jest to rozwiÈzanie odpowiednie dla wszystkich uĝytkowników. W zwiÈzku z tym dystrybucje Linuksa coraz czÚĂciej dostarczajÈ podpisane
programy rozruchowe. Niektóre rozwiÈzania sÈ tylko programami wstÚpnymi dla
GRUB-a, ale niektóre to w peïni podpisane sekwencje rozruchu systemu (od programu rozruchowego aĝ po jÈdro). Inne rozwiÈzanie polega na zastosowaniu zupeïnie nowego rodzaju programu rozruchowego (programy te w wiÚkszoĂci bazujÈ
na programie efilinux).

5.7. adowanie innych systemów operacyjnych
UEFI bardzo uïatwia obsïugÚ innych systemów operacyjnych, poniewaĝ na partycji EFI moĝna zainstalowaÊ kilka róĝnych programów rozruchowych. Niestety
takie rozwiÈzania nie sÈ obsïugiwane przez stary dobry rekord MBR, dlatego nawet
w komputerach z UEFI moĝemy byÊ zmuszeni do uĝywania programu rozruchowego wspóïpracujÈcego z MBR. Moĝliwe jest natomiast takie skonfigurowanie
GRUB-a, ĝeby zaïadowaï i uruchomiï inny program rozruchowy umieszczony na
wyznaczonej partycji. Taki proces nazywany jest rozruchem ïañcuchowym (ang.
chainloading).
Aby zastosowaÊ rozruch ïañcuchowy, naleĝy utworzyÊ nowÈ pozycjÚ menu
w konfiguracji GRUB-a (stosujÈc metody opisane w podpunkcie „Generowanie
nowego pliku konfiguracyjnego”). Oto przykïadowa konfiguracja uruchamiajÈca
system Windows zainstalowany na trzeciej partycji dysku:
menuentry "Windows" {
insmod chain
insmod ntfs
set root=(hd0,3)
chainloader +1
}

WartoĂÊ +1 w opcji chainloader nakazuje zaïadowaÊ dowolne dane, jakie znajdujÈ siÚ w pierwszym sektorze tej partycji. Moĝliwe jest teĝ bezpoĂrednie zaïadowanie caïego pliku. Przykïadowo poniĝszy wariant umoĝliwia zaïadowanie pliku
ïadujÈcego system MS-DOS, czyli io.sys:
menuentry "DOS" {
insmod chain
insmod fat
set root=(hd0,3)
chainloader /io.sys
}
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5.8. Szczegóïy programu rozruchowego
Teraz przyjrzymy siÚ pokrótce wewnÚtrznym mechanizmom programu rozruchowego. Jeĝeli nie interesuje CiÚ ta tematyka, moĝesz spokojnie przejĂÊ do nastÚpnego rozdziaïu.
JeĂli chcesz zrozumieÊ zasadÚ dziaïania takich programów jak GRUB, musisz
przyjrzeÊ siÚ sposobom rozruchu komputera PC po wïÈczeniu zasilania. Z powodu
róĝnych braków tradycyjnych mechanizmów rozruchu komputerów PC istnieje
kilka wariantów tego procesu, ale ïÈczÈ siÚ one w dwa gïówne schematy — MBR
i UEFI.

5.8.1. Rozruch MBR
Oprócz informacji o partycjach opisywanych juĝ w podrozdziale 4.1, rekord rozruchowy MBR (ang. Master Boot Record) zawiera niewielki obszar, który jest ïadowany do pamiÚci przez BIOS i uruchamiany zaraz po zakoñczeniu wstÚpnego
testu (POST — ang. Power-On Self-Test). Niestety jest to zbyt maïa przestrzeñ,
ĝeby zmieĂciÊ w niej jakikolwiek program rozruchowy, dlatego wykorzystywane jest
dodatkowe miejsce, co tworzy tak zwany wieloetapowy program rozruchowy.
W tym przypadku pierwszy kawaïek kodu z rekordu MBR zajmuje siÚ jedynie
zaïadowaniem pozostaïej czÚĂci kodu programu rozruchowego, który najczÚĂciej
zostaje upchniÚty pomiÚdzy rekordem MBR a pierwszÈ partycjÈ na dysku.
OczywiĂcie takie rozwiÈzanie nie jest zbyt bezpieczne, poniewaĝ kaĝdy program
moĝe nadpisaÊ znajdujÈcy siÚ w tym miejscu kod, ale z metody tej korzysta wiÚkszoĂÊ programów rozruchowych, w tym i sam GRUB. Co wiÚcej, ta metoda rozruchu nie wspóïpracuje z partycjami GPT, poniewaĝ tablica GPT umieszczana jest
zaraz za rekordem MBR. Mechanizm GPT nie narusza jednak samego MBR w celu
zachowania wstecznej zgodnoĂci.
ObejĂciem tego problemu w przypadku partycji GPT jest przygotowanie
niewielkiej partycji nazywanej partycjÈ rozruchowÈ o specjalnym identyfikatorze
UUID, która daje programowi rozruchowemu doĂÊ miejsca na dysku. Partycje GPT
sÈ jednak zazwyczaj uĝywane w poïÈczeniu ze schematem UEFI, a nie z tradycyjnym BIOS-em.

