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Wykład:
[Wykład będzie dotyczył systemu operacyjnego Linux, którgo od Unix'a odróŜniają jedynie
zasady rozpowszechniania i sposób powstawania kodu.]
Linux jako młodszy "brat" Unix'a: historia, dystrybucje, krótkie przykłady instalacji (Unix,
Linux), start systemu i procesy startowe, poziomy pracy, tryby, pliki konfiguracyjne,
chkconfig/ntsysv. Logi systemowe (syslog, /var/log/messages), at – zlecenia jednorazowe i cron
– zlecenia stałe. --- Instalowanie oprogramowania i problemy instalacji i konfiguracji
oprogramownia: RPM, DEB i "źródła". Patchowanie "źródeł".
Systemy plików: rodzaje, montowanie, prawa dostępu, naprawianie, urządzenia blokowe i
znakowe, dowiązania, maski, struktura katalogowo-plikowa, niskopoziomowy dostęp do dysku,
inode, /proc, suid, chroot, quota. --- Terminal tekstowy: konto shellowe, ssh (generowanie
kluczy), telnet (zastosowania), scp.
Programowanie powłokowe (skrypty): pisanie, uruchamianie, weryfikacja (zmienne, składnia
poleceń, metaznaki, wyraŜenia regularne, filtry (polecenia grep, egrep i fgrep), wybrane
polecenia, awk, przeadresowanie wejścia-wyjścia, operatory, pętle i funkcje), instrukcje
warunkowe i wyboru, grafika w powłoce. --- Kompitator GCC (na przykładach): uruchomienie
preprocesora, kompilacja, asemblacja, linkowanie.
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Programowanie w języku PERL (na przykładach): skrypty, zmienne, instrukcje warunkowe i
pętle, referencje, debugger, wyraŜenia regularne, obsługa plików tekstowych. --- Sieć: polecenia
sieciowe, interfejs sieciowy (bezprzewodowy), pliki konfiguracyjne, tcpd, kształtowanie ruchu,
filtry.
Tcpdump: wzorce, interpretaja ruchu (ICMP, TCP, UDP itp.). --- Tworzenie, konfiguracja i
zastosowanie routera: komunikacja pomiędzy podsieciami.
Budowa zapory sieciowej (firewall): polityki bezpieczeństwa usług sieciowych, filtracja
pakietów, parametry i rozszerzenia iptables, reguły, konfiguracja filtru (parametry), konfiguracja
reguł, skrypty zabezpieczające, maskowanie adresów (SNAT i DNAT). --- Konfiguracja
serwerów na bazie systemu Linux: Apache2 (dyrektywy konfiguracyjne, serwery wirtualne,
wygenerowanie certyfikatu, strona domowa, hasła dostępu, strony błędów).
Konfiguracja serwerów na bazie systemu Linux: proFTPD (dyrektywy, limitowany transfer,
komendy, klient ftp). --- Konfiguracja serwerów na bazie systemu Linux: DHCP (dhcpd.conf,
dzierŜawa, powiązanie adresu IP z MAC, klient dhcp).
Konfiguracja serwerów na bazie systemu Linux: DNS (pliki stref, listy kontroli dostępu,
wyraŜenia, strefa odwrotna, serwery: cache DNS, autorytatywny i forwardujący, serwery master
i slave, nslookup, host, dig). --- Konfiguracja serwerów na bazie systemu Linux: Postfix (aliasy,
konfiguracja, konserwacja, skrzynki pocztowe, restrykcje, klient - mail).
Konfiguracja serwerów na bazie systemu Linux: Samba (parametry sekcji, demony). --Konfiguracja serwerów na bazie systemu Linux: Proxy (Squid).
Ćwiczenia:

Laboratorium:

Projekt:
Przygotowanie w grupach jedno lub dwuosobowych projektów wybranych spośród podanych
tematów lub zaproponowanie własnego.
DyŜury dydaktyczne (konsultacje): w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki; http://trak.przrzeszow.pl/
EFEKTY KSZTAŁCENIA - UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE
Znajomość podstaw administracji i konfiguracji sieci z serwerami usług na bazie systemu operacyjego Linux.
MoŜliwość praktycznej konfiguracji usług sieciowych. Materiały pomocnicze do wykładu (http://trak.przrzeszow.pl/), wykraczające poza jego zakres.

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ)
Przygotowanie teoretycznego lub praktycznego projektu wybranego zagadnienia dotyczącego systemu
operacyjnego Linux.
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