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Fontos információk
Kurzus teljesítése
Ebben a kiemelt részben találják meg a kurzussal kapcsolatos legfontosabb információkat, többek között a teljesítéssel kapcsolatos
tudnivalókat is. Kérem, hogy már az első alkalommal alaposan tanulmányozzák át a teljesítés feltételeit, mivel bizonyos pontok utólag nem
szerezhetők meg, nem pótolhatók.

A kurzus tananyagának forrása
Az egyes témakörök többsége az alábbiakban elérhető szabad felhasználású könyvek vonatkozó részeit tartalmazza, esetenként kiegészítve,
pontosítva, vagy az általunk használt Linux disztribúcióhoz igazítva. Az esetleges változtatások, különbségek követése az eredeti források és
tananyag összevetésével lehetséges.

Kötelező és ajánlott irodalom
Szintén ebben a fejezetben tölthetik le a kurzus ismeretanyagát döntő mértékben meghatározó tananyagok eredeti kiadását is. A félév során
nem érintjük mindhárom könyv teljes ismeretanyagát, azonban a téma iránt érdeklődőknek mindenképpen ajánlom a kurzusból kimaradt
részek megismerését is.

Hibák, javítások, bővítési javaslatok
Mivel a kurzusban elérhető anyagok előzetes tesztelésére csak minimális lehetőség volt, amennyiben elírásokat, szakmai hibákat találnak, kérem
ezeket jelezzék a szakasz alján létrehozott fórumban. Szintén ide várok bővítéssel, fejlesztéssel kapcsolatos ötleteket is.

Egyéb
A fontos információk köre a félév folyamán bővülhet, ezért érdemes rendszeresen átfutni az alábbiakban elérhető anyagok listáját.

Mátó Péter, Rózsár Gábor, Őry Máté, Varga Csaba Sándor, Zahemszky Gábor: 20/80 – Unix és Linux alapismeretek
rendszergazdáknak
Mátó Péter, Rózsár Gábor, Őry Máté, Varga Csaba Sándor, Zahemszky Gábor: 20/80 – Linux rendszerek alapvető beállításai,
üzemeltetése
Mátó Péter, Rózsár Gábor, Őry Máté, Varga Csaba Sándor, Zahemszky Gábor: 20/80 – Hálózati szolgáltatások szabad szoftverekkel
A félév teljesítésének, értékelésének szempontjai
TESZT - A kurzus teljesítésének és értékelésének szempontjai
Hibák, javítások, bővítési javaslatok

Jelenléti ív
Órai munka

Virtualizáció, virtuális gépek konfigurálása, telepítése (1. hét)
Elérhetőség feltétele: TESZT - A kurzus teljesítésének és értékelésének szempontjai tevékenység végrehajtva és sikeresen
teljesítettnek megjelölve
Korlátozott

Virtualizációról dióhéjban, mini virtuális tesztlabor kialakítása
Virtuális gépek létrehozása és konfigurálása VirtualBox segítségével
openSUSE telepítés (1 pont)
Telepítsen két virtuális gépre openSUSE 15.0 vagy 15.1-es operációs rendszert. A későbbiekben az egyik gép a szerver, a másik
pedig a kliens szerepét fogja betölteni. A telepítés paramétereit és a fontosabb részleteket a csatolt fájlban találják. A telepítés akár
a félév végéig is elkészíthető, azonban sok további feladatnál is szükségük lesz rá, így érdemes mindezt már a félév elején megtenni.

Telepítési problémák, kérdések
Áttekintés a RAID szintekről, annak működéséről
A diszkek és a particionálás kapcsán szó esett a RAID rendszerek lehetőségeiről is. Ezen a linken a technológia után érdeklődők
áttekinthetik a RAID rendszerek és az egyes RAID szintek működését, előnyeit és hátrányait.

RAID tömbök mérete
Az egyes RAID szintek lehetőségeinek, előnyeinek és hátrányainak megértésében a Synology RAID kalkulátora is segíthet, amely a
konfigurált RAID tömb méretén kívül szemléletesen mutatja meg a redundanciaként használt, illetve az esetlegesen nem
használható terület méretét is.

Alapfogalmak, parancssor, állománykezelés, alapvető parancsok (2. hét)
Elérhetőség feltétele: TESZT - A kurzus teljesítésének és értékelésének szempontjai tevékenység végrehajtva és sikeresen
teljesítettnek megjelölve
Korlátozott

Alapfogalmak, parancssor, állománykezelés, alapvető parancsok
Második hét utáni ellenőrző teszt (1 pont)
A teszt maximum három alkalommal végezhető el, a rendszer a legjobb eredményt veszi figyelembe. A teljesítéshez 80%-ot kell
elérni.
1. EXTRA feladat (2 pont)

Rendszergazdai mód, jogosultság-, folyamat- és állománykezelés (3. hét)
Elérhetőség feltétele: TESZT - A kurzus teljesítésének és értékelésének szempontjai tevékenység végrehajtva és sikeresen
teljesítettnek megjelölve
Korlátozott

Rendszergazdai mód, jogosultságok, folyamat- és állománykezelés
Harmadik hét utáni ellenőrző teszt (1 pont)
A teszt maximum három alkalommal végezhető el, a rendszer a legjobb eredményt veszi figyelembe. A teljesítéshez 80%-ot kell
elérni.
2. EXTRA feladat (1 pont)

Reguláris kifejezések (4. hét)
Elérhetőség feltétele: TESZT - A kurzus teljesítésének és értékelésének szempontjai tevékenység végrehajtva és sikeresen
teljesítettnek megjelölve
Korlátozott

Szabályos kifejezések és néhány azokat használó program
Negyedik héthez kapcsolódó felkészülés tesztje (1 pont)
A teszt maximum három alkalommal végezhető el, a rendszer a legjobb eredményt veszi figyelembe. A teljesítéshez 90%-ot kell
elérni. A teszt 2020.02.24-én 12:00 óráig tölthető ki!

.bash_history állományok (4. hét)
bash_history_20200224_root
bash_history_20200225_0820_root
bash_history_20200225_1100_root

Mappaletöltés
Negyedik hét utáni ellenőrző teszt (1 pont)
Gyakorló feladat - 4. hét (1 pont)

3. EXTRA feladat (2 pont)

Bash programozás (5. hét)
Elérhetőség feltétele: TESZT - A kurzus teljesítésének és értékelésének szempontjai tevékenység végrehajtva és sikeresen
teljesítettnek megjelölve
Korlátozott

A shell programozása minimalista megközelítésben
Órai állományok (5. hét)
Gyakorló feladatok

Zárthelyi dolgozat I. (6. hét)
Első ZH (hétfő 13:00-14:30)
Elérhetőség tetszőleges feltétele:
Hétfő 13:00-15:30 csoporthoz tartozik
E-mail cím mezője @gmail.com értékű

Korlátozott

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 35 perc!
Első ZH (kedd 8:20-10:50)
Korlátozott

Elérhetőség feltétele: Kedd 8:20-10:50 csoporthoz tartozik

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 35 perc!
Első ZH (kedd 11:00-13:30)
Elérhetőség tetszőleges feltétele:
Kedd 11:00-13:30 csoporthoz tartozik
E-mail cím mezője @gmail.com értékű

Korlátozott

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 35 perc!

IP címek, alhálózatok kialakítása (7. hét)
IP címek, alhálózati maszk, alhálózatokra bontás
További példák alhálózatok kialakítására I.
További példák alhálózatok kialakítására II.
Az alhálózati maszk fontossága
Alhálózatok kialakítása (Andrew S. Tanenbaum verzió)
Amennyiben az én magyarázatom és példáim nem voltak elégségesek az anyag megértéséhez, érdemes lehet Tanenbaum
professzor Számítógép-hálózatok című könyvében (korábbi kiadás) található leírást is áttekinteni.
Gyakorló feladat - alhálózatok számolása
Az alábbi gyakorló feladatokkal ellentétben ennek a tesztnek az elérése időben nem korlátozott, egészen a félév végéig, korlátlan
számban van lehetőségük gyakorolni a használatával.
Gyakorló feladat - alhálózatok számolása / C osztály (1 pont)
Gyakorló feladat - alhálózatok számolása / B osztály (1 pont)
Gyakorló feladat - alhálózatok számolása / A osztály (1 pont)
4. EXTRA feladat (1 pont)
A tesztben 3 hálózat alhálózatokra bontását kell hibátlanul elvégezni. A teszt a határidő lejártáig korlátlan alkalommal kitölthető.
5. EXTRA feladat (2 pont)
A jelenlegi veszélyhelyzet következményeként sok hálózat forgalma jelentősen megnövekedett. Javasoljon három megoldást, ami
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Ön szerint alkalmas lehet a hálózatok terhelésének csökkentésére úgy, hogy ez a legtöbb felhasználó számára is elfogadható legyen
a körülmények ismeretében.
Chat - 7. hét (hétfő 13:00-15:30 csoport)
Korlátozott

Elérhetőség feltétele: Hétfő 13:00-15:30 csoporthoz tartozik

Chat - 7. hét (kedd 08:20-10:50 csoport)
Korlátozott

Elérhetőség feltétele: Kedd 8:20-10:50 csoporthoz tartozik

Chat - 7. hét (kedd 11:00-13:30 csoport)
Korlátozott

Elérhetőség feltétele: Kedd 11:00-13:30 csoporthoz tartozik

Órai munka (7. hét)

Kiszolgálók alapvető beállítása (8. hét)
Gyakorló feladat - hoszt, hálózat vagy üzenetszórás? (1 pont)
A teszt a határidő lejártáig korlátlan alkalommal kitölthető.
Csomagkezelés
Alap hálózati infrastruktúra
Egy szerver alapvető beállításai
6. EXTRA feladat (2+1 pont)
Készítsen ábrát az otthoni számítógép-hálózatáról! Az ábrán jelöljön minden hálózatra csatlakozó eszközt, adja meg azok pontos
típusát, IP és MAC címét. A routerén jelölje annak külső és belső IP címét, a használt névszervereket és a router által kezelt DHCP
tartományt is. A feladatot valamilyen (hálózati) diagram készítésére használható alkalmazással készítse. A feladat teljesítéséért 2
pont jár (és ennyi is szükséges), a harmadik pont az ábra kiemelkedő vizuális megjelenésével szerezhető meg. Az elkészült ábrát
lehetőség szerint PNG vagy JPG formátumban adják le, de szüksége esetén PDF is használható.
Órai munka (8. hét)

Az SSH használata (9. hét)
Gyakorló teszt - cron, chrony (1 pont)
A teszt maximum két alkalommal tölthető ki a megadott határidőig. A legjobb eredmény számít, a pont megszerzéséhez legalább
83%-ot kell elérni.

Távoli elérés: SSH
Kulcs alapú SSH hitelesítés lépésről-lépésre
Gyakorló feladat - SSH bejelentkezés (1 pont)
A feladathoz két virtuális gépet (szerver és kliens) használjon. A hálózati beállításokban változtassa meg mindkét gép nevét úgy,
hogy az tartalmazza a saját Neptun azonosítóját, valamint ettől kötőjellel elválasztva az S (szerver) vagy a K (kliens) karaktert (pl.:
AHD3J2-S és AHD3J2-K). Valósítson meg 4.096 bites RSA kulcspáron alapuló bejelentkezést a kliensről a szerverre. A titkos kulcsot
védje jelszó, azonban a bejelentkezéskor ezt már ne kelljen megadni a felhasználónak. A megoldáshoz tartozzon konfigurációs
állomány, ami lehetővé teszi, hogy a bejelentkezés az ssh szerver parancs kiadása után (bármilyen további felhasználói input
nélkül) automatikusan megtörténjen. Készítsen képernyőmentést, amelyen egyaránt látszik az ssh szerver parancs és annak
kimenete is. Ügyeljen arra, hogy a promptban a fentieknek megfelelően beállított gépnevek jelenjenek meg. A bejelentkezéshez
használt felhasználónevet és a kulcsok nevét tetszőlegesen választhatja meg.
7. EXTRA feladat (2 pont)
Az rsync parancs többek között alkalmas arra, hogy a helyi gép egy könyvtárát egy távoli gépre szinkronizálja. A szinkronizáció
során mindig csak az új vagy módosított állományokat (vagy állományrészeket) másolja át, ezzel általában jelentős sávszélességet
megtakarítva. Komoly hibája azonban, hogy sem a hitelesítés folyamatát, sem az adatátvitelt nem titkosítja. Valósítson meg távoli
gépre történő adatmentést biztonságos módon az rsync és az SSH együttes használatával. A szinkronizáció egy script indításával
legyen elvégezhető, a hitelesítést SSH kulcsok segítségével végezze, a titkos kulcsot jelmondattal védje. A script futása során ne
kelljen semmilyen jelszót megadni. Természetesen az előző gyakorló feladat során megvalósított jelszó nélküli bejelentkezés
felhasználható a feladathoz! A gépeket az előző gyakorló feladatban megadottak szerint nevezze el. A beadott képernyőképen
legyen látható a script futásának kimenete (a teszteléshez csak néhány állományt tartalmazó mappát használjon) és tartalma
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(utóbbit a script futása után, cat-tel írja képernyőre). Az rsync esetében mindenképpen használja a -vv kapcsolót, hogy kimeneten
látható legyen az elvégzett tevékenység.
Órai munka (9. hét)

Tűzfalak, az iptables konfigurálása (10. hét)
Határvédelem, alapvető tűzfal beállítások (netfilter és előtétjei)
A netfilter alapjai, az iptables használata
Gyakorló feladat - iptables (1 pont)
A feladatban néhány iptables szabályt kell elkészíteni, majd a vonatkozó lánc tartalmáról képernyőmentést készíteni. A feladat
egyszer tölthető ki, melyre a feladat megkezdésétől számítva 30 perc áll rendelkezésre.
Gyakorló teszt - iptables (1 pont)
A teszt maximum három alkalommal tölthető ki a megadott határidőig. A legjobb eredmény számít, a pont megszerzéséhez
legalább 80%-ot kell elérni.
8. EXTRA feladat (2 pont)
Készítsen iptables tűzfal konfigurációt a mindennapi számítógép használati szokásainak figyelembevételével. Ha a mindennapi
munkája során nem Linuxot használ, tekintsen el attól, hogy adott alkalmazások esetlegesen nem lennének futtathatók Linux alatt, a
tűzfalat úgy állítsa be, mintha az egy platformfüggetlen megoldás lenne, ami probléma nélkül működne az Ön operációs
rendszerével is. A beállításokkal az INPUT, OUTPUT és szükség esetén a FORWARD láncokra szorítkozzon. Az elkészült
konfigurációról készítsen képernyőmentést, amely feltöltése mellett mindenképpen írjon magyarázatot is a megoldásához.
Amennyiben a konfiguráció nem férne el egy képernyőmentésen, a képeket egy állományba tömörítve töltse fel.
Órai munka (10. hét)

Összetett szabályrendszerek kialakítása az iptables használatával (11. hét)
Összetett szabályrendszerek - gyakorló feladat
Órai munka (11. hét)

Zárthelyi dolgozat II. (12. hét)
Második ZH (hétfő 13:00-15:30 csoport)
Elérhetőség tetszőleges feltétele:
Hétfő 13:00-15:30 csoporthoz tartozik
E-mail cím mezője értékű

Korlátozott

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 60 perc!
Második ZH (kedd 08:20-10:50 csoport)
Elérhetőség feltétele:
Kedd 8:20-10:50 csoporthoz tartozik
E-mail cím mezője nem értékű

Korlátozott

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 60 perc!
Második ZH (kedd 11:00-13:30 csoport)
Korlátozott

Elérhetőség feltétele: Kedd 11:00-13:30 csoporthoz tartozik

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 60 perc!
Melyik ZH-t szeretné javítani/pótolni? (hétfő 13:00-15:30)
Korlátozott

Elérhetőség feltétele: Hétfő 13:00-15:30 csoporthoz tartozik

Melyik ZH-t szeretné javítani/pótolni? (kedd 08:20-10:50)
Korlátozott

Elérhetőség feltétele: Kedd 8:20-10:50 csoporthoz tartozik

Melyik ZH-t szeretné javítani/pótolni? (kedd 11:00-13:30)

Korlátozott

Elérhetőség feltétele: Kedd 11:00-13:30 csoporthoz tartozik

Javítás, pótlás (13. hét)
JAVÍTÓ ZH I. (hétfő 13:00-15:30 csoport)
Elérhetőség tetszőleges feltétele:
Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói
azonosítómezője értékű Felhasználói azonosító
mezője
értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű
Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói
azonosítómezője ékű

Korlátozott

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 60 perc!
JAVÍTÓ ZH II. (hétfő 13:00-15:30 csoport)
Korlátozott

Elérhetőség feltétele: Felhasználói azonosító
mezője értékű A teszt

egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 60 perc!
JAVÍTÓ ZH I. (kedd 8:20-10:50 csoport)

Elérhetőség tetszőleges feltétele:
Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói
azonosítómezője értékű
Felhasználói azonosító
mezője
értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű
Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói
azonosítómezője értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói azonosító
mezője
értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű
Felhasználói azonosító
mezője értékű

Korlátozott

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 60 perc!
JAVÍTÓ ZH II. (kedd 8:20-10:50 csoport)
Elérhetőség tetszőleges feltétele:
Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói
azonosítómezője értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói azonosító
mezője
értékű

Korlátozott

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 60 perc!
JAVÍTÓ ZH I. (kedd 11:00-13:30 csoport)
Elérhetőség tetszőleges feltétele:
Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói
azonosítómezője értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói azonosító
mezője
értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű
Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói
azonosítómezője értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói azonosító
mezője
értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű
Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói
azonosítómezője értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói azonosító
mezője
értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű
Felhasználói azonosító
mezője értékű Felhasználói
azonosítómezője értékű Felhasználói azonosító
mezője értékű

Korlátozott

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 60 perc!
JAVÍTÓ ZH II. (kedd 11:00-13:30 csoport)
Korlátozott

Elérhetőség tetszőleges feltétele:

A teszt egyszer tölthető ki, a rendelkezésre álló idő 60 perc!
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Előszócska

Előszócska
Ezzel a könyvvel és testvéreivel az a célunk, hogy viszonylag tömören összefoglaljuk azokat az
információkat, amiket egy szabad szofvereket használó szakembereknek tudnia illik.
20/80. Mit akar ez jelenteni? Tapasztalatunk szerint a létező eszközöknek és információknak
csak egy kis része szükséges a mindennapok tipikus feladatainál. Igyekeztünk kiválogatni nektek
a tudásnak azt a 20%-át, ami az általában előforduló feladatok 80%-ánál elegendő lesz. Célunk ezen
elv alapján összeszedni, rendszerezni és átadni a leghasznosabb dolgokat. Hiába próbálnánk mindent elmondani – nekünk nincs időnk mindent leírni, nektek meg nincs időtök elolvasni. Ezért
sok minden kimarad. Ha úgy gondolod, hogy fontos, kimaradt vagy bővebben kellene beszélni
róla, szólj! Ha valami hibás, szólj! E-mail címünk: esz2k2@gmail.com. De ha írsz, légy türelemmel, valószínűleg 200 másik levél is vár még megválaszolásra. A továbbfejlesztés során minden
konstruktív javaslatot igyekszünk majd az anyagba építeni.
A tárgyalt megoldások és szabad szofverek legtöbbször több operációs rendszer alat is használhatóak. Amikor viszont operációs rendszer szintről esik szó (telepítés, csomagkezelés vagy finomhangolás), akkor ez most – népszerűsége miat – nálunk Linuxot jelent.
A könyvben időnként kérdéseket teszünk fel, de néha nyitva hagyjuk a választ. A cél: gondolkozz, olvass utána, használd az agyadat! Ha egy témát alaposabban meg akarsz ismerni, akkor
nincs mese, alaposabban utána kell olvasnod. Minden területnek megvannak a maga – tőlünk sokkal mélyebb ismereteket tárgyaló – szakkönyvei, előtük azért érdemes a mi összefoglalónkat elolvasni, mert ezekben – reményeink szerint – az adot terület esszenciája található. Ez alapján már
könnyebben eligazodsz majd a 6-700 oldalas, lényegesen kimerítőbb anyagokban is.
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Alapfogalmak: parancssor, grafikus
felület, munkakörnyezetek
A Linux rendszerekkel a legkülönbözőbb helyeken találkozhatunk: szuperszámítógépeken,
nagygépeken, szervereken, hálózati- és táreszközökön, asztali gépeken, notebookokon, ipari eszközökön, mobiltelefonokon, vagy éppen a hűtőszekrényen. Számos tekintetben azonos elemekből
építkeznek ezek a rendszerek, azonban a végfelhasználó mindezeket különböző felületeken éri el.
Ezen felületek közül kiemelkedik a parancssori felület, ami valamilyen formában minden gépen
elérhető, általában képernyőn és billentyűzetel, hálózaton, vagy soros vonalon keresztül.
A fogyasztói eszközök (PC-k, táblagépek, mobiltelefonok) általában grafkus felületen érhetőek
el. Ezen belül a PC-ken használt felületek alapeszköze az ablakozó rendszer, amely lehetővé teszi
azt, hogy egyidejűleg több alkalmazást futassunk, és azok közöt váltsunk. A táblagépek és a mobiltelefonok ezt a problémát máshogy oldják meg. Végül nem szabad megfeledkezni azokról az
eszközökről sem, amelyekre közvetlenül képernyőt nem csatlakoztatunk, hanem más perifériáikkal, egyedi módon kommunikálnak a felhasználóval.

A parancssor

1. ábra. Parancssori felület Debian 7 alat.
A parancssor interfész (command-line interface, CLI) a Unix eredeti felhasználói felülete, a mai
napig szinte minden rendszernek része. Ezen a felületen parancsokat gépelhetünk be, amelyeket a
parancsértelmező (shell) futat. Az alapbeállítás szerinti parancsértelmező a bash, de sokan kedvelik a csh-t, a ksh-t és a zsh-t is.
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A parancssori felületet számos módon érhetjük el. A grafkus felület nélkül telepítet Linux
rendszereken általában a gép indítása után a login alkalmazás fogad minket, amely felhasználónevünket és jelszavunk megadása után elindítja a parancsértelmezőt (1. ábra). (Ne ijedjünk meg, ha a
begépelt jelszavunk nem látszik, ez biztonsági okokból van így.)
Ez a felület egy virtuális terminál. Az elnevezés a nagygépes Unix rendszerek korából származik,
amikor a felhasználók soros vonalon, terminálokon keresztül csatlakoztak a géphez. Ez a felület
ennek „virtuális” megvalósítása a gépre kötöt megjelenítővel és billentyűzetel. Nem csak egy
ilyen virtuális terminált érhetünk el, általában hat ilyen vonalat érhetünk el (lásd még a Rendszerindítás című fejezetet), amelyek közöt az Alt+sorszám billentyűkombinációkkal válthatunk. Akkor is elérhetőek a virtuális terminálok, ha a rendszerünkön grafkus felület is fut: a
Ctrl+Alt+sorszám kombinációval.
A parancssori felületet rugalmassága lehetővé teszi azt is, hogy számos más módon csatlakozzunk hozzá. Gyakran érjük el hálózaton, az SSH protokollon keresztül (bővebben a Távoli elérés:
ssh című fejezetben). Lehetőségünk van a grafkus felületről is a gép parancssori felületét elérni,
amelyhez terminálemulátorra lesz szükségünk.

Grafikus felület
A grafkus felület napjainkig elterjedt megvalósítása az X11 keretrendszer. Ez egy kliens-szerver
felépítésű architektúra, amelyben a szerver vezérli a megjelenítőt, míg a kliensek az egyes alkalmazások, amelyek ablakokat kívánnak megjelentetni. A legtöbb esetben a kliens és a szerver egyazon helyen fut: a képernyő arra a gépre van kötve, amely az alkalmazásokat futatja. Ez a
felépítés azonban lehetővé teszi azt, hogy különböző okokból távol futó alkalmazásokat használjunk grafkusan.
Az X11 referenciaimplementációja az X.Org Server, amely egyben a legnépszerűbb is. A nyolcvanas évek óta számos örökséget magával hordó X11 szabványt több alkalommal igyekeztek kiváltani. A jelenleg is aktív törekvések a Wayland és a Mir.

Ablakkezelők, asztali környezetek
Az X11 keretrendszer szolgáltatásai korlátozotak, kényelmes grafkus felhasználói felület eléréséhez ablakkezelőre is szükségünk van. Számos választási lehetőségünk van, azonban a legnépszerűbb ablakkezelőket a még több szolgáltatást nyújtó asztali környezetek részeként érhetjük el.
Az asztali környezetek közti választás ízlés kérdése, azonban a legtöbb Linux-disztribúció döntöt egy-egy környezet mellet, amelyet kiemelten támogat.
A közelmúltig két nagy asztali környezet osztota meg a Linux-felhasználókat: a GNOME és a
KDE. Ezen kívül jelentős, egyszerűbb alternatíva az XFCE. Ezen a piacon jelent meg az Ubuntu új
felülete, a Unity, amely nagyrészt a GNOME alkalmazásaira támaszkodik.

GNOME
A GNOME az egyik legnépszerűbb asztali környezet. Számos disztribúció támogatja kiemelten
különböző változatait.
A GNOME 2 hosszú ideig egységes képet adot a különböző disztribúcióknak. A Red Hat Enter7
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prise Linux és a CentOS aktuális verzióiban, valamint a Mate projektben találkozhatunk vele.
A GNOME 3 gyökeresen megújítota a felhasználói felületet, amelyet már kevesebb disztribúció
fogadot el. Az alaptelepítés része például Fedora alat.

Egyéb rendszerek
A nagy asztali környezeteken kívül számos ablakkezelőt érhetünk még el, amelyeket a legtöbbször haladó felhasználók használnak. Kiemelhető két fő irány: a hagyományos lebegő ablakokat
használó minimalista ablakkezelők (stacking window manager, például Openbox, Blackbox), valamint a csempéző ablakkezelők (tiling window manager, például awesome, i3, xmonad).

Grafikus belépés
Ha számítógépünket indításától kezdve grafkusan szeretnénk használni, akkor egy bejelentkezéskezelőre (login manager) is szükségünk van. Ebből is számos alternatíva érhető el, azonban a
grafkus felületel érkező disztribúciók szintén leveszik vállunkról a választás terhét.
A bejelentkezéskezelők közül kiemelhető a GNOME-hoz kötődő GDM; a KDE részét képező
KDM; valamint a GDM kiváltására készítet Lightdm.
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Miért beszélünk egyáltalán
parancssorról?
A Linuxot ellenzők sok egyéb mellet rendszeresen hátrányként hozzák fel azt, hogy nincs egységes kezelőfelület, amin keresztül mindent – de legalábbis az adminisztrációs munka nagy részét
– könnyedén, egy-két katintás segítségével el lehetne végezni. Lehet a dolgot szépíteni, de fölösleges. Ma linuxos szerver üzemeltetése során nagy eséllyel lesz egy olyan pont, amikor a webböngészőn keresztüli adminisztratív eszköz nem elegendő, vagy az adot terjesztéshez elkészítet (nem
feltétlenül) webes adminisztrációs program egy adot feladatot már nem képes elvégezni – pl.
mert annyira nyakatekert dolgot szeretnénk megcsinálni, amire a szofver fejlesztői nem gondoltak. Ezt lehet felróni, de ha Linux kiszolgáló (vagy akár Linux munkaállomás) használatára vetemedik valaki, jobb ezt az elején tisztázni. Nem nagyon lehet megúszni a parancssort.

Bejelentkezés
Egy linuxos gép használatához a gépre be kell jelentkezni. Egy gépet elérhetünk közvetlenül a
gép előt állva (ülve) és hálózaton keresztül távolról is, illetve egy másik csoportosítás szerint
használhatjuk buta, karakteres felületen, vagy a mai rendszerekre jobban hasonlító grafkus felületen keresztül is (amely amúgy szintén lehet akár lokális, akár távoli elérés). Főleg karakteres felületű elérés esetén a bejelentkezéshez általában felhasználói név és jelszó szükséges – ezeket
eredendően a rendszergazda állítja be, akinek hagyományosan root a bejelentkezési neve. (Grafkus felületen sok esetben nem felhasználói nevünket kell megadni, hanem valódi nevünket kell
egy listából kiválasztani – de a hátérben a rendszer ilyenkor is felhasználói nevünkkel azonosít
minket.) Sikeres bejelentkezés után már dolgozhatunk is.

Alapparancsok
A továbbiakban hosszabb-rövidebb részekre lebontva elmagyarázzuk a parancssor használatának alapvető építőkockáit, amit aztán mindenki igényének megfelelően használhat. Szó lesz ezen
kívül néhány egyszerű, a napi használat során sűrűn előforduló, vagy ritkábban használt, de fontos egyéb eszközről is. Hozzáolvasni nem muszáj, de sok esetben kifejezeten javasolt.

A parancsértelmező
A Linux szellemi elődjének számító Unix rendszerekben az idők során eléggé sokféle parancsértelmező jöt létre, de a legtöbb Linux-terjesztés a bash névre hallgató (Bourne Again SHell)1 nevűt
adja alapból. Azaz, ha valamilyen módon karakteres felületű hozzáféréshez jutunk Linuxunkon 2,
szinte biztos, hogy ez a parancsértelmező indul el. A napi beszédben egyszerűen csak shellként
1 1. A név utalás a korai shellek közül legsikeresebbnek minősülő – kvázi szabványként elterjedt, Steve Bourne által
fejlesztet sh-ra (amit pedig Bourne-shellként szoktak emlegetni).
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szoktunk hivatkozni a parancsértelmezőre, bár létezik magyar nyelvű szakirodalom, amely a jóval
kevésbé elterjedt – de kétségtelenül legalább magyarnak tűnő – héj, vagy burok kifejezéssel hivatkozik erre az eszközre3.

Parancssor
Elsődleges feladata a különböző parancsértelmezőknek az általunk begépelt parancsnak és a parancstól és egymástól jellemzően szóközökkel, tabulátorokkal elválasztot opcióknak (módosítók)
és egyéb paramétereknek a feldolgozása, értelmezése; egyszerűbben az általunk begépelt utasításoknak a végrehajtása. A parancsokat egyszerűbb esetben az ENTER (soremelés) karakter zárja le.
A parancssor általános felépítése:
$ parancs [ -o -m --hosszú-opció] [ fájl | könyvtár | gép | felhasználó |
egyéb ]
# parancs [-om --hosszú-opció] [ fájl | könyvtár | gép | felhasználó | egyéb ]

A példákban a parancssor elején egy ún. prompt – a parancsra várás jele – áll, ezt begépelni sosem kell. Hagyományosan a $-jel azt jelenti, hogy tetszőleges felhasználó végrehajthatja az adot
parancsot, a #-jel pedig azt, hogy rendszergazda jogosultság kell a futatáshoz. A „-o” és „-m” opciók (rövid forma) és a „--hosszú-opció” a műveletet magát valamilyen formában befolyásoló ún.
módosító paraméterek. A rövid, egybetűs opciók többségében írhatók egyben is (mint a 2. példában), de hosszú formájukban megadva külön-külön kell írni őket. Az esetek többségében a módosítók megadási sorrendje nem számít – de erről minden esetben a konkrét parancs
dokumentációjában érdemes meggyőződni; viszont ajánlot a fent jelzet formában az egyéb paramétereket (pl. gépek, felhasználók, fájlok neve) a parancssorban az összes módosító után, a parancs végén megadni, és nem bekeverni az opciók közé.
Írhatunk egy sorba több, egymás után végrehajtandó utasítást is, ebben az esetben az egyes parancsokat a ; (azaz a pontosvessző) választja el egymástól:
$ parancs1 parm1 parm2 ; parancs2 parm3 parm4;parancs3

Mint látható, nem kell, de lehet a ; jobb- és baloldalán szóközöket írni, ezt általában az olvashatóság növelésére szokták használni. Fenti parancssorban először a parancs1, amikor befejeződöt a
futása, akkor parancs2, és amikor az is befejeződöt, akkor parancs3 indul el. (Pont ugyanúgy,
mintha a fenti három parancsot külön sorba írtuk volna.)

Néhány egyszerű parancs
Néhány egyszerűbb, a mindennapokban jól használható parancs :
exit
1 2. Ez lehet a gép karakteres konzolja, egy távoli SSH-hozzáférés, egy titkosítot csatornán keresztüli telnet-elérés
(titosítás nélkül a telnet erősen ellenjavalt), vagy akár a grafkus felületről elérhető, ún. terminál által nyújtot
hozzáférés.
1 3. Noha elvben egyetértünk azzal, hogy amit lehet, magyarul kell mondani, bizonyos esetekben kifejezeten
ellenségesen viszonyulunk néhány – jelenleg nem túl elterjedt – „magyarításhoz”. És noha az adot könyvek
írójának, fordítójának a szakmai munkáját nem akarjuk leszólni (nem is lenne miért), maradunk ennél a
megközelítésnél – ha számunkra is elfogadhatónak tűnik a magyar kifejezés, akkor azt, ellenkező esetben
kíméletlenül az angol nyelvű eredeti kifejezést használjuk.
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A parancsértelmező futását befejezi, bizonyos esetekben a teljes rendszerből való kijelentkezést
is jelent4. Interaktív shell esetén sokszor helyete egy üres sor elején a Ctrl-D billentyűkombináció
lenyomását használjuk ugyanerre a funkcióra.5 Ha már szóba került a kijelentkezésre is használható billentyűkombináció, még párat hadd említsünk meg: a Ctrl-C lenyomásával megszakíthatjuk
az éppen futó alkalmazást; ritkán szükség lehet ennek a durvább formájára, a Ctrl-\ (igen, a Control mellé a hanyat-törtvonalat kell nyomni); illetve meglehetősen kényelmessé teszi az életet, ha
rájövünk a négy „nyílgomb” funkciójára.
man parancsnév

A paraméterként megadot „parancsnév” használatát bemutató ún. kézikönyvlap megjelenítésére szolgál. Az egyik legfontosabb parancs, sajnos szeretik elfelejteni, hogy a linuxos parancsok általában elég jól dokumentáltak. Van egy rendszeresen elfelejtet funkciója: a kézikönyvlapokon
szereplő információkból a rendszer általában létrehoz egy speciális adatbázist, amely adatbázisban
kulcsszó alapon kereshetünk, ezzel sok esetben akkor is rátalálhatunk egy parancsra és dokumentációjára, ha magát a parancs pontos nevét nem is ismerjük. Erre szolgál a -k opció:
man -k kulcsszó

A dokumentációt hagyományosan fejezetekre bontják, az egyes fejezeteket pedig jellemzően
számokkal „nevesítik”. Normál (értsd: extra jogosultsággal nem rendelkező) felhasználók számára
elérhető parancsok dokumentációja az 1-es számú, a csak rendszergazdák számára elérhető parancsok pedig hagyományosan a 8-as számú fejezetben találhatók, elsősorban tehát az it található információk érdekesek (persze a közbenső fejezetszámok is léteznek, és az ot található információk
is hasznosak lehetnek). Ezt a fejezetszámozást azért is érdemes ismerni, mert szokás ezekre a dokumentációkra hivatkozni, a hivatkozás formája: man(1) – ami azt jelzi, hogy az egyes számú fejezetben szereplő dokumentációról beszélünk, méghozzá a man parancshoz tartozóról. A man
parancs meghatározot sorrendben keres a fejezetek közöt. Esetenként szükség lehet egyértelműsíteni, hogy nem minden, hanem csak egy meghatározot fejezetben szeretnénk keresni, ekkor
a parancsnak meg kell adnunk magát a fejezetazonosító számot is:
man 4 passwd

Mindegyik fejezet jól meghatározot részét írja le a rendszernek, hogy pontosan mit, az kideríthető az egyes fejezetekhez tartozó ún. intro kézikönyvlap elolvasásával. (Pl. man 4 intro és man 1
intro elolvasása után kitalálható, hogy a man passwd – ami amúgy a man 1 passwd paranccsal ekvivalens -, és man 4 passwd közöt mi a különbség.) Levelezőlistákon, fórumokon feltet kérdések
esetén meglehetősen gyakori az RTFM válasz – a rövidítés kifejtése: Read Tat F.. Manual 6 – azaz
Olvasd el azt a … kézikönyvet! Ez a velős „nemválasz” általában azt jelzi, hogy a kérdező a legalapvetőbbnek tekinthető lépést sem tete meg a probléma megoldása érdekében: még a dokumentációt sem olvasta el – ha megtete volna, megtalálta volna a választ 7. Ez a rövid kifakadás is
jelzi a fentebb már szereplőt: tessék elolvasni a dokumentációt, azért van. (Ha már rövidítés, elsősorban triviális hibák elkövetésekor kapható még a PEBKAC 8 válasz is – nem sokkal szebben utal
az elkövető hibáira.)
1 4. Ha karakteres felületen jelentkezünk be (a korábban emlegetet konzolos, vagy távoli: SSH/telnet), akkor az exit
jellemzően kijelentkeztet a rendszerből, ha grafkus felületről indítotunk egy terminálemulátort, akkor általában
csak az adot terminálablak bezárása történik meg.
1 5. Részletesebb információért olvasd el az stty parancs dokumentációját, és legalább az EOF beállítását (illetve a
többit is, ha a Ctlr-C, … is érdekel)
1 6. Maradjunk abban, hogy az F a Funny rövidítése (nem, nem az)
1 7. Gyakorlatilag az RTFM a lmgtfy.com internet-előti, pre-Google megfelelője
1 8. Problem Exists Between Keyboard and Chair – azaz a hiba forrása a billentyűzet és a szék közöt keresendő; gy.
k.: maga a műveletet végrehajtó (aki valószínűleg a kérdést feltevő) rontot el valamit

11

Miért beszélünk egyáltalán parancssorról?
Nagyon sok linuxos parancs fejlesztője a man helyet egy másik eszközt, az ún. info fájlokat
használja dokumentálásra. Ezért érdemes az info (esetleg pinfo) nevű parancsnak is utánanézni.
Átételesen ugyan, de már szerepelt a példában, így nézzük a következő fontos parancsot:
passwd

Ez szolgál a bejelentkezési jelszó átállítására. Rendszergazdák más felhasználók jelszavát is módosíthatják a passwd felhasználóinév forma használatával.
echo

Segítségével üzenetet jeleníthetünk meg; nyilván mindennapos munkánk során nem várjuk,
hogy a gép hülyeségeket fecsegjen (pláne utasításra), de pl. parancsfájlokban meglehetősen gyakori a használata.
clear

A parancs letörli a képernyőt.
date

A nyelvi beállítások függvényében az aktuális dátum, idő, időzóna információk megjelenítésére
szolgál.
who

Megmutatja, hogy az adot pillanatban kik vannak a gépre bejelentkezve, ők hol és mikor jelentkeztek be.

