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PĠedmluva
Knih o operaþním systému GNU/Linux se na þeském trhu objevuje stále více
a jejich nČkdejší nedostatek je dnes dokonale kompenzován záplavou mnoha
více þi ménČ kvalitních zahraniþních pĜekladĤ nebo více þi ménČ kvalitních
pĤvodních þeských knih.
Tato publikace si neklade za cíl rozšíĜit záplavu knih o administraci systému
GNU/Linux. Jejím cílem je seznámit þtenáĜe se základními principy jeho správy
a údržby. Nejde o kompletní sbírku ucelených poznatkĤ, neboĢ linuxový svČt žije
svým vlastním a velmi dynamickým životem a v dobČ vydání této knihy by nejménČ polovina v ní obsažených informací byla už notnČ zastaralá.
ChtČl bych v této knize þtenáĜe seznámit s principy, na nichž je správa systému
postavena, a vštípit mu základní dovednosti v této oblasti a v oblastech souvisejících. DĤraz je kladen na samostatnost a pĜemýšlení, protože právČ na tom je
založena celá práce v GNU/Linuxu.
Doufám a vČĜím, že vám tato kniha bude k užitku. Budete-li mít jakékoliv
doplĖující otázky þi nejasnosti, mĤžete se na mČ s dĤvČrou obrátit. Tato
kniha má také svou domovskou stránku, kterou naleznete na adrese http://
kysela.linuxzone.cz. Na ní budou uveĜejĖovány doplĖující informace a opravy.
Co v této knize naleznete?
Jak už jsem naznaþil v úvodu, cílem této knihy je seznámit þtenáĜe se základními principy operaþního systému GNU/Linux a s jeho správou na úrovni domácí
stanice a serveru malé sítČ.
PostupnČ se tak budeme vČnovat rĤzným tématĤm, která s tČmito oblastmi souvisí. Na zaþátku si ale pro úplnost probereme základní pĜíkazy a znalosti, které
jsou pro práci se systémem nezbytné. ěeþ bude i o sítích a jejich kon¿guraci.
Nauþíme se spravovat dĤležité serverové a síĢové služby a pracovat s nimi.
Podíváme se také na základní principy bezpeþnosti systému.
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Snažil jsem se klást dĤraz i na správnou terminologii a její vysvČtlení. PrávČ
terminologie obvykle bývá nejslabším místem nejrĤznČjších þlánkĤ, statí, skript
a knih.
Co v této knize nenaleznete?
PĜedevším neþekejte, že tato kniha je kompletním zdrojem všech informací o GNU/
Linuxu. Žádná kniha nedokáže tuto rozsáhlou problematiku dokonale pokrýt.
Snažil jsem se vytvoĜit jednoduchou základní pĜíruþku, vČnovanou oblasti
správy systému. RozhodnČ se tedy nejedná o high-end informaþní zdroj. KromČ
základních informací tak zĤstává z velké þásti opomenuta napĜíklad oblast bezpeþnosti, která je dĤležitou souþástí této problematiky, ale její rozsah by bohužel
pĜesahoval rámec naší publikace.
MČjte také na pamČti, že v dobČ vydání knihy se nepochybnČ objeví i další zajímavé trendy a mnoho pozoruhodných zajímavostí. NezapomeĖte proto peþlivČ
sledovat dČní v elektronických konferencích a na linuxových portálech. Odkazy
na nČ naleznete na konci knihy.
Typografické konvence
Orientaci v textu usnadní nČkolik jednoduchých typogra¿ckých prvkĤ.

Veškeré vČci, které zapisujete do pĜíkazové Ĝádky nebo jsou zobrazeny
systémem na obrazovce, budou uznaþeny neproporcionálním písmem (napĜíklad mkdir nebo ¿nger).

Symbolem $ jsou oznaþeny výzvy shellu, které jsou zobrazeny poþítaþem, ty
tedy nezapisujete.

Tuþným neproporcionálním písmem jsou pak zobrazeny pĜíkazy, které musí zadávat uživatel.

Oþekává-li se, že stisknete nČjakou klávesu, bude tato klávesa uzavĜena
do hranatých závorek [klávesa], pokud je tĜeba stisknout kombinaci
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kláves, neboli klávesovou zkratku, poznáte to podle zápisu [klávesová]
[zkratka], tedy napĜíklad [Enter] nebo [Shift] [B].

