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Rozdział 3. 
Administrowanie systemem 
Rozdział 3. Administrowanie systemem 
W tym rozdziale omówię podstawowe funkcje administracyjne 
systemu, których na pewno każdy użytkownik Linuksa będzie 
używał nie raz. Rozdział ten nie zawiera opisu zarządzania siecią 
i oprogramowaniem, ponieważ każdy program do tego przezna-
czony posiada wiele rozbudowanych opcji i na jego temat napisano 
już niejedną książkę; w tej pozycji natomiast na pewno nie wystar-
czyłoby miejsca na opisanie choćby jednego demona usług. 

Poziom uruchomienia systemu 
Linux może być uruchomiony na kilku poziomach pracy. Na każ-
dym z tych poziomów podczas startu systemu uruchamiane są 
specjalne programy, które zostały zdefiniowane właśnie dla okre-
ślonego poziomu. 

Te poziomy to: 

• 0 — zatrzymanie systemu, 

• 1 — tryb jednego użytkownika, 

• 2 — tryb wieloużytkownikowy okrojony, 

• 3 — tryb wieloużytkownikowy pełny, 

• 4 — tryb pusty, 

• 5 — tryb graficzny, 

• 6 — restart systemu. 

Poziomów 0 i 6 nie należy wykorzystywać ze zrozumiałych 
względów. Poziom pracy, na którym uruchamia się system, jest 
zapisany w pliku: /etc/inittab. Aby zmienić domyślny tryb urucha-
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miania komputera pracującego pod kontrolą Linuksa, należy we 
wspomnianym pliku, w linii zawierającej następującą treść: 

id:5:initdefault 

wpisać wymagany poziom uruchamiania systemu. Najczęściej 
będzie to poziom 3 lub 5. 

Demony usług 
Programy, które są zainstalowane w systemie, najczęściej posia-
dają swoje demony, dzięki którym mogą pracować cały czas. 
Kiedy system jest ponownie uruchamiany, demon automatycznie 
się ładuje oraz zatrzymuje podczas operacji zamknięcia systemu. 
Takie rozwiązanie nie wymaga od administratora ciągłego nadzo-
rowania, czy dana usługa jest aktywna; po odpowiednim skon-
figurowaniu systemu możemy być pewni, że wymagany demon 
zawsze się uruchomi. 

Uruchamianie i zatrzymywanie 

Usługi można na bieżąco uruchamiać, zatrzymywać i restartować. 
Każda z usług posiada te trzy możliwości, a niektóre dysponują 
także kilkoma innymi, specyficznymi dla nich. 

Każda usługa ma własną nazwę; to właśnie nazwa pozwala 
zidentyfikować usługę. Usługi uruchamia się przez wywołanie 
odpowiedniego skryptu w katalogu /etc/init.d/. 

Dla przykładu uruchomimy serwer WWW Apache, który tutaj 
nosi nazwę httpd: 

[root@linux root]# /etc/init.d/httpd start 
Uruchamianie httpd:                              [   OK   ] 

Zatrzymanie demona usługi przebiega w analogiczny sposób: 

[root@linux root]# /etc/init.d/httpd stop 
Zatrzymywanie httpd:                             [   OK   ] 
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Ustawianie demonów do startu w odpowiednim trybie 

Demony — jak już wcześniej wspomniałem — potrafią samo-
dzielnie uruchamiać się w odpowiednim trybie działania systemu. 
O trybach napisałem już wcześniej. Na pewno interesuje Cię, jak 
uruchomić danego demona w wybranym trybie pracy systemu. 
Wszystkie tryby posiadają swoją własną konfigurację, zapisaną 
w katalogu /etc/rc.d. 

W lokalizacji tej znajdują się katalogi o nazwach zgodnych z wzor-
cem rcX.d. W tym przypadku litera X określa poziom, na którym 
uruchamia się system. Jeżeli chcemy, aby do któregoś poziomu 
uruchamiania systemu została dodana funkcja automatycznego 
uruchamiania demona, musimy w odpowiednim katalogu stwo-
rzyć dowiązanie symboliczne do tego demona. 