Záróakkord
Ez a jéghegy csúcsa, illetve az ot fagyoskodó hangya bal hátsó lába. Aki hatékonyan szeretne
Linux, Unix rendszerekkel foglalkozni, az lehetőleg minden parancsnak nézzen utána, de borzasztó címe ellenére olvassa el „A shell programozása minimalista megközelítésben” című részt is.
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Felhasználók és csoportok, Unix típusú
rendszer használata
Minden Linux rendszerben vannak felhasználók. Lehet, hogy csak egy – a rendszergazda -, ennek ellenére a fogalommal és az ehhez kapcsolódó információkkal tisztában kell lenni.
Egy felhasználóra a rendszer két különböző módon hivatkozhat: vagy bejelentkezési név (loginname, logname) alapján – ezt jellemzően valamilyen karakteres felületű bejelentkezéshez, különböző információk megjelenítéséhez használja a rendszer; vagy pedig egy nem-negatív egész szám,
egy egyedi felhasználói azonosító (angolul: user identifier, rövidítve UID) használatával. Ez utóbbit
használja a rendszer belül, az adatok tárolásakor, ellenőrzéskor. Hagyományosan a root bejelentkezési névhez tartozik a 0-s UID – ő a rendszer adminisztrátora; jellemzően mindenhez jogot biztosít, ha valaki root-ként tevékenykedik. (Általában az a jellemző, hogy a logname / UID
hozzárendelés kölcsönösen egyértelmű, de ritkán előfordul, hogy több bejelentkezési név mögöt a
valóságban ugyanaz az UID áll. Ez utóbbi nem javasolt beállítás.)
A felhasználókat csoportokba sorolják. A felhasználói csoportoknak szintén van neve, a csoportnév (groupname) teljes mértékig független a felhasználói névtől, bár jellemző, hogy vannak azonos nevű felhasználók és csoportok (és ha ez fennáll, nagy eséllyel a felhasználó tagja az azonos
nevű csoportnak). A csoportokat szintén számmal azonosítja a rendszer, ez a csoportazonosító (angolul group identifier, röviden GID). A 0-s UID-hoz (root felhasználó) hasonlóan létezik 0-s GID is,
szintén root (csoport)névvel9. Hagyományosan a 0-s csoporthoz tartozás extra jogosultságot biztosítot, ma ez többségében már csak csak extra konfguráció után érhető el.
A felhasználói és csoportnevek kiválasztása, az UID-ek és GID-ek kiosztása, a felhasználók csoportba sorolása a rendszergazda feladata. Ezek az adatok alapértelmezeten egy /etc/passwd és egy
/etc/group nevű kötöt formájú szöveges fájlban tárolódnak. A fájlok szerkeszthetők akár kézzel
is, az erre szolgáló vipw és vigr parancsokkal (csak óvatosan!), de léteznek parancssoros eszközök:
a felhasználók kezelésére a useradd/usermod/userdel parancshármas, míg a csoportok kezelésére a
hasonló nevű groupadd/groupmod/groupdel szolgál.
Linux használatához be kell jelentkezni a rendszerbe. Karakteres felületen ezt tipikusan a bejelentkezési név és a hozzá tartozó jelszó megadásával lehet megtenni, grafkus felületen ellenben
sokszor a felhasználókhoz tartozó valódi nevet tartalmazó listából választjuk ki a megfelelőt, esetleg nem is jelszóval, hanem egyéb módon (pl. ujjlenyomatal) azonosítjuk magunkat. Igazából
mindegy, hogy a nevünkre katintva, a fényképünket kiválasztva vagy bármilyen egyéb módon
„mutatkozunk be” a rendszernek, a hátérben az UID áll. Szintén a bejelentkezés során kapja meg
a felhasználó a különböző, a rendszergazda által beállítot csoportagságokat, illetve az ehhez tartozó jogosultságokat. Ezeket az információkat lekérdezhetjük az id parancs segítségével. (Szenilis
vagy tudathasadásos felhasználók azt is megkérdezhetik, hogy a rendszer őket milyen névvel látja,
erre jó a whoami parancs, illetve a nagyon hasonló who am i is. Ez utóbbi a bejelentkezet felhasználók listáját lekérő who parancs kimenetéből csak a ránk vonatkozó információt jeleníti meg.)
Amikor bejelentkezet felhasználóként csinálunk valamit a gépen, a bejelentkezéskor (indirekt
módon) kiválasztot UID határozza meg, hogy mit tehetünk a rendszerrel, ugyanis a jogosultságkezelés ezt (és esetleg a GID-et) ellenőrizve dönt, hogy valamit megtehetünk, vagy nem. Ha nincs
1 9. Egyéb UNIX, vagy UNIX-szerű rendszerben a 0-s csoportot szokták még system, vagy wheel névvel illetni
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jogosultságunk a művelet elvégzésére, a következőket tehetjük:
– kijelentkezés után más névvel (tehát más UID-dal) visszajelentkezünk, nyilván olyannal, akinek
van joga a művelet elvégzésére
– ideiglenesen azonosítót váltunk. Erre szolgál a su (superuser) parancs (illetve ha csoportjogra
van szükségünk, a chgrp – change group – parancs). Ha mást nem mondunk, a su parancs rendszergazda (root) felhasználóvá vált, de lehetőségünk van egyéb felhasználói név megadásával
más felhasználóvá „átváltozni”.
– ideiglenesen megszerezzük a szükséges jogosultságot. Ezt legtöbbször a sudo nevű paranccsal
tesszük. A su/chgrp parancspárossal ellentétben a sudo egyszerre biztosítja a felhasználói, illetve a csoportjogosultságok megszerzését. Előbbit a -u, utóbbit a -g opcióval kérhetjük. A sudo
hasonlóan a su-hoz, ha mást nem mondunk, akkor alapértelmezetként a root felhasználó jogait
biztosítja.
Fenti három lehetőségből Linux alat messze a sudo használata a legelterjedtebb. Annyira, hogy
pl. az Ubuntu terjesztés alapból nem is teszi lehetővé a root felhasználó bejelentkezését, vagy a su
parancson keresztüli root elérést.

A sudo használata
Amennyiben extra jogosultság kell egy művelet végrehajtásához, akkor a parancsot sudo parancs
paraméterek formában kell begépelni, pl.:

sudo ip addr add 10.10.10.10/24 brd + dev eth0
Első alkalommal a sudo megkérdezi a saját felhasználói nevünkhöz tartozó jelszót 10, és ha jól gépeltük be, akkor extra, rendszergazdai jogokkal végrehajtja a paraméterként megadot parancssort. Egy időzítő mechanizmus segítségével biztosítja, hogy ha a következő sudo parancsot nem
sokkal később gépeljük be, akkor ne kelljen újra jelszót gépelni. (A lejárati időt sokan indokolatlanul rövidnek tartják – általában 5-15 perc közöti értékre van beállítva; a rendszergazda ezt módosítani tudja a sudoers névre hallgató konfgurációs fájlban.) A sudo használata esetén a
végrehajtható parancsok (vagy akár a parancsok és a megengedet paraméterek) listája felhasználónként, vagy csoportonként szabályozható. Precízen beállítani a sudo-t nem könnyű, de használatával az amúgy UNIX és Linux rendszereken nem létező operátor 11 felhasználói kategória
megalkotható, és tényleg szeparálni lehet az egyes rendszergazdai jogosultságokat.
A sudo minden rajta keresztül végrehajtot műveletet naplóz, illetve ha valakinek nem sikerül az
azonosítás, vagy nem megengedet parancsot próbál végrehajtani, akkor erről azonnal fgyelmeztetőt küld a bekonfgurált módon (alapból e-mail a rendszergazdának). Ez eléggé eltér a su módszerétől, ahol a(z esetleg sikertelen) parancsvégrehajtás körülményei (ki, mit mikor stb.)
tárolódnak egy szöveges fájlban, amit egyéb eszközzel nekünk kell fgyelni.
Sok helyen a sudo konfguráció nincs túlbonyolítva, és adot felhasználó, vagy felhasználói csoport minden tagja számára minden hozzáférést engedélyeznek. Mivel a sudo -i vagy sudo -s, esetleg
a sudo su, netán a direkt sudo sh használata esetén már nem lesz nyoma a naplókban annak, hogy
pontosan mi is történt, ezt ilyen konfguráció használata esetén érdemes észben tartani.
110. A jelszókérés természetesen átkonfgurálható, vagy akár ki is kapcsolható
111. It most extra jogosultságokkal (pl. nyomtató alrendszer, hálózat stb. konfgurálása) rendelkező felhasználót (vagy
csoportot) értünk alata
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Egy kis extra: SELinux
Egyre több Linux-terjesztésben érhető el a SELinux névre hallgató hozzáférés-szabályozási rendszer. Komplex, nagy tudású eszköz, konfgurálása nem könnyű. Amiért it szerepel, az csak egy
apróság: SELinuxot használó környezetben ugyan változatlanul léteznek a fent tárgyalt UID és
GID fogalmak, de megjelent egy új, az ún. SELinux azonosító (SELinux identity). Mivel a SELinux
hozzáférés-szabályozásában ez játszik szerepet, ezért érdemes róla tudni, illetve legalább annyit,
hogy ha kell, lekérdezhető, hogy egy adot Linux-felhasználó milyen SELinux azonosítóval rendelkezik.
sudo semanage login -l

(Egyelőre ebben a könyvben nem tervezünk a SELinuxszal foglalkozni, komplexitása miat
ugyanis akár egy önálló könyvet is megérne.)
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Fájlok, könyvtárak, dzsóker karakterek
A parancsértelmező egyik nagyon hasznos szolgáltatása, hogy a parancssorban a fájlok nevét
minta segítségével is meg lehet adni. A minta megadásához használható karaktereket több különböző néven is emlegetik: helyetesítő karakterek, dzsóker karakterek, sőt az igen elborzasztó fájlnév metakarakter is feltűnik it-ot a szakirodalomban. Angol nyelven leginkább a „wildcard
patern” kifejezéssel illetik. Van viszont egy olyan kifejezés, amit használni ugyan nem fogunk, de
ismerni kell. Amikor a parancsértelmező az általunk begépelt parancssorban a lentebb tárgyalt karakterek helyetesítését elvégzi (azaz kicserél egy általunk adot mintát egy vagy több fájlnévre),
az a művelet a GLOBBING. („Egyszer volt, hol nem volt, valamikor a patintot kőkorszak idején,
volt egy program, amit úgy hívtak: glob. Feladata az volt, hogy …” Akit a dolog mélyebben érdekel, man 7 glob.)
A három dzsóker karakter:
– ??
A fájlnévmintában az adot helyen egyetlen tetszőleges karakter megadására használható. A rejtet fájlnevek nevének elején álló pont nem írható le mintával. (Más helyen álló pontok
helyet írhatunk kérdőjelet.) Ezen kívül is van kivétel: ez a karakter nem helyetesíti a fájlnévben a 0 kódú karaktert (C nyelvű megfogalmazásban: a ’\0’ karaktert) – némileg enyhítheti a
gyötrő hiányt, hogy elvi szinten ilyen karakter nem lehet fájlnév része. Hasonlóan nem helyettesíthető a fájlnévben szereplő törtvonal. Hozzáértők (vagy akik fgyelmesen előreolvasták a
fájlkezelés részt és emlékeznek, hogy volt róla szó) természetesen már tudják, hogy a / sem lehet része a fájl nevének – csak az elérési útal adot névben szerepelhet /. Mindenesetre egy
másik, kicsit gyakorlatiasabb megfogalmazás: elérési útal adot fájlnév esetén az egyes komponenseket elválasztó / karakter nem helyetesíthető dzsóker karakterrel. Nem csak a ?, de a későbbiekben taglalt karakterek egyike sem alkalmas a / helyetesítésére.
– [...]
A fájlnévmintában az adot helyen egyetlen karakter megadására használható, hasonlóan a ?-hez. Lényeges különbség, hogy míg a ? bármilyen karakter helyetesítésére alkalmas, a
[...] forma használatakor csak a zárójelek közöt felsorolt karakterek szerepelhetnek a fájlnév
adot helyén. Szintén nem lehet vele megadni a név elején álló pontot.
– [!...] Majdnem ugyanaz, mint az előző, csak éppen nem a felsorolt karaktereket, hanem azokon kívül minden egyéb karaktert jelent – persze a rejtetség jelzésére szolgáló név eleji pontot, vagy az elérési útvonal jelzésére használt törtvonalat így sem lehet mintával megadni.
–*
Bármilyen karaktersorozatot jelenthet. Hivatalosan: tetszőleges darabszámú tetszőleges
karakter – kivéve a név eleji pontot, meg az elérési útvonal /-ját.
Figyelmesebb olvasónak feltűnhetet, hogy voltak olyan kikötések, amelyek mindegyik globkarakter esetén szerepeltek:
– A rejtet fájlnevek elején álló pont – ellentétben a fájlnév bármely egyéb pontjával – nem írható le mintával.
– Akár abszolút, akár relatív elérési útvonallal adunk meg egy vagy több fájlnevet, az alkönyvtárak jelzésére szolgáló törtvonal ( / ) nem írható le mintával. Elérési útvonal használatakor tehát
az egyes komponenseket adhatom meg mintával, de a /-t ki kell írni. (Azaz a*b, vagy akár a?b
nem jelenti az a/b fájlt. Cserébe */*-ként már hivatkozhatunk rá – igaz, ha van másik, nem rejtet nevű alkönyvtár, és abban nem rejtet nevű fájl, azt mindet jelenti ez a minta.)
Nem hátrány tudatosítani magunkban, hogy a parancsértelmező a fájlnevek helyetesítését
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(mint egyébként az egyéb helyetesítéseket is), az általunk begépelt parancs elindítása előt hajtja
végre – következésképpen az elindítot parancs már nem fog róla tudni, hogy az eredeti parancssorban szerepeltek-e helyetesítő karakterek – a parancs már csak néhány fájlnevet lát. További
jól-jöhet-még információ, hogy a helyetesítés során a parancsértelmező a nyelvi beállításokban
meghatározot rendezési elvet követő ábécésorrendben adja át a helyetesítet fájlneveket. Jó tudni
azt is, hogy az egyes shellek beállítástól függő módon reagálnak arra, ha mi megadunk egy mintát,
de a mintára illeszkedő fájlnév nem létezik. Ilyenkor akár hibaüzenetet is kaphatunk a parancsértelmezőtől (és mellesleg ekkor nem hajtja végre a parancsot). Más parancsértelmezők, más beállítás esetén (ez a gyakoribb egyébként) mindenféle probléma nélkül odaadják a mintát az
alkalmazásnak, csináljon vele, amit akar. Ez utóbbi működésnek furcsa következménye is lehet.
Például ha egy nem üres könyvtárban kiadjuk a vi *.txt parancsot, akkor ha ot van néhány fájl,
amelynek illeszkedő neve van, akkor a vi szövegszerkesztő ezeket kezdi szerkeszteni. De ha a
könyvtár üres (vagy csak nincs benne txt kiterjesztésű fájlnév), akkor a vi megkapja ezt a paramétert, amit aztán a frissen létrehozandó nevének tekint, tehát ha írunk valamit a fájlba, majd
mentjük, akkor a kedves nevű „*.txt”-t hozzuk vele létre.
A követező példákban szokásunktól eltérően megint jelezzük a promptot. (És kivételesen tekintsünk el az ékezetes fájlnevektől. Ez it most példa, nem éles környezet.) :
$ ls -A12
.dió alma banán eper körte
narancs szilva
$ ls -d ????
alma eper
$ ls -d ??[mn]*
alma banán
$ ls -d [!abe]*
körte narancs szilva
$ ls -d *a
alma szilva
$ ls -d *r*
eper körte narancs
$ ls /ho*/*
/home/less /home/tanf1 /home/tanf2 /home/tanf3

112. Ha valaki nem értené kapásból. Az ls -A opciója ugyanúgy kiírja a rejtet fájlokat, mint az ismertebb -a, csak épp a
listából kihagyja a . és a .. bejegyzéseket. Fenti parancs amúgy kiírja az aktuális könyvtárban levő fájlok nevét.
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Fájlnevek
Linuxon az adatokat fájlnak nevezet struktúrákban tárolják. Az adatoknak nevük van, ezt használjuk az adat azonosítására, elérésére – ez a fájlnév. Ami viszont elsőre elég szokatlan, hogy
ugyanahhoz a fájlhoz nem csak egy, hanem több különböző valódi fájlnév, ún. hard link is tartozhat. Ezek a fájlnevek egyenrangúak, és csak az utolsó törlése esetén törlődik a fájl tartalma is a
fájlrendszerből. Linux alat a fájlok neve tetszőleges karaktereket tartalmazhat – és ebbe olyan
rondaságok is beletartoznak, mint szóköz, soremelés, vagy három darab pluszjel. Ráadásul a kisés nagybetűket megkülönbözteti. Noha elvi síkon nem okoz problémát ékezetes karakterek használata a fájlnevekben sem, időről időre találkozunk hibás, csak az angol nyelv ékezetelen betűire
felkészült programokkal, ezért ez ügyben óvatosságra intünk mindenkit, kifejezeten nem javasoljuk a használatát13. (Fájl nevében nem megengedet a C programozási nyelvben ’\0’ jelöléssel illetet, azaz a 0 kódú karakter, illetve mivel speciális szerepe van, ezért szintén nem lehet a fájl
nevének része a /. Az más kérdés, hogy – a később tárgyalandó – elérési útvonallal adot név már
tartalmazhat /-t.)
Noha pont is szerepelhet egy fájlnévben (akár több is), ennek ellenére van egy specialitása: azokat a fájlokat, amelyek neve pontal kezdődik, a rendszer a többi fájltól kicsit eltérően kezeli, elrejti14. Az ilyen fájlokat „rejtett fájl”-nak nevezik. (Elsősorban programok beállításait tartalmazó
fájlok, könyvtárak szoktak rejtetek lenni.) A fájlnévben nem különböztetjük meg a „kiterjesztést”,
de köznapi beszédben általában szokták érteni, ha valaki ezt a kifejezést használja 15.

Fájltípusok
A „fájl” egy gyűjtőfogalom, különböző fájltípusok léteznek. A legfontosabbak:
– közönséges fájl (ordinary fle) – egyéb operációs rendszert használók ezt szokták fájlnak nevezni; szöveget, képet, hangot, futatható program kódját (és í. t.) tároló struktúra. A közönséges fájl jele az ls parancs kimenetében: - (egy mínuszjel).
– könyvtár (directory) – egyéb rendszerben pl. mappa (folder) névvel illetik, szerepe szerint az
egyéb fájlok tárolására szolgál, segítségével ésszerű, logikus, fastruktúrájú hierarchiát építhetünk ki az adatároláshoz. Jele: d.

113. Pl. legutoljára az eléggé elterjedt ZIP formátumban futotunk bele abba, hogy egy meg nem nevezet nem szabad
operációs rendszer alat ZIP-be csomagolt német nyelvű fájlnevek eléggé sajátosan néztek ki Linuxon
kicsomagolás után (és még van jó pár ilyen jellegű rossz tapasztalatunk).
114. Igazság szerint csak a parancsértelmező, az ls parancs és a fájlkezelő programok rejtik el ezeket alapértelmezés
szerint, de ez bőven elég.
115. Vajon mi a kiterjesztése az alma.körte.szilva nevű fájlnak? (Hallgatólagos megállapodás alapján általában az utolsó
pont utáni részt tekintjük annak – de még egyszer hangsúlyozzuk, az operációs rendszer szintjén a
fájlnévkiterjesztés, mint fogalom, nem létezik.)
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– szimbolikus link (szimbolikus fájlnév, symlink, vagy sof link néven is emlegetik) 16 – olyan
fájltípus, amely egy másik fájl nevére hivatkozik17. Jellemző használat pl., amikor egy nagyon
hosszú elérési útvonallal elérhető fájlra hivatkoznak symlinken keresztül. 18 Jele: l.
Ezen a három fájltípuson kívül még négyféle létezik. Rendszergazdák számára fontos a következő kető:
– karakteres (vagy karakter speciális, character special) eszközfájl. Jele: c.
– blokkos (blokk speciális, block special) eszközfájl. Jele: b.
Nevükből sejthető, ezek a különböző hardverkomponensek, perifériák elérésére szolgálnak. Karakteres fájlok esetén azt feltételezzük, hogy a hardverrel egyszerű, „byte-okat írok-byte-okat olvasok” módon lehet kommunikálni, míg blokkos esetben az operációs rendszer pufereli az
adatokat, egyszerre nagyobb mennyiségű adatot küld, illetve fogad az adot eszközre/ről.
Az utolsó két fájltípusról nem árt tudni, de ritkán szoktak ilyeneket direktben piszkálni:
– cső (pipe) – Két, ugyanazon a gépen futó program közöti egyirányú adatcserére használt objektumról van szó. Két alfaja a névtelen (no-name, vagy unnamed pipe) és a névvel ellátot cső
(named pipe, FIFO). Nyilván csak az utóbbi látható valahol a könyvtárstruktúrában, azaz fájlként. Jele: p.
– socket (foglalat) – ez a csőhöz nagyon hasonló objektum, csak éppen kétirányú kommunikáció
folyhat egy socketen keresztül. Ebből is kétféle létezik. A régebben Unix domain, mostanság local domain néven emlegetet – mondjuk helyi. Ennek a fajtának a használatához a két programnak ugyanazon a gépen kell futnia. Ez a fajta az, amelyik látszik a könyvtárstruktúrában. A
második az ún. internet domain típusú (mondjuk úgy: távoli), ennek használatakor a két egymással kommunikáló programnak nem kell azonos gépeken futni, elég, ha hálózaton keresztül
látják egymást. Jele s.

Elérési útvonalak
A különböző fájlok a fentiek alapján könyvtárakban tárolódnak, a könyvtárakban alkönyvtárak,
abban al-alkönyvtárak, és így tovább. A struktúra tetején álló könyvtár neve gyökérkönyvtár
(root directory), és a / névvel nevezzük. Minden könyvtár tartalmaz két speciális nevű fájlt: . (aktuális könyvtár) és .. (szülőkönyvtár). Angol nyelvű dokumentációban sokszor dot és dotdot néven
szerepelnek. A . mindig azt a könyvtárat jelenti, amelyikben szerepel, a .. pedig a struktúrában
eggyel fölöte álló könyvtárat. A gyökérkönyvtárban levő fájlok19 neve pl. /tmp, /root, /vmlinuz. A
/.. kicsit speciális, hisz a gyökérkönyvtár fölöt nincs másik, így az szintén a /-t jelenti. Egy, a gyökérkönyvtár közvetlen alkönyvtárában levő fájl neve pl. /etc/passwd vagy /tmp/.X11 – és ezt lehet
folytatni, pl. /usr/share/doc/zfs/README. Ez az ún. abszolút elérési útal adot fájlnév, röviden abszolút név20. Az abszolút név egyértelműen arról ismerhető fel, hogy a root könyvtár nevével, azaz
/-rel kezdődik. Létezik egy ún. relatív fájlnév is, ebben az esetben az aktuális könyvtártól kezdve
116. egyike azoknak az elég fontos alapfogalmaknak, amelyekhez még nem találtunk frappáns magyar elnevezést. Még
a legjobbnak tekinthető „gyenge kötés/gyenge kapocs” is borzasztó.
117. azért nem „másik fájlra hivatkozik”, mert előfordulhat, hogy a symlink által hivatkozot fájl nem is létezik (esetleg
ideiglenesen nem elérhető)
118. noha elsőre eléggé hasonlítanak, a hard link és a sof link két nagyon különböző dolog
119. fájl, mint az összes fájltípus összessége, nem pedig mint közönséges fájl
120. Ilyenkor a gyökérkönyvtártól kezdve leírjuk, hogy a struktúra tetejétől indulva, milyen könyvtárakon keresztül
jutunk el az adot fájlig.
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nézzük az elérési útvonalat. Így jön létre a bin/ls (az aktuális könyvtár bin nevű alkönyvtárában levő ls nevű fájl) vagy a ../../lib/termcap (az aktuális könyvtár szülő könyvtárának szülő könyvtárában levő lib alkönyvtárban levő termcap nevű fájl) formájú név. Relatív név sosem kezdődik /-lal.
(Mind abszolút, mind relatív név esetén szerepelhet . vagy .. az útvonalban, de jellemzően inkább
relatív névben szokták használni.)

Könyvtárak kezelése
Bejelentkezés során mindig bekerülünk valamilyen könyvtárba. Ez az ún. sajátkönyvtár (HOME
directory). A könyvtárstruktúrában adot pillanatban elfoglalt helyünk neve pedig munkakönyvtár
(working directory), vagy aktuális könyvtár (current directory). (Bejelentkezéskor természetesen a
HOME lesz a munkakönyvtár.) A munkakönyvtár váltására szolgál a cd (change directory) nevű
parancs:
cd /tmp

Ha a cd parancsot paraméterek nélkül indítjuk el, visszakerülünk a HOME-ba. Aktuális helyünk
megjelenítésére pedig a pwd (print working directory) szolgál.
pwd

Ahol jogosultságunk van hozzá, ot módosíthatjuk a könyvtárszerkezetet is. Új könyvtár létrehozására szolgál az mkdir (make directory) parancs, egy üres könyvtár pedig törölhető az rmdir
(remove directory) paranccsal.
mkdir alma alma/körte
rmdir alma/körte alma

Nem-könyvtár típusú fájl, vagy nem üres könyvtár törlésére az rmdir nem használható.

Alapvető fájlkezelő parancsok
Egy közönséges fájl tartalmának megvizsgálására a cat parancs használható:
cat fájl1.txt
cat fájl1.txt fájl2.txt fájl3.txt

Mivel lehet, hogy a fájl túl hosszú, és a szöveg kiszalad a képernyőről, ezért speciális esetben
használhatóak a head és a tail parancsok. Előző a paraméterként megadot számú (alapértelmezés
szerint 10) sort írja ki a fájl elejéről, utóbbi ugyanígy, csak a fájl végéről.
head -8 /etc/passwd
tail -n 3 /etc/group

(Érdemes utánanézni a tail -f opciójának, illetve annak, hogy mit jelent, ha pozitív előjellel adjuk
meg a sorok számát.) Ha azonban tényleg a teljes fájl tartalmát szeretnénk megjeleníteni, akkor
érdemesebb valamely lapozóprogramot használni. Akik Unix környezetből jötek, azok a more,
akik eleve Linuxon szocializálódtak, azok viszont általában inkább a sokkal többet tudó less programot használják.
more /root/.profile
less /etc/profile
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A cat, head, tail, more, less parancsok majdnem minden fájltípus esetén használhatók a fájl tartalmának megjelentésére, de könyvtárak esetén nem. Fent szerepelt, hogy a könyvtárak „tartalma”
az egyéb fájlok (neve és néhány jellemzője). Könyvtárak listázására szolgál az ls nevű parancs. Paraméterek nélkül csak az aktuális könyvtárban (azaz a .-ban) szereplő fájlok nevét írja ki ábécérendben – de a rejtet fájlok a listában nem szerepelnek. Adható az ls-nek könyvtárnév paraméter,
akkor azt listázza az aktuális könyvtár helyet. Az ls az egyik legtöbb opcióval rendelkező linuxos
parancs, érdemes utánanézni. Fontosabb opciói:
– -a
all, azaz az összes fájl szerepel a listában, az ún. rejtet fájlok is
– -l
hosszú (long) lista, azaz a néven kívül a fájl egyéb jellemzői (tulajdonos, méret, módosítási dátum, stb) is szerepelnek a listában
– -t
módosítási dátum (és nem ábécérend) szerint rendezet lesz a lista
– -r
a rendezést megfordítjuk
– -d
nem a könyvtár tartalmát, hanem magának a könyvtárnak (az egyéb paraméterek segítségével meghatározot) jellemzőit listázza ki
Egy példa ls -la :
$ ls -la
total 202516
drwxr-xr-x 4
drwx--x--x 87
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 1
drwxrwxr-x 9
-rw------- 1
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 2
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 1

user
user
user
user
user
user
user
user
user
user
user
user
user
user
user
user
user

staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff

16384 dec
1 17:07 ./
36864 dec
1 16:00 ../
873999 nov
26 22:18 Alapfok_B1.mp3
616820 szept 27 15:50 asterisk-gui-2.1.0-rc1.tar.gz
4096 aug
1 14:56 Asterisk-hun/
7708280 okt
29 10:42 documents-2013-10-29.zip
1225947 nov
26 22:20 Drew_Barrymore_Is.mp3
48659368 nov
14 11:42 google-chrome-stable.deb
23049984 aug
25 08:53 Indiai képeskönyv_1.pdf
59656 nov
6 12:21 Kiosztas-v3.eml
136957 júl
10 13:46 novacom-linux-64.tgz
51387 febr 18 2013 oklevél.odt
8126464 szept 4 11:22 openwrt.bin
1933179 nov
26 22:19 Puppy_Love.mp3
2405 aug
29 09:36 rules.txt.gpg
2742993 nov
26 22:19 Ryanair_.mp3
4265 júl
12 15:22 slideshow.txt

Az egyes sorokban a következő információk láthatók: az első oszlopban a fájlok típusát 21 és alap
UNIX-jogosultságait22 látjuk, utána a fájlok hard linkjeinek számát, ezt követi sorban a fájl tulajdonosa, csoportulajdonosa, a mérete, a módosítási dátuma, végül a neve.

Másolás, átnevezés, …
Egy létező fájlról másolat a cp (copy) parancs segítségével hozható létre. Ha átnevezni, vagy a
könyvtárszerkezetben átmozgatni szeretnénk egy fájlt, akkor arra a mv (move) parancs szolgál. És
egy létező fájlhoz link (akár hard, akár sof) az ln (link) paranccsal hozható létre. A parancsok nagyon hasonló szintaxissal használhatók:
cp fájl1.txt fájl2.txt
121. a fejezet elején levő felsorolásban szerepelt, hogy mely fájltípust milyen karakter jelöl az ls parancs kimenetében
122. a jogosultságok értelmezése egy másik fejezetben található
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mv fájl1.txt /tmp/fájl3.txt
ln /tmp/fájl3.txt fájl2.txt /var/tmp
ln -s fájl2.txt fájl4.txt

Az első paranccsal másolatot készítünk az aktuális könyvtár fájl1.txt nevű fájljáról, ugyanide,
fájl2.txt néven. A következő parancsban ugyanezt a fájlt átmozgatjuk a /tmp könyvtárba és ugyanakkor új nevet is adunk neki. Ezt követően az átmozgatot fájlhoz, és az első lépésben készítet
másolathoz is csinálunk egy-egy hard linket a /var/tmp könyvtárban23. Mivel nem adtunk meg
mást, így az „eredeti” és a link fájlok ugyanolyan nevűek lesznek. Végül az utolsó parancs segítségével csináltunk egy szimbolikus linket fájl4.txt néven az első lépésben másolással létrehozot
fájl2.txt-hez.

Fájlok törlése
Fájlok törlésére az rm parancs használható. Hasonlóan az rmdir-hez, háklis a törlendőre, ez a parancs könyvtárakat nem hajlandó (alapértelmezeten) törölni. Legfontosabb opciói a „ -i” – ekkor
minden törlendő fájlra egyesével rákérdez; a „-f” – ez pont az ellentéte, ekkor nincs semmiféle
kérdés, fgyelmeztetés, töröl; végül a „-r”, aminek hatására végre hajlandó könyvtárakat is törölni
– ilyenkor az egész törésre megadot könyvtárfát kitörli.24
rm fájl1.txt
rm -r -i alkönyvtár

A második parancs a teljes törlendő könyvtárfa minden egyes bejegyzésére egyesével rákérdez
(és ha akár csak egyet is nem hagytunk törölni, a könyvtár maga megmarad – meg persze aminek
elutasítotuk a törlését).

Fájlok tömörítése
Egyes fájlokat tömöríthetünk, erre jó pl. a gzip nevű tömörítő (megfelelő opcióval híva, a kicsomagolásra is jó).
gzip próba.txt

Eredményeként a próba.txt bekerül a próba.txt.gz nevű tömörítet fájlba, majd az eredeti fájl törlődik!
gzip -d próba.txt.gz

Ez kitömöríti az előző fájlt (és a tömörítet verzió törlődik).
Ha viszont több fájlt szeretnénk egybecsomagolni, általában a tar nevű eszközt használják. Ez
alapértelmezeten nem tömörít, de megfelelő opcióval indítva, fenti gzip25 segítségével a végeredményként előálló archívumot betömöríti.
tar cf kimenet.tar ezt.txt meg-azt.txt meg-amazt.txt

A paraméterekben szereplő három darab szöveges fájlt csomagolja egybe, a kimenet.tar fájlba.
tar tvf kimenet.tar

Kilistázza az archívumban szereplő fájlok nevét (és a „v” opció megadása miat a fájlok egyéb jel123. ez a művelet csak abban az esetben fog sikerülni, ha a forrás és a célfájlok ugyanabban a fájlrendszerben vannak
(lásd a hátértárakról szóló fejezetet)
124. klasszikus beavatásnak számít kezdő rendszergazdát rábeszélni, hogy adja ki az „rm -rf /” parancsot
125. persze más tömörítőt is beállíthatunk
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lemzőit is):
tar xf kimenet.tar meg-amazt.txt

Az archívumból egyedül a „meg-amazt.txt” nevű fájlt csomagolja ki.
Elsősorban különböző rendszerek közöti adatcsere esetén lehet érdekes, hogy egyéb operációs
rendszerek elterjedtebb tömörítőprogramjai általában Linux alat is elérhetők (ritkábban csak a
kitömörítő): a ZIP, ARJ, RAR fájlok kezelhetőek.

Fájlkeresés
Sűrűn előforduló igény valamilyen fájljellemző alapján megkeresni a fájlokat. Erre szolgál a find
parancs. Most szólunk, a find önmagában nem képes a fájl tartalma alapján keresni – arra a grep
família parancsai szolgálnak. (Részletesebb leírás a „Szabályos kifejezések” c. részben.) A find-dal
tehát tartalmon kívül egyéb jellemzők alapján szokás keresni:
– tulajdonos
– csoportulajdonos
– vagy pont ellenkezőleg, ismeretlen tulajhoz/csoporthoz tartozó fájlok
– méret alapján
– módosítási dátum alapján
– stb.
A hagyományos Unix rendszerekben levő find kétféle paramétert vár:
– hol keressen
– milyen feltételek alapján keressen
A Linuxokon elterjedten használt find verzió annyiban tér el, hogy az első elhagyható. Ha tehát
nem adjuk meg a keresés helyét, akkor az aktuális könyvtárban indul a keresés, és ebben, és ennek alkönyvtárában keres. Ha máshol akarunk kerestetni, akkor egyszerűen adjuk meg annak
(azoknak) a könyvtárnak a nevét, ahol keresni szeretnénk.
A feltételek általában egy kötőjellel kezdődő rövid kifejezésből és legtöbbször a hozzá tartozó
paraméterből állnak. A fenti lista immár fnd-nyelven:
– -user team5
– -group staf
– -nouser / -nogroup
– -size +10M
– -mtime -7
Amennyiben több feltételt adunk meg, minden feltételnek teljesülnie kell. (Ha nem ezt szeretnénk, akkor zárójelekkel, és speciális logikai operátorokkal írhatjuk elő az igényeinket.) Példa:
find / -nouser -o -nogroup

Minden olyan fájl kilistáz, amelynek ismeretlen tulajdonosa, vagy ismeretlen csoportulajdonosa
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van.26
find /home -atime +365 -size +1M

Az atime az ún. access time – az utolsó olvasás ideje. Azaz a felhasználók könyvtárában keressük
azokat a fájlokat, amelyekhez egy éve nem nyúlt senki, és 1 MB-nál nagyobbak. A megtalált fájlok
nevét a find alapból kiírja a szabályos kimenetre, de a -exec vagy a -ok segítségével tetszőleges parancsot is indíthatunk.
find . \( -name \*.bak -o -name \#\* \) -exec mv {} /kuka \;

Fenti parancsban a sok rep-jel azért kell, mert a shell elől el kell takarni az ot található speciális
karakterek jelentését. A zárójelekkel a kétféle névkeresést fogtuk össze: akár .bak-ra végződik egy
fájl neve, akár #-karakterrel kezdődik, a műveletet végre szeretnénk hajtani. A végrehajtandó parancs pedig a megtalált fájlokat egyesével átmozgatja a /kuka nevű könyvtárba. Sajnos a példa
több sebből vérzik.27 Képzeljük el, hogy nem a különböző szövegszerkesztők által létrehozot mentési fájlokat teszem ezzel a paranccsal „kukába”, hanem az általam fontosnak minősítet adatokról
mentést szeretnék készíteni. Fontos dolgaimat minden esetben Fontos-* néven nevezem el, és készítek hozzá egy *.md5 ellenőrzőfájlt is. És természetesen nem átmozgatom, hanem másolatot készítek egy erre a célra fenntartot RAID-tömbre, amit a /backup alá csatolok fel. Azaz a parancs
erre változik:
find . \( -name \*.md5 -o -name Fontos-\* \) -exec cp {} /backup \;

A lábjegyzetben szereplők miat ez sajnos minden, csak nem biztonsági mentés. Aki szerint ez
így jó, az inkább olvassa el a Mentés fejezetet.

126. Azaz a fájl metaadataiban (inode) szereplő UID- vagy GID-értékhez nem tartozik felhasználónév / csoportnév a
rendszer adatbázisában
127. Legalább kétféle elég súlyos logikai hiba van benne (és egy, a teljesítmény szempontjából nem szerencsés
megoldás), ezért kérjük, ne próbálkozz meg ezt élesben használni! Megvannak a hibák? Ha nem, olvasd el a
következő oldalon a magyarázatot!
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1. hiba: mivel a mv és a cp (sőt az ln is) működés szerint
cp ./a/b/c/d /backup

/backup/d nevű fájlt hoz létre (amennyiben a „/backup” létező könyvtár neve), ebből következik,
hogy ha egy későbbi könyvtár esetén
cp ./x/y/d /backup

lenne a végrehajtandó parancs, ezzel az utóbbi fájllal már felülírnánk az első lépésben „mentési”
céllal odamásolt fájlt.
2. hiba: Ha valami szórakozot pillanatunkban ezt a / könyvtárban állva adnánk ki, akkor amikor
a find épp a /backup könyvtárban jár, akkor a cp egy fájlt önmagára szeretne másolni, ami nem
biztos, hogy jó ötlet. A Linuxokban levő cp észreveszi a hibát, tehát nem lesz adatvesztés, de etől
függetlenül ekkora logikai hibát nem jó véteni.
3. hiba: Ez valójában csak erőforrás-pazarlás, de mindegyik fájlhoz új példány cp (mv) parancs
indul, holot ezek több fájlnevet is elfogadnak. Ezen hiba kiküszöbölésére szokták az xargs nevű
parancsot javasolni „find … | xargs cp” formában, de az általános esetől eltekintve ezt épp a find is
tudja:
find . \( -name \*.md5 -o -name Fontos-\* \) -exec cp {} /backup +

A változás a find -exec paraméterének végén látható, ahol a \; helyet + jel áll. Jelentése: annyi
paramétert gyűjtsön egybe, amennyit csak tud, és nem minden fájlra egyesével, hanem sok paramétert összegyűjtve futassa le a parancsot.
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Klasszikus UNIX-szerű jogosultságok
A Linux rendszerek alapszintű jogosultságkezelése a UNIX-ból származik, és meglehetősen egyszerű. Felhasználók és fájlok egymáshoz való (tulajdon)viszonyán alapul. Minden fájlnak van
egyetlen tulajdonosa (ezt egy UID reprezentálja a rendszerben), és egyetlen ún. csoportulajdonosa (ezt pedig egy GID). Ezek a jellemzők a fájl létrehozásának pillanatában állítódnak be, de utólag
módosíthatók (chown, chgrp parancsok.) Ezek az információk az „ls -l” paranccsal lekérdezhetők.
Minden felhasználó minden bejelentkezése során automatikusan megkapja a hozzá kiosztot
egyetlen felhasználói azonosítót (UID), és a neki kiosztot egy vagy több csoportazonosítót (GIDeket) a rendszertől. (Ezeket a rendszergazda állítja be akkor, mikor a felhasználót beilleszti a rendszerbe. Utólag is neki van joga ezeket változtatni.) A felhasználó bizonyos feltételek teljesülése
esetén, ideiglenes jelleggel megváltoztathatja a felhasználói azonosítóját ( su, sudo parancsok) illetve a csoportagságát (newgrp parancs)28. A felhasználó ID információi pedig az „id” nevű parancscsal kaphatók meg.
Végül pedig amikor valaki (valami) elindít egy programot, a futó program, azaz folyamat (process) örökli az elindítója jogait – technikailag a felhasználói és csoportazonosítóját 29 (azaz az UID
és GID információkat). Ez szintén lekérdezhető, pl. a „ps -eo user,group,cmd” paranccsal.
A felhasználók tevékenységük során jellemzően fájlokhoz nyúlkálnak. Például amikor valaki kiadja a cat /etc/passwd parancsot, akkor első lépésként meg kell keresni a cat parancsot tartalmazó
fájlt a PATH környezeti változó által meghatározot könyvtárakban (ehhez ezekhez a könyvtár típusú fájlokhoz kell keresési jog), utána programként el kell indítani a /bin/cat fájlban található kódot (ehhez a fájlra kell futatási jog), ha ez sikerült, akkor a cat folyamatnak meg kell keresnie a
/etc/passwd nevű fájlt (ennél a pontnál megint keresési jogok szükségesek a különböző könyvtárakhoz), végül olvasásra meg kell nyitni a fájlt (amihez szintén jog – most épp olvasási – kell).
Már csak az a lépés van hátra, hogy a beolvasot adatokat meg kell tudni jeleníteni a kijelzőn –
ehhez persze a kijelzőt reprezentáló fájlhoz kell valamilyen – nyilván írási – jog.
Fenti példákból szépen körvonalazódik a Linuxokon létező jogosultságok köre:
– olvasási jog, jele r (read)
– írási jog, jele w (write)
– futatási jog, más néven keresési jog, jele x (execute)
A felhasználókat 3 kategóriába soroljuk.
– Van a fájl mindenkori tulaja (jele u, mint user)
128. Fentiek miat megkülönböztetünk valós UID-ot (real UID, RUID) és hatásos UID-ot (efective UID, EUID). Az első
az, amit a bejelentkezéskor oszt ki a rendszer, a második, amire változik a sudo/su hatására. Hasonlóan létezik
RGID és EGID is.
129. És rögtön el is érkeztünk az első kivételig. Az ún. setuid vagy setgid beállítások esetén a létrejövő folyamat nem az
őt indító felhasználótól, hanem a programkódot tartalmazó fájltól örökli a jogosultságokat (illetve az UID/GID
értékeket).
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– Vannak a fájl csoportjába tartozó felhasználók (g, mint group)
– És van az összes többi felhasználó (o, mint other)
Külön van meghatározva a tulaj joga, etől teljesen függetlenül a csoporthoz tartozók joga, és a
„maradék” felhasználók joga. Az ellenőrzés is ebben a sorrendben történik:
– Elsőként azt ellenőrzi a rendszer, hogy a fájl tulaja akar-e csinálni valamit. Ha igen, akkor a tulaj jogai határozzák meg egyedül, hogy a művelet elvégezhető-e. (Ebben az esetben a csoport és
egyéb kategóriák jogai nem számítanak, azt a rendszer már nem is vizsgálja.)
– Ha nem a tulaj tevékenykedik, másodikként azt vizsgálja a rendszer, hogy csoportag akar-e
valamit csinálni. Ha igen, akkor a csoportjogok döntenek egyedül. (Azaz már nem vizsgálja a
rendszer az egyéb felhasználók jogait.)
– Ha a művelet végrehajtója nem a fájl tulaja, és nem is tagja a fájl csoportjának, akkor az egyéb
felhasználókra vonatkozó jogosultságok döntenek.
Fentiből az a kicsit furcsa helyzet is következik, hogy akár az is előállhat, hogy a csoportagoknak vagy épp az egyéb kategóriának több joga van, mint a tulajnak.
Az egyes jogosultságok az egyes fájltípusokon némiképp eltérően működnek. Az olvasás és az
írás jogok a legtöbb fájltípusnál egyértelműek, általában az adot típusú fájlban elérhető adatok elérhetőségét vagy módosíthatóságát jelentik. A futatási/keresési jog csak közönséges és könyvtár
típusú fájlokon jelent egyáltalán valamit.

jogok olvasás (read)
------------------------fájltípusok

írás (write)

futtatás(execute) /
keresés(search)

közönséges fájl (-)

amit a neve mond

amit a neve mond

programként
elindítható

könyvtár (d)

megnézhető a
tartalma (ls, de -l
opció már nem); a
benne levő fájlokhoz
csak ezzel a joggal
nem férhetünk hozzá

létrehozható,
átnevezhető,
törölhető (!!!) benne
fájl

be lehet lépni (cd),
ismert nevű fájl
jellemzője
lekérdezhető (ls -l
fnév), ismert nevű
fájlhoz hozzá lehet
férni (ha a fájl saját
joga engedi)

symlink (s)

---

---

---

karakteres eszköz
(c)

amit a neve mond

amit a neve mond

---

blokkos eszköz (b)

amit a neve mond

amit a neve mond

---

cső (p)

amit a neve mond

amit a neve mond

---

socket (s)

amit a neve mond

amit a neve mond

---
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A táblázatban a „---” azt jelenti, hogy azokat a jogokat a rendszer nem értelmezi 30. Fentiekből talán a könyvtárak jogainak értelmezése a legnehezebb. Nézzük kicsit részletesebben:
Ha egy könyvtáron csak olvasási jog szerepel (és a keresési jog nem), akkor ls-sel listázható a
benne levő fájlok neve. De más információ a fájlokról nem kapható meg, azaz az „ ls -l” már hibát
ad vissza, vagy nem használható olyan ls opció (pl. „-t”, dátum szerinti rendezés), amely ezen
egyéb információkat használná fel. Ami a kellemetlenebb, ha csak olvasási jogunk van egy
könyvtárra, a fájlok nevét látjuk (de már típusát nem), és nem is férhetünk hozzá a fájlhoz (függetlenül az általunk egyébként nem látható fájlengedélyektől). Azaz akár az is lehet, hogy magához a fájlhoz lenne jogunk hozzáférni, de a fájlbejegyzést tartalmazó könyvtár joga megtagadja
ezt a hozzáférést.
A könyvtár keresési joga pedig azt teszi lehetővé (azaz ha csak az x jog adot, és az r jog nem
adot), hogy az ismert nevű fájlokról31 megkaphassam a bővebb információkat („ls -l”); vagy épp
használhassam ezeket a bővebb információkat („ls -t”); vagy ezen információk felhasználásával
megpróbálhassam elérni a fájlokat (futatni, olvasni, írni) – amihez viszont már magának a fájlnak
a saját joga szintén szükséges. Ezen kívül könyvtár keresési joga teszi lehetővé az adot könyvtárba belépést (azaz kiadható a cd/dir parancs, és még sikerülhet is).
Könyvtár írási joga pedig biztosítja a könyvtár módosíthatóságát, amibe sokak számára igen váratlan és fájdalmas módon azt is jelenti, hogy egy fájl törlése nem a fájl saját jogain, hanem a fájlbejegyzést tartalmazó könyvtár írási jogán múlik (amúgy a törléshez a könyvtár keresési joga is
szükséges).

chmod
A jogosultságok beállítása a fájl mindenkori tulajdonosának hatásköre (illetve a rendszergazda –
root felhasználó – szintén módosíthatja azokat). A parancs használata egyszerű:
chmod JOGOK fájl1 fájl2 ...