5.8.2. Rozruch UEFI
Producenci komputerów PC oraz firmy tworzÈce oprogramowanie zauwaĝyli, ĝe
tradycyjny proces rozruchu zwiÈzany z BIOS-em jest bardzo ograniczony, dlatego
zdecydowano siÚ przygotowaÊ nowsze rozwiÈzanie o angielskiej nazwie Extensible
Firmware Interface (EFI). TrochÚ czasu upïynÚïo, zanim EFI przyjÚïo siÚ na komputerach PC, ale dzisiaj jest juĝ caïkiem powszechne. Aktualnym standardem jest
UEFI (Unified EFI), które udostÚpnia takie funkcje jak wbudowana powïoka
oraz moĝliwoĂÊ odczytywania tablic partycji i nawigowania w systemach plików.
Sposób partycjonowania GPT jest czÚĂciÈ standardu UEFI.
W systemach z UEFI rozruch wyglÈda zupeïnie inaczej i jest zdecydowanie
ïatwiejszy do zrozumienia. W tym przypadku wykonywalny kod rozruchowy nie
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musi znajdowaÊ siÚ poza systemem plików. Na dysku tworzony jest specjalny
system plików nazywany systemowÈ partycjÈ EFI (ang. EFI System Partition —
ESP), który zawiera katalog o nazwie efi. Kaĝdy program rozruchowy ma swój
wïasny identyfikator oraz podkatalog, taki jak efi/microsoft, efi/apple albo efi/grub.
Plik programu rozruchowego musi mieÊ rozszerzenie .efi i znajdowaÊ siÚ w jednym
z tych katalogów, razem ze wszystkimi plikami wspomagajÈcymi.
UWAGA

Partycja ESP róĝni siÚ od partycji rozruchowej BIOS opisywanej w punkcie 5.8.1
i ma inny identyfikator UUID.
I tutaj pojawia siÚ maïy problem. Nie moĝna po prostu umieĂciÊ kodu starego
programu rozruchowego w takim katalogu, poniewaĝ kod ten zostaï przystosowany do wspóïpracy z interfejsem BIOS-u. Konieczne staje siÚ stosowanie programów rozruchowych przystosowanych do pracy z UEFI. Kiedy przykïadowo stosujesz GRUB, musisz uĝyÊ specjalnej wersji dla UEFI, a nie dla BIOS-u. Dodatkowo
konieczne jest „przedstawienie” takiego programu rozruchowego firmware’owi
komputera.
Jak juĝ wspominaïem w podrozdziale 5.6, pojawia siÚ teĝ problem „bezpiecznego rozruchu”.

5.8.3. Jak dziaïa GRUB?
PodsumujÚ ten rozdziaï opisaniem sposobów dziaïania programu GRUB.
1. BIOS lub firmware komputera PC inicjuje elementy sprzÚtowe i poszukuje
kodu rozruchowego na dyskach w kolejnoĂci ustalonej w konfiguracji.
2. Po odnalezieniu kodu rozruchowego BIOS lub firmware ïaduje go do pamiÚci
i uruchamia. To w tym momencie GRUB oĝywa.
3. adowane sÈ gïówne funkcje GRUB-a.
4. NastÚpuje inicjacja. W tym momencie GRUB moĝe juĝ uzyskaÊ dostÚp do

dysków i systemów plików.
5. GRUB odszukuje swojÈ partycjÚ podstawowÈ i pobiera z niej konfiguracjÚ.
6. GRUB daje uĝytkownikowi szansÚ na zmianÚ tej konfiguracji.
7. Po upïyniÚciu czasu oczekiwania GRUB wykonuje instrukcje z konfiguracji