Internetové a e-mailové adresy jsou vysázeny tuÿným písmem standardního odstavce, názvy softwarových produktĤ þi operaþních systému zase
kurzivou.
V textu se setkáte se speciálními odstavci následujícího typu:
UpozornČní obsahuje dĤležité informace, které se probíraného
tématu týkají a které nelze v žádném pĜípadČ pĜehlížet. Když tuto
znaþku spatĜíte v textu, rozhodnČ jí vČnujte pozornost.
Poznámka obsahuje dodateþné informace, o nichž byste také
mČli vČdČt. Netýkají se pĜímo hlavního výkladu, pĜesto je vhodné,
abyste se s nimi seznámili.
Tip zase naznaþuje alternativní postup þi Ĝešení urþitého problému, který by mohl zrychlit nebo zefektivnit vaši práci.
Pod÷kování
Rád bych na tomto místČ podČkoval všem, bez nichž by tato kniha nevznikla.
V první ĜadČ bych tedy chtČl vyjádĜit své díky panu Miroslavu Žákovi a redakci
nakladatelství Grada Publishing za zajímavou nabídku.
Dále si mé podČkování zaslouží Tomáš Krause (root.cz), ZdenČk Šmarda, David
Häring (linuxzone.cz) a v neposlední ĜadČ také Leoš Literák (abclinuxu.cz), kteĜí
mi umožnili pĜístup k ĜadČ užiteþných informací, jež jsem pĜi psaní této knihy použil. Také bych rád podČkoval Petru KrþmáĜovi za cenné informace a užiteþnou
spolupráci pĜi korektuĜe rukopisu. RozhodnČ nesmím zapomenout ani na Pavla
Janíka, jehož zdrcující kritika pĜispČla ke zkvalitnČní mých pĜedešlých literárních
výtvorĤ a obohacení mých znalostí.
SamozĜejmČ také dČkuji své pĜítelkyni za trpČlivost, kterou se mnou mČla, a za
toleranci, kterou pĜi práci na této knize projevila.
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Nakonec bych pak rád podČkoval spoleþnosti Impossible, s.r.o., provozovateli
portálu Linuxzone, a pĜední þeské webhostingové spoleþnosti Globe Internet,
s.r.o., jejichž pracovníci mi umožnili pĜístup k mnoha užiteþným informacím
a poskytli mi kvalitní technické zázemí.
Martin Kysela (kysela@linuxzone.cz)
V Liberci, 27. ledna 2004
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1. Trocha teorie
Než se pustíme do poznávání zákoutí GNU/Linuxu a svČta kolem nČj, mČli bychom nejprve znát základní informace o tomto systému. Jejich znalost ovšem
není pro samotnou práci se systémem nezbytná. Pokud to však s GNU/Linuxem
myslíte vážnČ, mČli byste mít v této problematice jasno.
1.1 Pár slov z historie
Vznik operaþního systému GNU/Linux se datuje do roku 1991. Tehdy vytvoĜil
¿nský vysokoškolský student Linus Torvalds jádro systému, které zaþlenil do již
existujícího projektu GNU.
Cílem projektu GNU bylo vytvoĜení svobodného operaþního systému, tedy
takového, který bude dostupný všem, a to vþetnČ zdrojového kódu, a uživatel jej
bude moci získat zdarma a nezávisle na jakékoliv spoleþnosti nebo vĤli konkrétní
osoby. Projekt GNU byl v té dobČ již témČĜ hotov. ChybČlo jen jádro, tedy vlastnČ
jakési srdce systému. PrávČ to vytvoĜil Linus, a tím dal vzniknout novému operaþnímu systému, který se stal brzy legendou.
Jeho Ĝešení vychází z myšlenek UNIX System V, což byl staĜiþký proprietální
systém, využívaný zejména na univerzitách a vČdeckých pracovištích. Linus
si tehdy poĜídil klon tohoto systému pro domácí uživatele. Jmenoval se Minix.
Podle nČho pak vytvoĜil jádro svého systému. Když vývoj první verze dokonþil,
umístil svĤj výtvor na jeden z mnoha ftp serverĤ, kam mĤže každý svĤj program
vystavit. Administrátor serveru nevČdČl, jak toto jádro pojmenovat. Nazval jej
tedy Linux – LinusĤv Minix.
PozdČji se kolem Linuxu sdružilo vČtší množství uživatelĤ a programátorĤ a za
nČkolik let se z nČho stala legenda. V dnešní dobČ se pro operaþní systém
GNU/Linux vyvíjí velké množství aplikací, a to i na stranČ komerþních subjektĤ.
Zdaleka se tedy už nejedná o aktivitu nČkolika nadšencĤ.
1.2 GNU/Linux vs. Linux
Když mluvíme o tomto operaþním systému, þasto používáme oznaþení Linux.
Jak už jsme se ale zmínili v pĜedchozím textu, Linux je pouze jádro operaþního
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systému. Zbylá þást je tvoĜena projektem GNU, který existuje o nČco déle.
V rámci projektu GNU je možné používat rĤzná jádra. Jedním z nich, které bylo
vyvinuto pĜímo pro GNU, je jádro Hurd. MĤžeme tedy mluvit o operaþním systému GNU/Hurd. Také mĤžeme použít jádro napĜíklad z FreeBSD a pak mluvíme
o GNU/FreeBSD.
Správné oznaþení pro náš operaþní systém je tedy GNU/Linux, jeho jádro se pak
jmenuje Linux. V textu knihy se budu tohoto rozlišení držet.
1.3 Open source vs. free software
PodobnČ, jako se zamČĖují termíny GNU/Linux a Linux, dochází také k zámČnČ pojmĤ open source a free software. Mezi tČmito výrazy je však pomČrnČ velký rozdíl.
Free software je pojem zavedený nadací Free Software Foundation (Nadace pro
podporu svobodného softwaru). Tento výraz, který je do þeštiny o¿ciálnČ pĜekládán jako „svobodný software“, charakterizuje aplikace, šíĜené pod licencí GNU
GPL, pĜípadnČ pod licencemi odvozenými (GNU LGPL apod.). Tyto licence, které vydala práve FSF, zaruþují uživateli urþitá práva, mezi nimiž nechybí možnost
nahlížet do zdrojových kódĤ programu, provádČt v nich zmČny, šíĜit aplikaci dál
volnČ nebo za peníze, spouštČt program k jakýmkoliv úþelĤm atd.
Open source bylo reakcí na free software. PĤvodní myšlenka byla taková, že
open source nebude svázán s žádnou konkrétní licencí, ale umožní šíĜení softwaru pod jakoukoliv licencí, která dovoluje pĜístup ke zdrojovým kódĤm. ParadoxnČ je ale tato aktivita mnohem problematiþtČjší a ménČ svobodná, než se na
první pohled zdá. Uživateli totiž nejsou zaruþena žádná speci¿cká práva. MĤže
se tak stát (a stává se to), že licence, která byla oznaþena jako OSI Certi¿ed
(tedy schválena jako licence pro šíĜení open source), bude založena na þistČ
komerþní bázi a znemožní svobodné využívání programu.
V této knize se tedy budeme vČnovat pĜevážnČ svobodnému softwaru (free
software).
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Shrnutí
Po pĜeþtení této kapitoly byste mČli mít jasno v hlavních rozdílech mezi open
source a svobodným softwarem. Také byste mČli nČco málo vČdČt o historii
a vzniku operaþního systému GNU/Linux. Aþkoliv tyto poznatky nejsou pro praktické využívání systému nezbytné, jejich znalost bude jistČ každému užiteþná.
Další informace naleznete na následujících webových stránkách:
http://www.gnu.cz
http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.cs.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.cs.html
http://www.linuxzone.cz/index.phtml?ids=10&idc=453
http://www.qwert.cz/linux/slackware-book/slakbook/x68.html
Kontrolní test