Két módszer létezik a jogok megadására:
– numerikusan
– szimbolikusan
írhatjuk le a jogokat.
A numerikus forma a nehezebb. Minden jog egy számérték:
–r=4
–w=2
–x=1
Meghatározzuk, hogy az egyes felhasználói kategóriák (tulaj, csoport, egyéb), pontosan milyen
jogokat kapjon. A megkapandó jogok számértékét minden kategóriára külön-külön összeadjuk, és
mintha a kategóriák helyi értéket jelentenének, leírjuk az így kapot számot. Hátulról előrefelé
130. Ez szerepel a dokumentációban például a szimbolikus linkről: „a chmod soha nem módosítja a szimbolikus linkek
engedélyeit, a chmod rendszerhívás nem tudja módosítani az engedélyeket. Ez nem probléma, mivel a szimbolikus
linkek engedélyei soha nincsenek használva”.
131. Onnan ismert, hogy valahogy a tudomásomra jutot, vagy éppen kitaláltam (de nem úgy, hogy „ ls *” – ez
utóbbihoz olvasási jog kellene).
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szokták megadni, azaz a legutolsó számjegy az egyéb kategória jogait írja le, az utolsó előti számjegy a csoportjogokat, hátulról a harmadik szám pedig a tulaj jogait 32. Tehát az előzőek alapján a
chmod 751 fájl.bin

parancs az egyéb felhasználók számára 1 (azaz x), a csoportagoknak 5 (azaz 4+1, tehát r és x),
míg a tulaj számára 7 (4+2+1, azaz r, w és x) jogokat biztosít a fájl.bin-hez. Azaz mindenki futathatja programként az adot fájlt, a tulaj és csoportagok olvashatják is, míg a tulaj számára adot
az extra módosíthatóság.33
Másik forma a jogosultságok beállítására az ún. szimbolikus forma. A felhasználói kategóriákat
és a jogokat betűkkel jelöljük (pont azokkal, amiket korábban is használtunk):
Felhasználók:
– u = user, azaz a tulaj
– g = group, azaz csoportagok
– o = other, azaz a „maradék”, mindenki más
– a = all, azaz mindenki, a fenti három együt, egyszerűbben írva
Jogok:
– r = read, olvasás
– w = write, írási, módosítási jog
– x = execute/search, futatási, keresési jog
Mivel a szimbolikus forma (a numerikussal ellentétben) erre is lehetőséget nyújt, ezért van egy
harmadik tag. Milyen jellegű legyen a módosítás?
– = = jelentése, a bal oldalon álló felhasználói kategória pontosan a jobb oldalán álló jogokkal fog
rendelkezni a sikeres művelet-végrehajtás után
– + = a bal oldali felhasználókategória a meglevő jogaihoz pluszban megkapja a jobb oldalon álló
jogokat (az nem baj, ha ezek a jogok már eleve adotak)
– - = a bal oldali felhasználókategória meglevő jogaiból a jobb oldalon álló jogot elvesszük, az
neki a sikeres végrehajtás után már nem fog a rendelkezésére állni (és ekkor sem gond, ha eredetileg sem volt neki)
Fentiekből legalább egyet, vagy vesszővel elválasztva többet is megadhatunk a chmod parancsnak a jogosultság állításához:
chmod u+w,go-x fájl.bin

Azaz a tulaj írási jogot fog kapni, míg mindenki mástól elvesszük a futatási jogot. Vagy a numerikus formabeli példa:
chmod u+rwx,g=rx,o=x fájl.bin

(Annyit módosíthatnánk, hogy a tulajnál is egyenlőségjelet írunk, de szimbolikus formában a kívánt eredményt valószínűleg csak ennél bonyolultabban tudnánk beállítani.)
Természetesen nem kell mindig mindenki jogait állítani,
132. Van három speciális bit, amiket szintén a chmod-dal lehet állítani, és szintén az „ls -l”-ben látszanak. Ennél a
numerikus megadásnál ezek szerepelhetnek a hátulról a 4. számjegyen.
133. Mindez csak részben igaz a futathatóságra: héjprogramok (shell script) futatásához az olvasási jogra is szükség
van a futatási jog mellet: nem véletlenül, mivel ezek olyan szövegfájlok, amelyek tartalmát a parancsértelmező
fogja értelmezni, ha meg tudja őket nyitni olvasásra.
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chmod u+w fájl.bin

csak a tulaj jogait bántja, a többihez hozzá sem nyúl.

chown
Mint elhangzot, a mindenkori tulaj és csoportagok más jogokkal rendelkeznek. A tulajdonos
megváltoztatható, ez ma Linux alat általában rendszergazdai hatókör 34. Erre szolgál a chown
(change owner) parancs:
chown team5 fájl.bin

Innentől a team5 felhasználó lesz a tulajdonos (és neki lesz joga pl. a jogosultságokat átállítani).
Mivel a fájl atól marad ugyanabban a könyvtárban, ahol eddig volt, szerencsétlen helyzetben ez
ahhoz is vezethet, hogy a tulaj a tartalmazó könyvtár jogai miat nem fér hozzá a tulajdonában levő fájlhoz.

chgrp
Ezzel a csoportulajdonos állítható át: ezt a mindenkori tulaj és a rendszergazda változtathatja
meg. (A tulaj csak olyan csoportok tulajdonába adhatja át a fájlját, amely csoportnak ő maga is
tagja.)
chgrp staff fájl.bin

Immár a staf nevű csoport tagjaira vonatkoznak a csoportjogok.

umask
Az előző parancsok (chmod, chown, chgrp) már meglevő fájlok jellemzőinek átállítására alkalmasak. De milyen módon állítódnak be ezek a jellemzők a fájl létrehozásának pillanatában?
– tulajdonos: a fájl a létrehozó tulajdonába kerül
– csoport:
a fájl a létrehozó éppen aktuális csoportjának tulajdonába kerül (az aktuális csoport az id parancs kimenetében a gid érték, illetve a groups parancs kimenetében látható első
érték)35
– jogosultság: a fájl létrehozásakor a jogosultságot az ún. umask parancs segítségével lehet állítani
Az umask használata

Amikor egy alkalmazás létrehoz egy fájlt (típusa lényegtelen), egyútal azt is megmondja az operációs rendszernek, hogy milyen jogokat szeretne adni ennek a fájlnak. A megadot jognál létrehozáskor nem lesz több, ez a maximum. (De utólag a fent tárgyalt chmod-dal módosítható.)
Viszont ezt az alkalmazás által eldöntöt maximumot csökkentjük az umask értékével. Az umask
134. Létezik rendszer, ahol a jelenlegi tulaj átadhatja másnak – persze mivel onnantól nem ő a tulaj, ezzel óvatosan kell
bánni
135. Ha a könyvtáron be van állítva az ún. setgid-bit, akkor a csoportot a fájl a könyvtár csoportját örökli.
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paraméter nélküli futatáskor kiírja a jelenleg érvényben levőt, pl:
$ umask
0002

Jelentése a korábbi táblázat alapján: az alkalmazás által a fájl létrehozásakor javasolt jogokból
mindenképpen el kell hagyni az „egyéb” felhasználói kategória írás jogát, azaz ha az alkalmazás
pl. „rw-rw-rw-” jogokkal hozta volna létre a fájl, a végeredmény „rw-rw-r--” lesz.
Az umask-ot paraméterrel indítva, a továbbiakban létrehozandó fájlokra vonatkozó korlátot állítjuk be, pl:
umask 027

azt mondja, hogy a csoportagoktól letiltjuk az írás jogot, egyéb felhasználóktól pedig minden jogot, azaz az előző példa alapján létrejövő fájl jogai „rw-r-----”-re változnának.

Speciális jogosultságkezelés
Attribútumok
Az EXT[234] fájlrendszerek rendelkeznek egy sajátos lehetőséggel, a fájloknak ún. atribútumokat lehet beállítani. Az atribútumok kezelésére szolgál az lsattr és a chattr parancsok. Előzővel lekérdezni, utóbbival beállítani lehet az atribútumokat. (A beállításhoz rendszergazda jogosultság
szükséges.)
$ lsattr fájl
-------------e- fájl

A fenti kimenetben látható, hogy az „e” atribútum van beállítva (ez majdhogynem egyenes következménye a fájlrendszer belső működésének, így ezt kapcsolni sem lehet.)
$ chattr +a fájl1.txt
# append-only
$ chattr +i fájl2.txt
# immutable (semmilyen módon nem
módosítható/törölhető)

A fenti parancsokban szereplő „a” atribútum jelentése: a fájl nem írható fölül, de hozzáírni lehet. Azaz pl. egy echo valami > fájl1.txt (átirányítás felülírással) parancs nem, míg az echo valami >>
fájl1.txt (átirányítás hozzáírással) már működne. (Egyébként már törölni sem lehet a fájlt, vagy jogait változtatni.)
Az „i” atribútum pedig mindenféle a fájlra vonatkozó módosítást megakadályoz.

ACL-ek
Mivel a hagyományos tulaj, csoport, egyéb besorolása a felhasználóknak meglehetősen szűkös,
ezért találták ki az access control list nevű találmányt. Gyakorlatilag egyes felhasználóknak és
egyes csoportoknak megadható jogosultságról beszélünk.
A lehetőség Linux alat fájlrendszerfüggetlen36. A parancsok: getfacl és setfacl. Mivel plusz felhasználók/csoportok kapnak jogot, és ezt a módosítás során ezt valahogy jelezni kell, ezért kicsit
furcsa formában lehet megadni: az acl-ben jelzem, hogy felhasználó vagy csoport, utána hogy mi136. De kellhet hozzá az „acl” mount-opció
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lyen nevű (felhasználó vagy csoport) végül pedig, hogy milyen jogokat állítok neki. Egy ACL beállítása és lekérdezése:
setfacl -m user:team5:rw fájl1.txt
getfacl fájl1.txt

A beállítot ACL-ek törlése egyesével a -x opcióval, az összes ACL-t pedig a -b opcióval:
setfacl -x user:team5: lo
setfacl -b lo

Ha egy fájlon ACL bejegyzés létezik, az ls parancs -l opciója esetén a jogosultsági mezők végén
egy pluszjel ezt jelzi:
ls -l
-rw-rwxr--+ 1 valaki team1 2 ápr

10 23:09 fájl1.txt

Kiterjesztett attribútumok
Minden fájlrendszer támogatja ún. kiterjesztet atribútumok (extended atributes, extatr, xatr)
fájlokhoz hozzárendelését37. Ezek név:érték párok, amelyek különböző névterekben léteznek (azaz
igazából mondhatnánk, hogy névtér.név:érték). Négyféle névtér létezik jelenleg, ebből a user szolgál a felhasználók által kezelhető adatok tárolására. Ezekbe az atribútumokba tetszőleges információ eltárolható. A kiterjesztet atribútumok kezelése a getfattr és setfattr parancsokkal történik.
A következő példában a fájlhoz magához hozzáragasztjuk az MD5 hash-t. Így mindenféle adatbázis nélkül látható, ha valaki módosít valamit a fájlon (ha a módosítást végző nem ismeri ezt az apró trükköt):
setfattr -n user.md5 -v `md5sum fájl1.txt` fájl1.txt

Az atribútumok lekérdezhetők egyesével, ehhez ismerni kell a nevüket:
getfattr -n user.md5 fájl1.txt

vagy akár az összes atribútum:
getfattr -d fájl1.txt # dump all attributes

Természetesen törölhető is egy atribútum:
setfattr -x user.md5 fájl1.txt

Jelenleg nem ismerünk eszközt, amivel könnyedén észlelhetőek lennének a kiterjesztet atribútumok (mint amilyen pl. az ACL-ek esetén az ls parancs), viszont egy fontos jellemzőjükre felhívnánk a fgyelmet. Természetesen a fájlok lokális, linuxos fájlrendszeren tárolása esetén
használhatóak, de hálózati adatátvitelnél, vagy akár egy extatr-ot nem támogató fájlrendszerre
másolásnál mindenféle fgyelmeztetés nélkül elveszíthetjük őket. És mivel viszonylag könnyedén
módosíthatóak, ezért a fenti példára biztonsági rendszert nem ajánlatos építeni.

137. Néhány fájlrendszer-típus esetén kellhet az user_xatr mount-opció
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A folyamat (process) egy elindítot program még létező példánya. Egy PID (process identifer –
folyamatazonosító) nevű, nem negatív egész számmal azonosítjuk. A 0-s azonosító fenntartot, az
1-es pedig egy speciális, az ún. init process ID-je. (Ez minden más felhasználói folyamat közös ősatyja. Vagy ősanyja, kinek hogy tetszik.) Egy rendszeren belül egy időben nem lehet két azonos
PID-ű folyamat. A legelső (init) folyamat kivételével minden másik folyamat úgy keletkezik, hogy
egy már létező folyamat létrehozza38. Az eredeti folyamatot a továbbiakban szülőfolyamatnak hívjuk (parent process, azonosítóját jellemzően PPID-ként emlegetik), a frissen létrejöt neve: gyerek
(child process). Természetesen a való élet szabályai it is érvényesek, egy folyamat egyidejűleg lehet valamely másik folyamat gyereke, de mivel neki is lehet (akár több) gyereke, így egyben szülőfolyamat is. Azok a folyamatok, amelyek szülőfolyamatként a 2-s PPID-t mutatják 39, azok a
rendszermag (kernel) részei (nem található önálló bináris ezzel a fájlnévvel), és csak adminisztrációs, ütemezési okokból látszanak folyamatként. Nevük: kernelszintű (vagy simán: kernel-), vagy
még egyszerűbben: rendszerfolyamatok. A rendszerfolyamatokra nem érvényes semmilyen jogosultság kezelés. A folyamatok életük során használnak valamennyi CPU-erőforrást, memóriát is,
terhelik a gép IO-alrendszerét. Egy folyamat megszűnésének van egy fázisa, amikor ún. zombifolyamatként létezik a rendszerben. Ekkor már tulajdonképpen nincs is; CPU-t, memóriát nem
használ, egyedül a szülőfolyamat nem végzet el egy bizonyos adminisztratív feladatot. Ez teljesen
normális állapot – de az már jellemzően programozói hiba, ha a zombi állapotú folyamat látványosan otmarad.

ps
A folyamatokról információt vagy a /proc fájlrendszeren keresztül direktben, vagy pedig a ps paranccsal lehet szerezni. (Bizonyos ps implementációk szintén a /proc-ból nyerik ki az információkat, mások direktben a kerneltől.) A ps parancs egyik kellemetlen tulajdonsága, hogy rendkívül
sok információt képes megjeleníteni meglehetősen változatosan szabályozható formában 40. Ráadásul a a BSD-rendszerekkel és a zárt Unixokkal való kompatibilitási törekvések miat legalább kétféle opciókezelése van. Ennek egyszerű következménye, hogy általában nem az egyes opciók
jelentését szokták megtanulni, hanem helyete inkább „opciókupacokat”, és azok körülbelüli jelentését.
ps -ef

Az összes rendszerben futó folyamat (-e opció) „hasznosabb” (-f opció) jellemzőit megmutatja.
Ezek közöt szerepel a folyamat „tulajdonosa” – akinek a jogosultságával fut az adot folyamat;
látható a PID, az elhasznált processzoridő, a CPU-használatra vonatkozó adatok, és így tovább.
Hasznos opciója a „-o”, aminek segítségével mi magunk határozhatjuk meg, hogy pontosan mely
információkat akarjuk az egyes folyamatokról látni – ez nagyon hasznos parancsfájlok írásakor,
hisz ebben az esetben sokkal könnyebb a minket érintő információkat összeszedni:
138. Erre jó a fork (illetve a vfork) rendszerhívás
139. Egyéb UNIX és UNIX-jellegű rendszert használók számára talán furcsa lehet, mert máshol a PPID=0 szokot lenni
a rendszerfolyamat jellemzője
140. Ami egyszerre jelenti azt, hogy mely folyamatokat írjon ki, és azt is, hogy azok melyik adatát milyen sorrendben.
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ps -e -o pid,user,cmd

A folyamatlistában látható, szögletes zárójelekkel bezárt folyamatok a fent említet rendszerfolyamatok. Ha pedig ezt látjuk a folyamat neveként, hogy <defunct>, az a korábban emlegetet,
már erősen halálán van kategóriájú zombifolyamat. Sokat nem tudunk tenni ellene, meg kell próbálni a szülőfolyamatának elküldeni egy „Death of a Child”, azaz „Gyerekfolyamat megszűnt” jelentésű megszakítást (SIGCHLD).

kill, killall, pkill
Egy folyamat „kívülről” megszüntethető egy ún. megszakítás (signal) adot folyamatnak elküldésével. A megszakítások teljes listája lekérdezhető:
kill -l

Fontosabbak a HUP (1), INTR (2), QUIT (3), KILL (9) és TERM (15). A megszakításhoz szükséges
a folyamat azonosítója, és hogy a megszakítást kezdeményező jogaival futó folyamatot akarjunk
megszüntetni. Rendszergazda joggal természetesen mások folyamatai is megszakíthatók.
kill -2 1234
kill -n quit 1234

Elterjedt a név alapú forma, ehhez nem a folyamatazonosítót, hanem a futó program nevét kell
megadni. Erre a pkill, vagy esetleg a killall parancsot érdemes használni. (A killall nagy hibája, hogy
létezik olyan nem-Linux operációs rendszer, ahol a killall semmilyen paramétert nem vesz fgyelembe, ellenben valóban minden folyamatot meggyilkol, ahogy azt a neve mondja is – így helyete
talán érdemesebb a pkill-t megszokni.)

top
Míg a ps paranccsal egy adot pillanatbeli állapotot lehet lekérdezni, addig a top egy folyamatosan futó folyamatmonitorozó eszköz. Alapból a lista elején a legtöbb processzoridőt használó alkalmazások állnak, de ez már az indulásnál átváltható memóriahasználat alapú rendezésre.
top
top -m

Folyamatosan aktualizált listát kapunk. Futás közben interaktív parancsokkal a lista rendezési
elve változtatható (N, M, P parancsok), de akár a folyamatok prioritása is változtatható (r), vagy
akár meg is szüntethetünk egy folyamatot (k). (Újabban terjed a látványosabb htop nevű parancs
használata a klasszikus top helyet.)

nice, renice
A folyamatok „jelentőségét” egy ún. „nice” érték határozza meg. Ezzel szabályozható a „CPUéhsége”. Alacsonyabb érték magasabb prioritást jelent. Ez alkalmazás indulásakor öröklődik a szülőfolyamatól. Lehetőség van alacsonyabb nice-prioritással indítani egy kevésbé fontos alkalmazást:
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nice -n 3 hosszan-futó-program

vagy akár futás közben is csökkenthető:
renice -n 3 -p PID

Rendszergazda joggal akár növelhető is a nice-prioritás (ehhez alacsonyabb érték tartozik), ezzel
több processzor-erőforrás adható az alkalmazásnak.
Ha egy alkalmazás túl nagy CPU-igénnyel lép föl, szabályozhatjuk a folyamat CPU-használatát a
cpulimit nevű paranccsal, ekkor a százalékos CPU-használatot írhatjuk elő:
cpulimit -b -l 25 -p 1234

A program a hátérbe visszahúzódva (-b opció) az 1234-es PID-ű folyamat CPU-igényét próbálja
meg kordában tartani, és a processzor 25%-át (illetve egy ehhez közeli értéket) próbál tartani.
iotop, ionice

Ahogyan a futó folyamatok CPU és memóriahasználatát kényelmesen monitorozhatjuk a korábban emlegetet top (illetve a látványosabb htop) parancsokkal, ahhoz hasonlóan monitorozhatjuk
az alkalmazások I/O használatát az iotop nevű paranccsal.
sudo iotop

A top-pal, htop-pal ellentétben az iotop jelenleg nem rendelkezik beépítet súgóval, így egyszer
érdemes elolvasni a dokumentációját, hogy kiderüljön, hogyan kell pl. az alapértelmezet rendezési elvet megváltoztatni41.
Hasonlóan a CPU-használat szabályozásához, az I/O használat is szabályozható az ionice paranccsal. A folyamatok különböző IO-ütemező osztályban lehetnek, ezeken belül is különböző prioritással. A processzorhasználatot szabályozó nice értékhez hasonlóan az ionice értékre szintén
igaz, hogy alacsonyabb érték jelenti a nagyobb prioritást.
ionice -c 2-n 0 sok-IO-t-igénylő-program
ionice -c 3 -n 7 -p kevés-IO-t-igénylő-folyamat-PID-je

Rendszergazdai jogokkal ún. valós idejű (real time) IO- illetve folyamatütemezés is beállítható.

141. Eléggé megdöbbentő módon a fejlécek közöt lehet sétálni a kurzor jobbra/balra gombokkal

35

A hardverek elérésének unixos, linuxos módja

A hardverek elérésének unixos, linuxos
módja
Az operációs rendszer feladata a hardverelemek és a felhasználó közöti kapcsolat biztosítása. A
UNIX rendszer – és így a Linux is – ezt a legtöbb eszközzel eszközfájlokon keresztül oldja meg.
Ezzel a megoldással a különböző eszközök kezelése az általános fájlinterfészen keresztül történhet,
úgy, hogy a programnak az adot eszköz sajátosságait nem kell ismernie. Így válik lehetővé például, hogy egy mágnesszalagok kezelésére írt programmal SSH-kapcsolaton át is lehet mentést
készíteni, vagy egy lemezek másolására valóval hangfelvételt készíteni és visszajátszani.
Az eszközfájl egy speciális fájl, amelynek a műveleteit (mint az írás vagy az olvasás) a rendszermag nem a fájlrendszerrel valósítja meg, hanem más módon, tipikusan egy periféria működtetésével. Így érhetik el a felhasználói térben futó programok egy általános interfészen keresztül a
lemezmeghajtókat, a terminált (billentyűzetet, egereket), a soros vonalakat, a hangkártyát, vagy
éppen a kernelmemóriát.

Eszközfájlok típusai
Az eszközfájloknak két típusa van: a karakteres- és a blokkeszközök. A karakteres eszközökre az
írás-olvasás byte-onként, puferelés nélkül történik, és általában nincs lehetőség címzésre, ugrásra
(ilyen például egy soros vonal). A blokkeszközöket puferelve, blokkonként (eszköztől függően néhány kilobyte-os egységenként) kezeli a rendszer, és címezhetőek (ilyen például egy lemezmeghajtó).
Az karakteres- (c) és blokkeszközfájlok (b) ugyanúgy útvonal alapján érhetőek el, mint a többi
fájltípus – a közönséges fájlok (-), a könyvtárak (d), a szimbolikus linkek (l), vagy éppen a csővezeték (pipe, p) vagy a socket (s). A két eszközfájltípust legegyszerűbben az ls -l paranccsal különböztethetjük meg – a kimenet első oszlopa a fájl típusát mutatja a felsorolás szerinti jelölésekkel:
$ ls -l /dev/sda /dev/ttyS0
brw-rw---- 1 root disk
8, 0 dec
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 dec

2 17:20 /dev/sda
2 17:20 /dev/ttyS0

Észrevehetjük a fenti példában is, hogy a listázáskor az ötödik mezőben, az eszközfájlokra nem
értelmezhető fájlméret helyén két, vesszővel elválasztot szám szerepel. Ezek a „major”- és „minor”-számok, amelyek a kernel felé az elérni kívánt eszközt azonosítják.

Gyakran használt eszközfájlok
Pszeudoeszközök
A rendszermag számos olyan szolgáltatást is nyújt, amelyeket ugyan eszközfájlokon keresztül
lehet elérni, azonban mögötük nem egy hardvereszköz áll.
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Gyakran felmerülő probléma az, hogy egy alkalmazás írni akar egy fájlba, azonban erre nincs
szükségünk. Ilyenkor használjuk a nulleszközt, amely egy végtelen nyelő (sink). A szabványos helye a /dev/null. Az ebbe a fájlba írt adatot a rendszer eldobja. Olvasáskor egy nulla byte-os, üres
fájlként viselkedik. Például ha egy HTTP lekérést kell csinálnunk, de az eredményére nincs szükségünk, a wget -O /dev/null http://drupalsite.tld/cron.php parancs a nulleszközbe menti a letöltöt
fájlt.
Hasonló eszköz a /dev/zero, amely íráskor hasonlóan működik a nullhoz, azonban olvasáskor
nem üres fájlként, hanem végtelen forrásként viselkedik, mint egy végtelen hosszú, nullákból álló
bináris fájl. Például a head -c 1024 </dev/zero >fájlom parancs beolvas 1024 darab nulla byte-ot a
zero eszközből és a fájlom nevű fájlba írja.
A /dev/random és a /dev/urandom is végtelen forrásként működik, azonban nem nullákat, hanem véletlenszerű byteoket lehet belőlük olvasni. A head -c 1024 </dev/urandom >fájlom parancs így
egy 1024 byte-os, véletlenszerű tartalmú fájlt hoz létre. A két eszköz közöt az a különbség, hogy
az urandom csak pszeudovéletlen generátor, így sokkal gyorsabban olvasható, mint a valódi véletlen számokat biztosító random eszköz. Vegyük azonban fgyelembe, hogy a rendszer entrópiájától
függően sokáig tarthat akár kevés byte kiolvasása is a random eszközből. Ha például a /dev/sdx
nevű lemezeszköz teljes tartalmát szeretnénk megsemmisíteni, akkor jó választás lehet a cat
/dev/urandom >/dev/sdx parancs.

Statikus eszközfájlok
Az eszközfájlokat hagyományosan általános célú fájlrendszereken hozhatjuk létre, helyük a
/dev/ könyvtár. Ezeket a fájlokat csak ritkán kell magunknak létrehoznunk, a telepítő elvégzi ezt a
feladatot. Ha esetleg mégis hiányzik egy eszközfájl, és ismerjük a típusát, valamint major és minor
számait (ezeket a rendszermag dokumentációjában, a devices.txt fájlban találjuk) akkor azt az mknod paranccsal hozhatjuk létre. Például az esetleg hiányzó /dev/null eszközt (mely egy karakteres
eszköz (c), major száma 1 és minor száma 3) a root felhasználó az mknod -m 666 /dev/null c 1 3 paranccsal hozhatja létre (a 666 az eszközfájl védelmi kódja : mindenki írhatja és olvashatja). A hiányzó eszközfájlok létrehozását a statikus eszközfájlokat használó rendszereken a kívánt
könyvtárban kiadot MAKEDEV parancs végzi el automatikusan.
A statikus eszközfájlok karbantartása több okból is nehézkes. A gépen rendszeresítet összes eszközfájlnak léteznie kell akkor is, ha az eszköz éppen nincs csatlakoztatva – ellenkező esetben a
root felhasználónak kell az eszközfájlokat létrehoznia és törölnie. A disztribúciók által szállítot
„mindent bele” moduláris kernelek esetében már az adot fájlnevekhez tartozó eszköz sem feltétlenül egyértelmű. Azonban a kis erőforrással rendelkező és ritkán változó hardverkonfgurációjú
beágyazot rendszerekben, valamint más UNIX rendszerekben még előfordul, hogy a telepítéskor
létrehozot, statikus eszközfájlokat használják.

Dinamikus eszközfájlok: udev
Az eszközfájlok létrehozásának és karbantartásának elkerülésére készült a devfs fájlrendszer,
amely az aktuális disztribúciókban már ritkán fordul elő. Ez egy virtuális fájlrendszer, amelyben a
kernel automatikusan hozza létre az eszközfájlokat. Számos hiányossága van: az eszközök állandó
elnevezéseit, vagy a jogosultságok konfgurálásának lehetőségét sem biztosítja megfelelően.
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A feladat megoldásának korszerű, általánosan elterjedt módja az udev használata. Ez egy olyan
felhasználói térben futó szolgáltatás, amely a kerneltől értesítést kap az eszközök csatlakoztatásáról, és a konfgurációjában megadot szabályok alapján hozza létre, állítja be és törli az eszközfájlokat, valamint értesíti a felhasználói folyamatokat (például az asztali környezetet) erről.
Az udev által kezelt eszközfájlokat általában egy memóriában tárolt fájlrendszerre írjuk, mivel
az operációs rendszer minden indítása után létrejönnek. A legkézenfekvőbb ilyen fájlrendszer a
tmpfs, amelyet egyszerűen csatolhat a root felhasználó a mount -t tmpfs none /csatolási/pont paranccsal más célra is.
Mivel az elmúlt években sok disztribúció céljai közöt szerepelt a rendszerbetöltés gyorsítása,
amit az udev szolgáltatás korai elindítása hátráltat, bekerült a Linux rendszermagba egy olyan,
devtmpfs nevű öszvér-fájlrendszer, amely a devfs-hez hasonló megoldásaival automatikusan hozza létre az eszközfájlokat, de a jogosultságok beállításáról, a szimbolikus linkek létrehozásáról és
az értesítésekről nem gondoskodik. Ezt a fájlrendszert az init folyamat csatolja, és csak később indul el az udev szolgáltatás. Egyes egyfelhasználós beágyazot rendszerek önmagában, udev daemon nélkül is használják ezt a fájlrendszert.
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Reguláris minták és használatuk röviden
(A szabályos kifejezés angol neve: regular expression. Ezért hétköznapi használatban sűrűn használják a reguláris kifejezés, helyenként szabályos kifejezés elnevezést is, de valószínűleg még
többször a „regex”, „regexp” neveket.)
A szabályos kifejezés egy olyan eszköz, aminek használatakor minta segítségével írhatók le különböző szövegek. Elsőre hasonlít pl. a fájlnevek megadásához használható helyetesítő karakterekre. De míg a dzsóker karaktereket elsősorban a parancsértelmezők használják, és gyakorlatilag
csak fájlnevek kiválasztására alkalmazzák, addig a szabályos kifejezéseket elsősorban nem a parancsértelmezővel használjuk, hanem speciális alkalmazásokkal, és jellemzően fájlokon belüli szövegrészek kiválasztására.
Miért fontos megtanulni egy szövegkeresésre használható eszközt? Azért, mert Linux környezetben a legváratlanabb eszközökről derül ki, hogy képesek valamely funkciójukhoz regexet használni. Szövegszerkesztők, lapozóprogramok, különböző egyéb fájlmanipuláló alkalmazások – vagy
éppen a web- vagy a levelezőszerver. Azaz akár felhasználó, akár rendszergazda valaki, biztosan
belebotlik olyan feladatba, ahol jól jön ez a tudás.

BRE, ERE, PCRE
Szabályos kifejezéseket – azaz mintákat – általában úgy állítunk össze, hogy a mintában állhatnak önmagukat jelentő karakterek (elegánsan: literálok), és speciális (vagy meta-) karakterek: ez
utóbbiak mást jelentenek, nem önmagukat (általában, de nem mindig több különböző karaktert;
vagy karakterek speciális helyen való, vagy speciális darabszámú előfordulását). A UNIX/Linuxvilágban használt, regexképes eszközök sajnos abban nem egységesek, hogy melyek azok a karakterek, amik literálok, és melyek speciálisak. Vannak ugyan olyan – minden eszközre érvényes
– szabályok, hogy például az angol ábécé minden betűje (26 kis, és 26 nagybetű), és a tíz számjegy
(0-9) literálok, de az egyéb karakterek literális/speciális helyzete nem ennyire egyértelmű. Regex
szempontból 4 csoportot lehet megkülönböztetni.
– BRE, Basic Regular Expression, azaz alapszintű regex. Az ebben defniált minták kezelését támogatja alapból pl. a grep és a sed nevű parancsok.
– ERE, Extended RE, azaz bővítet készlet. A BRE-készlet bővítése, azaz speciális jelentést kap néhány olyan karakter, ami a BRE-készletben literál42. Ezt a „nyelvet” támogatja az awk; vagy a
grep43 és a sed44 a -E opcióval indítva.
– PCRE, Perl Compatible RE, azaz a Perl nyelvben használt „nagyon kibővítet” regex. Természetesen ezt használja maga a Perl (meg a Python, és a Ruby).
– Egyéb. Ez nyilván nem egy egyértelmű kategória, de nagyon sok olyan egyéb alkalmazás van,
amely valamilyen regex „tájszólást” beszél. A többség a BRE valamilyen szintű kiterjesztését.
(Pl. a vi szövegszerkesztő ismer olyan konstrukciót, amely a PCRE része; az expr nevű parancs
142. Az igazság az, hogy van, ami viszont éppen speciális a BRE készletben, de literál az ERE-ben. (Agyrém.)
143. A grep -E helyet sokszor használják az „egrep” parancsot. Ez utóbbi a régebbi forma.
144. A dokumentáció szerint a sed-nek nincs is -E opciója, hanem helyete a „-r” opció szolgál a bővítet készlet
használatára. Ennek ellenére működik. Érdeklődőknek: htp://hup.hu/node/1232278
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majdnem BRE, de kicsit korlátozza azt, és í. t.)

Szabályos kifejezések használata
Használat szempontjából kissé kellemetlen, hogy a regexeket használó alkalmazásokat jellemzően a parancsértelmezőből indítjuk, és sok esetben magát a regexet parancssori paraméterként adjuk át az alkalmazásnak. Ez azért baj, mert van jó pár olyan karakter, amely egyszerre speciális
karaktere a shellnek, és speciális jelentése van egy szabályos kifejezésben is. Ezért a félreértések
elkerülése érdekébe rögtön az elején érdemes megjegyezni: ha parancssorban kell regexet használni, azt érdemes a shell elől mindig eltakarni. Például úgy, hogy aposztrófok közé zárjuk az
egész mintát.
grep ’[aAeEiI]*l.txt’ /etc/passwd

Ha fenti példában elfelejtenénk kitenni az aposztrófokat, a parancsértelmező fájlnév-mintának
tekintené az egyébként a grep-nek átadandó mintát, és ha pechünk van, sikerül is olyan fájlnevet
találni (esetleg többet is), amelyre a mintát kicserélhetné. Fájlnévként ez a minta illeszkedik pl. az
„Akol.txt”, „emel.txt” „Illatos virágszál.txt” fájlnevekre.