(sekwencjÚ poleceñ opisywanÈ w punkcie 5.5.2).
8. W trakcie wykonywania instrukcji konfiguracyjnych GRUB moĝe zaïadowaÊ
dodatkowy kod (moduïy) z partycji podstawowej.
9. GRUB wykonuje polecenie boot, które ïaduje i uruchamia jÈdro zgodnie
z instrukcjami podawanymi w poleceniu linux.
Kroki 3. i 4. podanej wyĝej sekwencji, w których ïadowany jest podstawowy
program GRUB-a, mogÈ byÊ bardzo skomplikowane, co wynika z róĝnorodnoĂci
tradycyjnego mechanizmu rozruchu komputerów PC. Podstawowe pytanie brzmi
w tym momencie: „Gdzie jest jÈdro GRUB-a?”. Moĝna na nie odpowiedzieÊ na
trzy róĝne sposoby.
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 CzÚĂciowo moĝe byÊ upchniÚte pomiÚdzy rekordem MBR a poczÈtkiem
pierwszej partycji.
 Znajduje siÚ na zwyczajnej partycji na dysku.
 Umieszczony jest na specjalnej partycji rozruchowej: partycji rozruchowej
GPT, partycji systemowej EFI albo gdzieĂ indziej.
We wszystkich przypadkach, z wyjÈtkiem uĝycia partycji ESP, BIOS komputera
zaïaduje 512 bajtów rekordu MBR i to wïaĂnie od tego zaczyna siÚ praca GRUB-a.
Ten niewielki wycinek kodu (pobrany z pliku boot.img z katalogu GRUB-a) nie jest
jeszcze jego jÈdrem, ale przechowuje dane o jego lokalizacji i zajmuje siÚ jego
zaïadowaniem do pamiÚci.
Jeĝeli jednak korzystasz z partycji ESP, caïy kod GRUB-a umieszczany jest
w jednym pliku. Firmware komputera moĝe wtedy przeszukaÊ partycjÚ ESP i bezpoĂrednio uruchomiÊ jÈdro GRUB-a albo dowolny inny program rozruchowy, jaki
siÚ na niej znajdzie.
Niestety w przypadku wiÚkszoĂci systemów nie jest to jeszcze peïny obraz
sytuacji. Programy rozruchowe mogÈ wymagaÊ zaïadowania obrazu wstÚpnego
systemu plików w pamiÚci RAM i dopiero potem przystÈpiÊ do ïadowania i uruchamiania jÈdra systemu operacyjnego. To wïaĂnie takie zachowanie definiuje
parametr konfiguracji initrd opisywany w podrozdziale 6.8. Zanim jednak zaczniesz
poznawaÊ wstÚpny system plików w pamiÚci RAM, powinieneĂ dowiedzieÊ siÚ,
w jaki sposób uruchamiana jest przestrzeñ uĝytkownika. I tym zajmiemy siÚ
w nastÚpnym rozdziale.
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IP, 252
MAC, 258
akcja
ctrlaltdel, 188
respawn, 187
sysinit, 188
aktywowanie jednostki, 160
aliasy, 370
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aplikacje, 382
internetowe, 435
sieciowe, 295
archiwa skompresowane, 69
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argumenty
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moduïu, 221
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ARP, Address Resolution Protocol, 289
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podstawowe strony, 238
procesu budowania, 431
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CIDR, Classless Inter-Domain Routing, 253
cron
pliki crontab, 210
cudzysïowy, 321
podwójne, 323
pojedyncze, 322
CUPS, 391
czas, 206
sieciowy, 208
systemowy, 197, 234
trwania, 234
uĝytkownika, 234