1. Kdy zaþal vznikat operaþní systém GNU/Linux?
2. Proþ je oznaþení GNU/Linux vhodnČjší než Linux a jaký je mezi tČmito termíny rozdíl?
3. Co je projekt GNU?
4. Jaký je rozdíl mezi svobodným software (free software) a open source?
5. Jak se jmenuje jádro, které je vyvíjeno pĜímo pro projekt GNU?
6. Kdo byl hlavním vývojáĜem Linuxu?
7. Co je FSF?
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2. Úvod do práce se systémem
JeštČ pĜedtím, než zaþneme hloubČji pronikat do tajĤ systému a jeho správy, probereme si spoleþnČ základní informace o GNU/Linuxu a jeho ovládání na úrovni
bČžného uživatele. Tyto znalosti jsou pro pochopení další látky nezbytné.
2.1 Koncepce systému
Operaþní systém UNIX System V a z nČho vycházející systémy, mezi nČž patĜí
i GNU/Linux, se vyznaþují nČkolika dĤležitými vlastnostmi.
1. Jedná se o víceúlohový systém. PĤvodní UNIX byl navrhován pro velké
poþítaþe, na nichž mĤže být zpracováváno vČtší množství úloh souþasnČ.
To je zajištČno rozdČlením procesorového þasu (timesharing) v závislosti na
prioritČ každé úlohy. O úlohách se zmíníme podrobnČji pozdČji. V praxi to
znamená, že v jednu chvíli je jedné úloze pĜidČleno napĜíklad 50 ms. Tento
procesorový þas úloha využije a pĜedá pomyslnou „štafetu“ další úloze.
V každém okamžiku se tedy zpracovává vždy jen jedna úloha. NicménČ
vzhledem k tomu, že tento þasový interval je pomČrnČ malý, jeví se pro
lidského pozorovatele celá vČc tak, jako by souþasnČ bČželo více úloh.
2. Systém je víceuživatelský. V operaþním systému GNU/Linux, stejnČ jako
v pĤvodním UNIX System V a jeho klonech mĤže pracovat souþasnČ vČtší
množství uživatelĤ, aniž by se nČjakým zpĤsobem ovlivĖovali nebo si pĜekáželi. Celý systém je navržen tímto zpĤsobem a od zaþátku s více uživateli
poþítá.
3. Systém používá pĝíkazovou ĝádku. Trendem moderní doby jsou nejrĤznČjší gra¿cké programy, WYSIWYG editory a další obdobné vČci. SamozĜejmČ,
že tyto aplikace mají své nezastupitelné místo tehdy, pokud potĜebujeme
profesionálnČ pracovat s gra¿kou þi s multimédii. Ovšem hlavní síla tohoto
systému spoþívá v textovém režimu. PrávČ na nČj klade GNU/Linux maximální dĤraz. Gra¿cké prostĜedí systému X Window je koncipováno spíše jako
nadstavba pro snazší orientaci a práci bČžného uživatele. Hlubší proniknutí
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do systému se bez dobré znalosti textového režimu a jeho pĜedností zkrátka
neobejde.
4. Systém je modulární. GNU/Linux je operaþní systém, který uživateli poskytuje volnost a prostor. Uživatel mĤže snadno systém upravit podle svých
osobních požadavkĤ. AĢ už tím, že zmČní nastavení jádra, nebo tím, že
pĜekon¿guruje nČkterou ze služeb.
To vše je z velké þásti možné jen díky snadné dostupnosti zdrojových kódĤ, kterou zaruþuje licence GNU GPL, pod níž jsou
šíĜené jak nástroje z projektu GNU, tak i Linux.
Systém je standardizovaný. V GNU/Linuxu a v aplikacích, které pod ním
pracují, je kladen velký dĤraz na dodržování standardĤ. Nemluvíme teć o tzv.
„tržních standardech“, které se vytváĜejí samovolnČ a mnohdy jsou vzájemnČ
protikladné, ale o tČch, které jsou pĜedepsané významnými organizacemi
a které by mČly být dodržované ve všech aplikacích urþitého typu.
Jedním z takových standardĤ jsou i normy POSIX. Pokud jejich
podstatu hodnČ zobecníme, pak tyto normy de¿nují, co je vĤbec
možné považovat za UNIX. GNU/Linux tyto normy ještČ zcela
nesplĖuje, neboĢ v prvních fázích vývoje nebyl na normy POSIX
kladen pĜílišný dĤraz. PostupnČ se však situace mČní a vČtšina
toho, co normy pĜedepisují, je už bČžnČ splĖováno.
Tolik tedy ve struþnosti k základním charakteristikám operaþního systému
GNU/Linux. V dalším textu již budu pĜedpokládat urþitou míru orientace v této
problematice.
2.2 Základní pĠíkazy
Nezbytným pĜedpokladem k další práci se systémem je zvládnutí základních
dovedností v práci s textovým režimem GNU/Linuxu. V dalších þástech knihy se
proto budeme témČĜ výhradnČ orientovat právČ na textový režim.
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Odhlášení, vypnutí a restart