Illeszkedési szabályok
Illeszkedés vizsgálatánál pár szabály érvényes:
– az illeszkedés vizsgálatánál van amikor csak az illeszkedés ténye számít („megtaláltuk-e egyáltalán a kereset mintát bárhol?”), de van amikor fontos az is, hogy hol találtuk meg („csak a
vizsgált szövegrész elején fogadható el a találat”), illetve esetenként fontos az illeszkedés hoszszúsága. Csak literálokat tartalmazó minta esetén egyértelmű, hogy ha a minta 3 betűből áll,
akkor illeszkedni vagy nem fog, vagy pontosan ugyanerre a 3 betűre, azaz 3 hosszúságban. Viszont metakaraktereket tartalmazó minta esetén az illeszkedés tetszőleges hosszú lehet, sőt az
az extrém helyzet is előállhat, hogy a minta illeszkedik (azaz van találat), de az illeszkedés hoszszúsága 0. (És ez nem egyezik meg azzal, hogy „nincs találat”.)
– egyetlen karaktert jelentő minta (ilyen minden literál, illetve néhány metakarakter) illeszkedik,
ha az adot karakter megtalálható a vizsgált szövegrészben (pl. az „a” mint minta illeszkedik az
„asztal”, „hajó”, „lámpa” szavakra, vagy a Kispál „Sika, kasza, léc” című lemezének címére, de
nem illeszkedik a „Cseberből vederbe” kifejezésre).
– két vagy több literálból álló minta illeszkedik, ha mindegyik tagja illeszkedik, ugyanabban a
sorrendben szerepelnek a mintában, mint a vizsgált szövegben, ráadásul az első literál illeszkedése után közvetlenül megtalálható a második literál illeszkedése, közvetlenül utána a harmadik, és í. t. (Azaz összetet minta esetén a rész-mintáknak illeszkedniük kell.) Példa: az „al”
minta illeszkedik az „alma”, a „balra” szövegre, de nem illeszkedik az „ajtónál” vagy a „lampion”
szavakra – első esetben külön-külön illeszkednek, de van a megtalált szövegek közöt más, a
második esetben mind a kető illeszkedik, közvetlenül egymás mellet is vannak, de nem jó sorrendben.
– ha egy minta többször is illeszkedne egy vizsgált szöveg esetén, akkor a legelső illeszkedést tekintjük megtaláltnak (van olyan eszköz és feladat amikor ez nagyon fontos szabály). Azaz a
„fej” minta a „fejhús fejlövéssel” szöveg legelején (a fejhús szóban levőre) fog illeszkedni.
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– ha egy minta illeszkedne rövidebb és hosszabb szövegre is (ezt ugye literálokkal nem tudjuk
megtenni, de metakarakterekkel már igen), akkor a leghosszabb lehetséges szövegre fog illeszkedni – de az előző szabály erősebb, azaz „a legbaloldalibbak közül a leghosszabb” illeszkedés
lesz érvényben (a metakarakterek bemutatása után erre is mutatunk példát)

Metakarakterek
Nézzük a speciális karaktereket! Figyelmeztetés: legtöbb regex megvalósítás esetén semelyik
speciális karakter megadása nem teszi lehetővé az újsor karakterre való illeszkedést.
– Speciális jelentésű a . (pont) karakter. Ahol a mintában . áll, ot a megtalált szövegrészben tetszőleges karakter állhat. Példa: ha a minta a.b, akkor ez illeszkedik a lambada szóra (jelen esetben az „a” és „b” közöti „m”-et jelentete a „.”), vagy a kalbász szóra (ahol pedig „l”-et jelentet
a „.”), de nem illeszkedik a labda szóra, abban ugyanis az „a” és a „b” közöt nincs semmi, pedig
a minta szerint kellene, hogy legyen.
– A \c két karakterrel leírt kombináció egyetlen c karakterre illeszkedik (azaz ezzel lehet egy metakarakter funkcióját eltakarni, literállá tenni). Példa: az a\.b már nem illeszkedik a lambadára,
de a Léghajó.a.bálnák.fölöt szövegre igen.
– A [...] azt jelenti, hogy a minta adot pozíciójában azok a karakterek állhatnak, amelyek a zárójelen belül állnak – és egy karakternek lennie kell. (Hasonlít a .-ra, csak annál szűkebb az értelme.) A szögletes zárójelen belül semmilyen karakternek nincs speciális jelentése (még a \ is
elveszti speciális jelentését45), csak az alábbi ketőnek. Példa: az A[bcDEF] minta illeszkedik az
Ablak, vagy az ADÉL szóra, de az alma már nem jó.
– Ha [^...] a minta, akkor a zárójelek közöt levő karakterekre pont nem illeszkedik, csak azokra,
amik nem szerepelnek a felsorolásban. Ha a felsorolásban szerepelnie kell a ^-nak, akkor ez legyen bárhol, kivéve a nyitó zárójel után közvetlenül. tehát a [a^b] csak ezt a három karaktert
jelenti, míg a [^ab] mindent, ami nem az „a” és nem a „b” (meg nem a soremelés). Példa: az
A[^bcDEF] illeszkedik az ASZTAL, ABLAK (mivel csak a kisbetű van kizárva) szavakra, de akár
erre is „A mai nappal” (ebben az esetben az „A”-ra és az utána levő szóközre illeszkedet); de
nem illeszkedik az ajtó szóra (mert nagybetűt írtunk elő).
– [a-z] és [^a-z] Azaz szögletes zárójelen belül írhatunk ún. karaktertartományokat, pl. a-m K-H,
5-8. Értelmezése: a kódjuk alapján egymást követő karakterek mindegyikét jelenti (a nyitó és
záró tagot is beleértve). Az, hogy ezeket keressük, vagy épp ellenkezőleg pont ezeket nem keressük, az azon múlik, hogy szerepel-e a nyitó zárójel utáni első pozícióban a ^-karakter. Azaz:
[0-9] – az összes számjegyet elfogadjuk találatként, [^A-Z] pedig az angol ABC összes nagybetűje kivételével minden mást elfogadunk találatként. Ha kötőjelet szeretnénk a felsorolásba
betenni, akkor legbiztosabb módszer a záró zárójel elé közvetlenül, vagy a nyitó zárójel mögé –
vagy közvetlenül, vagy ha negáltunk a ^ karakterrel, akkor e mögé írni. Azaz: [abc-] esetleg [^M-S] Példa: az [a-zA-Z][0-9] minta mindent elfogad, ahol egy betűt egy számjegy követ. Pl. jó a
„B19-es bombázó” vagy a „Sinclair ZX81 számítógép” szövegek, de már a „Commodore C-64”
nem felel meg.
– Ha a minta első karaktere a ^ karakter (jelölése: ^RE), akkor az illeszkedést az RE rész határozza meg, de az illeszkedés helye csak a vizsgált szövegrész eleje lehet. Ez feladatól függő módon
145. Ez ([…\ …]) konkrétan egy olyan szabály, amelyet nagyon sok programban sikerült hibásan implementálni. (A
szabály leírását lásd: http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/basedefs/V1_chap09.html a
9.3.3 és a 9.3.5 pontok első bekezdését)
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lehet, hogy a sor elejét jelenti (ha pl. soronként vizsgálunk valamit); lehet, hogy a mondat elejét jelenti (ha a feldolgozás mondat alapon történik); de jelentheti akár egy szó elejét is (ha a
vizsgálat szó alapon zajlik). Legtöbb program sor alapú feldolgozást végez, tehát általában ez
sor elejére „ragasztást” jelent46. Példa: az ^alma a mintát már csak akkor találja meg, ha egy sor
az alma betűsorozatal kezdődik, még szóköz, tabulátor, egyéb nem-látható karakter sincs előtte.
– Ha a minta utolsó karaktere a $-jel, (jelölése: RE$), akkor a vizsgált minta csak a sor végén fogadható el. (hasonlóan a ^-karakterhez ez persze lehet sor, szó, mondat stb. – a feldolgozástól
függő módon). Példa: a körte$ kizárólag akkor lesz találat, ha a sor végén a körte betűsorozat
áll, se szóköz, se írásjel, se semmi egyéb nem állhat mögöte.
– Egy tetszőleges minta után álló *-karakter az adot minta tetszőleges darabszámú előfordulását
jelenti – de csak a közvetlenül a csillag előt álló minta-részre vonatkozik. A tetszőleges darabszám 0-t is jelenthet. Azaz: abc* illeszkedik az abcúg szóra (it „c”-ből van 1 db,) de az absztinens és habpatron szavakra is (amikor 0 db c-t talál), de nem illeszkedik a Hacsaturján, vagy a
kacsatánc szavakra – mert hiányzik a kötelezően előírt „b”.
Fenti lista korántsem teljes. Még a BRE készletben is vannak olyan metakarakterek, amelyek it
nem szerepelnek. Aki teljesebb leírásra vágyik, annak javasolt az egyik lábjegyzetben szereplő
opengroups.org oldalon elérhető leírás – az maga a szabvány.47
Korábban szerepelt, hogy az illeszkedés mindig a legbaloldalibb találatot, de azok közül a leghosszabbat adja meg. Azaz ha a minta: aa*48, és a vizsgált szöveg XaaYaaaZaaaa, akkor nyilván a
leghosszabb találat a Z utáni 4 db a lenne. Viszont erősebb szabály, hogy a legbaloldalibbat kell
megtalálni. Azaz az X utáni a. Vagy az X utáni aa. Mivel ezek közül a leghosszabb kell, ezért az X
és Y közöti 2 db „a” lesz a találat. (Ezt amúgy pl. a Linuxokban meglevő GNU grep segítségével
eléggé reménytelen ellenőrizni – sajnos eléggé félreérthető a kimenete, ezért tesztre kicsit jobban
használható a később tárgyalandó sed, pl. a csere műveletel:
$ echo XaaYaaaZaaaa | sed -e ‘s/aa*/csere/’
XcsereYaaaZaaaa

Viszont ennél elsőre meglepőbb lesz az eredmény, ha a kereset mintát aa* -ról a* -ra változtatjuk:
$ echo XaaYaaaZaaaa | sed -e s/a*/csere/
csereXaaYaaaZaaaa

Mivel az illeszkedéshez a 0 db előfordulás is megfelel (ekkor illeszkedés van, csak épp 0 hoszszúságban), ezért a sed-del végzet vizsgálat azt mutatja, hogy a legbaloldalibb előfordulásként a X
előti „semmit” – azaz a 0 db. „a” betűt találja meg és azt cseréli le. Utolsó példa:
$ echo aXaaYaaaZaaaa | sed -e s/a*/csere/
csereXaaYaaaZaaaa

It szintén a legbaloldalibb szöveget találja meg. Szintén jó lenne a 0 db „a”, de it már életbe lép
a következő szabály, ami a leghosszabb megtalálását jelenti, így ugyanot van egy hosszabb találat
is, az egy db. „a”-t tartalmazó – így ezt cseréli le.)
146. Sok regexet használó program esetén utal a dokumentáció arra, hogy „implicit anchoring” van érvényben. Ez azt
jelenti, hogy minden mintát úgy értelmez az alkalmazás, mintha az elején lenne ez a ^-karakter.
147. Esetleg még ezen kívül Gábriel Ákos magyar nyelven elérhető (bár sajnos elég régi), a mai napig viszonylag kevés
hibát tartalmazó tömör összefoglalója, pl. a http://www.szabilinux.hu/ismerteto/regexp.html oldalon. Ki hány
hibát talál benne?
148. ERE esetén ezt a+ formában is írhatjuk, és azt jelenti, hogy néhány – de legalább egy db „a”
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Szabályos kifejezést használó programok
Mint korábban szerepelt, sok program képes kezelni a szabályos kifejezéseket, ezek közül ketőről ejtünk it szót. A grep és a sed használatának alapjait érdemes megtanulni (meg persze az
AWK-t, a Perl-t, vagy akár kedvenc szövegszerkesztőnknek is utánanézhetünk, hogy keresés, vagy
keresés-csere műveleteknél nem támogatja-e a regexeket.)

A sed (nagyon) alapjai
A sed egy nem-interaktív szövegszerkesztő, ami azt jelenti, hogy előre megmondjuk, hogy milyen feltételek teljesülésekor milyen módosításokat hajtson végre a paraméterként megkapot fájl
tartalmával, a szerkesztés eredménye aztán a program normál kimenetén jelenik meg.
Egy sed parancs felépítése igen egyszerű:
– cím – azaz melyik sorral tegyük amit tennünk kell (sokszor elmarad, ez általában azt jelenti,
hogy minden sorral végezzük el a műveletet. A cím lehet egy vagy két (vesszővel elválasztot)
szám (az a sor, illetve az a tartomány), illetve /RE/ formában egy BRE szintaxissal megadot
minta, amely azokat a sorokat címzi meg, amely sorokban a minta illeszkedik (it is lehet tartományt megadni, akkor az első minta a kezdő sort, a második pedig a kezdő sor utáni sortól
kezdve a tartományt lezáró sort adja meg). Például:
5
13,24
/^[A-Z]/
/[0-9]$/,/kg/

– a cím mögöt áll a művelet, amelyet a cím által kiválasztot sorokon végrehajtatunk.
– és ha a parancsnak szüksége van rá, akkor a paraméterek.
Noha nagyon sok szerkesztő parancsa van, ennek ellenére aki egyáltalán használja, az többségében 4 parancsra korlátozza a megtanulnivalót :
– valószínűleg leggyakrabban az s (azaz substitute, csere) parancsát használják
– ezt követi a d (delete, azaz törlés) parancs
– és a szöveg hozzáadására szolgáló a (append azaz mögéírás)
– és az i (insert, azaz elé beszúrás) parancsok
Pár példa kedvcsinálónak:
sed -i.bak -e ‘s/(C)/Copyright/g’ MyDocument.txt

A MyDocument.txt fájl minden sorában kicseréli a ‘(C)’ szöveget a Copyright szóra. Az amúgy
nem szabványos, de Linux alat használható -i.bak paraméter hatására az eredeti fájlt elmenti MyDocument.txt.bak néven, és a módosítot szöveg visszakerül a fájlba. (Az i opció nélkül az eredmény az stdout-ra kerülne, nekem kellene átirányítással valamilyen másik fájlba tennem.)
sed -e ’/^[

]*#/d’ -e ’/^[

]*$/d’ /etc/ssh/sshd_config

Az SSH-szerver központi konfgurációs fájlját mutatja meg úgy, hogy kitörli az összes olyan
sort, amiben csak megjegyzések vannak, illetve az üres (esetleg szóközöket, tabulátorokat tartalmazó) sorokat. Mind a két szerkesztő parancsban a szögletes zárójelek közöt egy szóköz és egy
tabulátor karakter van – ez utóbbit bash-ban a CTRL-v TAB billentyűkombinációval lehet begé43
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pelni (van olyan shell, amiben pedig \ TAB kombinációval).
sed -e '/^/a\
' /etc/profile

A képernyőre írja a /etc/profle nevű fájl tartalmát úgy, hogy minden olyan sor mögé, amire illeszkedik a minta49, odaszúr egy db. üres sort.
sed -e ‘/^function /i\
\
\
‘ shell-functions.sh

Ez pedig a shell-functions.sh nevű hipotetikus fájlt jeleníti meg, de minden „function ” szöveggel kezdődő sor elé beszúr három üres sort. Így aztán a fájlban szereplő shell-függvények elkülönülnek kicsit egymástól.

A grep parancs
A grep arra jó, hogy szöveges fájlból gyorsan kikeressünk olyan sorokat, amely egy (vagy több)
szabályos kifejezésre illeszkedik (vagy éppen nem illeszkedik). Gyakran használt opciói:
– -v
ezzel írjuk elő azt, hogy a nem-illeszkedő sorokat szeretnénk megkapni
– -i
kis-nagybetű érzékenység kikapcsolása (sokkal kényelmesebb, mint minden karakter
helyet a [xX] formát írni pl.)
– -l
a megtalált sorokat nem, csak a fájl nevét írja ki, amiben volt találat
(Természetesen nagyon sok egyéb opció van ezen kívül.) Fenti, a sed d funkcióját bemutató parancsot megcsinálhatjuk akár grep-pel is. Nyilván maga a két regex nem változik, csak kicsit a hívási mód:
grep -v -e ’^[

]*#’ -e ’^[

]*$’ /etc/ssh/sshd_config

Ha valakinek nem tetszenek a szabályos kifejezések, ne csüggedjen. Nem kell őket szeretni.
Használni kell. Ha pedig valakinek tetszenek, akkor érdemes továbblépni, megismerni az it kimaradt dolgokat, esetleg következő lépésként megtanulni előbb az AWK, utána a Perl lehetőségeit.

149. Mivel a minta a ^ („soreleje”) – márpedig minden sornak van eleje –, ezért ez gyakorlatilag minden sor mögé rak
egy üres sort
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A shell programozása minimalista
megközelítésben
A parancsértelmező, mint programozási nyelv
A parancsértelmező egy speciális szintaxisú programozási nyelv értelmezője (interpreter) is,
mely nyelv legalapvetőbb eszközeit a napi munka hatékony elsajátításához érdemes megtanulni.
Vannak fanatikusai50 és ellenzői – a többség egyszerűen nem veszi a fáradságot az alapok megtanulásához, ezért aztán a későbbiekben csak nyűglődik.
Mivel a shell interpreterként dolgozik, akár interaktívan, a parancssorba begépelve is lehet programocskákat írni és futatni. Némi gyakorlás után ez egyre természetesebbé válik, és hamar eljuthatunk oda, hogy egy-egy feladat megoldásához 5-10-30 egyszerű parancsból álló „kódot” írunk –
csak nem egy szövegszerkesztő ablakába, hanem a shell promptjánál. Nyilván az ily módon előállítot kód nem nagyon szokot aztán bekerülni napi eszközeink valamilyen könyvtárban megmaradó tárházába, de sok esetben egyszerűbb ugyanazt (vagy majdnem ugyanazt) a 10 sort két hétel
később újra begépelni, mint rájönni, hogy amikor gondosan elmentetük, vajon milyen névvel hivatkoztunk rá, hogyan is kellene paraméterezni, stb.
Az elején legfontosabb szabályként jegyezzük meg: míg interaktívan futatva az egyes parancsokat láthatjuk az eredményt, a hiba-, vagy fgyelmeztető üzeneteket, és ezek alapján dönthetünk a
következő lépésről, addig ha parancsfájlt (angolul shell scriptet, vagy csak egyszerűen scriptet)
írunk, akkor a parancsfájl futatásakor látjuk ugyan az üzeneteket, de már nincs döntési lehetőségünk, a maximum, hogy ha fgyelünk, esetleg megszakíthatjuk a program futását (esélyes, hogy
jóval később, mint kellene). Ezért parancsfájlok írásakor legyünk körültekintőek, és lehetőség szerint készüljünk fel minden rossz bekövetkeztére.
Fenti szabály alkalmazása a gyakorlatban: mivel minden parancs a befejezésekor beállít egy ún.
státuszkódot (hívhatjuk ERRORLEVEL-nek is akár), minden lehetséges alkalommal ellenőrizzük,
hogy az előző lépés sikeresen, vagy sikertelenül fejeződöt be. A státuszkód 0 értéke jelzi, hogy
sikeres, és bármely 0-tól eltérő értéke a sikertelen befejeződést. Hasonlóan, az általunk megírt
kódnál fgyeljünk arra is oda, hogy szintén egyértelműen minden programocskánk jól állítsa be
ezt a státuszkódot. (Erre szolgál a számparaméterrel ellátot exit parancs, pl: exit 2.)

Megjegyzések
A ketős kereszt (#, hashmark) karaktertől az adot sor végéig terjedő szöveget a shell megjegyzésnek tekinti. Nyilván interaktívan használva nem valószínű, hogy sok megjegyzést fűznénk a
saját magunk által begépelt parancsokhoz, de parancsfájlok írásánál már erősen javasolt használni. Ráadásul van egy elég speciális funkciója. Parancsfájlok legelső sorába nagyon javasolt a következőt írni:
150. Érdemes elolvasni ezt a sokat sejtető című előadásanyagot: „A New Object-Oriented Programming Language: sh”
htp://www.usenix.org/publications/library/proceedings/bos94/full_papers/haemer.ps
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#! /bin/sh

Fenti – amúgy megjegyzés – sor egy speciális jelzés az operációs rendszer számára, hogy ebben
a fájlban olyan programkód található, melynek értelmezéséhez a /bin/sh nevű programot kell futtatni. Amennyiben programjaink kihasználják a bash speciális funkcióit, konstrukcióit, akkor természetesen helyete #!/bin/bash írandó.

A ~ (tilde) karakter
Egy tetszőleges szöveg elején álló ~ valamely könyvtárnév rövidítet megadására szolgál. Ha önmagában áll, vagy közvetlenül mögöte egy /, akkor a felhasználó bejelentkezési könyvtárának nevét jeleni:
echo ~

eredménye
/home/team5

Ha pedig valamely egyéb szöveglánc következik, akkor a szöveg végéig, vagy az első /-ig terjedő
részt felhasználói névnek tekinti a shell, és az adot nevű felhasználó bejelentkezési könyvtárának
nevére cseréli le:
echo ~team5/.profile

eredménye
/home/team5/.profile

lesz.51

A „takaró” karakterek
Mint a legelső részben szerepelt, a begépelt parancssorban a szóközöknek, tabulátoroknak fontos szerepe van, az választja el egymástól az egyes részeket. Mondhatjuk, a szóköz és tabulátor a
parancsértelmező számára speciális jelentéssel bír. Kezdők számára meglehetősen kellemetlen
módon, ilyen „speciális” karakter nagyon sok van a shell eszköztárában. De mit lehet tenni, ha egy
parancsban szeretnénk valahol ilyen speciális, jelentéssel bíró karaktereket használni? Pl. ki szeretnénk íratni egy szöveget, de a szövegben két szó közöt több szóközt használni. A probléma
ugyanis, hogy az
echo alma

körte

parancs futatásakor – hiába van az alma és körte szavak közöt több szóköz is, a parancsértelmező
elnyeli a fölösleget, és úgy tesz, mintha pontosan egyet gépeltem volna be, azaz
alma körte

lesz a kimenet. Ezen probléma megoldására találták ki a shell ún. escape (vagy takaró) karaktereit.
151. Ennek az információnak az elfelejtése igen kellemetlen következményekkel járhat, lásd az alábbi fórumbejegyzést:

http://hup.hu/cikkek/20120608/a_btrfs_elso_embere_elhagyja_az_oracle-t?
comments_per_page=9999#comment-1671428
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A legegyszerűbb a \ (azaz backslash: hanyatörtvonal, vagy rep-jel52). Ez a közvetlenül mögöte álló egyetlen karakter speciális jelentését szünteti meg (és egyébként a parancssorból, miután
„megvédte” azt a fránya mögöte álló karaktert, gyakorlatilag nyom nélkül távozik). Azaz az előbbi parancsot ha jól akarjuk írni (azaz úgy, hogy megmaradjanak a szóközök), akkor ezeket szépen,
egyesével takarni kell:
echo alma\ \ \ \ \ \ \ körte

Így a végeredmény tényleg úgy néz ki ahogy kellene:
alma

körte

Persze látható, hogy ez meglehetősen átláthatatlan parancsot eredményez, ezért csak ritkán,
egy-két karakter esetén szokták használni. Helyete használható az egyszerű aposztróf, az ’ karakter. Ellentétben a rep-jellel, ebből kető kell. Az első jelzi, hogy innentől nincs speciális jelentése a
karaktereknek, a második pedig azt, hogy onnantól már megint igen. Azaz a szöveg elejének és
végének jelzésére jó. Fenti példa tehát:
echo ’alma

körte’

formában is írható. Eredménye a már jól ismert:
alma

körte

A rep-jel és az aposztróf közös tulajdonsága, hogy minden speciális karakter elveszíti extra
funkcióját.53 Van egy harmadik, hasonló tulajdonsággal bíró karakter, ez az idézőjel, azaz a "-karakter. Működése nagyon hasonló az aposztróféhoz, ugyanúgy párban kell szerepeljen, és a szöveg
elejének és végének jelölésére szolgál. Azaz a fenti példánkat írhatjuk így is:
echo "alma

körte"

és ugyanúgy a megérdemelt
alma

körte

lesz az eredmény. Viszont idézőjelen belül nem minden speciális jelentésű karakter veszíti el a
speciális jelentését, hanem csak a többség. Pontosan 3 karakter van, ami másként működik
aposztrófok, és másként idézőjelek közöt, ez a három karakter a
$
`
\
Azaz a dollár-jel, a hanyat-aposztróf – „magyarul”: backtick –, és a már jól ismert rep-jel. Ha
ezen három karakter idézőjelpáron belül található, akkor ezek nem veszítik el speciális jelentésüket.54 Látszólag persze egy meglehetősen jelentéktelen dologról beszélünk, de a későbbiek során
látszani fog, hogy ezeknek a karaktereknek a „jó” használata meglehetősen sok helyen válik fontossá.

152. rep-jel, mert vissza-per
153. Lehet-e aposztrófok közé másik aposztrófot írni, illetve rep-jel mögé másik rep-jelet? Ha igen, miért nem?
(Elnézést Karinthy Frigyestől a pofátlan lopásért.)
154. Megjegyezzük, hogy idézőjelen belüli rep-jel esetén a rep-jel nem minden esetben tartja meg speciális
funkcióját, kizárólag teljesen logikus helyen: azaz dollárjel előt, hanyat-aposztróf előt, rep-jel előt és idézőjel
előt. (Ez tényleg logikus, de vajon Te is meg tudod magyarázni?)
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Háttérben futtatás
Alapból egy általunk elindítot parancs kisajátítja azt a terminált, ahol elindítotuk. Bizonyos feladatokhoz szükségtelen a folyamatos felügyelet, nyugodtan csinálhatna mindent a program automatikusan, mi meg valami mást. Ha a program fel van készítve a felügyelet nélküli futásra (nem
kezd el futában mindenféléket kérdezni a felhasználótól), akkor futassuk hátérben. Ekkor az indítás után visszakapjuk a shell promptját, és indíthatunk újabb parancsokat (akár hátérben is).
Használata:
parancs &

Átirányítások
Parancsok futatásakor eddig nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy mi történik, elfogadtuk azt,
hogy pl. egy echo parancs a képernyőre írja a paraméterként megadot szöveget. Ezt most pontosítsuk. A Linux parancsok55 egy ún. normál bemenet, kimenet nevű „eszközön” kommunikálnak a
felhasználóval. Más szóval, az echo nem a képernyőre, hanem egy ún. stdout (standard output;
normál vagy szabványos kimenet; 1-es számmal is jelöljük) nevű helyre küldi az adatokat – ami
viszont alapértelmezeten a képernyő. Ugyanígy, ha egy program adatot szeretne a felhasználótól
elkérni, azt az stdin (standard input; normál vagy szabványos bemenet; 0-val jelöljük) nevű eszközön keresztül teszi, ami viszont alapbeállításban pont a felhasználó által használt billentyűzetől
érkező adatokat jelenti. Ezen kívül létezik egy harmadik, neve stderr (standard error, normál vagy
szabványos hibakimenet; 2-vel jelöljük). Ez utóbb a különböző hibaüzenetek megjelenítésére van
fenntartva (sajnos ezt néhány programozó elfelejtete megtanulni és a hibaüzeneteket is az stdoutra írják – mi ne tegyük ezt!).
Ha egyszer az stdout a képernyő, akkor minek ez a megkülönböztetés, hogy nem képernyőre,
hanem stdout-ra írnak az egyes programok? Prózai oka van: ezek az alapbeállítások átállíthatóak,
azaz meg lehet csinálni, hogy egy program – amelyik változatlanul az stdout-ra ír, a továbbiakban
nem a képernyőre hanem egy fájlba, vagy akár egy másik programnak küldje át a kiírandó adatait. Ezt hívják összefoglaló néven átirányításnak. Talán leggyakrabban a kimenet átirányítása történik meg:
echo alma körte > fájl1.txt

Hatására a képernyőn semmi nem jelenik meg, viszont az alma körte szöveg bekerül a nagyobbjel mögöt álló nevű fájlba. Ez a forma az ún. felülírásos (overwrite) üzemmód, azaz ha volt már
korábban ugyanilyen nevű (azaz fájl1.txt) nevű fájl ebben a könyvtárban, akkor az eredeti tartalma elveszik.56 Ha a fájl még nem létezet, akkor létrejön. Ráadásul a parancsértelmező először intézi el az átirányítás dolgait, és csak utána indítja el a programot: azaz ha
echo alma körte > fájl1.txt

volt a (félre)gépelt parancs, akkor a shell először eldobja a korábban esetleg már létező fájl1.txt tartalmát (vagy ha nem volt, létrehozza azt), majd utána amikor indítaná a parancsot, észreveszi,
hogy ilyen parancs nincsen, ezt egy – az stderr -ra küldöt hibaüzenetel honorálja, és a státuszkód beállítása57 után befejezi az adot paranccsal kapcsolatos tevékenységet. (Azaz ha a parancs155. Precízebben: a karakteres felületről is futatható programok többsége működik így, a grafkus alkalmazások már
nem, de a karakteresek közöt is van egy-két kivétel.
156. Többet nem fogjuk külön kihangsúlyozni, de ehhez a jogosultsági rendszernek is lehet egy-két szava, azaz a
továbbiakban végig azt feltételezzük, hogy az adot műveletek elvégzéséhez szükséges jogok rendelkezésre állnak.
157. Nem létező parancs futatása 127-es hibakódot állít be.
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sorban nem áll mögöte másik parancs – pl. ; -vel elválasztva –, akkor kiírja a promptot, ha van
másik parancs, akkor kezdi annak a feldolgozását.)
A kimenet-átirányítás másik formája a >>, az un hozzáírásos (append) mód. Ekkor ha már létezik a fájl, akkor annak eredeti tartalma megmarad, és az eredeti adatok után azonnal tárolódik az
átirányítot adat. (Ha a fájl nincs, akkor ugyanúgy létrejön a fájl, mint a sima > átirányításnál.)
Azaz feltételezve, hogy fájl1.txt az előző példa maradványa, fájl2.txt pedig eddig nem volt, a következő parancsok hatására
echo szilva banán >> fájl1.txt
echo dió mogyoró >> fájl2.txt

fájl1.txt két sort fog tartalmazni: az előző átirányítás alma körte, és a mostani szilva banán tartalmú
sorait. Ezzel szemben fájl2.txt csak a dió mogyoró szöveget tartalmazza.
A kimenet átirányításhoz nagyon hasonló a hibacsatorna átirányítása, csak a >, illetve >>-jelek
elé közvetlenül egy ketes számot kell írni, és így áll elő ez a forma:
cp file1.txt 2> fájl3.txt
cp . 2>> fájl3.txt

Mivel a cp legalább két paramétert vár (ráadásul külön opció nélkül az nem lehet könyvtárnév),
mind a két parancs hibaüzenetel leáll. Viszont a hibacsatorna átirányítása miat a hibaüzenet nem
látszik a képernyőn, hanem eltárolódik a fájl3.txt nevű állományban.
A bemenet átirányítása sem sokban tér el, csak nagyobb-jel helyet kisebb-jelet kell használni, és
a sikerességhez szükséges, hogy a hivatkozot fájl már létezzen:
cat < fájl3.txt

Ez a fenti két másoló parancs hibaüzenetét tartalmazó fájl tartalmát írja a képernyőre.
Gyakran előfordul, hogy egy parancs kimenetét egy másik parancs bemeneteként szeretnénk
használni. Ekkor használhatjuk ezt a formát:
parancs1 > átmenetifájl ; parancs2 < átmenetifájl ; rm átmenetifájl

(A törlés a szemét eltakarítása miat fontos, nyilván ha kell az adat, akkor hagyjuk ki.) E helyet
egy speciális átirányítást javasolt használni, az ún. csövet, csőhálózatot (pipe, vagy pipeline). Azaz
egyszerűen írjuk így:
parancs1 | parancs2

Ezzel a formával az első parancs kimenetét a második parancs bemenetével kapcsoljuk össze, ráadásul megspóroltuk az ideiglenes fájl létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos adminisztrációt.58
Elsősorban a kimeneti (stdout és stderr) átirányításokkal használatos még egy elég sajátos szintaxis. Az átirányítás után nem egy fájl neve áll, hanem a latin „és”-jel – azaz & és egy szám. Jellemzően ebben a két formában szokták használni:
echo Hiba >&2
parancs 2>&1 | less

Az első forma arra szolgál, hogy az echo (amely parancs alapból az stdout-ra ír) használható legyen hibaüzenetek megjelenítésére – ami viszont konvencionálisan az stderr. (Ez pont az, aminek
fontosságára a fejezet elején felhívtuk a fgyelmet.) Fenti trükkös átirányítással azt mondtuk, hogy
a parancs szabályos kimenete menjen a szabályos hibacsatornára. A második parancs pont for158. Pl. nem kell aggódni, hogy véletlenül felülírunk valami fontosat, vagy épp ot hagyjuk a szemetünket.

49

A shell programozása minimalista megközelítésben
dítva, a program szabályos hibacsatornáját csapja a szabályos kimenet mellé – ami viszont a csőbe
megy, így mind a normál, mind a hibaüzenetek átkerülnek a lapozóprogramhoz, és nem kell félni
atól, hogy esetleg az üzenetek kiszaladnak a képernyőről.
Végül: előfordulhat, hogy egy program futatásakor mind a rendes, mind a hibaüzeneteket szeretnénk fájlban, méghozzá ugyanabban a fájlban eltárolni. Ezt két különböző módon is megtehetjük, mind a kető meglehetősen nyakatekert:
program > fájl 2>&1
program 2> fájl >&2

Az eredmény ugyanaz, de csak ezek a megoldások adnak minden körülmények közöt használható eredményt.

Változók
A shell, mint a programozási nyelvek többsége, képes változók kezelésére. A változók neve betűk, számok és aláhúzás karakterből állhat, de nem kezdődhet számmal. Mint majdnem mindenhol
Linux alat, a kis- és nagybetűk it is különböznek. Egy változóban tetszőleges érték tárolható, és
egy shell-változónak nincs tipusa (illetve csak igen korlátozotan). Van pár olyan változó, amit
maga a shell használ valamire, olyan is, aminek az értékét ő módosítja. Fontosabb változók pl. a
SHELL, a PATH, a HOME, a LOGNAME vagy USER nevűek. A PATH ketőspontal elválasztva
tartalmazza azokat a könyvtárneveket, amiket a shell végigkeres olyankor, amikor valaki elérési
útvonal nélküli parancsot próbál indítani. Jellemzően valami ilyesmi az értéke :
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin

Érdemes a többi környezeti változónak is utánaolvasni a parancsértelmező dokumentációjában.
(És nem véletlenül szerepelnek nagybetűsen.)
Egy változó létrejön, amint értéket kap. Az értékadásnál ügyelni kell, hogy az egyenlőségjel
egyik oldalán sem állhat szóköz. Azaz ezt írhatjuk:
a=5

(De ha ezt gépelnénk:
a= 5

akkor valószínűleg nehezen tudnánk megmagyarázni, hogy mi is történik pontosan.)
Ha valahol a változó értékére (azaz a tárolt adatra) vagyunk kíváncsiak, egyszerűen egy $-jel
mögé kell írni a változó nevét, így:
$a

Nyilván ha tudni is szeretnénk, hogy mi ez, akkor használhatjuk pl. az echo parancsot:
echo $a

formában. A parancsértelmező az utasítás feldolgozása során fel fogja ismerni, hogy it egy ún.
változóhivatkozás szerepel, és még a parancs végrehajtása előt ezt a hivatkozást kicseréli a változó adot pillanatban érvényes értékére. Azaz ha begépelem az echo $a parancsot, az először átalakul echo 5 formára, és ez a parancs kerül végrehajtásra. Noha látszólag jól működik, ennek
ellenére javasolt a változó-hivatkozásokat nem $v, hanem "$v" formában használni. Az alábbi pél-
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da jól szemlélteti a problémát59? :
$ v=’alma
körte’
$ echo $v
alma körte
$ echo "$v"
alma
körte

Mint látható, csak akkor kapjuk meg a helyes eredményt, ha a változó-hivatkozás idézőjelek közöt áll. Ha az összes shell-változót szeretnénk látni, erre jó a set nevű parancs.
Korábban szerepelt, hogy minden parancs lefutatása beállít egy ún. státuszkódot. Ez lekérdezhető egy speciális nevű, a shell által belsőleg kezelt „változó” segítségével. A változó neve: ? (ez karakter az általunk létrehozható változók nevében nincs megengedve), tehát ha egy parancs
státuszára vagyunk kíváncsiak, akkor előbb futassuk le az ominózus parancsot, majd így kérdezzük le a státuszát:
parancs
echo "$?"

Ha később szeretnénk felhasználni egy parancs státuszkódját, akkor helyete a parancs lefutatása után tároljuk el a státuszt egy tetszőleges másik változóba:
parancs
errcode="$?"

Amíg felül nem írjuk, az errcode nevű változó ennek a parancsnak a visszaadot hibakódját fogja
tartalmazni.
A shell-változók fontos tulajdonsága, hogy csak a változót létrehozó parancsértelmező konkrét
példánya tud arról, hogy van ilyen változó (és mi az értéke). Egy speciális paranccsal ez egy csöppet módosítható. A parancs neve export, és segítségével elérhető, hogy az eredeti shell-példányon
kívül az ebből a shellből később elindítot egyéb programok ennek a változónak egy saját példányát megkaphassák (és akár ők is tovább örökíthessék). Beállítása egy vagy két lépésben:
a=1 ; export a
export b=2

szintaxissal történik. Fontos jellemzője az exportált (más néven: környezeti – environment) változóknak, hogy visszafelé nem lehet segítségükkel adatot átadni. Azaz ha az eredeti shellből exportáltam valamit, akkor ezt megkaphatja a shellből indítot alkalmazás, de az alkalmazás már
nem tud pl. egy módosítot értéket visszajutatni az őt elindító shellbe. Az összes környezeti változó listája névvel és értékkel lekérdezhető az env nevű paranccsal.

Parancssori paraméterek
Ha parancsfájlt hozunk létre egy feladat elvégzésére, valószínűleg szeretnénk ugyanúgy paramétereket átadni, mint ahogyan a rendszer gyári programjaival ez megtehető. Ehhez csak annyit kell
tudnunk, hogy ha egy parancsfájl indításkor paramétereket kap, akkor ezek a paraméterek (a státuszkódhoz hasonlóan) speciális nevű „változók” értékére való hivatkozásként érhetők el. (Ezek
nem változók a szó fent használt értelmében, de ugyanaz a szintaxis.) Azaz, egy parancsfájlon belül hivatkozhatok az első átadot paraméterre a $1, a másodikra a $2, a harmadikra a $3, stb. for159. Kivételesen jelezzük a promptot
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mákat használva. Egyrészt it is "$1" javasolható, másrészt tudni kell, hogy max "$9" – azaz a kilencedik paraméterre tudok ilyen könnyedén hivatkozni60. Ha elképzelhető, hogy 9-nél több paraméter van, akkor jó szolgálatot tehet a $# (ez az átadot paraméterek darabszáma – nyilván ha
nem volt paraméter, akkor 0), másrészt hivatkozhatunk az összes átadot paraméterre az "$@" formával. (Tele van a net hibás dokumentumokkal és hibás programokkal amelyek e helyet a $* formát javasolják. It szólunk: a $* ugyanaz, mint a $@, de nem ugyanaz, mint akár a "$*" akár az "$*"
– ráadásul csak az utolsó forma jelenti azt, amiről beszélünk: az összes átadot paraméter 61.)

Parancshelyettesítés
Amikor azt mondtuk, hogy a "$v" formát a shell speciálisan kezeli, helyete mondhatuk volna
azt is: a parancsértelmező valamit helyetesítet az általunk begépelt parancssorban. Ezt úgy hívjuk, hogy változóhelyettesítés. Más helyetesítés is létezik, legfontosabb az ún. parancshelyettesítés.
Írhatjuk így: `parancs` (ez a régebbi forma)62 és így is: $(parancs). Ha ilyet írunk valahova a parancssorba, akkor a parancsértelmező először lefutatja a zárójelek (vagy hanyataposztrófok) közöti parancsot, eltárolja a program kimenetét, majd az eredeti parancssorból kidobja ezt az egész
konstrukciót, helyére rakja az eltárolt kimenetet, és az így létrejöt parancsot is lefutatja: 63
$ tty
/dev/pts/3
$ ls -l /dev/pts/3
crw--w---- 1 zgabor tty 136, 3 dec

2 19:19 /dev/pts/3

Vagy egyszerűen bízzuk a shell-re:
$ ls -l $(tty)
crw--w---- 1 zgabor tty 136, 3 dec

2 19:19 /dev/pts/3

(Létezik még másmilyen helyetesítés. Vajon mi lehet ez?
$ echo $(( 2 * 3 ))
6

Neve is van: aritmetikai helyetesítés.)

Többirányú elágazás
Létezik egy parancs, amely arra szolgál, hogy egy feltétel igaz, vagy hamis voltát eldöntse. A parancs státuszkódjában 0 értéket visszaadva jelzi, ha a feltétel igaz, illetve nem-0 értékkel, ha a feltétel hamis. A parancs neve a sokat mondó test, használata szimplán:
test feltétel

A feltétel egyébként számok összehasonlítása, sztringek (szövegláncok) egyenlőség-vizsgálata,
vagy fájlok jellemzőinek ellenőrzése. Ugyanez a parancs írható másik formában is:
160. Ha valaki szeretné, a könnyen átekinthető "${10}" forma épp használható.
161. Aki nem hiszi, olvasgassa a man sh-t, vagy írjon kis programocskát, ami pl. ciklusban soronként kiírja ezen
föntieket – aztán hívja meg a programját mondjuk az ’1 2 3’ "4 5" paraméterekkel.
162. Ez nem aposztróf, hanem az ún. hanyataposztróf (backtick)
163. It is kiírjuk a promptot
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[ feltétel ]

A parancsról, a különböző feltételek megadásának módjáról részletesebben a man test és a man
sh dokumentációban lehet olvasni.
Shell-programok írásánál szükség lehet valamely feltételtől függő elágazásra. Erre az if és case
nevű parancsok javasolhatóak. Az if egy parancs által visszaadot státuszkódtól függően hajt végre
különböző dolgokat64? :
if utasítás ; then
ezt akkor hajtjuk végre
ha ’utasítás’ igaz (0)
státuszt adott vissza
else
ez kimaradhat, de ha van, a hamis
státusz esetén hajtódik végre
fi

Ha kell, több if egymásba ágyazható, vagy akár az else helyet használható elif segítségével többirányú elágaztatás hozható létre.
Szintén többirányú elágaztatásra jó a case parancs, de annál egy szöveg és minták összehasonlítása határozza meg, hogy merre tovább. A minták megadásánál a másik fejezetben részletesen tárgyalt „joker-karakterek” használhatók.
case "$ANSWER" in
[iI]* ) # a válasz i betűvel kezdődik
csinálunk valamit
;;
n* | N* ) # n-nel kezdődik
másvalamit csinálunk ;;
*) # bármi egyéb esetén
valami harmadikfélét csinálunk ;;
esac

Fenti részlet az ANSWER nevű változó tartalmától függően csinál 3 különböző dolgot. (Ha kihagynánk a legutolsó, a * -mintára illeszkedő részt, akkor kizárólag I-vel vagy N-nel kezdődő tartalom esetén történne bármi is.)

Ciklusszervező műveletek
Bash-ban 4-féle ciklusszervező művelet létezik: a for, while, until és az alig ismert (és szinte sosem használt) select parancsok. Ebből a for és while használata jellemző.
for i in alma körte szilva dió ; do
echo "$i"
done

Fenti programocska soronként kiírja az egyes gyümölcsök nevét. Működése: az "i" nevű ciklusváltozó sorban megkapja az in szócska és a ; közöti „értékeket (először az alma, aztán a körte, és í.
t.), majd a do és a done közöti műveleteket hajtja végre. A példa remélhetőleg jól jelzi, hogy a for
nem pont olyan, mint az ismertebb programozási nyelvekben. Nem kifejezeten a „számoljunk el
164. Azaz it a „feltétel” a státuszkód nulla-vagy-nem-nulla volta (de az előzőleg tárgyalt test parancs segítségével
klasszikus feltételvizsgálatos elágaztatást lehet csinálni)

53

A shell programozása minimalista megközelítésben
1-től 100-ig” jellegű ciklusok megírására van kitalálva65.
A while ciklus pedig (hasonlóan az if-hez) egy parancs státuszkódjától függően hajtja végre a
ciklustörzsben szereplő műveleteket:
while read v ; do
echo "$v"
done < /etc/passwd

Fenti parancs soronként olvassa az /etc/passwd fájlt, a beolvasot sor tartalmát eltárolja a v nevű
shell-változóba, majd kiírja azt. Utána olvas tovább a fájlban. Mindezt addig teszi, míg a read nevű
parancs hamis státuszt nem ad vissza, ekkor kilép a ciklusból. (Kitalálható, hogy a read akkor ad
vissza hamis státuszt, mikor elér az olvasással a fájl végéig.)

(Nem-annyira) nyalánkságok
Utasítások csoportosíthatók a ( p1 ; p2 ) vagy { p1; p2; } formában. (Pl. átirányításoknál érdekes
lehet.) Egyszerűbb if konstrukciókat kiválthatunk a p1 && p2, illetve a p1 || p3 formával (az előbbi
használható akkor, ha csak az igaz, a második akkor, ha csak a hamis ágban akarunk valami érdemlegeset csinálni).
Léteznek extrém egyszerű parancsok, mint pl. a true (semmit nem csinál, csak beállít egy igaz
státuszt) vagy a false (no vajon?) Érdekesség, hogy a true parancsnak van egy rövidebb formája, a
: (igen, a parancs neve: ketőspont).
Fentiek használatával kellően olvashatatlan kódot lehet előállítani, így használatuk erősen ellenjavallt – viszont mivel időnként azért szembejönnek, nem árt róluk tudni.