D
debuggery, 411
debugowanie, 55
definicje makr, 397
demon
inetd, 305
xinetd, 305
DHCP, 276
DNS, 256, 258
dodawanie
do Ăcieĝki, 368
tras, 261
uĝytkowników, 357
dokumenty miejscowe, 338
domyĂlne ustawienia
powïoki, 375
uĝytkownika, 375
dostÚp do
dysków, 101
jednego urzÈdzenia, 98
plików, 361
serwera, 355
dowiÈzania symboliczne, 65
drukowanie, 390
dyrektywy warunkowe, 398
dysk twardy, 82, 99, 106
PATA, 84
SATA, 83, 96
SSD, 107
dziaïanie
GRUB, 151
pamiÚci, 237
procesu udevd, 88
procesu Upstart, 183
programu pkg-config, 427
dziennik systemowy, 199
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E
edycja wiersza poleceñ, 50
edytor, 376
edytor tekstu, 51
eksplorowanie klientów serwera X, 384
elementy pierwotne, 309
Ethernet, 258, 289
Ethernet bezprzewodowy, 291
ewolucja systemów plików, 130
ext3, 108
ext4, 108
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FAT, 109
FFS, Fas File System, 108
filtrowanie
wedïug protokoïu i portu, 307
wedïug statusu poïÈczenia, 308
filtry wydruku, 392
FTP, File Transfer Protocol, 249
funkcja, 200

G
generowanie pliku konfiguracyjnego, 145
geometria
dysku, 105
partycji, 105
globbing, 42
gniazda, 315
gniazda domenowe systemu, 317
GNU autoconf, 420
GRUB
dziaïanie, 151
instalowanie, 146
konfigurowanie, 140, 144
menu, 140
przeszukiwanie urzÈdzeñ, 142
wiersz poleceñ, 142
grupa, 205
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hierarchia katalogów, 35, 70
host, 258
host lokalny, 270
HTTP, 296
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I
identyfikator
procesu, 326
UUID, 112, 113
uĝytkownika
efektywny, 212
rzeczywisty, 212
zapisany, 212
identyfikowanie uĝytkowników, 215
informacje o uĝytkownikach, 216
inicjowanie jÈdra, 135
init System V
farma dowiÈzañ, 189
identyfikowanie rodzaju procesu, 156
run-parts, 190
sekwencja poleceñ rozruchowych, 188
sterowanie procesem, 191
instalowanie
oprogramowania, 428
plików crontab, 210
programu GRUB, 146
instancja, 172
sesji, 389
systemowa, 389
instrukcja case, 333
interfejs
niezarzÈdzany, 265
SCSI, 82
sieciowy jÈdra, 259
uĝytkownika, 379
komponenty, 380
IP, 289
IPC, Interprocess Communication, 316

J
Java, 415
jÈdro, kernel, 24, 26, 73
jednostka echo@.service, 172
jednostki, 157
jednostki pomocnicze, 169
jÚzyk
Emacs Lisp, 414
Java, 415
JavaScript, 414
m4, 415
Mathematica, 415
Matlab, 414
Octave, 414

Perl, 414
PHP, 414
Python, 413
Ruby, 414
Tcl, 415
jÚzyki skryptowe, 412
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katalog
/bin, 71
/boot, 73
/dev, 71
/etc, 71, 198
/home, 71
/include, 73
/info, 73
/lib, 71
/local, 73
/man, 73
/media, 73
/opt, 73
/proc, 72
/sbin, 72
/share, 73
/sys, 72
/tmp, 72
/usr, 72
/var, 72
katalogi
domowe, 359
gïówne, 72
kompilacji, 423
nagïówkowe, 396
klawiatura, 387
klient
DHCP, 277
NFS, 362
SSH, 303
klucze hostów, 301
kod wyjĂcia, 327
kolejnoĂÊ plików uruchomieniowych, 371
kompilacja jÈdra systemu, 434
kompilator jÚzyka C, 394
kompilowanie
oprogramowania, 417
pakietów, 416
kompresja, 352
kompresowanie plików, 67
komunikacja procesów z sieciÈ, 315
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komunikat o bïÚdzie, 56, 431–433
komunikaty rozruchowe, 134
konfigurowanie
interfejsów sieciowych, 260
narzÚdzia NetworkManager, 265
procesu udevd, 88
programu GRUB, 140, 144
reguï, 285
sieci, 247
aktywowana podczas rozruchu, 261
menedĝery konfiguracji, 263
rÚczna, 262
systemd, 160
systemu, 197
systemu PAM, 217
udziaïu plikowego, 358
Upstart, 178
zaleĝnoĂci, 159
konsekwencje dwóch rodzajów powïok, 372
konsole wirtualne, 84
konsolidacja z bibliotekami, 398, 402
konstrukcja
&&, 330
||, 330
konstrukcje logiczne, 330
kontrola zadañ, 61
konwersja formatów, 392
kopia struktury katalogów, 348
kopiowanie pliku, 345
korzystanie z powïoki, 37