Załóżmy, że chcemy, aby w trybie 5 uruchamiał się automa-
tycznie serwer WWW, którego nazwą demona jest httpd. Wystar-
czy stworzyć w katalogu /etc/rc.d/rc5d/ dowiązanie symboliczne 
do pliku tego demona, czyli do /etc/inid.d/httpd. 

Wyświetlenie informacji o działających usługach 

Zastosowanie polecenia ps pozwoli wyświetlić informacje o usłu-
gach uruchomionych w naszym systemie. Dzięki niemu możemy 
w prosty sposób dowiedzieć się, jakie usługi działają, a jakie są 
wyłączone. 

[lukasz@localhost ~]$ ps 
PID TTY TIME CMD 
7983 pts/5 00:00:00 bash 
8839 pts/5 00:00:00 ps 

-U Parametr ten stosujemy w celu przeglądania własnych pro-
cesów; po parametrze należy podać nazwę użytkownika. 
[lukasz@localhost ~]$ ps -U lukasz 
PID TTY TIME CMD 
5814 ? 00:00:00 startkde 
5930 ? 00:00:00 dbus-launch 
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5931 ? 00:00:00 dbus-daemon-1 
5939 ? 00:00:04 mdkapplet 
[...] 

-c Wykorzystanie tego parametru powoduje wypisanie wszy-
stkich uruchomionych egzemplarzy procesu, którego nazwę 
podajemy za parametrem. 
[lukasz@localhost ~]$ ps -c apache 

-p Parametru używamy w celu wypisania procesów o poda-
nych numerach; po parametrze deklarujemy procesy o od-
powiednich numerach. Jeżeli chcemy mieć kilka procesów, 
oddzielamy je przecinkami. 
[lukasz@localhost ~]$ ps -p1,2 
PID TTY TIME CMD 
1 ? 00:00:00 init 
2 ? 00:00:00 ksoftirqd/0 

Użytkownicy 
Do dodawania nowego użytkownika do systemu służy polecenie 
adduser. Możemy w prosty sposób sprawdzić, ilu i jakich użyt-
kowników obecnie zdefiniowano w systemie; wyświetlamy w tym 
celu zawartość katalogu /home: 
[root@linux root]# ls -l /home 
razem 19 
drwx------    2 root     root        12288 lip  4  2003 lost+found 
drwxrwxrwx   40 lukasz   lukasz       4096 lut 21 19:22 lukasz 
drwx------   35 tree     lukasz       2048 lis 20 21:59 tree 

Konto nowego użytkownika dodajemy przez zadeklarowanie 
jego nazwy. Jest to najprostszy sposób: 

[root@linux root]# adduser pingwin 

Oczywiście użytkowników jest znacznie więcej niż tych, których 
konta sami zdefiniujemy za pomocą polecenia adduser. Na przy-
kład istnieją użytkownicy systemowi, którzy są przydzieleni do 
odpowiednich demonów usług, dzięki czemu usługi te działają 
z odpowiednimi, okrojonymi prawami dostępu. 
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A oto parametry, jakich można użyć z poleceniem adduser: 

-c komentarz 
Do zakładanego konta doda komentarz. Będzie on umiesz-
czony w pliku z hasłami. 

-e data_ważności 
Określa datę ważności konta, po której stanie się ono nie-
aktywne. Datę zapisujemy w formacie MM/DD/RR. 

• MM — miesiąc, 

• DD — dzień, 

• RR — rok. 
[root@linux root]# adduser -e 01/01/04 pingwin 

-f dni_nieaktywności 
Parametr ten określa liczbę dni po wygaśnięciu ważności 
hasła, które pozostały do wygaśnięcia ważności konta. 