165. A `parancs` vagy $(parancs) formában is használható ún. parancshelyetesítés és elsősorban a nem túl hordozható
seq nevű parancs segítségével egyébként lehet ilyen lépegetős for ciklusokat is írni Linux alat, sőt ki lehet
használni csak a bash-ban meglevő egyéb speciális konstrukciókat is. Ezeket a hordozhatóság érdekében nem
javasoljuk.
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Alapszintű hibakeresés
Hibátlan program nincs. Az axiómaként kezelt, az informatikával kapcsolatban rendszeresen elhangzó kijelentést lehet fnomítani, de a lényegen nem változtat, ha e mellé mondjuk beleszúrjuk
azt is, hogy „1-2 sornál/műveletnél/programkód-oldalnál hosszabb” esetről beszélünk. Sajnos a
programok komplexitása nagyon megnőt, a fejlesztési idő csökkent, és a tesztelési módszerek elméleti fejlődésével sajnos nem tartanak lépést a gyakorlatban elvégzet tesztek, így sok esetben
marad a sommás, lemondó legyintés: hibátlan program nincs.
A probléma az, hogy ezeket a hibákat rendszergazdaként (sőt, sok esetben akár egyszerű felhasználóként66 is) jó lenne elhárítani. Ehhez persze érteni kell, hogy mi történt, tudni kell hogyan
működik a rendszer, ismerni kell a rendelkezésre álló eszközöket, képesnek kell lenni azokat
használni, a dokumentáció (klasszikus man oldalak, info fájlok, beépítet súgók, vagy akár az interneten elérhető hogyanok67) olvasása sem hátrány. Csupa olyasmi, ami időigényes, sokak szemében elavult dolog, ráadásul sokakba belerögzült az a hibás kényszerképzet, hogy a számítógép az
„csak úgy működik”, használatához nem kell tudás, ráadásul ha valami nem úgy működik, ahogy
ő gondolja, azért a számítógép a hibás.
Az elejére általánosságban két alapszabály:
– olvassuk és próbáljuk meg értelmezni a hibaüzenetet
– nézzük meg a hibanaplókat.
Grafkus felület használata sok esetben nehezíti a hibakeresést, hiszen az emberek jelentős része
már nem tudja, hogy pontosan mi is annak a programnak a neve, amelyiknek az ikonjára katintva lesz neki hálózat. Meg böngésző. Meg elindul az az izé, amit nap, mint nap használ.
Ha tehát az a hiba, hogy hiába katintunk a jól ismert ikonra, de nem történik semmi, vagy éppen nem az, ami szokot, még mindig segíthet maga a program. Lehet, hogy kiírja a hiba okát,
csak nem látjuk. Ezért próbáljuk a következőt. Ha ismerjük a parancs nevét, máris rendelkezésünkre áll az egyik legősibb módszer: olvassuk el a hibaüzenetet. Nyissunk egy terminálemulátor
ablakot, és gépeljük be a megfelelő parancs nevét, és lehet, hogy már készen is vagyunk.
Ha ez nem segít mert nem tudjuk a nevét, így elindítani sem tudjuk karakteres felületről, akkor
sincs minden veszve. Ha már úgyis nyitva van a terminálablak, akkor adjuk ki a
tail -f ~/.xsession-errors

parancsot. Esetleg a megjelenő üzenetek látán gyorsan nyomjunk pár ENTER-t, hogy legalább
elkülönülhessenek a régebbi és az újabb üzenetek, majd miután ilyen jól felkészültünk, próbáljuk
meg – immár a grafkus felületről – elindítani a problémás alkalmazást.
Primitívnek tűnik, de sok esetben már ezzel megtetünk mindent, ami a hiba megoldásához kellhet. Nyilván ezzel még nem hárítotuk el a hibát, de az üzenetekből talán máris rájövünk a megoldásra. Persze nem minden esetben elegendő elolvasni és megérteni a hibaüzenetet. Az se hátrány,
ha a hibaüzenet értelmes, és valóban a hibáról szól. Sajnos ezen se a rendszergazda, se a felhasználó, se senki más nem tud érdemben változtatni, egyes-egyedül az adot kód fejlesztői. 68
Hibakeresés során ne felejtkezzünk el a másik lehetőségről, amely eleve rendelkezésre áll. Tri166. Szerencsés élete van annak, aki az előforduló hiba esetén sikítva felállhat és abbahagyhatja a munkát, mondván
„nem tudok dolgozni”.
167. Az angol how-to lassan terjedő magyar megfelelője.
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vialitás, de sok program helyből naplózza működését. Nézzünk utána. Van-e saját logfájlja, és mi
szerepel ebben a logfájlban? Netán a rendszer ez irányú szolgáltatását használja? Ekkor nézzük
meg a rendszernaplókat. (Ez ügyben érdemes lehet utánanézni a rendszer syslog-konfgurációjának.)
Az alapok után nézzünk néhány egyszerűbb, egyéb technikát.
Ha adot a hibás program, kezdjük azzal, hogy kiderítjük: parancsfájlról, vagy éppen bináris
programról van szó. Egyszerűen ellenőrizhető a
file /usr/bin/batch

paranccsal. Parancsfájloknál valami „POSIX shell script” vagy „Bourne-Again shell script” kezdetű eredményt kapunk, míg egy bináris alkalmazásnál már „ELF 64-bit LSB executable, x86-64,
version 1” kezdetű lesz az eredmény. Ez a példa egy 64-bites operációs rendszerű, x86-architektúrájú gépen készült, értelemszerűen 32-bites rendszeren a szövegben is 32-bitnek kellene szerepelni, és az x86-64 helyet is állhat más.
Miért érdekes mindez? Egyszerűen más eszközök jók a parancsfájlok, és megint mások a binárisok hibás működésének felderítésében.
Héjprogram (shell script) esetén a legtriviálisabb eszköz a parancsfájl kézzel indítása. Két lehetőség is adot:
– sh -v parancsfájl paraméterek
– sh -x parancsfájl paraméterek
(Nyilván kombinálható is a kető.) A „-v” opció hatására a shell minden egyes parancsot az adot
utasítás végrehajtása előt kiír a szabályos hibacsatornára – pontosan abban a formában, ahogyan
a futatandó állományban szerepel69. A „-v” és a „-x” opciók közöti különbség: az előbbi úgy mutatja a parancsokat, ahogyan szerepelnek a kódban, az utóbbi pedig már a különböző (változó,
shell, aritmetikai, stb.) helyetesítések utáni formát. Komolyabb méretű programnál kicsit sok lesz
ugyan valószínűleg a kimenet, de az már az átirányításoknál tárgyalt módon kezelhető:
sh -v parancs paraméterek 2>&1 | less

Van ennél egy jobb eszköz – ha a programhoz van írási jogunk, akkor módosítsuk a parancsfájlt
oly módon, hogy a minket érdeklő részt keressük meg, és a gyanús hely elé rakjunk be egy
set -x

mögé pedig egy
set +x

parancsot. (Vagy -v/+v, ugyanúgy, mint a fenti sh paranccsal történő indításnál.) Ebben az esetben csak az ominózus részhez fogja a shell bekapcsolni a hibakeresési (debug vagy verbose) opciót. Ekkor persze már futatható a megszokot
168. Példaként álljon it egy ezt szemléltető történet. Még az internet korszak hajnalán, nagy élmény volt egy
adatátviteli program kapcsán a futatás során kapot „CRC error” üzenetel szembesülni. A lényeg az adatátvitelen
van, tehát sejthető, mennyire jól eset, hogy jópár tesztfutatás és az adatátviteli környezet erőteljes ellenőrzése
után, még mindig „CRC error” volt az üzenet. Ekkor végül a rendelkezésre álló forráskód – amelynek léte persze
nagyban segítete a hibakeresést – böngészése és módosítása után kiderült, hogy a valóságos hibához tartozó
hibakód, hibaüzenet igazából az EPERM, azaz „Permission denied” – azaz a rendszerben volt egy hibás
jogosultsági beállítás, ami megakadályozta a programot egy művelet végrehajtásában. Az ügyes programozó
viszont nem érezte fontosnak a valós okot a felhasználó orrára kötni.
169. Ha valaki még emlékszik a @ECHO OFF sorra, annak nincs mit magyarázni
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formában.
Ha bináris program hibájának keresése a cél, akkor más eszközökkel érdemes nekiállni. Van,
hogy már el sem indul az alkalmazás, pl. mert hiányzanak a futatásához szükséges közös függvénykönyvtárak. (Elvben egy rendes, függőségeket is kezelni képes csomagalapú terjesztés esetén
ilyen nem fordulhatna elő, de most nem az elméletről beszélünk.) Ekkor jöhet jól az ldd nevű parancs:
ldd /usr/bin/vi

Ekkor valami hasonlót kellene látnunk:
linux-vdso.so.1 => (0x00007fffa89ff000)
libtinfo.so.5 => /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5 (0x00007f3df1932000)
libselinux.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1 (0x00007f3df1713000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f3df1352000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f3df114e000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f3df1b78000)

Persze ha hiányzik valami, akkor helyete valami ilyen fog állni (már csak a hibás részt kiemelve):
libtinfo.so.5 => not found

A hibaüzenet önmagáért beszél, már csak meg kell keresni, hogy az adot fájl milyen csomag
része, hol kellene lenni, és ki törölte le.

strace, ltrace
Hasznos eszköz lehet hibakereséshez az strace és ltrace nevű parancsok. Az strace segítségével
majdnem a legalacsonyabb szinten, a rendszerhívások70 szintjén követhető nyomon, hogy mi történik a program futása során. Ezzel szemben az ltrace kicsit magasabb szinten, a könyvtári függvények szintjén teszi ugyanezt. Indítási módjuk és pár fontosabb opciójuk is azonos:
strace program paraméterek
ltrace program paraméterek

Az opciók:
– -e kifejezés
a nyomkövetés során miket szeretnénk fgyelni. Pl. az strace-nél a -eopen opció
az open nevű rendszerhívásokkal, míg a -otputs az ltrace-nél a tputs nevű függvényekkel kapcsolatos információkat naplózza. Természetesen vesszővel elválasztva több is megadható, de
akár kizárni is lehet a listából elemeket.
– -p pid nem parancssorból indítjuk a programot, hanem már futó program nyomkövetését kérjük, a paraméter a követni kívánt folyamat azonosítója
– -o fájlnév
a kimenetet nem a szabályos hibacsatornára, hanem a megadot nevű fájlba fogja
írni a program
– -u felhasználónév
rendszergazdaként indítva kérhetjük, hogy az elindítandó program más
felhasználó nevében (és jogaival) fusson.
170. Rendszerhívásnak nevezzük az operációs rendszer magja (Linux alat kernelnek hívjuk) által nyújtot, publikusan
elérhető szolgáltatásokat,
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A hátértárakkal (pontosabban a fájlrendszerekkel) kapcsolatos hibák közé tartozik a klasszikus
probléma: betelik a fájlrendszer. Általában elég hamar feltűnik, az alkalmazások eléggé hangosan
sírnak ilyen alkalmakkor. Ekkor az ember előszedi a hátértár foglaltságát megjelenítő df (disk free
space) parancsot, és segítségével kikeresi, hogy melyik az a fájlrendszer, ahol hiba van (a 100%-os,
vagy azt meghaladó(!) telítetség az hiba).
df -h

(Valahol a 90%-os telítetség környékén mindenképpen érdemes elgondolkodni újabb lemezterület rendszerbe építésén.) Miután megtaláltuk az ominózus fájlrendszert, jöhet a neheze: belépve a
fájlrendszer csatolási könyvtárába, szisztematikusan kikeresni, hogy mely alkönyvtárak azok,
amelyek a kelleténél több tárhelyet használnak. Erre alkalmas a du (disk usage) parancs, pl:
du -sh */

formában. Viszont az emberek szeretnek elfelejtkezni arról, hogy a fájlrendszerek adatároló területén kívül létezik egy speciális adatstruktúra, amely egyes fájlrendszereknél szintén korlátozot
méretű: ez az ún. i-node tábla (az i-node vagy inode magyarul i-bög, de ebbe ne menjünk most
bele71). (Minden fájl – akármekkora méretű, 1 darab i-node-ot elhasznál.) Az i-node tábla telítődése esetén a rendszer ugyanazt a „File system is full” hibaüzenetet adja, de a df magától nem jelzi a
probléma okát. Erre szolgál a „-i” opció. Tehát keressük ki, hogy nincs-e véletlenül i-node-tábla
telítődés:
df -i

Ha megtaláltuk, akkor már csak ki kellene törölni pár (tucat, száz, ezer) felesleges fájlt. A baj
csak az, hogy hiába találtuk meg a bűnös fájlrendszert, nincs olyan kényelmesen használható parancs, ami kiírná, hogy melyik alkönyvtárban van nagyon sok fájl (mint amilyen az előző du volt,
ami összeszámolta az elfoglalt helyet). A rendszergazda ilyenkor kénytelen előszedni a kismillió
apró eszközt ami rendelkezésére áll, és megcsinálni magának.
Lépjünk be az ominózus könyvtárba, majd futassuk le a következő borzalmat:
find . -xdev -type f | cut -d "/" -f 2 | sort | uniq -c | sort -n

Fenti parancs első fele (find) az aktuális könyvtár alat kezd el keresni és minden közönséges
fájlt kilistáz. A -xdev opció arra jó, hogy ne vizsgáljunk másik felcsatolt fájlrendszert, csak azt
amelyikkel a probléma van. (A lista ./a ./b/c ./b/d jellegű sorokból áll.) Ezt a listát a cut paranccsal
kicsit lecsupaszítjuk, minden sorból csak az első és (ha van) a második / közöti részt hagyjuk
meg. Ezzel azt érjük el, hogy minden fájlnévből az marad meg, hogy a kiinduló könyvtár mely alkönyvtárában van (függetlenül atól, hogy közvetlenül abban, vagy annak valamely al-al-alalkönyvtárában). Az első sort paranccsal ábécérendbe rendezzük az így kapot listát. Az ezt követő
uniq megszámolja, hogy hány azonos, egymást követő sor volt (ezért kellet rendezni). És nem
csak megszámolja, hanem ki is írja, minden sorban már csak egy számot, és egy könyvtárnevet.
Végül az így kapot listát a második sort paranccsal immár nem ábécé-, hanem számsorrendbe
rendezünk, és már meg is találtuk a nagyon sok fájlt tartalmazó könyvtárat. El lehet kezdeni takarítani.

171. Részletekért a Műszaki Kiadónál sokezer éve megjelent Kernighan–Pike: A UNIX operációs rendszer c. könyvét
érdemes elolvasni (egyébként etől függetlenül is érdemes)
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Előszócska

Előszócska
Ezzel a könyvvel és testvéreivel az a célunk, hogy viszonylag tömören összefoglaljuk azokat az
információkat, amiket egy szabad szofvereket használó szakembereknek tudnia illik.
20/80. Mit akar ez jelenteni? Tapasztalatunk szerint a létező eszközöknek és információknak
csak egy kis része szükséges a mindennapok tipikus feladatainál. Igyekeztünk kiválogatni nektek
a tudásnak azt a 20%-át, ami az általában előforduló feladatok 80%-ánál elegendő lesz. Célunk ezen
elv alapján összeszedni, rendszerezni és átadni a leghasznosabb dolgokat. Hiába próbálnánk mindent elmondani – nekünk nincs időnk mindent leírni, nektek meg nincs időtök elolvasni. Ezért
sok minden kimarad. Ha úgy gondolod, hogy fontos, kimaradt vagy bővebben kellene beszélni
róla, szólj! Ha valami hibás, szólj! E-mail címünk: esz2k2@gmail.com. De ha írsz, légy türelemmel, valószínűleg 200 másik levél is vár még megválaszolásra. A továbbfejlesztés során minden
konstruktív javaslatot igyekszünk majd az anyagba építeni.
A tárgyalt megoldások és szabad szofverek legtöbbször több operációs rendszer alat is használhatóak. Amikor viszont operációs rendszer szintről esik szó (telepítés, csomagkezelés vagy finomhangolás), akkor ez most – népszerűsége miat – nálunk Linuxot jelent.
A könyvben időnként kérdéseket teszünk fel, de néha nyitva hagyjuk a választ. A cél: gondolkozz, olvass utána, használd az agyadat! Ha egy témát alaposabban meg akarsz ismerni, akkor
nincs mese, alaposabban utána kell olvasnod. Minden területnek megvannak a maga – tőlünk sokkal mélyebb ismereteket tárgyaló – szakkönyvei, előtük azért érdemes a mi összefoglalónkat elolvasni, mert ezekben – reményeink szerint – az adot terület esszenciája található. Ez alapján már
könnyebben eligazodsz majd a 6-700 oldalas, lényegesen kimerítőbb anyagokban is.
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Virtualizációról dióhéjban, mini virtuális
tesztlabor kialakítása
A ma kapható legkisebb teljesítményű számítógép is olyan erős processzorral, annyi memóriával
rendelkezik, hogy könnyedén el tud látni több független feladatot is. Különösen akkor tudjuk optimálisan kiterhelni a rendszert, ha olyan feladatokat tudunk rábízni, melyek nem egy időben
okoznak nagyobb terhelést. Például egy gépen remekül egymás mellet futhat a pénzügyi rendszer
adatbázis kezelője, mely főként hónap végén, munkaidőben kap nagyobb terhelést, és a belső
rendszerek mentésére szolgáló szofver, mely főképp éjszaka dolgozik. De ezeket a funkciókat érdemes lenne biztonsági és kényelmi okokból is elválasztani. A virtualizáció segítségével egy számítógép erőforrásait úgy oszthatjuk meg, hogy a virtualizációs szofver valamilyen módon
különálló környezetet hoz létre a szeparálandó szolgáltatásnak.
Erre alapvetően kétféle módszer van. Az egyik, hogy a szofver lényegében egy teljes számítógépet szimulál vagy emulál. Ezt nevezzük virtuális gépnek (VM, virtual machine). A VM-ek a rajtuk
futó operációs rendszerek és szofverek szempontjából látszólag ugyanolyan felépítésűek mint egy
általános célú asztali számítógép, van bennük processzor, memória, hátértár és hálózati eszköz,
természetesen akár több is. A virtualizációs szofvert futató gépet általában host-nak nevezik, a
virtuális gépeket pedig guest-nek. Ekkor tehát a virtuális gépen lényegében egy teljesen független
operációs rendszer indul el, azt fel kell telepíteni, be kell állítani és utána a host futása közben tetszőlegesen elindítható vagy leállítható, a benne lévő virtuális eszközök kikapcsolt állapotban (bizonyos esetekben bekapcsolva is) módosíthatók. Például nagyon gyorsan lehet egy VM-be több
memóriát tenni.
A másik módszer egy szeparált környezet létrehozása az adot számítógép környezetében, ekkor
nem egy független operációs rendszer indul el, hanem a host kernelén fognak futni a processzek,
csak általában leválasztot fájlrendszert használnak és a legtöbbször független hálózati eszközük
van (akár valódi, akár virtuális). Ez megvalósítható az Linux alaprendszer részét képező „chroot”
rendszerhívással, de ilyen funkciót nyújt például az LXC is. Ha az azonos kernel használata elfogadható, akkor jó választás lehet, mert teljesítményben valamivel jobbak, mint a virtualizált gépek
használta. Mivel azonban használatuk kissé nehézkesebb, mint a virtuális gépek használata, mi azt
ajánljuk, hogy szerencsésebb virtuális gépeket használni.
Linuxos környezetben több különböző lehetőségünk is van virtuális gépeket használni. Van szabad és tulajdonosi szofver, ingyenes és pénzes megoldás is. Néhány ezek közül:
– KVM és QEmu – a KVM a Linux kernel része, a QEmu pedig egy korábbi független virtualizációs eszköz mely a KVM-hez is használható. Ez a két eszköz kiválóan használható szerveren és
munkaállomáson egyaránt, bár a virtuális gépek menedzsmentjére további szofvereket kell
majd használni.
– VirtualBox (OSE) – a VirtualBox kereskedelmi termék, aminek az OSE (Open Source Edition)
verziója nyílt forráskódú, de kevesebb funkciója van, mint a zárt verziónak. Kényelmes felhasználói felülete, több platform támogatása és praktikus funkciói miat desktop felhasználásra nagyon ajánlot.
– VMware Player/Workstation/szerver család – útörő, piacvezető zárt forrású szofver család. A
Player ingyenesen használható freeware. Noha sok tulajdonságában fejletebb szabad konku8
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renseinél, közepes méretű vállalatig ezek a funkciók általában nem kritikusak. Speciális igények esetén, amennyiben a szabad szofverek valamilyen problémára nem tudnak megnyugtató
megoldást nyújtani, beszerzése megfontolandó.
– És még sokan mások. Néhány név a jelentősebb további versenyzők közül: XEN, Proxmox
(mely egy kényelmes előtét a KVM-hez és az LXC-hez)
Ezek közül az első 3 egészen más kategóriát képvisel, mint az utolsó 2:
– A QEmu egy általános célú emulációs rendszer, amely többek közöt x86 architektúra emulációját is képes megvalósítani (illetve megfelelő hardveres támogatás esetén virtualizációra is
képes);
– a VirtualBox kereskedelmi termék, aminek az OSE (Open Source Edition) verziója nyílt forráskódú, de némileg kevesebb funkciója van, mint a zárt verziónak;
– a VMware Player és a VMware Workstation szintén kereskedelmi termékek, melyeket (hasonlóan a QEmuhoz és a VBoxhoz) elsősorban asztali felhasználásra szántak. Ezek is a kezdetektől
használhatók Linux rendszerek alat.
A XEN és a KVM sokkal inkább javasolható szerver felhasználásra1. Míg a XEN egy paravirtualizációs technológia segítségével a processzorok hardveres támogatása nélkül is képes virtualizációra, addig a KVM működtetéséhez feltétlenül szükséges a processzorok hardveres virtualizációs
támogatása. Ma ez azért már nem akkora probléma, mivel mind az Intel, mind az AMD által gyártot modern processzoroknál jó pár éve megtalálható ez a támogatás (Intel VT vagy VMX, illetve
AMD-V vagy SVM néven nevezet processzor tulajdonságok).2 Ennek ellenére fontos tudni, hogy
ha valahol olyan x86-alapú gépen szeretnének szerver virtualizációt, amely gép processzora hardveresen nem támogatja azt, akkor nekik a KVM nem alkalmas.
A mi választásunk ennek ellenére a KVM-re eset. Az ok: XEN esetén egy kifejezeten a XEN
használatára előkészítet másik kernelt kell használni a virtualizációs támogatáshoz, míg KVM
esetén elegendő egyetlen3 kernel modul betöltése, és máris rendelkezésünkre áll a virtuális gépek
használatának lehetősége. A KVM támogatás egy ideje (2.6.20-as kernelverzió óta) része a hivatalos Linux kernelnek, ráadásul egyre több disztribúció szállítja alapértelmezet virtualizációs eszközként (esetleg egyedüliként, mint pl. a kereskedelmi RedHat – és klónjai: CentOS, Scientifc
Linux – a 6-os verzió óta).
Virtualizáció esetén elterjedt kifejezés a gazda (host) és vendég (guest) számítógép (esetleg operációs rendszer) – az előző a fzikai gépet, az utóbbi a virtuális gépet (vagy az abban futó oprendszert) jelenti. KVM használata esetén a gazda gépen fut egy teljesen általános Linux disztribúció 4,
amelynél amennyiben használni szeretnénk a virtuális gépeinket, akkor csak betöltjük a kvm nevű kernel-modult.
Virtuális gépek használatához létre kell hozni azokat, majd az így létrehozot VM-ekbe operációs
rendszert kell telepíteni (ez utóbbi nem lényegesen tér el a valódi hardveres telepítéstől). Ahogyan
1 1. A dokumentáció írásakor a XEN kicsit többféle architektúrán működik, mint a KVM, de mivel jelenleg az x86 (és
a 64-bites x86_64) alapú gépek a legelterjedtebbek még a közepes méretű vállalatoknál is, ez nem jelent valódi
problémát.
1 2. Működő Linux rendszerben a grep -E ‘vmx|svm’ /proc/cpuinfo paranccsal ellenőrizhető a megléte (ha XEN-kernel
alól próbáljuk lekérdezni, akkor nem látszik; ezen kívül néha a gépek hardveresen támogatják, de a BIOS-ban
alapból le van tiltva a funkció)
1 3. igazából kető, mert a fő (kvm nevű) modul mellet kell még egy, amely a használt processzortól függő – vagy
kvm_intel, vagy kvm_amd névre hallgat; ez utóbbiak közül a megfelelőt a kvm modul automatikusan betölti
1 4. amennyiben szervereket virtualizálunk, akkor erőteljesen javasolt a host rendszer funkcióit minimalizálni, és
ténylegesen csak a nélkülözhetetlen szolgáltatásokat futatni rajta (pl. NTP és SSH)
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a valódi számítógépek, úgy a virtuális gépek is a következő fő komponensekből állnak, a VM létrehozásánál ezekre kell odafgyelni:
– CPU – a processzorral sok gond nincs, a gépben fzikailag meglevő processzort fogják a VM-ek
látni, legfeljebb azt kell beállítani, hogy hány darab, hány magos, hány szálúnak lássa a VM.
Egy VM-be sem konfgurálhatunk több processzort, mint amennyi a gazda számítógépben létezik (ebbe viszont már beletartozik a gazda gép HyperTreading, illetve multi-core tulajdonsága
is). Azaz egy 2 fzikai processzoros, amúgy processzoronként duplamagos (dual-core), ráadásul
Intel gyártmányú (így HyperTreading támogatással rendelkező) gazdagép esetén, mivel ez látszólag 8 processzor, ezért maximum 8 processzoros virtuális gép hozható létre. (Igaz, akár több
is.)
– memória – természetesen it is a gazdagép által elérhető memória szab határt
– hátértár – egy virtuális géphez egy vagy több, IDE (ATA), SATA, esetleg SCSI, SAS-interfészen
keresztül elérhető virtuális diszket, és elsősorban a telepítéshez valamilyen CD/DVD eszközt
kell konfgurálni. Ezek a virtuális diszkek lehetnek a akár gazda számítógép csak erre a célra
fenntartot fzikai eszközei, vagy a gazda számítógép fájlrendszerében létrehozot un. diszkképek (disk image). (Természetesen a virtuális diszkekhez virtuális hátértár-vezérlőre is szükségünk van – és az egyes virtualizációs rendszerek közöt elég nagy eltérések lehetnek, hogy
milyen vezérlőket szimulálnak.)
– hálózati hozzáférés – valódi gépek esetén (szerver környezetben) jellemzően hagyományos
Ethernet-vezérlőket használunk. A virtuális gépek eléréséhez szükséges hálózatot pedig a VMhez létrehozot virtuális hálózati interfészek szolgáltatják.
– egyebek – a valódi számítógépekben ezen kívül elő-előfordulnak egyéb hardverelemek, mint a
géppel való kapcsolatartásra jellemzően használt billentyűzet, egér, grafkus kártya, soros, párhuzamos és USB-csatlakozók, egyebek.
A virtuális gépek kezelésére több eszköz is rendelkezésre áll. Általában van egy specializált parancskészlet, aminek segítségével az adot virtualizációs eszköz speciális szolgáltatásai érhetőek el.
Ez tipikusan parancssoros eszköz (pl. a XEN-hez tartozik egy xm nevű eszköz, a VirtualBox-hoz
egy VBoxManage nevű segédprogram, és í. t.), de sokszor grafkus felületű adminisztrációs szofver
is létezik. A KVM praktikus okokból a fent említet QEmu parancssoros eszközének módosítot
verzióját használja. A használt terjesztéstől némileg függő módon, ez a parancs hol qemu-kvm, hol
csak egyszerűen kvm néven érhető el – Ubuntu 12.04 LTS alat kvm a neve. (A KVM-hez elérhető
különböző menedzsment eszközök listája a http://www.linux-kvm.org/page/Management_Tools címen található, innen mindenki választhat magának, ha a mi javaslataink nem nyerték el a tetszését.)
Ezeknek a fent említet egyedi eszközöknek a használata ma egyre ritkábban szükséges, ugyanis
folyamatos fejlesztés alat áll egy libvirt5 nevű eszköz, mely az elterjedtebb virtualizációs környezeteket támogatja – egységes felületet biztosítva hozzájuk. Azaz ha valamely eszköz a libvirtre épít,
akkor gyakorlatilag mindegy, hogy a hátérben milyen virtualizációt használunk, ugyanazon a felületen keresztül kell karbantartani. A libvirt pozitívumai közé tartozik, hogy ha szükségünk van
rá, akár a lokális, akár a távoli gépen futó virtualizációs szofverrel képes kommunikálni (távoli
gép esetén természetesen biztonságos kapcsolat kiépítésével).
Két ilyen libvirtre épülő eszköz a libvirt terjesztés szerves részét képező virsh, valamint a Python-nyelven írt Virtual Machine Manager (vagy virt-manager)6. Míg az első parancssoros eszköz,
addig az utóbbi egyrészt nyújt parancssoros eszközt (virt-install) másrészt egy kényelmes grafkus
1 5. http://libvirt.org
1 6. http://virt-manager.org/
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felületű alkalmazást – ez maga a VMM. (A libvirt-ről tudni kell, hogy a virtuális gépekre vonatkozó
információkat XML-formájú fájlokban tárolja. Ez elsősorban akkor kellemetlen, amikor az ember
élete első virtuális gépét készíti el kézzel.)

KVM használat natív eszközei
Lássunk egy virtuális gép létrehozást és indítást a KVM natív eszközeivel:
Első lépésként hozzuk létre a virtuális gép diszkjét. (A példához nyilván elég a 100MB, normális
esetben valószínűleg nagyobb diszk kellene.)
qemu-img create -f qcow2 vm1diszk1.img 100m

A példában szereplő qcow2 elég hasznos paraméter, ez a virtuális diszkformátum nyújtja a legtöbb hasznos szolgáltatást, ha lehetőségünk van rá, használjuk mindig ezt. (A dokumentáció írásakor pl. a grafkus felületű VMM-ben sajnos ezt nem lehet a létrehozás pillanatában beállítani,
hanem trükközni kell vele – remélhetőleg ezt a hiányosságot a közeljövőben megszüntetik.)
A létrehozot 100 MB-os diszket odaadjuk a virtuális gépnek, ami kap egy korábban letöltöt
DVD-képet amiről bootolhat, kap 768MB memóriát, 1 db duplamagos, HyperTread-támogatású
processzort7 és 1 db Pcnet típusú hálózati interfészt (a Pcnet egy nagyon régi hálózati kártya típus,
sok évvel ezelőti operációs rendszerek esetén jöhet jól – ma az alapértelmezet Intel e1000 típusú
kártya szinte biztosan jobb választás). Boot eszközként a DVD-t ( d ) és a diszket ( c ) állítjuk be
kvm -name vm1 -m 768 -smp 4,cores=2,sockets=1 -hda vm1diszk1.img -cdrom DVD.iso
-net nic,model=pcnet -boot order=dc

A paraméterként megadot név a virtuális gépben semmilyen szerepet nem látszik, csak az adminisztráció megkönnyítésére szolgál, és természetesen ot válik majdnem kötelező egyedi paraméterré, amikor nem egyetlen példa virtuális gépünk, hanem sok (10, 100) VM fut ugyanazon a
gazdagépen, és ezeket kell valamilyen módon megkülönböztetni. Értelemszerűen ilyen esetekben
valami ennél jobb névválasztási konvenció javasolt – aki sok oprendszert ki szeret próbálni, az
használja az OS-nevét, verziószámát; aki különböző funkciójú M-ket hoz létre, az használhat
funkció alapú nevezéktant – ezt mindenki maga dönti el, de érdemes valami vm1, vm2, vm3, stb.nél logikusabbat használni.
Természetesen mind a qemu-img, mind a kvm parancs ennél sokkal bonyolultabb lehet, atól
függően, hogy milyen egyéb dolgokat szeretnénk beállítani (például ha a gépünkön ahonnan a
VM-et el fogjuk érni magyar billentyűkiosztás van érvényben, akkor kényelmesebb, ha a VM-ben
is olyat konfgurálunk be a -k hu paraméterrel). Mint látható, a dolog nem túl bonyolult, bár kétségtelen, hogy ha a későbbiekben is szeretnénk ezt a virtuális gépet használni, akkor nem túl kényelmes indításonként mindig ezt a hosszú (vagy esetleg még ennél is sokkal hosszabb)
parancssort begépelni. Ráadásul még csak nem is pont ez kell, hiszen a későbbiekben már nem
valószínű, hogy a telepítő CD/DVD-képről szeretnénk indítani a virtuális gépet, hanem valószínűleg a diszkre telepítet operációs rendszerről (azaz napi használathoz valószínűleg -boot order c
kell. Ha a DVD-képet a telepítés utáni futásokkor változatlanul odaadjuk a VM-nek, akkor az úgy
látja, mintha a telepítő CD/DVD mindig rendelkezésre állna – ez akkor érdekes, ha esetleg újabb
alkalmazásokat szeretnénk a későbbiekben a CD/DVD-ről telepíteni) . Hosszú távon tehát jól jö1 7. mivel egy processzorfoglalatot és processzoronként 2 magot írtunk elő, muszáj HyperTreadnek lenni, különben
nem lenne meg a szintén előírt 4 (virtuális) processzor, de persze elő is írható a példában nem szereplő threads=2
paraméterrel
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het, ha a megfelelően módosítot parancssort egy egyszerű szöveges parancsfájlba elmentjük –
mondjuk startvm1.sh néven.

KVM a libvirt saját virsh parancsával
Most nézzünk egy virtuális gépet a libvirtre épülő virsh segítségével.
Pár szakkifejezés8: :
– node – a korábbiakban host gépként aposztrofált fzikai gép
– hypervisor – a virtualizációs szofverréteg
– domain – egy operációs rendszer (vagy alrendszer) egy példánya, amely valamely hypervisor
által szolgáltatot virtuális gépben fut (korábban vendég-ként említetük)
Ha a libvirtel dolgoznánk, elsőként telepítenünk kell a libvirtet és a hozzá tartozó segédeszközöket. (Ubuntu 12.04 LTS esetén ez a sudo apt-get install libvirt0 libvirt-bin.) Ez nyilván egyszeri feladat. A továbbiakban már első lépésként mindig kapcsolódni kell a konkrét virtualizációs
alrendszerhez – ez lehet a helyi gép vagy a hálózat egy másik gépén futó hypervisor – majd a már
élő kapcsolatot felhasználva kezelhetjük virtuális gépeinket. Az alapbeállítás ellenőrzéséhez adjuk
ki a
virsh uri

parancsot. Lokális gépen futó KVM esetén a qemu:///system a megfelelő. Ha esetleg nem az, akkor
csatlakozzunk a
virsh connect qemu:///system

paranccsal. Ubuntun ez az alapértelmezet hely, ezért ot ez el is hagyható. (Mint korábban elhangzot, a KVM erősen épít a QEmu egyes részeire, ezért kell KVM esetén is qemu-típusú kapcsolatot felépíteni.) Új virtuális gép létrehozásakor a következő lépésként létre kell hozni a
virtuális gépet leíró XML-fájlt.

A fenti VM XML-formátumú konfigfájlja
<domain type=’kvm’ id=’1’>
<name>vm1</name>
<memory>786432</memory>
<vcpu>4</vcu>
<cpu>
<topology sockets=’1’ cores=’2’ threads=’2’ />
</cpu>
<devices>
<disk type=’file’ device=”disk’>
<source file=’/path/to/vm1diszk1.img’/>
<target dev=”hda’ />
</disk>
<disk type=’file’ device=’cdrom’>
<source file=’/path/to/DVD.iso’ />
<target dev=’hdc’ />
1 8. http://libvirt.org/goals.html
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<readonly/>
</disk>
<interface type=’network’>
<source network=’default’/>
<model type=’pcnet’/>
</interface>
</devices>
<os>
<type>hvm</type>
<boot dev=’cdrom’/>
<boot dev=’hd’/>
</os>
</domain>

Szerencsére a kézi XML-fájl létrehozáson kívül vannak más lehetőségek is.
Ha már létezik egy libvirt által kezelt virtuális gépünk, akkor könnyű helyzetben vagyunk, mert
a
virsh dumpxml VM-neve > vm1.xml

paranccsal legalább egy szintaktikailag megfelelő, a fontosabb információkat tartalmazó sablonhoz juthatunk.
Másik lehetőség, hogy ha – mint ebben a példában – készen van a parancssorból elindítot
QEmu/KVM virtuális gép (és adot a futató parancssor, amivel a virtuális gépet indítjuk), akkor a
virtuális gépet indító parancssort a virsh képes XML-fájllá konvertálni, azaz nem kell teljesen nulláról indulnunk. Tehát, ha a fenti indító parancsot egy startvm1.sh nevű fájlba tetük, akkor a
virsh domxml-from-native qemu-argv startvm1.sh

parancs eredménye az előző virtuális gép XML-formátumú leírása lesz. Ha a parancs kimenetét
egy fájlba átirányítjuk, akkor akár azonnal használhatjuk is azt, vagy kézzel (vagy esetleg másik
libvirt-eszközzel) később módosíthatjuk. (Annyit hozzáfűznénk, hogy a parancs még messze nem
tökéletes, pl. a CPU-topológiát leíró -smp 4,cores=2,sockets=1 paramétert nem ismeri, azt ki kell törölni ahhoz, hogy egyáltalán működjön a konverzió. A létrehozot XML-fájlból aztán nem lehetet
létrehozni a virtuális gépet, mert hiányolta a kvm binárist. Azaz elindulásnak éppen jó lehet, de
tökéletes eredményt ne feltétlenül kell várni tőle.)
Ha készen vagyunk a virtuális gépet leíró XML-lel, biztosítani kell, hogy a leírófájlban szereplő
fájlok létezzenek, Mivel a diszket reprezentáló fájl még nincs meg, azt most létre kell hozni:
touch /path/to/vm1diszk1.img

és ha ez kész, már indíthatjuk is:
virsh create vm1.xml

Ez a parancs tulajdonképp két dolgot művel: létrehozza a virtuális gépet, és egyútal el is indítja
azt. Ha nem szeretnénk a létrehozás pillanatában el is indítani, akkor a létrehozás helyet csak
defniálni kell:
virsh define vm1.xml

(A virsh define-nal defniált – és nem virsh create-tel létrehozot virtuális gépeket a későbbiek során a virsh start vm1 paranccsal lehet elindítani.)
Amennyiben a VM létrehozása/indítása (vagy bármely egyéb VM-művelet) hibaüzenetet ad, érdemes megnézni a naplófájlokat. Egyrészt van egy globális a libvirthez, másrészt van egy a konk13

Virtualizációról dióhéjban, mini virtuális tesztlabor kialakítása
rét virtuális géphez tartozó fájl. Az előbbi fájl (Ubuntu 12.04 LTS alat) a /var/log/libvirt/libvirtd.log, míg a VM-specifkus a /var/log/libvirt/qemu könyvtárban található, a fájl neve megegyezik a
VM nevével egy .log hozzáfűzésével (azaz mivel a példában vm1-nek hívtuk a gépet, ez
/var/log/libvirt/qemu/vm1.log). Részletesen látható, hogy milyen műveletek hajtódtak végre, és
pontosan mi is a hiba. Pl. ha nem hoztuk létre a virtuális diszkként működő fájlt (fenti touch parancs), akkor a ‘No such fle or directory’ – vagy más nyelv beállítása esetén az adot nyelven a
fájl hiányára utaló – hibaüzenet segíthet. Eléggé tipikusak a különböző jogosultságkezelésből adódó problémák. Sok Linux-terjesztés alapértelmezeten bekapcsolt állapotban szállít valamilyen
hozzáférés-szabályozó alrendszert, mint pl. a Selinux, vagy épp az AppArmor. Ezek lehetnek oly
módon konfgurálva, hogy a virtuális gépekhez tartozó fájlok (pl. a diszkek) csak bizonyos könyvtárakban érhetőek el. Előfordulhat, hogy a VM fájljainak saját fájljogosultsága nem teszi lehetővé
a hozzáférést, vagy ad absurdum az, hogy a VM-hez tartozó diszkfájlt egy mások által nem kereshető könyvtárban hoztuk létre (pl. eléggé elterjedt, hogy a felhasználó saját könyvtárához másoknak semmiféle hozzáférése nincs, így a $HOME-ban létrehozot diszkkép fájlhoz a libvirt
alrendszer sem fér hozzá).
A sikeres virsh defne vagy virsh create paranccsal létrehozot (tehát álló vagy futó) virtuális gépünknek immár látszania kell a virtuális gépek listájában:
virsh list --all

A meglevő virtuális gépeinkkel pedig szintén a virsh paranccsal további műveleteket hajthatunk
végre:
– egy futó gépet szabályosan leállíthatunk: virsh shutdown GÉPNÉV
– egy álló gépet elindíthatunk: virsh start GÉPNÉV
– egy futó gépet újraindíthatunk: virsh reboot GÉPNÉV
– egy virtuális gépet nem szabályosan leállítunk: virsh destroy GÉPNÉV
– majd pedig megszüntetése: virsh undefine GÉPNÉV
A felsorolt parancsok a jéghegy csúcsa, részletesebb leírás a virsh dokumentációjában (és a libvirt.org oldalon) találhatóak.
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Lemezkezelés. Partíciók, LVM, RAID, mdeszközök
Nevezéktan
Linux alat a lemezes hátértárakat, diszkeket blokkos eszközfájlokon keresztül érjük el. (Részletek az eszközfájlokról a Hardverek kezelése részben.) Külön eszközfájl van magához a teljes
diszkhez, és a diszk egyes partícióihoz. A rendszerben levő diszkek és azok partíciói lekérdezhetők
az
fdisk -l

paranccsal.
Régebben az ATA, ATAPI eszközök korában a merevlemezeket (hard disc drive) hdX és hdXY
néven lehetet elérni:
– /dev/hda
– /dev/hdb
– /dev/hdc
– /dev/hdd
és így tovább.

az első vezérlőn (primary) keresztül elérhető ún. master diszk
az első vezérlő ún. slave (szolga) diszkje
a második vezérlő (secondary) master diszkje
a második vezérlő slave diszkje

A diszkeket a klasszikus PC-n megszokot particionálási mód szerint osztják logikai részekre,
ebben van ún. elsődleges partíció (primary partition), és bővítet partíció (extended partition),
amelyet tovább lehet osztani logikai meghajtókra. Az elsődleges partíciók 1-4-ig számozotak, míg
a bővítet partícióban levő logikai eszközök 5-től fölfelé kapják meg a számokat. Így valamely
diszken levő partíciók neve:
– /dev/hda1
a hda diszk első elsődleges partíciója
– /dev/hdc3
a hdc diszk harmadik elsődleges partíciója
– /dev/hdd6
a hdd diszk bővítet partíciójában levő második logikai meghajtó
Ebben a furcsa elnevezési konvencióban a lukak természetesek: lehet, hogy nincs az elsődleges
vezérlőn slave eszköz, atól még a második vezérlő master eszköze hdc lesz. Hasonlóan, lehet,
hogy csak egy elsődleges és egy bővítet partíció van a hdb diszken, a bővítet partícióban 2 logikai meghajtóval, akkor /dev/hdb1, /dev/hdb5 és /dev/hdb6 lesz a nevük.
A SCSI, SATA, SAS vezérlőkön és az USB-n keresztül elérhető diszkeket hdXY helyet sdXY-nak
hívjuk, ahol is az első periféria amit a rendszer felismer sda, a következő sdb, sdc, és í. t. néven jelenik meg. Azaz ma ez a jellemző:
– /dev/sda
– /dev/sdc3
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A diszkeket használathoz először is particionálni kell, erre jó a parancssoros fdisk és parted parancsok, illetve a grafkus felületű gparted.
A particionálás során az egyes partíciók típusát is be kell állítani. Ezt linuxos fájlrendszer esetén
a hexadecimális 83, míg a Linux által használt swappartíció esetén 0x82 értékre kell beállítani.
A diszkek egyértelmű azonosítása miat egyre elterjedtebb egy, a fenti elnevezésnél bonyolultabb konvenció használata:
/dev/disk/disk-by-uuid/c5b875fc-50eb-41c4-af76-af37cead305a

Megjegyezni ugyan nem nagyon lehet ezt a fajta nevet, de mint az elérési útban látszik, alapja az
adot eszközhöz tartozó UUID9 – azaz teljesen egyedi név. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a névkonvenció terjed az egyes terjesztésekben. Mivel viszont ilyen hosszú neveket senki nem szeret
begépelni, általában elérhetők a diszkek a régi néven is. A két név közöti összerendelésre a
blkid

nevű parancs szolgál.