L
liczba argumentów, 325
literaïy, 321


ïadowanie innych systemów operacyjnych, 149
ïÈcza internetowe, 279

M
MAC, Media Access Control, 258
magistrala SCSI, 93
make
aktualizowanie, 406
argumenty, 407
budowanie programu, 406
makra, 408
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opcje wiersza poleceñ, 407
wbudowane reguïy, 405
wiersz poleceñ, 407
zmienne, 408
manipulowanie
hasïami, 204
uĝytkownikami, 204
maska
uprawnieñ, 370
podsieci, 253
maskarada IP, 280
MBR, 103
menedĝery
konfiguracji sieciowych, 263
okien, 380
wyĂwietlaczy, 383
metody dostÚpu do urzÈdzenia, 98
MMU, Memory Management Unit, 237
moduï, 24
moduïy systemu PAM, 221
modyfikowanie
plików uruchomieniowych, 366
sekwencji uruchamiania, 190
tablicy partycji, 104
uprawnieñ, 64
monitorowanie
operacji wejĂcia-wyjĂcia, 241
poszczególnych procesów, 244
urzÈdzeñ, 91
urzÈdzeñ wejĂcia-wyjĂcia, 243
wydajnoĂci procesora, 239
zasobów, 233
montowanie
ponowne systemu plików, 115
systemu plików, 110, 114
mysz, 387
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nadawanie procesom priorytetów, 234
napÚd DVD, 83
naprawianie systemów plików, 119
narzÚdzia
diagnostyczne, 306
do zarzÈdzania partycjami, 102
kompresujÈce, 70
programistyczne, 393
skryptów powïoki, 338
narzÚdzie, Patrz program
NAT, 280
nazewnictwo urzÈdzeñ, 82
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nazwa
hosta, 267
skryptu, 326
nazwy wieloznaczne, 42, 43
notacja CIDR, 253
numery portów, 273

O
obliczenia
na ĝÈdanie, 438
rozproszone, 438
obsïuga list pustych parametrów, 329
odczyt jÈdra, 103
ograniczenia skryptów powïoki, 320
okno powïoki, 37
opcje
dïugie, 115
krótkie, 114
montowania systemów plików, 114
polecenia, 59
rozruchu, 135
sieciowych usïug plikowych, 363
skryptu configure, 423
operacja kopiowania, 349
operacje wejĂcia-wyjĂcia, 241
operatory, 310
typu plików, 332
uprawnieñ plików, 332
optymalizacja uruchamiania, 169
organizacja systemu, 25
organizowanie pliku Makefile, 409

P
pakiet, 24, 248
pakiet Samba, 354
pakiety
kodu ěródïowego, 419
narzÚdziowe, 381
ěródïowe, 434
PAM, Pluggable Authentication Modules, 217
argumenty kontrolne, 218
argumenty moduïu, 221
hasïa, 222
konfiguracja systemu, 217
reguïy zestawiane, 218
typy funkcji, 218
pamiÚÊ, 237
Flash, 83
masowa USB, 95
operacyjna, 26