Pro ukonþení práce se systémem slouží pĜíkaz logout. Ten nás odhlásí
a zobrazí výzvu pro pĜihlášení dalšího uživatele.
K vypnutí poþítaþe slouží pĜíkaz halt nebo (pokud potĜebujeme speci¿kovat
konkrétní þas, kdy má k vypnutí dojít) shutdown –h now. ýasový údaj
(v tomto pĜípadČ now) mĤže být témČĜ libovolný. NapĜíklad:
$ shutdown –h 09:30

(poþítaþ se vypne v 9:30)

$ shutdown –h +10

(poþítaþ se vypne za 10 minut)

$ shutdown –h noon

(poþítaþ se vypne v poledne)

Restart poþítaþe provádíme pĜíkazem reboot. Pokud potĜebujeme speci¿kovat þas (podobnČ jako v pĜedchozím pĜípadČ), použijeme pĜíkaz shutdown
–r now.
Nápov÷da

VČtšina aplikací v GNU/Linuxu disponuje rozsáhlou dokumentací, k níž se mĤžeme dostat mnoha zpĤsoby. Tím nejsnazším a nejdostupnČjším jsou manuálové stránky. K jejich zobrazení slouží pĜíkaz man. Jeho syntaxe je následující:
$ man [sekce] pĜíkaz

Všechny aplikace jsou v systému rozdČleny do sekcí. Jejich pĜehled uvádí následující tabulka 1.1:
Sekce
1
2
3
4
5
6

22

Popis
uživatelské pĜíkazy
systémová volání
knihovny jazyka C
speciální soubory (/dev)
syntaxe kon¿guraþních souborĤ
hry
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