Kitérő - Tesztkörnyezet létrehozása
Amennyiben valaki a következőket ki szeretné próbálni, de nem célja az esetlegesen működő
rendszerének szétrombolása, akkor egy lehetséges módszer a következő. Ha van működő Linux (e
nélkül nem fog menni), aminek van egy kis szabad hely valamelyik fájlrendszerében, akkor használjuk ki az ún. hurok (loop) eszköz nyújtota lehetőségeket. A /dev/loopX arra szolgál, hogy egy
közönséges fájlt a rendszer számára virtuálisan úgy látassunk, mintha valódi blokkos eszköz lenne. Használata:
– létrehozunk egy, a virtuális diszk adatait majdan tároló fájlt. Pl. a dd paranccsal:
dd if=/dev/zero of=fle0 bs=1M count=32
Ekkor lesz egy 32 MB méretű, csupa 0-kkal feltöltöt, fle0 nevű fájlunk.
– ebből a fájlból megcsináljuk a virtuális diszkeszközt:
losetup -v -f fle0
A -f opció hatására a losetup kikeresi az első szabadon használható eszközt a loop0, loop1, loop2, stb listából, és létrehozza a (pl.) /dev/loop0 nevű virtuális diszket. (Ha biztosan egy konkrét eszközt szeretnénk használni, a -f helyet megadhatjuk annak nevét is paraméterként a
losetup-nak.) A fle0 paraméter pedig azt adja meg, hogy melyik fájl játssza el a diszk szerepét.
Valójában a loop0-n keresztül ezt a fle0-t kezeljük, de immár diszkként. Fontos, hogy a továbbiakban a fle0-t ne piszkáljuk, csak a loop-eszközt! A -v opció pedig megmutatja, hogy melyik
eszközt konfgurálta fel. (Ez sajnos nem minden verziójú losetup paranccsal működik, ilyenkor
a losetup -a paranccsal lehet lekérdezni a hozzárendelést.)
Etől a pillanatól kezdve a rendszerben látszik egy /dev/loop0 néven elérhető újabb diszk. Ezzel
a diszkkel aztán már ugyanúgy dolgozhatunk, mint a valódiakkal.

1 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier
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Diszkek használata
A gépben levő valódi (vagy virtuális, mint az előzőekben létrehozot loopX-eszköz) diszkeket
használhatjuk immár magukban (azaz rakhatunk rá fájlrendszert vagy konfgurálhatunk rá swapet), de a Linux-kernelben elérhető funkciók használatával bonyolultabb virtuális diszk-alrendszereket is kiépíthetünk.

mdadm
Az ún. md (multi-device, multi disk) segítségével tetszőleges RAID-tömböket építhetünk. Az elterjedtebbek közül elérhető pl. RAID0 (stripe), RAID1 (mirror) és RAID5 – illetve ezek kombinációja. A konfguráláshoz az mdadm nevű eszköz használatát kell elsajátítani. Nézzük sorban a
lépéseket:
– fdisk-kel 0xfd típusú partíciókat csinálunk
fdisk /dev/sda

– mdadm-mel létrehozzuk a RAID-tömböt – a példában RAID1-et (a szögletes zárójelek közöt álló opciók ugyanazt jelentik, értelemszerűen csak az egyik megadására van szükség)
mdadm [ -C | --create ] /dev/md0 \
[ -l 1 | --level=1 ] \
[ -n 2 | --raid-devices=2 ] \
[ -x 1 | --spare-devices=1 ] \
/dev/sda1 missing missing

A fenti mdadm paranccsal létrehoztunk egy, a továbbiakban /dev/md0 néven elérhető, elvben 3
diszkből álló, tükrözöt diszktömböt, amibe jelenleg csak egyetlen diszket konfguráltunk be, az
sda1-et – a két „missing” nevű diszk a szintaxis miat szükséges. (Tesztkörnyezetünkben ez nyilván a loop0, majd a továbbiakban újabb és újabb loop-eszközöket használjunk ezek helyet.)
Ha lekérdezni szeretnénk, akkor használjuk a
mdadm --detail /dev/md0

parancsot, vagy pedig a
mdadm --detail --scan [--verbose]

formát (ez utóbbi esetben majd az mdadm megkeresi nekem, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre).
Mivel ez a tükör jelenleg eléggé féllábú, és nem kifejezeten az adatbiztonság netovábbja, egészítsük ki, adjunk hozzá újabb diszkeket. A további
mdadm [ --manage ] /dev/md0 -a /dev/sdb1
mdadm [ --manage ] /dev/md0 --add /dev/sdc1

parancsok eredményeként a virtuális md0 eszközünk szépen kiegészül ezzel a két diszkkel, teljessé válik a tükör és a tartalék is hadrendbe állt.
Amennyiben egy hardver meghibásodik, azt el kell távolítani, és jót rakni a helyére. Ezt a tesztkörnyezetben az
mdadm /dev/md0 -f /dev/sdb1
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paranccsal tudjuk megtenni. (A -f opció hatására hibás (faulty) állapotba kerül a diszk.) Ekkor a
tartalék a helyére lép, a hátérben megindul az adatszinkronizáció a jó és a tartalék diszk közöt.
Ezt követően távolítsuk el a hibásat (-r, mint remove):
mdadm /dev/md0 -r /dev/sdb1

Majd tegyünk bele egy újat :
mdadm /dev/md0 -a /dev/sdd1

Ha akarjuk, ezeket akár mind, egyetlen lépésben is megtehetjük:
mdadm /dev/md0 -f /dev/sdb1 -r /dev/sdb1 -a /dev/sdd1

(Az utóbbi parancsokban egyébként mindenüt kihagytuk a --manage opciót. Mert megtehetük.)

lvm
A dm (device mapper) alrendszer segítségével igen rugalmasan használható virtuális diszkeket
lehet létrehozni (akár az előzőekben tárgyalt dm-eszközön is). Főleg a hagyományos particionálás
rugalmatlanságának kiküszöbölése a hasznos funkciója. Ha lehet egy javaslatunk, akkor: építsünk
RAID tömböket a diszkjeinkből, majd az így létrejöt tömbre rakjunk LVM-et, és csak utána akarjunk fájlrendszert rátenni.
Az LVM (Logical Volume Manager, logikai kötetkezelő) felépítése a következő: diszkből (ami
persze RAID-tömb is lehet), partícióból ún. fzikai kötetet (physical volume) kell csinálni. Ebből
aztán párat összefogunk, és kötetcsoportot (volume group) hozunk létre. Ez kb. egy virtuális
diszknek felel meg. Ahogyan a valós diszkeket logikailag különálló részre bontjuk a particionálással, ugyanúgy kisebb részekre bontjuk a virtuális diszkeket is. Csak nem particionálunk, hanem
logikai köteteket (logical volume) hozunk létre. Ezzel az utolsó lépéssel aztán készen vagyunk, a
logikai kötet ugyanúgy használható, mint egy rendes diszkpartíció. Nézzük a lépéseket:
– fdisk-kel 0x8e típusú partíciókat csinálunk
fdisk /dev/sda

– pvcreate – a diszkpartícióból fzikai kötetet csinálunk
pvcreate /dev/sda1

– vgcreate – több PV-ből névvel ellátot kötetcsoportot csinálunk (létrejön a „virtuális diszk”)
vgcreate volgroup1 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1

– lvcreate – VG-ből kivágunk egy – a példában 100 MB-os – szeletet (ez lesz a „virtuális diszkpartíció”)
lvcreate -L 100 -n logvol0 volgroup1

Készen is vagyunk: az eredmény a /dev/volgroup1/logvol0 nevű virtuális eszköz (más néven :
/dev/mapper/volgroup1-logvol0).
Az így létrejöt eszköz felhasználásra kész. Minden olyasmit csinálhatunk vele, amit valódi
diszkkel megtehetnénk10. Viszont vannak speciális parancsok a kezelésére.
Ez a készlet a névből egyértelműen kikövetkeztethető típusú objektum jellemzőinek megjelenítésére, feltérképezésére szolgál:
1 10. htp://linuxgazete.net/114/kapil.html
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pvdisplay / vgdisplay / lvdisplay
pvs / vgs / lvs
pvscan / vgscan / lvscan

Az LVM diszkekkel néhány hasznos dolgot meg lehet csinálni, amit valódi diszkelle már nem
– valamely objektum eltávolítható, ha nincs használatban
lvremove / vgremove / pvremove

– Ha van szabad hely a kötetcsoportban, nem csak új logikai kötet hozható létre, de egy meglevőt
ki is bővíthetünk – azaz átméretezhetjük azt. (Vigyázat, ez a rajta levő fájlrendszert nem méretezi át, az egy különálló lépés.) Ha pedig nincs szabad hely a kötetcsoportban, a kötetcsoportot
is kibővíthetjük újabb fzikai diszkekkel.
vgextend/ l vextend

– Az előzők fordítotja is lehetőség. Azaz egy logikai kötet mérete csökkenthető, illetve egy üres
fzikai kötet a kötetcsoportból eltávolítható.
vgreduce / lvreduce

Ha a logikus elnevezésű, egyes objektumok kezelésére szolgáló parancskészletet kicsit soknak
tartanánk, ot van helyete a mindent tudó lvm parancs. Annak használata esetén is ismerni kell az
LVM elvi felépítését, de parancsból csak egyet kell megjegyezni :-)

cryptsetup
Titkosítot diszkeket is csinálhatunk, ehhez a dm-crypt alrendszer és az un LUKS szolgáltatja a
háteret. A kiindulási állapot egy diszk, amin szeretnénk az adatokat titkosítva tárolni. Ebben az
esetben első lépésként bekonfguráljuk:
cryptsetup luksFormat /dev/sda1

A titkosításhoz kér egy jelszót, a továbbiakban a jelszó nélkül az adatok nem nagyon értelmezhetők. Ezt csak egyetlen egyszer kell megtenni.
A használathoz a következő lépésben a bekonfgurált eszközt elérhetővé kell tenni:
cryptsetup luksOpen /dev/sda1 valami

Ekkor újra bekéri a jelszót, hisz hozzá szeretnénk férni a titkosítot tartalomhoz. Ha sikerül, innentől kezdve megjelenik egy /dev/mapper/valami nevű virtuális diszkeszköz. Ugyanúgy használható, mintha valódi diszk lenne, csak épp a valódi diszket olvasva az adatok
értelmezhetetlenek.
A következő lépést szintén egyszer, a legelső luksOpen után szabad csak megcsinálni. Teleírjuk a
virtuális diszkünket nullákkal, azaz a valódi diszkünket titkosítot nullákkal – így az egész diszk
véletlenszerű adatokat fog tartalmazni.
dd if=/dev/zero of=/dev/mapper/valami

Az előkészítéssel végeztünk, használhatjuk az eszközt. Ha fájlrendszert akarunk, akkor mkfs-sel
csinálunk rá egyet, ha swapként, akkor engedélyezzük a használatát. (Részletekért lásd a „Fájlrendszerek, swap” fejezetet.)
Amikor már nem óhajtjuk az eszközt használni, akkor
cryptsetup luksClose valami
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paranccsal elengedjük. A későbbiekben valahányszor használni szeretnénk, akkor elegendő a
cryptsetup luksOpen parancs és a jelszó begépelése, és az eszköz használatra kész. Amennyiben automatikusan szeretnénk rendszerindításkor elérhetővé tenni a titkosítot eszközt, akkor a
/etc/cryptab nevű fájlban fel kell venni a jellemzőit és máris automatikusan elérhetővé válik.
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Fájlrendszerek típusai és kezelése, swap
használata
A diszkekre, illetve a diszkpartíciókra vagy valamilyen adatot teszünk, vagy a fzikai memória
kiegészítésére használjuk, swap-et konfgurálunk rá. Ha adatot akarunk tárolni, ahhoz jellemzően
fájlrendszert kell létrehozni. Linux alat a bőség zavarával küzd az átlag kezdő; annyiféle fájlrendszer van, hogy nehéz dönteni.

Fájlrendszerek
Talán a legelterjedtebb az ext2 / ext3 / ext4 család (és igen, volt ext nevű is, de az végképp kihalt). Ezek közül az ext3 és ext4 naplózó fájlrendszer, ami azt jelenti, hogy egy nem szabályos
rendszerleállás után a fájlrendszer használható állapotba hozása elhanyagolható ideig tart 11. Stabil,
megbízható, a legnagyobb kereskedelmi Linux-terjesztés gyártója igen régóta ezt szállítja alapértelmezeten. Régebben az ext3-t, újabban az ext4-et – ez mindenképpen bizakodásra adhat okot.
Rendkívül sokat tud, fájlokhoz pl. törlést meg felülírást megtiltó jellemzőt is lehet rendelni, ACLek és kibővítet atributumok kezelése támogatot rajta (ez utóbbiakról részletesebben olvashatsz a
“Jogosultságkezelés” c. részben).
A másik mostani sláger a btrfs. Egyetlen negatívumát lehet felhozni. Fiatal. Noha több terjesztésben is elérhető, mostanra már stabilnak is minősíteték, egyelőre korából adódóan nyilván
nincs annyira kitesztelve.
(Ezen kívül elérhető az IBM JFS-fájlrendszere, az SGI-féle XFS, a Sun ZFS-e, és noha már nem
fejlesztik, még mindig sok rajongója van a ReiserFS nevű fájlrendszernek. A kereskedelmi kínálatból valószínűleg a valamikori Veritas VxFS fájlrendszere a legkomolyabb – de a sor folytatható.)
Mivel alapvetően nem kívánunk javaslatot tenni, legyen ez az alapelv: használjuk azt, amit az általunk választot terjesztés alapértelmezeten felkínál. Ha ilyen nincs, akkor általános célokra talán az ext4 javasolható, speciális esetekben viszont mindenképpen próbáljuk tüzetesen letesztelni
az alternatívákat.

Fájlrendszer létrehozása
Fájlrendszerek létrehozására a mkfs parancs szolgál. Két paramétert igényel: az eszközt, amin a
fájlrendszert létre kell hozni, és azt az információt, hogy milyen típusú fájlrendszert hozzon létre.
Ez utóbbit a -t opció után kell megadni.
mkfs -t ext4 /dev/sdb1

Helyete gyakran használják a mkfs.FSTYPE jellegű parancsnevet:
mkfs.btrfs /dev/sdc2
1 11. Nem, most szólunk – a naplózó fájlrendszer nem azt jelenti, hogy nem lehet adatvesztés. Lehet. De legalább
gyorsan kiderül.
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(Némelyik fájlrendszernél használhatók e mellet mindenféle egzotikus nevek is, mint mondjuk
az mke2fs; sejthetően az ext2-höz – meg a család többi tagjához is.)

Fájlrendszer csatolása
A fájlrendszeren tárolt adatok eléréséhez a fájlrendszert csatolni kell – azaz a már látható
könyvtárfa egy könyvtárára – úgymond – rálógatni. Ez persze felvet egy érdekes kérdést – hogyan lesz elérhető a legelső könyvtár: a gyökérkönyvtár 12. Egy fájlrendszer felcsatolása – angolul
mountolása – a következő előkészületeket igényli: legyen egy ismert nevű eszközfájlon egy ismert
típusú elkészítet fájlrendszer (létrehozni az előző pontban említet mkfs paranccsal lehet), és legyen egy lehetőleg üres13 könyvtár (létrehozni a jól ismert mkdir paranccsal lehet), amin keresztül
a fájlrendszert a későbbiek során elérhetjük. Ha ezek adotak, akkor egyetlen parancs:
mount -t FSTYPE /dev/eszköz /könyvtár

után az adatok elérhetőek. Fenti parancsból a típus megadása elhagyható, ekkor majd a mount kitalálja, hogy milyen az a fájlrendszer. A csatolásnál megadhatók különböző opciók, amelyek egy
része minden típus esetén érvényes (például: -r, vagy másként -o ro; jelentése csak olvasható módú csatolás) mások az adot fájlrendszer sajátosságainak beállítására szolgálnak (pl. ext4 esetén a
“-o discard” opcióval kérhetjük, hogy a kernel adatblokk felszabadításakor küldjön erről értesítést
a hardvernek – ez SSD használata esetén jöhet jól). Példa 14: :
mount -t ext4 -r -o discard /dev/sdb1 /backup

A továbbiakban a /dev/sdb1 partíción levő EXT4-típusú fájlrendszer tartalma elérhető a /backup
könyvtáron keresztül.

Fájlrendszerek lecsatolása
Egy felcsatolt fájlrendszer csatolásának megszüntetésére az umount parancs szolgál. (Hiába hallatszik úgy, nincs a parancs nevében az “u” után egy “n”.)
umount /backup
umount /dev/sdb1

Mi fogja a fájlrendszert?
A lecsatoláshoz az szükséges, hogy a fájlrendszer éppen ne legyen használatban 15. Ha mégis
megpróbáljuk, akkor a “Fájlrendszer elfoglalt” (Filesystem is busy) hibaüzenetet kapjuk. Ekkor érdemes megkeresni, hogy mely processzek használják:
fuser -c /backup

A kimenetben látható PID-ekkel azonosítot folyamatokat érdemes vallatóra fogni, hogy mi dolguk az adot fájlrendszerrel (esetleg meg is szüntethetjük őket; erre pl. a fuser -k opciója is jó
lehet).

1 12. A kernel teszi láthatóvá. Nyilván nem csatolhatja, mert nincs hova, De úgy mutatja, mintha.
1 13. Nem kell üresnek lenni, de amíg a fájlrendszer fel van csatolva, addig a könyvtár eredeti tartalma nem látható.
1 14. Mi a logikai hiba a példában?
1 15. Ha erről a fájlrendszerről indítotunk el egy programot; ha valamilyen program ezen a fájlrendszeren megnyitot
(és még mindig nyitva tart) egy fájlt; ha egy process ennek a fájlrendszernek valamelyik könyvtárában áll – no
ezek tipikusan azok a helyzetek, amikor a fájlrendszer foglalt.
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Fájlrendszer-ellenőrzés
Szabálytalan rendszerleállás esetén nagy eséllyel kimarad a fájlrendszer szabályos lecsatolása.
Mivel a fájlrendszerek jellemzően puferelt adateléréssel dolgoznak, ennek egyenes következménye némi adatvesztés lesz, de legalábbis inkonzisztencia. Ezeket javítani illik. Erre szolgál az fsck
(fájlrendszer-ellenőrző, File System Check) nevű parancs. Csak fel-nem-csatolt fájlrendszer esetén
adjuk ki, használata:
fsck -t ext4 /dev/sdb1

Szerencsére ritkán van rá szükség.

Automatikus csatolás
Ha azt szeretnénk, hogy a fájlrendszer automatikusan rendelkezésre álljon a rendszer újraindulása után is, akkor fel kell venni az adatait a /etc/fstab nevű fájlba. A fájl 6 db, szóközökkel, tabulátorokkal határolt mezőből álló sorokat tartalmaz, egy sor egyetlen fájlrendszer leírására szolgál:
eszköz csatolási_pont fs-típus mount-opciók dump-szint fsck-passno
/dev/sdb1 /backup ext4 ro,discard 0 2

A mezők sorban:
– a csatolandó fájlrendszert tartalmazó eszköz neve
– a csatolási pont
– a fájlrendszer típusa
– az extra csatolási opciók
– a dump-szint: a dump névre hallgató mentőprogram számára szükséges mentési szint megadása. (Ezt a programot Linux alat amúgy nem jellemzően szokták használni, ezért legtöbbször a
példában is látható 0 értéket írják ide.)
– az fsck-passno paraméter a rendszerindítás során automatikusan lefutó fsck számára a fájlrendszerek ellenőrzésének sorrendjét határozza meg. Vigyázzunk, mert a kihagyot érték 0-nak,
azaz nem-ellenőrizendőnek számít!

Mennyi helyem van?
Rendszeresen vissza-visszatérő kérdés: mennyi helyem van. A válasz a df (disk free space) paranccsal kapható meg:
df

Az elérhető fájlrendszerek mérete, szabad és elfoglalt területeinek nagysága látszik a kimenetben. Napi használatban jellemzően szeretik a df -h opcióját (ún. human readable), ekkor nem nekünk kell a megjelenő számértékeket a kicsit könnyebben kezelhető MB, GB mértékegységekre
átszámolni. Bizonyos fájlrendszerek esetén meglepő tud lenni, hogy a szabad és foglalt területek
összege nem adja ki a teljes méretet – ennél már csak az meglepőbb, ha 100%-nál nagyobb telítetséget kapunk. Tudni kell, hogy van egy ún. “fenntartot” terület, amit közönséges felhasználók nevében futó program nem, csak rendszergazda jogú alkalmazások használhatnak el – ez pl. az EXTcsaládnál alapértelmezeten 5%. (Ezen terület nagyságát a fájlrendszer létrehozásakor – mkfs – lehet állítani. Illetve van egy tunefs – Ext-fájlrendszereknél tune2fs – nevű parancs, utólag azzal is
lehet szabályozni a méretet.) Fent említet anomáliák erre vezethetők vissza
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Minden fájlhoz – típustól függetlenül – tartozik egy un . i-node. Ebben az adatstruktúrában tárolódnak a fájl különböző adminisztratív adatai, mint pl. tulaj, jogok, méret, típus, stb. (Hard linkek
közös i-node-ot használnak.) Az i-node-okhoz tartozik egy ún. i-node-tábla, amelynek mérete némelyik fájlrendszertípus esetén fx, a fájlrendszer létrehozásakor határozható meg. Ha nagyon sok
nagyon apró fájlunk, vagy millió üres könyvtárunk van, ez a tábla is betelhet. Ennek ellenőrzéséhez a
df -i

parancsot kell használni. (És ha betelik, üres könyvtárakat, fölösleges fájlokat kell törölni.) Jellemzőbb a diszkhely fogyása, nem csoda, hogy külön parancs van annak megjelenítésére, hogy egy
adot könyvtár fájljai mennyi helyet foglalnak, ez a
du

(azaz disk usage). Ha tehát egy fájlrendszeren fogy a hely, érdemes ezzel megkeresni, hogy hol,
melyik könyvtárban levő fájlok foglalnak el sok helyet. A megoldás a problémára a feleslegleges
fájlok törlése, esetleg a ritkán használt fájlok tömörítése. (Ha az i-node-ok fogytak el, akkor a
problémás könyvtár megkeresésére egy megoldás található az “Alapvető hibaelhárítás” c. fejezetben.)

Fájlrendszer átméretezés
Ha elfogy a hely a fájlrendszeren, hosszú távon érdemes megnövetni a méretet. Ehhez természetesen előbb a tárolóterületet kell megnövelni (ez LVM esetén nagyon egyszerű, a “Diszkek” c. fejezetben szereplő lvextend paranccsal megtehető). Ha tehát a tárolóterület mérete nagyobb, mint a
fájlrendszeré, akkor jöhet a fájlrendszer átméretezése. Növelni gyakorlatilag mindegyik elterjedt
linuxos fájlrendszert akár működés közben is lehet, bár eltérnek a művelet végrehajtásához szükséges parancs nevében. Az eddig a példákban prefrált EXT-család átméretezéséhez a resize2fs parancs tartozik. Használata igen egyszerű:
resize2fs /dev/sdc1

(Csak az érdekesség kedvéért, az eddigi példákban méltatlanul hanyagolt XFS esetén xfs_growfs a
parancs neve, míg pl. JFS esetén egyszerűen újra kell csatolni a fájlrendszert a mount parancs -o
remount,resize paraméterével.)

Swap
A gépben levő fzikai memória véges, és sajnos szinte sosem elegendő. A modern operációs
rendszerek előszeretetel alkalmazzák azt a módszert a memória takarékos használatára, hogy bizonyos memóriaterületeket a fzikai memóriából kimentenek a diszk erre fenntartot részére (aztán később vissza). Hagyományosan ezt swap névvel illetik, bár ma már pontosabb lenne az ún.
paging (lapozás) kifejezés használata. Ahhoz, hogy a swap működjön, először ki kell jelölni egy
önálló, csak erre a célra fenntartot diszkterületet, és előkészíteni a használatra. Erre szolgál a
mkswap /dev/sdd2

parancs16. Ezt egyszer kell megcsinálni. Az előkészítet diszkterületet használatba venni pedig a
swapon /dev/sdd2
1 16. Érdekes, hogy az egyéb UNIX, és UNIX-szerű rendszerekben ennek az előkészítésnek nincs igazán megfelelője.
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paranccsal lehet. A használt swap területre vonatkozó adatokat (és egyébként a gépben levő memória nagyságát is) a
free

paranccsal lehet lekérdezni, de használható (csak a swap-re) a
swapon -s

is. Ha pedig egy már nem használt swap-et el szeretnénk távolítani, akkor a
swapoff /dev/sdd2

paranccsal kapcsolhatjuk ki a használatát. A swap bekapcsolása hasonló a fájlrendszerek csatolásához: a rendszer leállásakor elvesznek az ezzel kapcsolatos információk. Ha tehát egy swap területet automatikusan használatba szeretnénk venni, ugyanúgy mint a fájlrendszereket, fel kell
venni a /etc/fstab fájlba.
/dev/sdd2 none swap sw 0 0

(Mint látható, mivel ez nem fájlrendszer, ezért néhány mezőnél speciális paramétereket kell
megadni.)
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Az operációs rendszer telepítése
A szerverek a hozzájuk megvásárolt operációs rendszert is ritkán tartalmazzák előre telepítve,
még ritkábban fordul ez elő az ingyenes Linux-disztribúciókkal. Ennek oka kézenfekvő: míg egy
lakossági eszköznél a felhasználók jelentős részének megfelel az előre telepítet operációs rendszer, szerver környezetben olyan döntéseket kell hoznunk a telepítést megelőzően, amelyek a telepítés menetét érdemben befolyásoljuk. Az informatikai környezetek is egyre több operációs
rendszert futatnak az évek során (először az árak csökkenése, majd a virtualizáció térnyerése
miat), így ma már nem jellemző, hogy egy rendszergazda kikerülheti az operációs rendszer telepítését.
Az operációs rendszer telepítése nagy vonalakban egy a telepítést végző rendszer memóriába
töltéséből, a gép hardvereinek felderítéséből, a telepítési cél kiválasztásából és előkészítéséből, a
hálózat, az óra, a felhasználók beállításából, az új rendszer komponenseinek felmásolásából és a
rendszerbetöltő telepítéséből áll. A folyamatot számos módon végezhetjük – ezek közül hosszú
ideig az optikai lemezekről történő telepítés volt a domináns. Mivel az újabb szervereken csak elvétve találunk optikai meghajtót, ezért ezt a lehetőséget jelentős részben kiváltota az USB kulcsokról és a hálózatról való telepítés.
A Linux-telepítőknek két nagy csoportja van. Az egyik, főleg asztali rendszereknél elterjed módszer a lemezképes telepítés, amely egy telepítés nélkül is elindítható (live) rendszerből áll, amely
képes önmagát fölmásolni a merevlemezre. A másik, hagyományos módszer pedig egy csupaszítot Linux, amely az új rendszert a csomagkezelő segítségével telepíti. Előbbi előnye a sebessége,
utóbbié pedig a szélesebb körű konfgurációs lehetőségek.
Fontos megemlíteni a virtualizációt vagy sok hasonló gépet üzemeltető környezetekben gyakori
klónozásos eljárást, amely egy telepítet, bekonfgurált mestergép lementet lemezképéből másolással vagy valamilyen diferenciális tárolási megoldással hoz létre példányokat.
Végül több megoldás terjedt el lemez nélküli szerverek üzemeltetésére, amikor az egyes gépek a
rendszerbetöltést hálózatról memóriába végzik, majd a szükséges tárterületet NAS vagy SAN
megoldással érik el.

A telepítés előtt
A rendszer telepítése előt mindenek előt válasszuk ki a disztribúciót, annak verzióját és változatát. Szerverek esetében ha bizonytalanok vagyunk a kérdésben, nem tévedhetünk nagyot azzal,
ha az általunk vagy az intézmény által előnyben részesítet disztribúció utolsó stabil, hosszú távú
támogatású verzióját (Ubuntu esetén „LTS”), és annak a Server változatát telepítjük.
Válasszuk ki a megfelelő architektúrát is. Modern x86 alapú rendszerek esetén gyakorlatilag
nem lehet okunk a 32 bites változat telepítésére, nyugodtan válasszuk a „64 bit”, „x86-64”, „amd64”
vagy „X64” jelölésű kiadást (ezek az elnevezések mind ugyanazt jelentik).
Gondoljuk át, hogy milyen tárolóeszközre kívánjuk telepíteni a rendszert. Szükség esetén alakítsuk ki a hardveres RAID-konfgurációt, hozzuk létre a SAN-on a köteteket.
Készítsük elő a gép hálózati elérését, szükség esetén osszunk ki neki, vagy igényeljünk IP címet,
tudjuk meg az alhálózat adatait (hálózati maszk, átjáró és névkiszolgáló címe).
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Gondoljuk át, hogy a telepítést hányszor kell elvégezni. Néhány gépnél több esetén keressünk
megoldást az automatizálásra.
Ha a lemezeken már van bármilyen, korábban használt rendszer vagy adat, akkor készítsünk róla mentést – akkor is, ha nem szándékozzuk törölni a telepítés során.

Telepítés optikai lemezről, USB kulcsról
Az ingyenes disztribúciók letöltése nem okozhat különösebb gondot, a rendszer honlapján meg
fogjuk találni a megfelelő hivatkozásokat. Amennyiben nem szabadon elérhető rendszert szerzünk
be, kövessük a forgalmazó tájékoztatását.
A legtöbb esetben CD- vagy DVD-képet tölthetünk le, amelyet a .iso kiterjesztésről ismerünk
fel. Amennyiben optikai lemezről kívánjuk elvégezni a telepítést, nincs más dolgunk, mint a lemezt egy megfelelő méretű üres adathordozóra kiírni. Ezt a legtöbb Linux rendszeren a fájlra jobb
gombbal katintva és a „lemezre írás” opciót választva, Windows alat például az ingyenesen elérhető Infra Recorder nevű alkalmazással tehetjük meg.
Amennyiben USB kulcsról telepítenénk, a lemez kiírásához speciális szofverre lesz szükségünk.
Linux alat ez az usb-creator, míg Windows alat a UNetbootin nevű alkalmazással a legegyszerűbb.
A telepítés indításához mindkét esetben helyezzük be a gépbe a telepítő médiát, és indítsuk újra.
A gép kézikönyvében szereplő módon válasszuk ki a rendszerindításra szolgáló eszköznek (boot
device) az optikai meghajtót vagy az USB kulcsot. Számos esetben ezt az F12 billentyű megnyomásával tehetjük meg.

A telepítés menete
A telepítő elindulásakor általában elsőként ki kell választanunk egy menüben, hogy telepíteni
(install) szeretnénk a rendszert. Ne ijedjünk meg, ha ezután hosszabb ideig várnunk kell, ilyenkor
töltődik be a telepítéshez szükséges alaprendszer.
A telepítő betöltése után egy varázsló jellegű felület fogad minket, amely az első lépésként kiválasztot nyelven végigvezet minket a telepítés menetén.
A telepítés során számos kérdésre kell válaszolnunk. Az egyik első kérdéscsoport a helyi beállításokra vonatkozik: ki kell választanunk a rendszer alapértelmezet nyelvét, a billentyűkiosztást,
valamint az országot vagy az időzónát. Egyes rendszerek megkérdezik, hogy helyi idő vagy UTC
szerint jár a gépünk hardveres órája – csak akkor válasszuk a helyi időt, ha az adot gépen Windowst is futatni szeretnénk. Az órát célszerű pontosan beállítani, és az automatikus időszinkronizációt bekapcsolni (lásd az Egy szerver alapvető beállításai című fejezetet).
A gépünk felhasználóival kapcsolatban is válaszolnunk kell néhány kérdésre. A rendszerek egy
része létrehoz egy általános felhasználót, akinek joga van adminisztratív feladatok végrehajtására.
Más rendszerek (Debian, CentOS) egy külön, root nevű felhasználónak állítják be az általunk megadot jelszót. Az általános célú felhasználónak mindkét esetben célszerű, hogy a saját nevünket
adjuk, és az esetleges további felhasználókat majd később hozzáadhatjuk (lásd a Felhasználók és
csoportok című fejezetet.)
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A telepítők elvégzik a hálózat alapvető beállításait is. Több hálózati interfész esetén ki kell választanunk azt, amelyen az internetet érjük el – ezt jobb megoldás híján a kártya típusa és MAC
címe alapján kell megtennünk. Amennyiben a hálózaton automatikus konfgurálás (DHCP) működik, azt a telepítő automatikusan fölismeri és használja. Ha fx beállításokat szeretnénk megadni, akkor azt a kérdésekre válaszolva tehetjük meg. Ebben az esetben a gép IP címére, az
alapértelmezet átjáróra és az alhálózati maszkra, valamint a névkiszolgáló címére lesz szükségünk
(bővebb útmutatás az Alap hálózati infrastruktúra című fejezetben).
A telepítés legnagyobb fgyelmet igénylő pontja a lemezek beállítása. A legtöbb esetben a telepítő fölajánl néhány szövegesen körülírt beállítást, valamint az egyéni választás lehetőségét. Mindenek előt döntsük el, hogy szükségünk van-e szofveres RAID-re vagy LVM-re, valamint hogy
van-e speciális igényünk a kötetekkel kapcsolatban (részletes ismertető és tanácsok a Lemezkezelés című fejezetben).
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Csomagkezelés
A legtöbb Linux terjesztésben a használt programok ún. csomagokban érhetők el, és az adot
csomag aztán kényelmesen telepíthető vagy szedhető le a gépről, ha a későbbiekben fölöslegesnek
bizonyul. Két nagyon elterjedt csomagformátum létezik, de melletük több kevésbé elterjedten
használt disztribúció használ sajátot.
Az egyik, az eredendően a RedHat által kifejlesztet RPM (RedHat Package Manager) formátum.
Kezeléséhez egy egyszerű parancssoros eszközt biztosítanak, ennek neve szintén rpm. Ezt a csomagformát használja többek közöt a kereskedelmi RHEL – Redhat Enterprise Linux Server (és az
ezek klónjaként létező CentOS, és Scientifc Linux), a Fedora, a szintén kereskedelmi SLES – Suse
Linux Enterprise Server, és az OpenSuse. (Valamint pár kisebb terjesztés.)
A másik nagyon elterjedt csomagformátum a Debian terjesztéshez kötődik, neve DEB. A kezelőparancs neve dpkg. A DEB-formátumot használja nyilván a Debian, és az abból kinövő Ubuntu (és
természetesen az összes Ubuntu gyerek: Xubuntu, Lubuntu, Kubuntu, stb.), illetve néhány más
Ubuntu származék, mit pl. a Linux Mint.
Általában az egyes csomagformátumok – noha belülről teljesen másként néznek ki, hasonló
funkcionalitást nyújtanak: valamilyen formában tárolódnak benne az adot csomagot alkotó fájlok
(pl. az RPM-ben egy CPIO-archívum, míg a DEB-ben egy AR-archívumban), ezen kívül a csomaghoz tartozó különböző metainformációk.

Csomag metainformációk
A csomag jellemzői közé tartoznak a felhasználók számára fontosabb (pl. milyen fájlok alkotják
az adot csomagot) és kevésbé fontos adatok (látszólag ide tartoznak pl. az egyes fájlok sértetlenségének ellenőrzésére használható különböző ellenőrző-összegek, hash-értékek).
Fontos szempont egy csomagkezelő rendszer és egy csomagformátum „jóságával” kapcsolatban,
hogy milyen lehetőségeket nyújt. Azaz:
– a korábban telepítet csomagot könnyedén le lehet-e szedni a rendszerből
– van-e lehetőség a csomagok frissítésére
– van-e függőségkezelés (azaz jelzés arra, hogy „A” csomag csak valamely nem ebbe a csomagba
tartozó komponens megléte esetén működőképes, a nélkül esetleg nem is lehet, vagy csak nem
érdemes telepíteni). Van olyan csomagformátum, amely fájlokra, és olyan is, amelyek csomagokra vonatkozó függőségkezelést ismer.
– van-e ütközésvizsgálat (az előző ellentéte: csak akkor lehet telepíteni „A” csomagot, ha egy másik komponens nincs telepítve a rendszerben).
– a csomagok megbízhatóságának kérdése (el vannak-e, vagy egyáltalán elláthatóak-e a csomagok pl. digitális aláírással, amely biztosítja a csomagok sértetlenségét)
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DEB-csomagok alapszintű kezelése
Ha a kezünkben van (telepítő CD-n, DVD-n, vagy hálózatról letöltöt formában) egy *.deb fájl,
akkor egyszerűen
dpkg -i csomag.deb

parancs segítségével telepíthető. Ha szükséges lekérdezni, hogy milyen csomagok vannak a rendszerben telepítve, akkor pedig a
dpkg -l

teszi ezt lehetővé. Ha körülbelül sejtjük a csomag nevét, akkor szűrhetjük a keresést a
dpkg -l zen\*

formával.
Amennyiben az érdekel, hogy egy adot nevű, telepítet csomag milyen fájlokat tartalmaz, akkor
a
dpkg -L zenity

paranccsal kaphatjuk meg a kívánt információt. Néha hasznos lehet a fordítotja: megtalálni, hogy
egy konkrét fájl mely csomag részeként települt a rendszerbe :
dpkg -S /usr/bin/test

És végül, ha eltávolítani szeretnénk egy csomagot, akkor töröljük le:
dpkg -r csomagnév

Sajnos ez utóbbi műveletel van egy kis probléma. A csomagokhoz tartozhatnak konfgurációs
adatok. A telepítés során ahol szükséges, lefut egy konfguráló lépés, és a fenti -r opciójú törlés ezt
az adatot a rendszerben fent hagyja. (Ennek van jó oldala is.) Amennyiben ezekre az adatokra már
nincs szükség, a telepítet csomag eltávolításakor érdemes ezen formák valamelyikét használni
dpkg -r --purge csomagnév
dpkg -P csomagnév

a törléshez.