parametry jÈdra, 136
partycja, 99
logiczna, 103
podstawowa, 103
rozszerzona, 103
partycjonowanie urzÈdzeñ dyskowych, 102
peïny dostÚp, 313
pÚtla
for, 334
while, 335
plik
.bashrc, 372
.cshrc, 374
/etc/fstab, 118
/etc/hosts, 268
/etc/nsswitch.conf, 269
/etc/passwd, 202, 204
/etc/services, 273
/etc/shadow, 204
/etc/shells, 218
/etc/sudoers, 74
config.log, 426
echo@.service, 173
grub.cfg, 144
Makefile, 404, 409
resolv.conf, 268
pliki
crontab, 210
dziennika, 108, 358, 426
jednostek, 161
konfiguracyjne, 199
kopie, 345
nagïówkowe, 396, 397
otwarte, 226
przenoszenie w sieci, 345
tymczasowe, 337
uruchomieniowe, 366
urzÈdzeñ, 78, 86
wspóïuĝytkowane, 345, 353
z kropkÈ, 47
ěródïowe, 395
pobieranie danych, 344
podmiana poleceñ, 336
podpowïoki, 342
podrÚcznik systemowy, man, 53, 368
podsieci, 252
podsystem, 24
podsystem SCSI, 94
pojemnoĂÊ systemu plików, 118
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polecenia, 35
dziaïajÈce na katalogach, 41
poĂredniczÈce, 44
SCSI, 93
polecenie
awk, 339
basename, 339
cat, 37
cd, 42
cp, 40
dd, 81
diff, 46
echo, 41
exec, 342
expr, 342
file, 46
find, 46
grep, 44
head, 47
less, 45
locate, 46
ls, 39
lsof, 227, 228
ltrace, 230
mkdir, 42
mv, 40
ping, 256
pwd, 45
rm, 41
rmdir, 42
sed, 340
sort, 47
strace, 229
sudo, 74
tail, 47
tcpdump, 308
touch, 40
uptime, 235
vmstat, 239
xargs, 341
xset, 388
poïÈczenia, 271
poïÈczenia TCP, 272
pomiar czasu procesora, 233
pomoc, 52
poprawki, 429
porównywanie ciÈgów znaków, 333
porty
równolegïe, 85
szeregowe, 85
TCP, 271
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POST, Power-On Self-Test, 150
powïoka, 54
bash, 371
Bourne’a, 36, 320
tcsh, 374
powïoki
bez logowania, 372
interaktywne, 373
logowania, 371
poziomy uruchomienia System V, 155
praktyki instalacyjne, 428
prawo wïaĂciciela procesu, 212
preprocesor, 397
priorytet, 200
priorytet procesu, 234
problemy z
bibliotekami, 402
instalowaniem, 430
kompilowaniem, 430
proces
init, 154, 156
init System V, 186
systemd, 167
udevd, 88
Upstart, 175
procesy, 59
dziaïajÈce w tle, 61
jednowÈtkowe, 231
wielowÈtkowe, 231
program
at, 211
cron, 209
coreboot, 138
efilinux, 138
fdisk, 102
gdisk, 102
getty, 206
gparted, 102
GRUB, 138–140
gzip, 67
init, 154
iostat, 241
iotop, 243
iw, 292
lex, 412
LILO, 138
Linux Kernel EFISTUB, 139
LOADLIN, 138
login, 206
lsof, 226, 306
make, 403
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netcat, 310
NetworkManager, 263–265
parted, 102
pidstat, 244
pkg-config, 426
rsync, 346, 348
stronicujÈcy, 376
SYSLINUX, 138
systemd, 154
tar, 67
tcpdump, 310
traceroute, 257
udevadm, 90
Upstart, 154
yacc, 412
zcat, 69
programy
pomocnicze systemd, 173
rozruchowe, 137, 138
protokoïy procesu Upstart, 184
protokóï
ATA, 96
DHCP, 276
ICMP, 256
SCSI, 95
SSH, 299
TCP, 271, 273
UDP, 271, 274
przeglÈdanie
procesów, 59
tablicy partycji, 102
przekazywanie, 172
przekazywanie literaïu, 323
przekierowywanie standardowego wejĂcia, 56
przeïÈczanie uĝytkowników, 212
przenoszenie plików, 345
przerywanie dziaïania procesów, 60
przestrzeñ
jÈdra, kernel space, 25
uĝytkownika, user space, 24, 30, 125, 130, 153
wymiany, 123
rozmiar, 124
wykorzystywanie partycji, 123
wykorzystywanie pliku, 124
przesyïanie plików, 352
przeszukiwanie
partycji, 142
urzÈdzeñ, 142