-g grupa_początkowa 
Parametr ten definiuje nazwę grupy początkowej dla danego 
użytkownika. Jeżeli grupa jeszcze nie istnieje, musimy ją 
utworzyć, ponieważ nazwa ta musi odnosić się do grupy, 
która już istnieje w systemie. 
[root@linux root]# adduser -g apache pingwin 

-G grupa,[...] 
Ten parametr określa listę grup, do których będzie przypi-
sany użytkownik. Kolejne grupy oddzielamy przecinkami. 
[root@linux root]# adduser -G lukasz,apache pingwin 

-s powłoka 
Za pomocą tego parametru określamy powłokę dla użyt-
kownika. Jeżeli pozostawimy pustą wartość, w roli powłoki 
użytkownika zostanie użyta ta, która jest ustawiona w sys-
temie jako domyślna. 
[root@linux root]# adduser -s /bin/sh pingwin 
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Konto użytkownika usuwamy z systemu za pomocą pole-
cenia userdel. Oprócz samego użytkownika zostaje usu-
nięty z systemu także jego katalog główny. Nie są jednak 
usuwane pliki pozostawione przez niego w innych lokali-
zacjach; jeśli chcemy je usunąć, musimy to zrobić sami. 
[root@linux root]# userdel pingwin 

-r Zastosowanie polecenia userdel z parametrem –r prowa-
dzi do usunięcia katalogu użytkownika w katalogu /home 
i jego plików znajdujących się w tym katalogu. 
[root@linux root]# userdel -r pingwin 
[root@linux root]# ls -l /home 
razem 18 
drwx------    2 root     root        12288 lip  4  2003 
lost+found 
drwxrwxrwx   40 lukasz   lukasz       4096 lut 21 19:22 lukasz 
drwx------   35 tree     lukasz       2048 lis 20 21:59 tree 

Grupy 
Tworzenie grup to sposób na przydzielenie danej grupie dostępu 
do określonego programu lub innego zasobu komputera. Nowe 
grupy dodaje się za pomocą polecenia groupadd, po którym 
należy podać nazwę dodawanej grupy. 

[root@linux root]# groupadd grupa_pingwin 

Usuwanie grup przeprowadzamy przez wykonanie analogicznego 
polecenia: groupdel; oczywiście także w tym przypadku musimy 
podać nazwę grupy — tej, która ma być usunięta. 

[root@linux root]# groupdel grupa_pingwin 

Nie możemy bezpośrednio usunąć grupy podstawowej użytkow-
nika. Aby móc usunąć taką grupę, należy najpierw albo usunąć 
użytkownika z systemu, albo zmienić jego grupę początkową na 
inną. 
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Szukanie łańcuchów w bazie whatis 
W celu znalezienia odpowiedniego łańcucha w bazie danych 
whatis możemy użyć polecenia apropos. Zastosowanie polecenia 
pozwoli zwrócić opis danego słowa kluczowego wpisanego po 
komendzie. 

[lukasz@localhost ~]$ apropos config 

Procesy według zajętości pracy procesora 
System daje możliwość sprawdzenia, jakie procesy zajmują obec-
nie procesor, dzięki komendzie top. Lista taka jest odświeżana co 
sekundę i daje nam wgląd w najbardziej zasobożerne programy. 

[lukasz@localhost linux]$ top 
 
top - 14:24:35 up  3:37,  1 user,  load average: 0,00, 0,04, 0,09 
Tasks: 174 total,   2 running, 172 sleeping,   0 stopped, 0 zombie 
%Cpu(s):  5,5 us,  4,8 sy,  0,0 ni, 86,7 id,  0,3 wa,  2,7 hi,  0,0 si,  0,0 st 
KiB Mem :  7979728 total,  4515244 free,  1450360 used, 2014124 buff/cache 
KiB Swap:   839676 total,   839676 free,        0 used. 6191960 avail Mem  
 
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND            
 1675 lukasz    20   0 1540288 263916  61604 S  6,0  3,3   5:07.01 cinnamon           
  872 root      20   0  529856 105516  52708 S  1,7  1,3   1:53.26 Xorg               
29957 lukasz    20   0  652092  39792  28596 S  1,7  0,5   0:08.97 gnome-terminal-    
 1307 lukasz    20   0  221500   2284   1932 S  0,3  0,0   0:13.61 VBoxClient         
 1722 lukasz    20   0  575396  25224  18944 S  0,3  0,3   0:00.29 abrt-applet        
    1 root      20   0  158076  11820   8424 S  0,0  0,1   0:01.60 systemd            
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