RPM csomagok alapvető kezelése
A kezünkben levő *.rpm fájlok telepítése hasonlóan egyszerű:
rpm [ -i | -U | -F ]csomag.rpm

Az install (-i opció) művelet mellet létezik az upgrade (-U) és a freshen (-F) verzió is: az install
feltelepít egy csomagot, és az esetleges korábbi verziója ugyanannak a csomagnak megmarad. Az
upgrade esetén a korábbi verzió eltávolításra kerül a telepítés során, de ha nem volt fent korábbi
verzió, az se baj, települ az új. Ezzel szemben freshen esetén csak akkor települ az adot csomag,
ha volt fent korábbi verzió (ekkor viszont azt az upgrade-hez hasonlóan frissíti.) Jellemzően az
install helyet az upgrade-et preferálják (nem nagyon van értelme ugyanabból a programból egynél több verziót feltelepíteni, kivételként általában csak a kernel-csomagokat emlegetik).
A feltelepítet csomagok listája lekérdezhető a
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rpm -qa

paranccsal (ahol az “a” opció az “all”, minden csomag jelentéssel bír.) Adot nevű csomag telepítet
állapotának ellenőrzése:
rpm -q zenity

Egy telepítet csomaghoz tartozó fájlok listázása
rpm -ql zenity

A “melyik csomag telepítésétől let ez a fájl” kérdésre pedig az
rpm -q -f /usr/bin/test

parancs adja meg a választ.
RPM alapú rendszer esetén is lehet eltávolítani egy csomagot, ehhez az
rpm -e csomagnév

parancs használható.
Fenti dpkg és rpm parancsok használatának komoly hátulütője, hogy a függőségkezelés csak félig működik. RPM esetében jellemzően fájl alapú függőségek szerepelnek a metaadatok közöt, így
valahogyan meg kell keresni, hogy a függőségi fájl melyik csomag része ahhoz, hogy a csomagot
begyűjthessük, és telepíthessük.

Magasabb szintű csomaghasználat: repók
A rendes függőségkezelést a repók (repository, csomagtároló) bevezetése jelentete. A repókban
csomagot tárolunk ( és csomag metaadatokból felépítet adatbázisokat). A repók lehetnek lokális
könyvtárstruktúrák, vagy akár fp-vel, htp-vel elérhető szerveren található távoli tórolók. A repókezeléshez újabb parancsok jelentek meg.
A DEB-alapú rendszerekhez ez let az APT (A Package Tool). Jellemzően a /etc/apt könyvtárban
található az APT konfgurációja. Ezek olyan jellemzők, mint hogyan érjük el a külső szervereket
(pl. a proxy adatok), és milyen tárolókat használunk a csomagok keresésekor.
Az APT készlethez tartozik a leggyakrabban használt apt-get nevű parancs, meg az apt-cache (de
csomagok telepítésével újabb parancsokkal bővíthető). Ezek parancssoros eszközök, de van aki
jobb szereti a karaktergrafkus aptitude-ot.
Az RPM csomagformátum esetében a repó-alapú csomagkezelés kicsit bonyolultabb. A Red Hat
vonal egy YUM (Yellowdog Update Manager17) nevű eszközt választot, ahol a parancs neve: yum.
A Suse-világ e helyet hivatalosan a Zypper nevű eszközt használja. A parancs neve szintén zypper. Ezekhez létezik alternatíva is, talán a legismertebb az Apt4RPM nevű eszköz, amely a DEBekhez kifejlesztet APT-t igazítota az RPM csomagformához. (Szerzők ismernek olyan kellően
nagy rendszert, ahol a Zyppert a YUM váltota, máshol az Apt4RPM-re cserélték le.)
Funkcióit tekintve nem nagyon térnek el egymástól az egyes eszközök – természetesen van
olyan, amit csak az egyik, a vagy másik tesz lehetővé, és természetesen a parancsok neve és paraméterezése is eltér egymástól. Így a folytatásban lehet hasonlóságokat találni (és persze eltéréseket is).
1 17. A Yellowdog Linux terjesztés fejlesztői alkoták meg, onnan jöt a név
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APT alapszintű használata
Az APT működésének főbb paraméterei az /etc/apt/apt.conf fájlban állíthatók be (pl. proxy elérés). További fontos az ún. repók – beállításuk a /etc/apt/sources.list nevű fájlban történik. Ha
fentieket beállítotuk, akkor onnantól egy csomag telepítés egyszerű:
apt-get install csomagnév

Az APT megkeresi, hogy melyik repóban található meg az adot csomag, ellenőrzi a függőségeit,
letölti a csomagot és a függőségeket, és szépen sorban feltelepíti őket. A függő csomagokhoz mellékesen beállítja azt az információt, hogy függőségként kerültek fel, meg azt, hogy mely csomag
függőségeként. Az, hogy ez egy függősége valaminek, az azért érdekes, mert ha az összes olyan
csomagot eltávolítjuk, amelynek ez a csomag függősége volt, akkor ez a csomag maga is eltávolíthatóvá válik. Előző lépés
apt-get remove --purge csomagnév

vagy
apt-get purge csomagnév

paranccsal, míg az “árván” maradt csomagok eltávolítása az
apt-get autoremove --purge

paranccsal intézhető el.
A csomagoknak időnként újabb verziói jelennek meg. Ezeket a frissítéseket két lépésben érhetjük el. Az
apt-get update

parancs frissíti a csomagokra (és verziójukra) vonatkozó adatbázist, míg az
apt-get upgrade

maguknak a telepítet csomagoknak a frissítését intézi el. Mivel a csomagok telepítése és frissítése
során elég sok csomag kerülhet be a lokális csomag-cache-be (helye /var/cache/apt/archives
könyvtár), ezért érdemes rendszeresen lefutatni az
apt-get autoclean

parancsot, ami a már felesleges csomagfájlokat törli a cache-ből, illetve ha nagyon szűkösen állunk hellyel, akkor akár a
apt-get clean

parancsot is használhatjuk, amellyel az egész lokális cache kiüríthető
A feltelepítet csomagokkal kapcsolatos különböző információk lekérdezhetők az apt-cache nevű
paranccsal. Pl. mely csomagoktól függ (és mikkel ütközik) egy adot csomag:
apt-cache depends binutils

vagy a fordítotja, az adot csomagtól mely más csomagok függenek (hivatalos neve reverse dependency)
apt-cache rdepends binutils
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ha telepítjük az apt-file nevű csomagot, kapunk néhány érdekesebb funkciót is. Például egy csomag tartalmát a nélkül ki tudjuk listázni, hogy magát a csomagot le kellene tölteni. Persze ez nem
megy magától, ehhez az apt-fle adatbázisát is rendszeresen frissíteni kell:
apt-file update

Ha megtörtént a frissítés, akkor már mehet a listázás:
apt-file list csomagnév

Ugyanígy kereshetjük azt is, hogy egy konkrét fájl mely csomagban van:
apt-file search /usr/bin/nvi

YUM alapszintű használata
A YUM is konfgurálandó. Ehhez a paramétereket a /etc/yum.conf, a repókat pedig a /etc/yum.repos.d könyvtárban levő fájlokkal kell beállítani. A konfgurálás után a yum használható
Csomagtelepítés yum segítségével:
yum install csomagnév

A telepítet csomag eltávolítása:
yum remove csomagnév

A telepítet csomagok frissítése:
yum upgrade

Természetesen, mivel YUM alat is létezik függőségkezelés, it is előfordulhat, hogy árván maradnak csomagok, ezek eltávolíthatóak a
yum autoremove

paranccsal.
A telepítések során letöltöt fájlok a /var/cache/yum könyvtárban gyűlnek, takarítása a
yum clean packages

paranccsal történik.
Ha valamely csomagot keresünk, akkor használható a
yum whatprovides /usr/bin/test

illetve a
yum search coreutils

parancsok.
Függőségek listázására jó a
yum deplist csomagnév

parancs.
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Zypper alapszintű használata
Konfgurálás: /etc/zypp/zypper.conf és /etc/zypp/repos.d
Csomagtelepítés:
zypper install csomag

Csomageltávolítás:
zypper remove csomag

Frissítés: az adatbázis frissítése (ez repónként automatizálható)
zypper refresh

És a csomagok frissítése:
zypper update

Cache (helye: /var/cache/zypp/packages) ürítése
zypper clean

Keresés
zypper search coreutils
zypper what-provides coreutils

Mint fentiekből látható, a repón alapuló eszközök alapfunkciói meglehetősen hasonlóak, időnként még az alparancs neve is megegyezik. Sajnos az apró különbségek a heterogén rendszert üzemeltetők számára kicsit kellemetlenné teszi a dolgot.
Az egyes csomagkezelő eszközökről fent felvázoltak persze nem tekinthetők teljes körű információnak, azaz a használt rendszer függvényében érdemes jobban elmélyedni a dokumentációban.
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Alap hálózati infrastruktúra
Ahhoz, hogy linuxos számítógépünk képes legyen a hálózat többi gépével kommunikálni, minimálisan szükségünk van egy hálózati interfészre és a hálózati paraméterek megfelelő beállítására.
Minden gépben van egy speciális, virtuális interfész a lo18, amit loopback néven is szoktak emlegetni, a hozzá tartozó IP-cím: 127.0.0.1. (Ez jellemzően automatikusan be van konfgurálva.) Ezzel
akár valódi hálózati kapcsolat nélkül is lehet hálózati kommunikációt végző programokat
futatni/tesztelni a gépen. Linux alat az Ethernet-interfészek jellemzően eth0, eth1, stb. néven érhetők el (ez pl. a legújabb Fedora terjesztésben már megváltozot), míg a Wif-interfész jellemzően
wlan0.
A hálózati interfészeket szervereken jellemzően statikusan szokták konfgurálni, míg a desktop
gépeken elterjedtebb a DHCP-szerver segítségével dinamikusan kiosztot IP-címek használata. A
statikus konfguráláshoz a UNIX-világból örökölt ifconfig volt használatban, ma viszont egyre inkább egy sokat tudó új eszköz, az ip nevű parancs javasolható. (Ez sok esetben egy iproute – vagy
iproute2 – nevű csomag részeként kerül fel a gépre.) A folytatásban mi is ez utóbbit fogjuk használni, de odaírjuk a régebben elterjedtebb formát is. Oka: sokan vannak – főleg egyéb *X-rendszerről érkezők, vagy heterogén rendszereket üzemeltetők, akik a hagyományos eszközöket
szeretik a mai napig használni; ráadásul a net tele van ezeket a régebbi eszközöket használó leírásokkal.
Fontos tudni, hogy mint a legtöbb adminisztrációs tevékenység, a hálózat konfgurálása is rendszergazda jogosultságot igényel. E miat minden parancs esetén mindig mindenki fgyeljen, hogy
az általunk megadot parancsot sudo parancs esetleg su -c ‘parancs’ formában, vagy bármilyen a
használt terjesztésben rendelkezésre álló eszközzel, vagy a céges előírásokban javasolt módon, de
a lényeg, hogy rendszergazdaként hajtsa végre.

Az IP parancs
Az ip parancs egymaga szolgál a hálózati interfészek konfgurálására, az útválasztó tábla beállítására, különböző speciális hálózati eszközök (pl. bridge, vagy aggregált interfész) létrehozására és
még ezernyi másra. Szintaxisa e miat kicsit bonyolult, időnként kevéssé intuitív (sőt néha logikátlan), de hamar megszokható. A parancsnak megadhatunk különböző opciókat, mint pl. -o
(oneline) egysoros kimenet, -d (detail) részletesebb információk, -s (statistics) forgalmi és egyéb
statisztikák, stb. Az opciók teljes listájához illetve az ip parancs tömör leírásának megnézéséhez
adjuk ki az ip --help parancsot, és olvassuk el az ip parancs dokumentációját (man ip). Javasolható
még ezen kívül az eredeti fejlesztő, Alexey N. Kuznetsov által írt “IP Command Reference” című
dokumentum, ami a legtöbb terjesztésben a csomag részeként feltelepül – Ubuntu alat pl. a
/usr/share/doc/iproute-doc/ip-cref.ps.gz fájlban található meg.

1 18. Egyéb, UNIX és UNIX-szerű rendszereken (sőt korai Linuxokon is) ennek neve lo0 volt.
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Az IP parancs felépítése
Az opcionális opciók :-) után kötelezően annak az objektumtipusnak a neve áll, amelyikkel valamilyen műveletet hajtanánk végre (link – hálózati interfész; address – valamilyen címzési rendszerbeli cím; route – útválasztó tábla; és í. t.), majd a végrehajtandó parancs (add – hozzáad;
delete – töröl; list/show – listáz, megjelenít; set – beállít ; stb), és azok paraméterei. Legtöbb objektumtipus esetén van alapértelmezet parancs, így az akár el is hagyható. Ez az alapértelmezet
parancs legtöbbször a listázó parancs. Az objektumok neve, a parancs, sőt maguk a paraméterek
nevei is sokszor rövidíthetőek, általában egy-két karakter megadása elég – a lényeg, ha egyértelműen azonosítható, akkor az már jó. Bizonyos objektumtipus és parancs esetén még alapértelmezet paraméter is van, amely neve még akár úgy is elhagyható, ha az adot paraméter saját
paramétert igényel. Ez a napi használat során kényelmessé teszi a használatot, de parancsfájlokban, dokumentációban kifejezeten ellenjavalt az olvashatatlanság okán. Mi ebben a könyvben az
első egy-két esetben kiírjuk, de a 3., 4. helyen már rövidítünk. Azaz pl. ha létre akarunk hozni egy
új interfészt, akkor azt
ip link add name dummy0 type dummy

formában adjuk meg, de ha egymás után több interfészt, akkor a többi parancsnál már rövidítjük:
ip l a dummy1 ty dummy

Fenti példa kellően borzalmas, de mind az objektum, mind a parancs nevének rövidítése szerepel, sőt a hiányzó opciónév és az opciórövidítés is (a type egyébként t-ként nem rövidíthető, mert
az alapból a txqueuelen opciót jelenti).
E rövid, a parancsot (és szintaxisát) boncolgató kitérő után térjünk vissza a gyakorlati részre.

Interfész IP címének statikus beállítása
A gépben lévő interfészek listája sokféle módon lekérdezhető. Ma már az
ip link show

parancs javasolható – rövid formájában ip l sh . Ha csak s-et írunk, az nem a show, hanem a set parancsot jelenti, ezért kényelmesebbek a show helyet a list parancsot használják ip l l formában, sőt
a parancs a korábban említetek szerint el is hagyható, szimplán csak ennyit írva: ip l. (Használható ezen kívül az ifconfig -a vagy akár a netstat -ia parancs is.) Az előző, az interfészeket listázó ip parancs kimenete valami hasonló kell, hogy legyen:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state
DOWN qlen 1000
link/ether 5c:9a:d8:67:89:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether 68:5d:43:3f:a0:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
link/ether 0e:fb:8d:ae:c9:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Ebből szerverünkön a lo, és ha van Ethernet-interfész, akkor az eth0 várható (természetesen lehet más is). Mint látható, a listában minden interfészhez tartozik egy sorszám, e mögöt áll ketös36
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pontal elválasztva az interfész neve valamint az interfész paraméterei több sorban. Ha megadjuk
a -o opciót, akkor minden interfészről egysoros formában kapjuk meg az adatokat (ahol az eredeti
kimenetben soremelés áll, azt az egysoros kimenetben egy \ jelzi).
Ha az interfész nevét már tudjuk (a példánkban eth0), akkor a hálózati beállítások elvégzése
egyszerű:
ip address add 1.2.3.4/24 broadcast 1.2.3.255 dev eth0
ip link set up dev eth0

Az első paranccsal megadjuk, hogy az eth0 interfésznek mi legyen a címe. A törtvonal után az
un. netmask paraméter áll un. prefx formában (ami azt mondja, hogy a 32-bites IPv4-es cím első
hány bitjét használjuk a hálózat azonosítására – a maradék bitek a konkrét gépet azonosító un.
host-bitek). Az ip parancsnál kötelező az un. üzenetszórási címet is megadni (a hagyományos ifconfignál ez elhagyható, a netmask alapján automatikusan számolódik).
A második paranccsal pedig UP, azaz bekapcsolt állapotba hozzuk az interfészt – e nélkül nem
forgalmazhatnánk rajta keresztül. Ugyanez a régi ifconfig paranccsal látszólag egy kicsit egyszerűbb:
ifconfig eth0 1.2.3.4 netmask 255.255.255.0 up

A fenti ip parancsnál a korábban emlegetet rövidítések mellet legtöbbször alkalmazot további
egyszerűsítés, hogy a broadcast 1.2.3.255 helyet ennyit írunk: brd +. A +-jel funkciója: a netmask
alapján automatikusan kiszámítot üzenetszórási cím használata 19.
ip a a 1.2.3.4/24 brd + dev eth0

Természetesen egy interfész ideiglenesen kikapcsolható, ehhez a fenti ip link parancsot kell az up
helyet a down paraméterrel futatni:
ip link set down dev eth0

Az interfészhez beállítot IP-címet végleg el is dobhatjuk, ekkor az ip addr parancsban az add
művelet del-re cserélendő:
ip address del 1.2.3.4/24 broadcast + dev eth0

Ekkor az interfész visszaáll az eredeti, cím nélküli állapotára.

Útválasztás (routing) beállítása
Ha egy interfészen beállítotuk a használni kívánt címet, akkor már csak az útválasztó tábla beállítása szükséges az alapszintű működéshez. Ez szintén az ip paranccsal tehető meg. Útválasztásnál legjellemzőbb az un. alapértelmezet (default) útválasztó használata, ezen kívül az egy teljes
hálózatot (network route) és az egyetlen gépet megcímző (un. host route) beállítás szokot sűrűbben előfordulni. Az útválasztó beállításához szükséges ip parancsok:
ip route add default via 1.2.3.250 # default route
ip ro a 1.2.4.0/24 via 1.2.3.254 # network route
ip ro a 1.2.5.6/32 dev eth0 # host route

A sorok végén álló, # mögöt álló részek megjegyzések, természetesen a parancs futatásánál elhagyandók. A route objektum neve nem rövidíthető a logikusnak tűnő r formában, az ugyanis a
1 19. Ezzel kényelmessége közelít az ifconfg parancséhoz.
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valószínűleg kezdők által sokkal ritkábban használt, un. szabály alapú útválasztás, azaz policy routing beállításához szükséges szabályok – azaz rule-ok – rövidítése. A statikus útválasztás beállításának szintén van egy hagyományos, a UNIX-világban használt alternatív parancsa, neve: route.
Fenti beállítások ezzel a paranccsal így néznek ki:
route add default gw 1.2.3.250
route add -net 1.2.4.0 netmask 255.255.255.0 gw 1.2.3.254
route add -host 1.2.5.6 dev eth0 # a “-host” el is hagyható

Amennyiben lekérdezni szeretnénk az útválasztó tábla tartalmát, használjuk az ip route show
(vagy list) parancs, illetve a régebbi route -n.
ip ro l

A UNIX világból jöt hagyomány ezek helyet a netstat -r -n használata.

Hálózati paraméterek dinamikus beállítása
Asztali gépeknél a statikus beállítással szemben a dinamikus, DHCP-szerver segítségével megoldot hálózati konfgurálás a jellemző. (Sok helyen még a szervereket is DHCP-n keresztül állítják
be – igaz, általában fx pramétereket kapnak a szerverek.) Linux környezetben ma a legtöbb terjesztés az un. ISC-féle DHCP megvalósítást használja – kliens oldalon mindenképp. Ez többségében egyetlen parancs futatását jelenti, neve dhclient. (Ezen kívül előfordul más is, régebben
elterjedt volt a dhcpcd – DHCP client daemon –, illetve a pump nevű eszköz használata.) Az esetek
többségében, semmi extra konfgurálást nem igényel a dolog, egyszerűen a konfgurálandó interfész nevét kell megadni a klienst konfguráló parancsnak, a többit az már elintézi. Azaz DHCP-t
használó környezetben elegendő csak a
dhclient eth0

parancs futatása. (A dhcpcd ugyanígy használható, egyedül a pump igényelt az interfész neve elé
még egy “-i” opciót: pump -i eth0.)

Névfeloldás beállítása
Már csak a névfeloldás bekonfgurálása van hátra. A gépek neve és IP-címe közöti összerendeléshez rendívül sok lehetőség adot. Használható a /etc/hosts nevű statikus fájl. Tetszőleges címtárszolgáltatás, mint a kihalófélben levő NIS, vagy NIS+, esetleg egy LDAP-szerver. Nem jellemző,
de akár SQL-adatbázisból direktben is kérdezhetők az adatok. Általában DNS-szervert szoktak
használni egy erre kitalált protokoll segytségével. (Amely szerver az adatokat akár szöveges fájlban, akár adatbázisban tárolhatja.) Mivel ennyiféle adatforrási lehetőség van, első lépésként ezt
kell elmagyarázni a rendszernek.

Name Service Switch (NSS)
Ehhez az un. NSS-keretrendszert kell bekonfgurálni, erre szolgál a /etc/nsswitch.conf fájl. Ebben
soronként megadjuk az adatbázist amelynek keresését konfguráljuk (ugyanis nem csak név-IP
hozzárendelést, de pl. felhasználói adatok keresését is szabályozhatjuk az NSS-sel). Az adatbázis
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neve után ketőspontal elválasztva a használandó adatforrás(ok) neve(i) áll(nak). Azaz ha a névfeloldást a talán legelterjedtebb módon akarjuk használni, akkor az erre vonatkozó sor így néz ki:
hosts: files dns

Jelentése: előbb a lokális fájlban keresünk, majd ha nincs találat, a DNS-szerverekhez fordulunk.
A működéshez ki kell tölteni a fent említet /etc/hosts fájlt. A szükséges adatok soronként egy IPcím, majd szóközzel, tabulátorral elválasztva a gép teljes neve, és esetleges alternatív nevei:
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost loopback
1.2.3.254 defgw.localdomain defgw

Viszont ha – mint példánkban – DNS-használatot is konfguráltunk az NSS-be, akkor még egy
/etc/resolc.conf nevű fájl konfgurálása hátravan 20. Ebben a névkereséseknél használatos DNStartományneve(ke)t, és a használandó névszerverek IP-címét kell megadnunk:
search example.hu example.com
nameserver 1.2.3.254
nameserver 1.2.5.6

Ezzel hálózatunk alapszintű beállításával végeztünk. Fenti beállítások legnagyobb hibája, hogy
amiket parancssorban állítotunk be (interfészek címe, útválasztási paraméterek), azok a gép esetleges újraindításakor elvesznek. Ezért fenti parancsok használata kevés, szükség van ezeknek az
információknak a maradandóvá tételére. Ezt a különböző terjesztésekben különböző fájlok szerkesztésével lehet megoldani (most eltekintve atól, hogy egyes terjesztésekben ehhez vannak esetleg karakteres, vagy akár grafkus felületű eszközök – melyek általában ugyanezeket a fájlokat
módosítják).
Ubuntu: /etc/network/interfaces
RHEL/CentOS/Scientifc Linux: /etc-sysconfg-network-scripts/ifcfg-eth0
OpenSuse/SLES: /etc/sysconfg/network/ifcfg-eth0
Ubuntu esetében minden interfészt ugyanabban a fájlban, RedHat és Suse esetén pedig minden
interfészt külön fájlban (amelynek nevében benne van az interfész neve) kell beállítani.

1 20. Érdemes még utánanézni az un. resolvconf nevű eszköznek, kicsit bonyolultabb dolgokat lehet vele megcsinálni,
mint ami it szerepel.
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Egy szerver alapvető beállításai
A legtöbb szervertelepítésben van egy közös pont, akármilyen feladatra is hoztuk létre a szervert, ez pedig nem más, mint az úgynevezet alapvető beállítások elvégzése. Ez igaz lehet egy sok
felhasználós levelezőszerverre, egy webszerverre, de akár egy beléptető rendszert kiszolgáló beágyazot Linux rendszerre is. Hiszen gondoskodnunk kell róla, hogy az idő be legyen állítva a
megfelelő időzóna szerint, az fsck úgy legyen beállítva, hogy ne akkor induljon el egy 4 órás lemezellenőrzés, amikor a legkevésbé kellene, vagy tudjunk róla, ha egy lemez rakoncátlankodik, de
természetesen ugyanilyen fontos az is, hogy a cron be legyen állítva, legyen róla napló stb. Ez a
fejezet tehát feltételezi, hogy túl vagyunk egy Ubuntu LTS rendszer telepítésén, ahol még nem telepítetünk semmi specifkusat (web, FTP, mail stb. szolgáltatást) és már felraktuk a biztonsági
frissítéseket. Nézzük meg tehát, milyen alapvető teendőink vannak.

Hálózattal összefüggő teendők
Ma már alap telepítésben nem kapunk telnetd-t, és portmap sem fgyel automatikusan, de első
lépésként érdemes feltelepíteni az nmap segédprogramot: apt-get install nmap Majd az nmap localhost parancs segítségével megnézni, hogy milyen TCP portok vannak nyitva alap kiépítésben a gépünkön. Ha szükségesnek érezzük, akkor vegyük elő a tűzfal fejezetet és az azokban leírtak
alapján húzzunk fel legalább egy alap iptables-t. Ezzel együt érdemes a számunkra feleslegesen
futó alkalmazásokat eltávolítani. Azaz, ha valamiért telepítésre került egy POP3 szerver, de funkcionalitása nem lesz, akkor azt távolítsuk el. Egy alap rendszerben jobbára csak az SSH portnak
érdemes látszania.

Lemezkezeléssel összefüggő teendők
Alap beállítás szerint minden 20. újraindítást, illetőleg 20 napot követően a soron következő újraindításnál a rendszer kényszeríteni fog egy fájlrendszer-ellenőrzést. Mivel jellemzően a szervereket távolról érjük el (SSH-val) ezért jellemzően nem vagyunk ot, amikor pl. egy kernel frissítés
miat bekövetkezik az újraindítás utáni lemezellenőrzés. Normál esetben ez a lemezméret és a rajta tárolt állományok függvényében lehet 20 perc, de lehet 4,5 óra is. Ha pl. 100 kB-os képállományokból tárolunk 2 TB mennyiséget, akkor ez bizony 4,5 óra is lehet. Megszakítani nem érdemes,
és nem is tanácsos. Viszont ha a rendszer talál sérült állományokat, amelyeket szeretne megjavítani, akkor átlép interaktív üzemmódba, és kérdezni fog. Igen ám, de az fsck programot a rendszer
hálózat nélküli üzemmódban, alacsony init szinten indítja, így hacsak nem rendelkezünk a gépre
fxen vagy ideiglenesen rákötöt IP-konzollal, akkor nem fogunk tudni beavatkozni. Ezért ha úgy
gondoljuk, hogy jó mentést fogunk felépíteni és bízunk az fsck automatikus javító képességeiben,
akkor célszerű megmondani az fsck-nak, hogy alapállapotban a feltet javító kérdésekre válaszoljon igent, amelyet a /etc/default/rcS állományban az FSCKFIX=yes érték beállításával tudunk elérni.
Ha már beállítotuk az automatikus igent, célszerű a lemezeinkre beállítani egy vállalható időtartamot, azaz mondjuk meg mi az fsck számára, hogy mennyi időnként és hány újraindításon-
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ként szeretnénk kikényszeríteni az ellenőrzést. Erre a feladatra a tune2fs programot célszerű
használni:
tune2fs -l /dev/sda3

A -l opcióval lekérdezhetjük az alapbeállításokat, és megtudhatjuk, mikor lesz a következő tervezet lemezellenőrzés – ebben a példában – a /dev/sda3 jelölésű partíción. Megváltoztatni pedig a
tune2fs -c 40 -i 30d /dev/sda3 segítségével tudjuk, amikor is 40 csatolás vagy 30 nap eltelte után
fogja követelni az ellenőrzést.
Szintén érdemes a tune2fs -m opciójával a csak rendszergazda számára fenntartot terület nagyságát az alapértelmezet 5%-ról alacsonyabbra, de még vállalható méretűre állítani – van, aki a
0,1%-ot tekinti megfelelőnek.
Most, hogy ezeken túl vagyunk, érdemes telepítenünk egy programot, amely fgyelni fog a lemezeinkre helyetünk. Még a szerver tervezésénél eldöntötük, hogy hardveres vagy szofveres
RAID-et alkalmazunk, vagy egyiket sem (ez nem javasolt!). Viszont akármelyik megoldást is választotuk, a lemezeket fgyelni kell, hogy az esetleges meghibásodásról még időben értesülhessünk. Erre a feladatra a leginkább alkalmas program a smartmontools. Ez az eszköz a SMART
adatokat biztosító merevlemezek megfgyelésére szolgál. A legtöbb ma kapható lemez már rendelkezik azzal a képességgel, hogy folyamatosan és/vagy meghatározot időközönként önellenőrzéseket futat le, fgyeli a lemezek környezeti paramétereit: melegedést, felpörgési időt, életartam
időt, ki/be kapcsolások számát stb. Ezekből az adatokból következtet arra, hogy egy merevlemez
lehetséges meghibásodása be fog-e következni. Felhasználói környezetben ezen adatok megtekintésére vagy a parancssori megoldás (smartctl -a /dev/sda1), vagy pedig a jobban átlátható GSmartControl ajánlot. Beállítása viszonylag egyszerű, és a gyakorlati tapasztalat az, hogy a jól beállítot
önellenőrzési ciklusokat is magában foglaló konfguráció képes lehet még az adatvesztést megelőzően jelezni. Szerveroldalon képes együtműködni a gyártók saját platformos Linux RAID programjaival, de sajnos nem mindegyikkel.
Telepítése egyszerű:
apt-get install smartmontools

Ennek kiadása után a függőségekkel együt települ a smartmoontools. Első teendőnk, hogy eldöntsük, milyen lemezeket akarunk fgyeltetni vele. Célszerű az összes SMART-kompatibilis rendelkezésre álló lemezt megfgyelni. Szofveres RAID esetén az összes fzikai lemezt egyenként be
kell fűzni, hardveres RAID esetén pedig érdemes a gyártók hozzá adot szofverét is használni, illetve megnézni, hogy az adot hardvervezérlő és a smartmon együt tud-e működni. Nézzük az
egyszerű esetet, amikor 1-2 SATA vagy SAS lemez van a gépünkben, vagy SofRaid vagy single
üzemmódban. Nézzük meg, hogy a lemezeink alkalmasak-e a SMART adatok kinyerésére:
smartctl -a /dev/sda
smartctl -a /dev/sdb

Valami ilyesmit kellene kapnunk:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:
ST91000640NS
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 04ed10873
Firmware Version: FTA2
User Capacity:
1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Size:
512 bytes logical/physical
Device is:
Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:
8
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ATA Standard is:
Local Time is:
SMART support is:
SMART support is:

ATA-8-ACS revision 4
Thu Aug 8 14:36:43 2013 CEST
Available - device has SMART capability.
Disabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

Továbbá rengeteg olyan adatot, hogy hány fokos a lemez éppen, illetve hányszor volt ki- és bekapcsolva, vagy hogy mennyi ideje pörög már. A lényeg, hogy a SMART adatok kiolvashatóak, tehát állítsuk be a SMART fag-et ENABLED állásba a következőképpen:
smartctl -s on -a /dev/sda
smartctl -s on -a /dev/sdb

Ha ezzel megvagyunk, akkor tudassuk a rendszerrel, hogy szeretnénk, ha bizonyos időközönként fgyelné a lemezeinket, szerkesszük a /etc/default/smartmontools állományt:
enable_smart="/dev/sda /dev/sdb"

Ebben adhatjuk meg, hogy a fzikai lemezeinket hogyan hívják, még akkor is ha valójában mi
/dev/md1-ként hivatkozunk rá. Jelen példa mind a két szofveres RAID lemezt fgyelni fogja.
start_smartd=yes

Alapesetben of értékkel vagy kommentezve található, ha átraktuk on-ra, akkor a rendszer az indításától automatikusan fgyelni fogja a lemezeket is.
smartd_opts="--interval=1800"

Megadhatjuk másodpercben az ellenőrzés gyakoriságát. Figyeljünk oda, hogy ha a smartd-t engedélyezzük, akkor általában nem kell, sőt ellenjavallt felsorolni a fgyelendő lemezeket, ugyanis a
smartd alapbeállítással automatikusan megkeresi.
Az alapbeállítások megadása után a service smartd restart kiadásával tudjuk root-ként (vagy sudoval) érvényesíteni módosításainkat. A /var/log/syslog alat pedig már látható is lesz, hogy a
smartd fgyeli a lemezeinket. Az alapbeállítások mellet a root fog levelet kapni, ha várható vagy
bekövetkezet egy lemezmeghibásodás. Az alapbeállításokat a /etc/smartd.conf állományban tudjuk fnomítani, pl. ha másnak szeretnénk a fgyelmeztetéseket küldetni, vagy ha egy komplet támogatot hardver RAID-et akarunk fgyelni.
Hardveres RAID fgyelése: számos hardveres RAID megoldás létezik a piacon. Szerencsére a gyártók is felismerték azon igényeket, hogy az eszközeiket nem csak használni szeretnénk, hanem
megfgyelni is. Így számos gyártói szofvermegoldás születet, amely nem feltétlen szabad szofver
(l. a Debian Wiki által karbantartot listát). Érdemes egyedileg megnézni ezeket a segédprogramokat, mert felhasználásukat tekintve ingyenesek, de a licencük alapján nem mindig szabad szofverek.
Jellemzően mindegyik program igényel valamilyen minimális szkriptelést, amely segítségével automatizálni tudjuk pl. az óránkénti állapotlekérdezést, illetve csak a hibák vagy hiba-előrejelzések
megfgyelését, de ezek jellemzően 2-3 parancs 1 shell szkriptbe gyűjtése, illetve esetenként egy dif
vagy egyéb alap parancs kombinációját jelentik. A szkript eredményét pedig e-mailben elküldve
és/vagy naplószerverben feldolgozva kaphatunk értesítéseket a RAID aktuális állapotáról.
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Az idő kérdése
Fontos, hogy a szerverünknek be legyen állítva az időzóna paramétere, amit a tzconfi parancs
segítségével tehetünk meg. A Magyarországon üzemeltetet és használt rendszereknél praktikus
Budapest beállítást alkalmazni. A szerveren kliensként tehát a két leginkább elterjedt lehetőség
közül választhatunk az idő szinkronizálásához: a napi rendszerességgel ki- és bekapcsolt gépek
esetén, közelítőleg megfelelő eredményt érhetünk el egy a gép bekapcsolásakor automatikusan
lefutó, a gép óráját a központi órához igazító parancs segítségével. Ez az ntpdate parancs, használata:
ntpdate -b time.kfki.hu

Míg a „-b” opció használata javasolt, addig a time.kfi.hu helyet inkább válasszunk valami nekünk megfelelőt, ilyen lehet például a hu.pool.ntp.org (Magyarországról – más ország esetén javasolt azon ország országkódját használni a „hu” helyet). Amennyiben a gép folyamatos üzemben
működik (a szerverek tipikusan ilyenek, de kényelmi okokból sokan a munkaállomásokat se
kapcsolgatják), a bekapcsoláskor történő órabeállítás kevés lehet. Jellemzően a gépek órája sietni
vagy késni fog egy idő után. Ebben az esetben a javasolt használat az, hogy az órát folyamatosan
igazítsuk a központi órához. Ellenben az, hogy meghatározot időnként (például óránként, naponta) átállítjuk a gép óráját, felvet egy nagyon súlyos problémát – ilyen esetben elveszítjük az
idő egy vagy több fontos jellemzőjét – a folytonosságot, illetve a monotonitást. Azaz vagy „luk”
keletkezik – kimaradó időpont – vagy ugyanaz az időpont többször is bekövetkezik. Ezért a bevált
módszer a régi vekkerórákban alkalmazot „óralassítás” / „óragyorsítás”. Azaz lekérdezzük a központi gép óráját, és ha a miénk késést mutat, akkor felgyorsítjuk, ha pedig a miénk siet, akkor lelassítjuk azt. Ezt szintén megtehetjük az ntpdate parancs segítségével, ekkor ki kell hagyni a fent
említet „-b” opciót, helyete a „-B” használandó:
ntpdate -B time.kfki.hu

Majd ezt a parancsot kell óránként / napi rendszerességgel lefutatni (tipikusan cron-ból időzítve). Ily módon futatva az ntpdate-et, a gép szépen lassan „hozzákésik/hozzásiet” a központi
időhöz. Komplexebb konfgurációt igényel az ntpd (régebben xntpd) nevű szofver, amely elindítása után folyamatosan fut, és rendszeresen (alapesetben 64 másodpercenként, ez 16 másodperc és
36,4 óra közöt változtatható) lekérdezi a pontos időt, majd az előbb tárgyalt módon, a gép belső
órájának felgyorsításával / lelassításával hozza összhangba a gép óráját a külvilágéval. Működéséhez viszont szükséges létrehozni egy konfgurációs fájlt (tipikusan /etc/ntp.conf néven létezik),
amelyben minimálisan a lekérdezendő szerver(ek) nevét kell megadni, „server time.kfi.hu” formában. Nem árt tudni, hogy jó pár szofver (például a Dovecot IMAP-szerver, vagy általában az
adatbázis-kezelők) rendkívül zokon veszi az „időugrást” – ezek miat szintén nem javasolt az a fajta óraállítás.
Megjegyzendő, hogy az óra folyamatos szinkronban tartásának két módja (ntpdate -B illetve ntpd)
biztonsági szempontból is különbözik. Az ntpdate használatakor csak a parancs futatásakor lesz
egy rövid ideig tartó hálózati forgalom, míg ntpd használata esetén az ntpd szerverprogram folyamatosan fut, és a 123-as UDP porton keresztül elérhető. Természetesen ez utóbbi használat esetén
van lehetőség az engedélyezet kliensek korlátozására.
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Tudjunk a hibákról, avagy legalább minimális
levelezés legyen
Ahhoz, hogy pl. a lemezértesítőket megkapjuk, mindenképpen érdemes egy minimális levelezőszolgáltatást telepíteni a gépre. Ha egy szervert üzemeltetünk, akkor a legegyszerűbb a Postfx-et
telepíteni a gépre, és minimális konfgurációval (esetlegesen csak localhoston elérhetően) futatni.
Ha beállítotuk, hogy a root, postmaster, hostmaster stb. aliasok a valós e-mail címeinkre mutassanak, akkor a le nem futot, vagy hibásan lefutot cron rendszerhibáktól kezdve minden olyan
üzenetet megkapunk majd, amelyeket a rendszer a root felhasználónak szánt. Ebben az esetben lapozzunk a Levelezés fejezethez, ahol egy komplex leírást kapunk A-tól Z-ig a levelezőszerver üzemeltetésével kapcsolatban. Ha viszont nem akarunk egy komplex SMTPD-t feltenni a gépünkre,
mivel az pl. egy beágyazot rendszer, esetleg tűzfal és elegendő számunkra, ha egy jól behatárolt
alkalmazási kör tud küldeni, akkor kereshetünk egy egyszerűbb, kliensszerű SMTPD-t, mint pl. az
Msmtpd21, amely a leginkább elterjedt azonosításokat és küldési módokat is támogatja. Ilyen cél
feladat lehet, amikor pl. egy mikroszervert építünk RAID-be kötöt lemezekkel fájlmegosztási célokra, és éppen csak azt akarjuk tudni, hogy a RAID állapota rendben van-e. Az Msmtpd képes levelet küldeni akár egy GMail fók22 segítségével is, így nem kell relay szerverekre hagyatkoznunk,
hanem ha kilátunk a 465/587-es portokon, akkor közvetlen a saját fókunk segítségével is tudunk
levelet küldeni.

Ütemezés, Cron
Még egy alap rendszerben is vannak olyan feladatok, amelyeket ütemezeten kell végrehajtani.
Tipikusan ilyen a mentő szkript futatása, a kliens alapú óraszinkron, vagy egyszerű szkriptek
futatása meghatározot időben. Nézzünk egy gyakorlati példát. Képzeljünk el egy olyan, nem magára hagyot rendszert, amely alapbeállításban felrakja magára a szükséges frissítéseket és az adminisztrátor csak akkor néz rá, amikor jelentik neki a felhasználók, hogy egy rég elfeledet
rendszer nem működik. Ez persze csak akkor fordulhat elő, ha nem fűztük fel ezt a gépet pl. a Nagios fejezet segítségével a monitoring rendszerünk részévé (lásd „A naplózó alrendszer, naplók
elemzése” fejezetet). Ebben az esetben jól jöhet, ha már a teljes lemeztelítetség bekövetkezése
előt tudomást szerzünk erről a veszélyről. Szegény ember ha nem akar valamilyen egyéb lokális
eszközt erre használni (Munin vagy Nagios), akkor ír rá egy shell szkriptet, mint pl. ez:
/usr/local/bin/df.sh23
#!/bin/bash
FS="/"
THRESHOLD=90
OUTPUT=($(LC_ALL=C df -P ${FS}))
CURRENT=$(echo ${OUTPUT[11]} | sed 's/%//')
[ $CURRENT -gt $THRESHOLD ] && echo "$FS file system usage $CURRENT" | mail
-s "$FS file system" sajat@e-mailcimunk.hu

1 21. http://msmtp.sourceforge.net/
1 22. https://wiki.archlinux.org/index.php/msmtp
1 23. http://www.cyberciti.biz/faq/mac-osx-unix-get-an-alert-when-my-disk-is-full/
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Ezt persze futatni kell időről időre, amire leginkább a cron24 alkalmas. A cron egy démon, amely
általunk előre meghatározot időközökben képes az előre beállítot szkriptek vagy események
futatására. A cron alapesetben telepítésre kerül az Ubuntu LTS esetében, hiszen ez fogja pl. a telepítés során beállítot biztonsági frissítések automatikus telepítését végezni. A fő konfgurációs állománya a /etc/crontab, amely valahogy így néz ki:
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
17 *
* * *
root
cd / &&
25 6
* * *
root
test -x
--report /etc/cron.daily )
47 6
* * 7
root
test -x
--report /etc/cron.weekly )
52 6
1 * *
root
test -x
--report /etc/cron.monthly )

run-parts --report /etc/cron.hourly
/usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts
/usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts
/usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts

A leginkább javasolt, hogy ezt az állományt mi ne szerkesszük, hanem használjuk a felhasználóknak szánt crontab parancsot, ahogyan a kikommentezet szöveg ajánlja is számunkra. Atól
függően, hogy milyen felhasználó nevében szeretnénk időzítet parancsot futatni, vagy annak a
felhasználónak a nevében adjuk ki a crontab -e parancsot, vagy rendszergazdai jogosultsággal a
crontab -u felhasznalo -e paranccsal is élhetünk. Ezek után ha még nem választotunk alapértelmezet szövegszerkesztőt, akkor most erre lehetőségünk nyílik majd. Mindenkinek javasolt a saját
megszokot szövegszerkesztőjét használnia, azzal a megkötéssel, hogy it egy elírt karakter, vagy
egy véletlen rossz helyre tet szóköz is komoly bajt okozhat, így érdemes olyan komplet megoldást választani, mint a vi szövegszerkesztő. A crontab-ban tehát a következőképpen helyezhetünk
el szkripteket. A példa legyen a fenti lemeztelítetség-monitorozó szkript:
#perc
óra
nap
hónap hétnapja
program
#(0-59) (0-23) (1-30/31) (1-12)
(0-6)
12 * * * *
root
/usr/local/bin/df.sh

felhasználó

Azaz minden óra 12. percében meg fogja hívni a df.sh szkriptünket, amely pedig ha 90%-ban telítet a / fájlrendszer, akkor a beállítot címre levelet fog küldeni.