przezroczystoĂÊ sieci, 383
puïapki w plikach uruchomieniowych, 376
punkt montowania, 111
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reguïy
zapory sieciowej, 285
zestawiane, 218
rejestrowanie dzienników systemowych, 197, 199
reprezentacja czasu jÈdra, 207
router, 277, 282
rozpakowywanie
pakietów, 419
plików tar, 68
rozpoznawanie nazw hostów, 267
rozruch
awaryjny, 195
MBR, 150
UEFI, 148, 150
rozsyïanie, 266
rozwiÈzywanie problemów, 201
rozwijanie nazw, 42
RPC, Remote Procedure Call, 311
rsync
integralnoĂÊ transferu, 351
kompresja, 352
kopiowanie struktury katalogów, 348
ograniczanie przepustowoĂci, 352
pomijanie plików, 350
przesyïanie plików, 352
sumy kontrolne, 351
tryby informacyjne, 351
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Samba, 354
diagnostyka, 358
dodawanie uĝytkowników, 357
dostÚp do plików, 361
hasïa, 356
katalogi domowe, 359
konfigurowanie serwera, 354
konfigurowanie udziaïu plikowego, 358
kontrola dostÚpu, 355
korzystanie z klientów, 360
pliki dziennika, 358
uruchamianie serwera, 358
usuwanie uĝytkowników, 357
SATA, 96
schemat
dysku, 100
jÈdra, 101
podsystemu SCSI, 94
sterowników urzÈdzeñ, 98
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SCSI, Small Computer System Interface, 82, 92,
96
Secure Shell, 299
sekcja [Install], 162
sekwencja poleceñ rozruchowych, 188
serwer
DHCP, 277
SSH, 302
SSHD, 300
X
dane wejĂciowe, 385
ustawianie preferencji, 385
zdarzenia, 384
serwery
sieciowe, 298
WWW, 435
sieÊ, 247
bezprzewodowa, 291
lokalna, 248
prywatna, 279
skanowanie portów, 310
skïadnia rozszerzona, 200
skróty klawiaturowe, 51
skrypt configure, 423
skrypty powïoki, 36, 319
sïowo kluczowe elif, 329
SMB, Server Message Block, 354
specyfikatory, 163
sprawdzanie
systemu plików, 121
warunków, 330
zalogowania, 373
SSD, solid-state disk, 107
SSH, Secure Shell, 299
SSHD, 300
SSL, Secure Socket Layer, 249
standardowe wejĂcie i wyjĂcie, 38
standardowy strumieñ bïÚdów, 55
stdin, 38
stdout, 38
sterowniki urzÈdzeñ, 29
stosowanie poprawek, 429
strefy czasowe, 207
strofa expect, 182
struktura
katalogu /etc, 198
wÚzïów inode, 127
strumieñ bïÚdów, 55
suma kontrolna, 351
superuĝytkownik, 32, 74, 204
symbol
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aktualnego katalogu, 368
zachÚty, 369
synchronizacja procesów systemd, 167
system
autoconf, 425
DNS, 256, 268
drukowania, 391
GNU autoconf, 421
NFS, 362
PAM, 217, 221
plików, 99, 107
buforowanie, 113
CIFS, 361
devtmpfs, 87
ewolucja, 130
ext2, 109
ext3, 108
ext4, 108
FAT, 109
FFS, 108
HSF+, 109
identyfikator UUID, 112
initramfs, 193
montowanie, 110
naprawianie, 119
o specjalnym znaczeniu, 122
opcje montowania, 114
poczÈtkowy, 193
pojemnoĂÊ, 118
ponownie montowanie, 115
sprawdzanie, 119
struktura wÚzïów inode, 127
tabela, 116
tradycyjny, 126
tworzenie, 109
typy, 108
UFS, 108
wbudowany, 438
udev, 87
V, 155, 173
X Window System, 382
systemd, 156, 163
dodawanie jednostek, 166
jednostki, 157
konfiguracja, 160
programy pomocnicze, 173
specyfikatory, 163
typy jednostek, 157
usuwanie jednostek, 167
wïÈczanie jednostek, 162
zaleĝnoĂci, 158
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zgodnoĂÊ z System V, 173
zmienne, 163
systemowe pliki crontab, 210
systemy do tworzenia oprogramowania, 418

¥
Ăcieĝka
poleceñ, 49
stron podrÚcznika, 368
urzÈdzeñ sysfs, 79
wyszukiwania poleceñ, 367
Ăledzenie
dziaïania programu, 228
procesów, 226
procesów systemd, 167
Ărednie obciÈĝenia, 235
Ărodowiska
interfejsów uĝytkownika, 381
uĝytkowników, 365

T
tabela
routingu jÈdra, 254
systemów plików, 116
tablica
MBR, 103
partycji, 99, 102, 104
terminale, 84
testy
arytmetyczne, 333
ciÈgów znaków, 332
plików, 331
tïo wyĂwietlacza, 388
translacja adresów sieciowych, 280
trasy, 254
tryb
informacyjny, 351
jÈdra, kernel mode, 25
pojedynczego uĝytkownika, 195
wypisywania zawartoĂci archiwum, 68
tryby
plików, 62
wyĂwietlania, 84
tworzenie
dokïadnych kopii, 348
dowiÈzañ symbolicznych, 66
oprogramowania, 418
pakietów, 422
plików uruchomieniowych, 366

plików urzÈdzeñ, 86
systemu plików, 109
zapór sieciowych, 287
typy
baz danych, 437
funkcji, 218
jednostek, 157
systemów plików, 108

U
UEFI, 137, 148
UFS, Unix File System, 108
ukoĂnik, 348
uprawnienia, 62
Upstart, 174
dziaïanie procesu, 183
inicjowanie procesu, 175
konfiguracja, 178
poziomy uruchomienia, 185
protokoïy, 184
przeglÈdanie zadañ, 177
przejĂcia miÚdzy stanami, 178
strofa expect, 182
Ăledzenie procesów, 182
zadania, 176
zgodnoĂÊ z System V, 185
uruchamianie
na ĝÈdanie, 168
nowego procesu, 30
przestrzeni uĝytkownika, 153
sekwencyjne usïug, 170
serwera, 358
serwera SSH, 302
skryptów, 190
systemu, 133
usïug, 190
urzÈdzenia, 77
audio, 86
blokowe, 78
gniazdkowe, 79
optyczne, 98
potokowe, 79
SCSI, 97
wejĂciowe, 386
znakowe, 79
usïuga, 271, 295, 296
D-Bus, 389
monitorowanie komunikatów, 390
gniazdka sieciowego, 171
syslog, 201
tty1, 180
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ustanawianie poïÈczeñ TCP, 272
ustawianie czasu, 206
usuwanie
tras, 261
uĝytkowników, 357
UTC, Universal Coordinated Time, 207
UUID, Universally Unique Identifier, 112
uwierzytelnianie uĝytkowników, 215
uĝytkownik, 32, 197
root, 204
specjalny, 203
uĝywanie
koñcowego ukoĂnika, 349
narzÚdzia iostat, 241
polecenia lsof, 228
polecenia uptime, 235
skryptów powïoki, 344
systemu GNU autoconf, 421

W
warstwa
aplikacji, 249
fizyczna, 249, 258
internetowa, 249, 250
transportowa, 249, 271
warstwy
abstrakcji, 24
sieciowe, 249
wÈtki, 231
wÚzïy
inode, 128
urzÈdzeñ, 78
widok systemu plików, 126
wieloetapowy program rozruchowy, 150
wiersz poleceñ, 50
Wi-Fi, 291
wirtualizacja, 437
wïaĂciwoĂci protokoïu TCP, 273
wïÈczanie
jednostek, 162
plików, 343
wrapper TCP, 306
wspóïuĝytkowanie
drukarek, 359
plików, 345, 353
wstÚpny odczyt jÈdra, 103
wydajnoĂÊ procesora, 239
wyjĂcie powïoki, 54
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wykorzystanie
procesów, 225
zasobów, 225
wyïÈczanie systemu, 192
wyraĝenia warunkowe, 328
wysokie obciÈĝenia, 236
wyszukiwanie otwartych plików, 226
wyĂwietlanie
adresu IP, 252
wÈtków, 231
wywoïania systemowe, 29, 228

X
X Window System
menedĝery wyĂwietlaczy, 383
przezroczystoĂÊ sieci, 383

Z
zabezpieczenia, 214
sieci, 312, 314
sieci bezprzewodowych, 293
zadania
jednorazowe, 211
programu rozruchowego, 138
wsadowe, 197
zaleĝnoĂci
systemd, 158
warunkowe, 160
zaleĝnoĂÊ
Conflicts, 159
Requires, 158
Requisite, 159
Wants, 159
zapory sieciowe, 283
zarzÈdzanie
pamiÚciÈ, 28
plikami tymczasowymi, 337
procesami, 27
urzÈdzeniami, 29
uĝytkownikami, 202
zatrzymywanie usïug, 190
zdalne wywoïywanie procedur, RPC, 311
zdarzenia serwera X, 384
zïoĂliwe programy, 313
zmienianie
hasïa, 47, 357
powïoki, 47
urzÈdzenia, 89
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