1 24. http://hu.wikipedia.org/wiki/Cron
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Történeti áttekintés
A nagygépes UNIX idők kezdetéből (kb. 70-es évek eleje) származik az első olyan távoli karbantartásra szánt eszköz, amely segítségével a rendszergazda úgy volt képes dolgozni helyszíntől
függetlenül, mint ha ot a gép előt tevékenykedet volna. Ennek a protokollnak a neve Telnet 25,
amely az RFC 854-es szabvány leírásban van pontosan részletezve. A kornak megfelelő szemléletmód alapján let kialakítva. Nevezetesen abból indultak ki, hogy aki képes kezelni egy ilyen eszközt és rendelkezik a megfelelő azonosítóval, az a tudását pozitív irányban fogja kifejteni. Talán
ezért (vagy mivel akkoriban nem volt tömeges igény a biztonságos hálózati kommunikációra, hiszen akik nagygépes rendszereken dolgoztak, azok jóformán ismerték egymást személyesen), nem
építetek titkosítási réteget a telnet protokollba. Igaz, abban az időben elterjedt titkosítási réteg
nem is igazán volt. Összefoglalva, a telnet egy fexibilis eszköz, amely a termináltípusoktól független módon TCP-n keresztül kommunikálva kötöte össze kétirányú kommunikációval a gépeket.
A mai napig majd minden Linux terjesztés alap részét képezi, mivel például hálózati protokoll
tesztelésre (htp, pop3 és sok más) kiválóan alkalmas. Ma azonban már egy magára valamit adó
üzemeltető tiltja a gépei telnetel való távoli elérését, azaz nem futat telnet-kiszolgálót (telnetd,
azaz telnet „démon”).
Manapság inkább olyan kontextusban kerül a szerver oldali telnet szóba, hogy például Nmap 26
segítségével megvizsgáljuk, nem maradt-e az alap telepítés része a telnetd. Bár igaz, hogy gyakorlatilag nincs olyan Linux-terjesztés27, amely a szerver részt alapból telepítet állapotban tartalmazná.
A telnet múltjából és jelenéből jól látható, hogy ma már távoli hozzáférésnél alapkövetelmény a
titkosítot közegben való kommunikáció és a jogosultságkezelés, hiszen gyakorlatilag akinek távolról helyi üzemeltetői (root) joga van a gépre, az majdnem olyan jogosultságokkal rendelkezik,
mintha a gép előt ülne közvetlenül (eltérés például, hogy egyéb eszköz híján, a rendszerindítási
folyamatba nem tudunk beavatkozni, illetve bizonyos hardverhez kapcsolódó műveleteket nem
hajthatunk végre – CD/DVD-csere például).

SSH
A megoldás egészen 1995-ig váratot magára, amikor is az SSH Communications Security-t a
fnn Tatu Ylönen megalapítota, és létrehozta az első SSH (secure shell) szerver-kliens párost. Lerakták az alapjait az SSH szabványnak. Természetesen ahogy lenni szokot, a piac gyorsan reagált
az SSH megjelenésére, és hamarosan számtalan fejlesztőcég alkota meg a maga verzióját. Ma már
1 25. http://simple.wikipedia.org/wiki/Telnet
1 26. http://nmap.org/
1 27. A BSD-ken alapból telepítve van, persze nincs engedélyezve a futása.
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teljesen általános, hogy az OpenSSH28 implementációját használja minden disztribúció, mivel tudásában kiemelkedő. Az OpenSSH projectet Teo de Raadt29 vezeti és alapítota, aki számos más,
főleg BSD operációs rendszerrel kapcsolatos fejlesztésben is vezető.
Az SSH alap eszközévé vált az üzemeltetéssel foglalkozó emberek számára, ugyanis rengeteg adminisztrációs feladat vagy eleve csak karakteresen végezhető el, vagy pedig sokkal gyorsabban
megoldható szinte bárhonnan ezen a módon. Köszönhetően a tömeges felhasználásnak, a legtöbb
forgalomban lévő okostelefon, vagy egyéb olyan eszköz, amely alkalmas lehet admin funkciók
végrehajtására, rendelkezik futatható SSH kliens programmal. Azaz például Android, iOS vagy
akár Windows Mobile operációs rendszert futató telefonokról is beléphetünk vele távolról gépünkre (ugyanígy régebben a Symbian operációs rendszerekre is számos kliens létezet és még létezik is.). Az egyik legnépszerűbb windowsos SSH kliens a Puty-csomag 30, amely MIT licenc alat
kerül kiadásra (gyakorlatilag a BSD licenccel egyező feltételek mellet). Ez látható a letöltési oldalon is a számtalan platformra fordítot bináris letölthetőségéből 31. Tudása olyan komplex, hogy
egy átlagos képességű rendszergazda is csak 5-10%-nyi funkcióját használja ki. Legtöbb esetben a
rendszergazda nyit egy titkosítot shellt vagy az SSH csomag részét képező SCP kliens segítségével titkosítot fájlátvitelt valósít meg. Az OpenSSH weboldalán 32 szereplő előnyök közül kiemelhető, hogy nem csak erős titkosítás valósítható meg például RSA vagy DSA kulcspárok
létrehozásával, hanem OTP azonosítás 33, port továbbítása titkosítot alagútban, adatömörítés az
átvit adatok esetében automatikusan (egy mobil telefonos kapcsolat esetében – például GPRS
kapcsolat – nem mindegy, hogy egy egész képernyő képét kell állandóan le-fel töltögetnünk, vagy
csak egy tömörítet pár soros szöveget viszünk-e át) és még számtalan olyan előny sorolható fel
mellete, amely alapeszközzé teszi a rendszer-üzemeltetésben.

Fontosabb ajánlható használati módozatok
Alapértelmezés szerint az SSH-szerver konfgurációját az /etc/ssh/sshd_confg alat találjuk a
legtöbb disztribúcióban. Ha forrásból telepítetük, akkor pedig ahova beállítotuk (az ssh telepítése
forrásból általánosságban nem javasolható, támaszkodjunk a csomag kezelőre). Az alapkonfguráció a PAM-alapú azonosítást és a legtöbb esetben a root alapú ssh bejelentkezés lehetőségét is
meghagyja nekünk. Mint jellemzően minden szerver konfg alap kiindulási konfgurációja, ez is a
működésre van specifkálva, nem pedig a teljes biztonságra. Érdemes ezért alaposan átnézni a lehetőségeket, és a számunkra elfogadható maximális szintre növeli a biztonságot. Pár példa a szerver beállítási lehetőségeire:
AllowUsers, AllowGroups, DenyUsers direktíva: mivel az sshd a PAM-modullal kommunikálva fogja eldönteni, hogy ki az aki beléphet és ki az aki nem, első közelítésben it felsorolhatjuk
explicit módon, hogy mi kit engedünk. Ez felül fogja bírálni az egyéb felhasználók próbálkozásait.
Például megadhatjuk így is
AllowUsers felhasznalo1 felhasznalo2 felhasznalo3

PasswordAuthentication, RSAAuthentication, PubkeyAuthentication: összetartozó direktívák, amelyek segítségével letilthatjuk, hogy sima jelszó megadásával beléphessen valaki az
1 28. http://en.wikipedia.org/wiki/OpenSSH
1 29. http://en.wikipedia.org/wiki/Theo_de_Raadt
1 30. http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
1 31. Kevéssé ismert, hogy UNIX, Linux alá is lefordítható; sok Linux disztribúció (például Ubuntu), és a különböző
BSD-rendszerek alá is elérhető bináris csomagként
1 32. http://www.openssh.com/features.html
1 33. http://en.wikipedia.org/wiki/One-time_password
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SSH alrendszer segítségével. A kulcs alapú azonosítás lényege, hogy az ssh-keygen34 program segítségével létrehozunk egy publikus és egy titkos kulcsból álló kulcspárt. A publikus részt feljuttatjuk a szerverünk meghatározot könyvtárába, majd a megfelelő opciók kiválasztásával már csak
a titkos kulcs birtokosa fog tudni belépni a rendszerbe, a sima /etc/shadow-ban tárolt jelszóval
már nem. A privát kulcsot jelszóval védet formában pedig praktikusan egy erre elkülönítet
könyvtárban az identity- előtag használatával felcímkézve tároljuk, lásd a példát később. A publikus kulcsú azonosítás nagyban növeli a valós biztonságot és segítségével megnehezíthető például
egy hátunk mögül megleset jelszó, vagy egy keylogger program segítségével rögzítet jelszóval
való illetéktelen behatolás. A konfg állományba tehát helyezzük el a
PasswordAuthentication NO
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes

sorokat.
PermitRootLogin: meghatározza, hogy a root felhasználó távoli elérés segítségével beléphet-e
a rendszerbe. Érdemes tiltani, és a root felhasználót semmilyen Linux/Unix rendszeren nem használni. Helyete a sudo35 (vagy su) megoldásait preferálni. Használata:
PermitRootLogin NO

Port: it adhatjuk meg, hogy melyik TCP-porton hallgasson az SSH, ide fogunk tudni csatlakozni. Az alap beállítás szerint ez a 22-es lesz. Külső (internet) irányból publikusan elérhető szervereknél ezt érdemes tűzfallal védeni, esetleg port kopogtatásos 36 technológiával ezt nem
nyilvánossá tenni mindenki számára. Az alapértelmezetől eltérő port használata néha magának a
rendszergazdának nehezíti meg az életét (sok hálózaton belülről a 22-s portra szabad csatlakozni,
ellenben máshova nem.)
Például:
Port 2022

ListenAddress: Több hálózati csatlakozás esetén, megadhatjuk az SSH-nak, hogy melyik „lábon” fogadjon el (tipikusan a menedzsment hálóból, illetve azon a lábon) kapcsolatot.
Pár példa a kliens konfgban javasolható beállításokra:
~ssh/.confg: az ssh kliens esetében számtalan olyan megoldást alkalmazhatunk amely egyszerűsíti az életünket, és jó néhány olyat, amelyet más szofver esetében csak plusz szolgáltatások beüzemelésével érhetnénk el. A leggyakoribb kliens oldali beállítás, amikor az általunk adminisztrált
hostokat felvesszük a .config fájlba, és utána alias formájában hivatkozunk rá, ez nem csak azért
praktikus, mivel a kulcsot és port számot is meg tudjuk adni, hanem többek közöt a felhasználót
is beállíthatjuk: például:
Host szerverem1
IdentityFile /home/user/kulcsok/identity-szerverem1
Port 2222
Protocol 2
User felhasznalo1
HostName 192.168.1.1
PasswordAuthentication no
1 34. http://en.wikipedia.org/wiki/Ssh-keygen
1 35. http://hu.wikipedia.org/wiki/Sudo
1 36. http://en.wikipedia.org/wiki/Port_knocking
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Hasonlóan hasznos paraméter, ha tűzfalon kell keresztül SSH-zni, ahol a kapcsolat tétlenségi
időkorlátja limitálva van, azaz például 5 perc inaktivitás elteltével bontja a kapcsolatot, akkor érdemes ezt a 3 kapcsolót is használni :
ServerAliveInterval 60
ServerAliveCountMax 10
ForwardAgent yes (ez az agentet állítja be, amelyről még lesz szó bővebben)

Transzparens multi-hop: Ha rendelkezem egy SSHGW géppel, amire bejutva tovább tudok
menni a WEB szerver gép felé, és onnan tovább a kvm1-es host gépre (a kvm1 egy virtuális gép,
amelyre csak a host közbeiktatásával tudunk jelen esetben belépni), akkor alapesetben a Forward
Agent és ssh-key opciókkal operálva mindenhova be tudok ssh-zni, majd onnan tovább a következőre. Ha azt szeretnénk elérni, hogy 1 db ssh parancs segítségével azonnal a 3. azaz a végcél
kvm1-es gépre juthassunk el (SSHGW -> WEBSZERVER -> KVM1), akkor a következőt kell kiadni:
ssh -A -t SSHGW ssh -A -t WEBSZERVER ssh -A kvm1

Az -A opció mondja meg az SSH-nak, hogy a ForwardAgent kapcsoló mindenhol aktív (ON) legyen, atól függetlenül, hogy a klienseken engedve van-e vagy sem. A -t opció pedig erőlteti a
Pseudo-TTY allokációt (ez az interaktív parancsfutatásokhoz kell). A fenti SSH képességet a
~ssh/.config fájlban a következőképpen rögzíthetjük és hivatkozhatunk rá:
Host SSHGW
IdentityFile /home/felhasznalo/kulcsok/identity-MAIN
Port 22
Protocol 2
User update
HostName 192.168.1.1
PasswordAuthentication no
Host WEBSZERVER
IdentityFile /home/felhasznalo/kulcsok/identity-Test
Port 22
Protocol 2
User update
HostName 192.168.1.2
PasswordAuthentication no
Host kvm1
ProxyCommand ssh -q MAIN nc -q0 kvm1 22

Ha ezt így rögzítetük a konfgban, akkor utána egy egyszerű ssh kvm1 parancs kiadása után (látványosan tovább tart a bejutás, akár 5-10 másodperccel is) egyenesen a kvm1 gépre jutunk.
Ugyanígy akár fájlokat is küldhetünk közvetlenül a kvm1 gépre/gépről. Ebben a példában a távoli
gépről másolunk a saját gépünkre:
scp kvm1:/tmp/proba.txt /tmp/proba.txt

Vagy szükség esetén indíthatunk egy távoli (szintén beágyazot, azaz tűzfal és szerver mögöti
alhálón) desktop gépen egy Nautilus ablakot, és hozzáférhetünk az állományokhoz a következőképpen (maradva a felsorolt konfg sorainál képzeljük azt, hogy a kvm1 gép egy Ubuntu desktop,
tehát fut rajta X szerver):
ssh -X kvm1 nautilus

kisvártatva egy a kvm1 gépen indítot és az otani állományokat megjelenítő fájlkezelő felületet
kapunk. A fenti konfgban természetesen a kulcsokat és a felhasználókat tetszőlegesen variálhat49
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juk. Azaz, ha az első SSHGW gépen admin felhasználó amivel bejutunk, a 2.-on admin2, a kvm1
hoston pedig staf, akkor csak át kell írni a konfgot és persze az scp parancs is működni fog utána.
Porttovábbítás::: elő szokot fordulni, hogy szükség van egy titkosítot adatcsatornára két gép
közöt. Mind az OpenSSH, mint a Puty háromféle portovábbítási funkciót támogat. Talán leggyakrabban a -L (más néven lokális) formáját használjuk:
elso.gep.hu> ssh -f -N -L localhost:1111:harmadik.gep.hu:80 masodik.gep.hu

Ezzel a paranccsal a saját gépünk (elso.gep.hu) 1111-es portján keresztül elérjük a harmadik.gep.hu 80-as portját, de a harmadik gép úgy érzékeli, hogy a másodikról jötünk (tipikusan ilyen,
amikor egy olyan eszköz felügyeleti oldalát kell elérni távolról, amelyik csak a (neki) lokális hálózatról fogad el kapcsolódási kéréseket. Miután a fenti parancsot elindítotuk, a böngészőt a
http://localhost:1111 címre irányítva máris a harmadik.gep.hu weboldalán találjuk magunkat.
Ritkábban használt a -D az un. dinamikus applikációs portovábbítás, ebben az esetben az ssh SOCKS-proxyként viselkedik. Használatához SOCKS-proxy támogatással rendelkező alkalmazás,
vagy a későbbiekben tárgyalt tsocks szükséges.
elso.gep.hu> ssh -f -N -D localhost:1080 masodik.gep.hu

A böngészőnkben beállítva a proxy támogatást, és proxy szerverként megadva a localhost:1080as adatot, a forgalom az SSH-alagúton keresztül, a masodik.gep.hu -n keresztül jut el a címre.
A harmadik, un. távoli (remote) portovábbítás használata (-R opció) meglehetősen ritkaságszámba megy.
elso.gep.hu> ssh -f -N -R localhost:1111:harmadik.gep.hu:80 masodik.gep.hu

eredménye: ha valaki a második gép 1111-es portjára csatlakozik, az az SSH kapcsolaton keresztül
átkerül a kiinduló (első) gépre (ahol az ssh parancsot kiadták), majd onnan csatlakozik a harmadik
gép 80-as portjára. Ez a példa az első példa (a lokális portovábbítás) megfordítása, azaz amikor mi
szeretnénk elérni azt, hogy valaki kívülről elérhesse a mi belső hálózatunkról elérhető eszközt.
(Mi belülről megnyithatjuk az ssh-kapcsolatot, de a távoli ember kívülről nem.)
Korlátozás az SSH-kulcs segítségével: ha az a cél, hogy explicit megmondjuk az ssh-kulcs
segítségével, hogy az adot felhasználó azonosítás után milyen parancsokat futathat, akkor az ssh
erre is kínál egy beépítet megoldást (ez azonban nem keverendő a chroot direktívával). A kulcs
generálása után a publikus oldali kulcsnál a ~/.ssh/authorized_keys fájlban a következő megoldást
kell ebben az esetben alkalmazni:
from="192.168.1.1",command="/home/update/validate-parancs" ssh-dsa
AAANas2s4s5za82C1yc2EAAs97mAIPABIwAABAEA8xRLEVyrscvIoJmcWd9/qH......

Ahogy látszik, a kulcs mellet egy IP-címet határozunk meg, majd egy parancsot adhatunk meg.
Ez akár egy shell parancsállomány is lehet, amiben aztán az SSH_ORIGINAL_COMMAND nevű
környezeti változót felhasználva akár többféle parancs engedélyezésére is lehetőségünk van. It 37
egy igen szép példa található. Ennek a gyakorlati jelentősége például az olyan jellegű mentéseknél
van, amikor egy távoli root hozzáférést kell engedélyezni, amely aztán egy pillanatképet fog készíteni egy távoli mentő szerverre. Persze célszerű ezt a megoldást kerülni, és fordítot logikával
megoldani, azaz a helyi root felhasználó futatja a mentést, és küldi át egy ssh-alagút, vagy VPN
segítségével a távoli szerverre a pillanatképet, nem pedig fordítva. A példához visszatérve, jelen
esetben az /etc/ssh/sshd_confg fájlz érdemes a
PermitRootLogin=forced-commands-only
1 37. http://troy.jdmz.net/rsync/#validate-rsync
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opcióval kiegészíteni a NO helyet, így a root kulcsa mellet engedélyezet fenti parancsok futatására lesz csak lehetőség.
Egy további lehetőség az azonosításra a google authenticator és az SSH összepárosítása. Ha
rendelkezünk Androidos vagy IOS-es mobil telefonnal és feltelepítjük a google hitelesítő alkalmazását38, akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy Ubuntu LTS alat az SSH hoz kapcsoljuk. Fontos
tudni, hogy az publikus kulcs alapú azonosítás és a ChallengeResponseAuthentication 39 egyszerre
csak a 6.2 es verziójú OpenSSH-tól felfele támogatot. Azonban az Ubuntu LTS nem tartalmaz
ilyen verzió számú OpenSSH-t, így a ennek a hitelesítésnek a használata csak akkor javasolt, ha a
publikus kulcs azonosítását kizártuk, vagy valamilyen okból kifolyólag ideiglenesen szükséges,
hogy a kulcs nélkül, de mégis egy sima jelszavas azonosításnál biztonságosabb módszerrel férjünk
hozzá a gépünkhöz. Ilyen indokolt eset lehet, ha pl nyaralás közben egy internet kávézóból Live
Ubuntu lemez segítségével, de kulcs nélkül akarunk hozzáférni az SSH hoz és a telefon nálunk
van. A google authenticator telepítésének egyszerű lépései:
sudo apt-get install libpam-google-authenticator

a tárolóból feltelepítjük az authenticator alkalmazást, majd annak a felhasználónak a nevében elindítjuk, amelyiknek a nevében szeretnénk az azonosítást végezni:
$ google-authenticator

A terminálban megjelenő QR-kódot a telefonunk google authenticator alkalmazásával felolvastatjuk, majd a terminálban közben futó shell script néhány egyértelmű konfgurációs kérdésére
válaszolunk. Ezekután az /etc/pam.d/sshd állományhoz hozzáadjuk a következő sort:
auth required pam_google_authenticator.so

Majd az /etc/ssh/sshd_confg állományba pedig a következőt:
ChallengeResponseAuthentication yes

Figyeljünk arra, hogy a PAM auth be legyen kapcsolva az SSHD beállításokban (alapesetben be
van). Ezek után a service ssh restart paranccsal újraindítjuk az SSHD-t. Innentől ha mindent jól
csináltunk, akkor a slogin -l user@localhost parancs után kérni fogja a jelszavunkat, majd ha azt jól
adtuk meg, akkor Verifcation code-ot is kérni fog, amelyet a telefonunk generál számunkra. Ha
6.2-es vagy e feleti OpenSSH val rendelkezünk, akkor bekapcsolhatjuk a kulcsos és a google authenticatort egy időben az AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive sshd opció segítségével, de vigyázat, ezt csak a 6.2-es verzió feleti SSH fogja értelmezni!
SFTP alrendszer: az SSH részét képezi az FTP leváltására kiválóan alkalmas és erősen ajánlot
SFTP alrendszer. Nagyon sok rendszer-adminisztrátor a mai napig kénytelen az elavult és ezer
sebből vérző FTP protokoll fölé ültetni egy TLS/SSL réteget és azt használni, mivel sok esetben a
követelmények kimondják az FTP protokoll használatát (pl. elavult weblaptervező szofver stb.).
Pedig az SFTP remek megoldást kínál az SSH összes előnyével együt. Támogatja a chroot-olt környezet létrehozását, felhasználókra és csoportokra is, vagy akár sfp-only felhasználókat is létrehozhatunk. Ezeket kell hozzá a szerver beállításaiba (/etc/ssh/sshd_confg) írni:
Subsystem sftp internal-sftp
Match Group sftp-only
AllowTCPForwarding no
X11Forwarding no
ForceCommand internal-sftp
1 38. https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=hu
1 39. http://en.wikipedia.org/wiki/Challenge%E2%80%93response_authentication
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ChrootDirectory %h

Főként azért nagyon jó választás az FTP-vel szemben, mivel az SSH titkosítását és opcióit kínálja
az FTP-vel szemben, így akár az AllowUsers, DenyUsers stb direktívákat és természetesen az RSA
és DSA kulcsokat is használhatjuk. Szerencsére ma már szinte az összes elterjedt operációs rendszerre rendelkezésre áll valamilyen grafkus felület 40, amely segítségével a kezdők is tökéletesen
elboldogulnak. Továbbá az olyan mentésekhez is fel lehet használni, ahol parancs állomány írása
egészíti a mentést. Tipikusan ilyen terület, amikor az SQL-szerver tömörítet dump állományait
kell időről időre átvinni valahova (kiegészítő heti, havi mentés stb.):
sftp -b /root/sftp.sh -i /root/keyfile 192.168.1.1:/backup/

Az SSH számtalan izgalmas lehetőséget tartalmaz még számunkra. Jellemzően egy átlag SSH felhasználó legfeljebb az 1-2%-át használja a lehetőségeknek. Sajnálatos módon azonban ez a fejezet
nem az SSH szinte végtelen lehetőségeiről szól, csupán a leggyakoribb lehetőségeket taglalja.

Üzemeltetést segítő alkalmazások
Az SSH kliens-szerver megoldás segítségével most már hozzáférhetünk helytől független módon
a távoli szerverünkhöz. A kérdés az, mire is lesz ez jó nekünk? A legtöbb disztribúciónak alapesetben része, vagy csomagkezelővel elérhető számtalan olyan eszköz, amely az alapvető adminisztrációt kezeli. Olyan sok adminisztrációs eszköz létezik, hogy azok felsorolása túlmutat ezen fejezet
céljain. Néhány fontosabb eszközt azonban részletezünk:
Nmap41

Ezen eszköz segítségével a szerverünk hálózati (lokális és távoli) felderítését tudjuk elvégezni.
Segítségével a nyitot/zárt/rejtet portokat tudjuk letapogatni, vagy közelítő információt kaphatunk az operációs rendszer verziójáról. Számos egyéb funkciója van42.
Sudo43

Unix/Linux környezetben lehetővé teszi azt, hogy egy másik felhasználó – általában a root – jogosultságával (nevében) futassunk programokat. Igen részletesen beállítható, hogy akár csak
egyetlen parancs milyen módon és paraméterekkel engedélyezet. A mai modern szemlélet szerint
a root felhasználó csupán technikai jelleggel szerepel a rendszerben, azt élesben (belépni a nevében, vagy su parancson keresztül) használni nem tanácsos, éppen ezért érdemes a sudo használatára átérni. A Sudo konfgurációs állománya az /etc/sudoers fájlban található, jellemzően a mai
disztribúciók a visudo parancs segítségével kínálják szerkesztésre a sudoers állományt. Manapság
már nem szokás közvetlenül a felhasználókat felvenni a sudoers fájlba, hanem a tipikusan sudonak nevezet csoportba érdemes berakni az adot felhasználót ahhoz, hogy rendelkezzen az ALL
jogosultsági szintel. A sudo számtalan lehetőséget kínál 44, az egyik leggyakrabban használt opció,
amikor egy adot felhasználónak nem engedünk meg mindent, csupán egy adot parancs, vagy parancsfájl futatását engedélyezzük, az alábbi módon:
1 40. Windows környezetben javasolható a WinSCP (http://winscp.net/) nevű alkalmazás, de parancssoros SFTP
kliens a Puty-hoz is tartozik.
1 41. http://nmap.org/
1 42. http://en.wikipedia.org/wiki/Nmap
1 43. http://hu.wikipedia.org/wiki/Sudo
1 44. Egy üres délutánon vegyük magunk elé a dokumentációt, jól el fogunk csodálkozni a lehetőségein
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update ALL=NOPASSWD: /usr/bin/apt-get, /usr/bin/aptitude

A fenti példában a később tárgyalandó apt-dater program használatához létrehoztunk egy update nevű felhasználót, és ezen felhasználó részére jelszó nélkül engedélyeztük, hogy az apt-get és
aptitude parancsokat root jogosultsággal futassa. Régebben, jellemzően a betárcsázós korszakban,
a pppd futhatot hasonló jogosultságokkal, hogy az összes felhasználó vezérelhesse.
GPG45

Biztonsági szempontból az egyik legnagyszerűbb szabad szofver, természetesen GPL licenc alat
elérhető. Legfontosabb funkciója a titkosítás. Segítségével állományokat, leveleket lehet titkosítani
oly módon, hogy az harmadik fél számára nem fejthető vissza. Nyílt kulcsos titkosítást használ,
amely eljárásnál két kulcsot használunk. Az egyik egy publikus (nyilvános) kulcs, amit titkosítás
nélkül kell közzétennünk a másik fél számára – ezt bárki megszerezheti. A másik kulcs a privát
(titkos) kulcs, amelyet jelszóval védve biztonságban kell tárolnunk. A rendszer alapelve, hogy a
publikus kulcsból nem határozható meg a privát kulcs (és fordítva sem). A másik nagy előnye ennek a titkosítási módnak, hogy már akkor tudok egy általam ismeretlen embernek titkosítotan levelet küldeni, ha még nem találkoztunk és akár nem is ismer. Egyetlen feltétele, hogy az
interneten található kulcsszerverek egyikén, vagy a másik ember publikusan elérhető weboldalán
szerepeljen a publikus kulcsa, amelyet felfűzve a saját kulcskarikámra máris tudok neki titkos levelet írni, vagy állományt kódolni neki úgy, hogy azt csak és kizárólag ő fogja tudni kibontani/olvasni. Ideális tehát rendszergazdák közöti kommunikációra, hiszen sokszor érzékeny információt
kell utaztatni nyílt hálózaton (jelszavak, hozzáférések stb.). Továbbá ideális lokális jelszótárolásra
is. Alkalmas továbbá bizalmi körök kialakítására a saját aláírási rendszerével. Fontos funkciója,
hogy a kulcsaink rendelkeznek úgynevezet egyedi ujjlenyomatal (fnierprint). Azaz ha kulcsot
akarok cserélni egy általam még ismeretlen emberrel, akkor első teendő a kulcs felfűzése a karikára, majd az ujjelenyomat egyeztetése a másik féllel, immár egy azonosításra alkalmas csatornán,
pl. telefon, videobeszélgetés, aláíró parti, stb. A Debian alapú rendszerek 46 csomagjai a biztonsági
csapat GPG-aláírásával vannak ellátva, így azok telepítésnél ellenőrzésre kerülnek. Akár az MD5
szignó helyet is alkalmazható remek és annál megbízhatóbb eszköz. A GPG bővebb ismertetését
és végfelhasználói konfgurációját, valamint a hozzá kapcsolódó segédprogramokat a keretrendszer GPG melléklete tartalmazza.
tsocks47

Gyakori probléma, hogy olyan nyílt hálózaton keresztül kell távoli adminisztrációt végezni,
amely nem titkosítot (nincs VPN, nincs SSL, stb), mint például egy nyílt Wi-Fi. Ilyen esetben a
legegyszerűbb megoldás, ha egy SSH-alagutat 48 húzunk ki egy megbízható szerverünk és a kliens
közöt. Az alagútba aztán beterelhetjük olyan alkalmazások forgalmát, amelyek ezt támogatják.
Például a Firefox, a Chrome (és a Chromium), de még az Opera böngésző is támogatja a SOCKS5
(hivatalos nevén: socket-proxy version 5) üzemmódot, amikor a forgalom ebben az alagútban tud
közlekedni, így rejtve el titkosítot módon az amúgy titkosítás mentesen menő – például web –
forgalmat. Sajnos azonban nem minden program tud alagút technológiával dolgozni, éppen ezért
érdemes a tsocks programot használni, amely a legtöbb TCP-alapú program kommunikációját bele
tudja terelni egy előte SSH-val kiépítet csatornába. 49 Ha a tsocks csomag már telepítve van, ak1 45. http://www.gnupg.org/
1 46. a legtöbb terjesztés erős késéssel ugyan, de csatlakozot ehhez a hitelesítési megoldáshoz
1 47. http://tsocks.sourceforge.net/
1 48. http://www.linuxjournal.com/content/ssh-tunneling-poor-techies-vpn
1 49. A tsocks-hoz hasonló elven működő alkalmazás nagyon sok létezik, van aki a dante-client csomagban levő
socksify, mások a proxychains nevű eszközre esküsznek, de a sort lehetne még folytatni
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kor használata a következő. Az SSH fejezetben már tárgyalt portovábbítás használatával kiépítünk egy lokális dinamikus portovábbítást, például így:
ssh -i /home/user/kulcsok/identity-szerver
user@szerveremneve

-p 22 -v -N -D localhost:1080

Fenti50 eredményeként a localhost 1080-as portján elérhetővé válik egy SOCKS5 proxy, amely a
hozzá érkező forgalmat az SSH-alagúton keresztül átküldi „szerveremneve” gépre. Onnan pedig
már mintha arról a gépről indult volna, megy az adat a célhoz. Ezt követi a tsocks. Először állítsuk
be a nekünk szükséges opciókat az /etc/tsocks.conf fájlban. Amelyek az előző ssh-parancshoz igazodva a következők legyenek:
server = 127.0.0.1
server_port = 1080

Ez a 2 egyszerű sor azt mondja meg, hogy a localhost-on a 1080-as porton hallgat a SOCKS5
proxy, amin keresztül kell majd a tsocks-nak a forgalmat továbbítania. Vigyázat, nincs több azonosítás ez után. Azaz aki elérheti a localhost 1080 portját, az az alagútban fog forgalmazni! Mindezek után már csak a tsocks előtaggal kell indítani az alkalmazást ahhoz, hogy az adot alkalmazás
az ssh alagútban forgalmazzon, például így:
tsocks pidgin

Természetesen böngészőt is indíthatunk ugyanilyen módon, bár a böngészők – mint az fentebb
egyszer már szerepelt – általában beállíthatóak SOCKS5 proxy használatára. A legtöbb esetben ez
jól működik. Akadnak azonban olyan esetek, például pont böngészők esetében, amikor a forgalmazás például a böngészőből hívot Java alkalmazás miat csak részben megy az alagútban. Ilyenkor érdemes magának a Java alkalmazásnak is a SOCKET-proxy használatát beállítani.
sshuttle51

A sshutle is egy remek eszköz VPN építéshez, ha a megvalósítandó feladat egyezik a tsocks-szal
megoldható feladatkörökkel. A fő különbség, hogy amíg a tsocks esetében az alkalmazásoknak
vagy támogatni kell a socket proxy üzemmódot, vagy pedig a tsocks parancs segítségével a tunnelbe kell terelni a forgalmat, addig az sshutle esetében erre nincs szükség, mivel az IPTABLES-t
állítja be a lokális gépen, a forgalmat a távoli szerver fele terelve. A távoli szerveren viszont szükséges a Python interpreter és az ssh-n keresztüli parancsfutatási lehetőség megléte (lévén az sshutle szerver komponensét feltöltés után ot futatja az eszköz). UDP és ICMP adatot nem fogunk
tudni küldeni/fogadni, de a legtöbb esetben erre nem is feltétlen van szükség, legalábbis nem feltétlen a tunnelen keresztül. (Kivételként a névfeloldáshoz szükséges DNS-forgalmat lehetne említeni, de ehhez van egy --dns opció, ha szükséges.) Telepítése és használata is egyszerű:
apt-get install sshuttle

A telepítés után nincs szükség konfgurációk állítására, egész egyszerűen egy létező távoli SSH
hozzáférésre van csak szükségünk:
sshuttle -r felhasznalonev@tavoli.szerver.kft 0/0

Ebben az esetben az összes TCP forgalmat a távoli szerver felé tereltük, de megadhatunk neki
különböző alhálózatokat is. Természetesen a korábban már leírt transzparens MultiHop konfgurációk is használhatóak, illetve az ssh .config állományába rögzíthetjük a neveket, portokat, fel1 50. Ha a fenti parancsban a -v opció helyet a -f -et használjuk, akkor az ssh ugyan jóval kevesebb infót küld, cserébe
hátérbe megy, így nem szükséges a terminált nyitvatartani a kapcsolat életbentartásához – a tesztek utáni éles
használathoz talán alkalmasabb így.
1 51. https://github.com/apenwarr/sshuttle
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használókat előre. A csatlakozás után az összes forgalom a megadot SSH szerver felé fog menni,
így például a böngészők (Firefox, Opera, Chrome), csevegőprogramok (Pidgin, Xchat, Skype), levelező programok (Tunderbird) automatikusan az SSH tunnelben fognak végződni. Lehetőség van a
-D opció segítségével arra, hogy démon üzemmódban a hátérben fusson, így nem kell azt a konzolt/terminált nyitva tartani, amelyben a parancsot kiadtuk (bár ez utóbbi funkcionalitás akár a
screen, akár az fg parancs segítségével is kiváltható).
Hálózati monitorozó szoftverek

Iptraf52, arpwatch53, wireshark54, tcpdump 55, lsof56 és még számtalan hasonló program létezik lokális és távoli hálózatok forgalmának felügyeletére, hiba keresésére.
Jelszókezelés57

Minden rendszer használatának igen sarkalatos pontja a megfelelő jelszó megválasztása. A jó
jelszó számok, betűk, írásjelek megfelelő kombinációjából áll, legalább 8-12 karakter hosszúságban. Jelszavak tömeges létrehozása esetén fontos, hogy ne a fantáziánkra bízzuk a jó jelszó kitalálását, hanem egy programra, mint amilyen például a pwgen58.
Editor

Egy igen sarkalatos és megosztó pontja ez a Unix/Linux közösségeknek. A karakteres felületen
végzet munka egyik sajátossága, hogy a konfgurációs állományokat tudni kell szerkeszteni, terminál- és billentyűzetkiosztás-független módon. A disztribúciók általában alap telepítésben tartalmazzák a következők valamelyikét: vi59, vim60, joe61, nano62, pico63, emacs64
Shell program

Amint az SSH program segítségével azonosítotuk magunkat, a bejelentkezés következő lépése,
hogy a /etc/passwd állományban meghatározot programot indítja a rendszer számunkra.
Ugyanúgy, mint az editor kiválasztásában it is az számít, hogy a saját komfort zónánkat megtaláljuk és úgy válasszuk ki a számtalan lehetőség közül a megfelelőt. A legnépszerűbb lehetőségek 65: :
bash, tcsh, zsh, ksh, jsh stb.

1 52. http://iptraf.seul.org/
1 53. http://en.wikipedia.org/wiki/Arpwatch
1 54. http://www.wireshark.org/about.html
1 55. http://www.tcpdump.org/
1 56. http://hu.wikipedia.org/wiki/Lsof
1 57. Részletesebb tárgyalása a Központi autentikációról szóló fejezetben
1 58. http://pwgen-win.sourceforge.net/
1 59. http://hu.wikipedia.org/wiki/Vi
1 60. http://www.vim.org/
1 61. http://joe-editor.sourceforge.net/
1 62. http://www.nano-editor.org/
1 63. http://en.wikipedia.org/wiki/Pico_(text_editor)
1 64. http://www.gnu.org/software/emacs/
1 65. http://penguin.dcs.bbk.ac.uk/academic/unix/linux/shells/index.php
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Apt-Dater66

Egy terminál alapú, szervereken csomagok karbantartására és frissítésre használható eszköz.
Egy igazi hiánypótló alkalmazás, amely alapjait a nagyvállalati környezetből meríteték. Az ötlet
lényege, hogy nagyvállalati környezetben több tíz vagy száz (vagy akár ezer) ugyanolyan szervert
kell karbantartani. Azaz ha érkezik egy javítás, amelyet azonnal telepíteni kell, akkor az adminnak
ne több száz gépre kelljen ssh-val bemennie és ot kézzel frissítenie, vagy a cron ütemezőből megoldani a dolgot (hiszen sokszor ezek a javítások interaktív módon beavatkozást is igényelnek), hanem egy üzemeltetői shellből biztonságos módon tudja fgyelemmel kísérni és természetesen be is
tudjon avatkozni. Az apt-dater erre kiválóan alkalmas, kezeli a kulcsos ssh azonosítást, használja a
screen-t, és ha szükséges az ssh-agent-et. Ha több mint 2-3 Debian vagy Ubuntu alapú szervert
kell üzemeltetni, akkor gyakorlatilag nélkülözhetetlen alkalmazás. Igazi előnye, hogy a beállítása
szerverenként csak pár percet vesz igénybe. Az apt-dater szóhasználata szerint kliens az a gép,
ahonnan a többit menedzselem, és host-nak hívja a menedzselt szervereket. A beállításához először fel kell telepítenünk arra a kliens gépre az apt-dater-t amelyikről az összes szervert elérjük.
Ez lehet a saját PC/notebook gépünk, vagy akár egy erre fenntartot, biztonságosan elszeparált
(például: csak VPN-nel elérhető, titkosítot merevlemezű VM) virtuális gép is:
apt-get install apt-dater

Az apt-dater telepíteni fogja a függőségeit is, ezek után készítsünk egy megfelelően nagy ssh
kulcsot a külön felhasználóhoz, amely futatni fogja a dater-host scripteket. A -C opció egy megjegyzést fűz a kulcshoz, a -f segítségével pedig megadhatjuk, hogy az alapértelmezet id_rsa (és
id_rsa.pub) helyet hol tárolja a kulcsokat
ssh-keygen -t rsa -b 8192 -C apt-dater-kulcs -f ~/kulcsok/identity-updateserver67

Az elmentet titkos kulcsot tároljuk biztos helyen, a publikus párját pedig jutassuk fel a karbantartani kívánt szerverekre az ssh-copy-id parancs segítségével, miután a felhasználót már létrehoztuk. A host gépeken létrehozunk tehát egy update felhasználót, amelynek beállítunk egy kellően
véletlen (pwgen -s 16) jelszót (ez a továbbiakban nem fog kelleni).
adduser update

Az ~/update/.ssh/authorized_keys állományba másoljuk a készítet publikus kulcsot. Ha ezzel
megvagyunk, akkor az /etc/ssh/sshd_confg-ban engedélyezzük az update felhasználó belépését az
AllowUsers sor bővítésével:
AllowUsers admin update

Majd leteszteljük, hogy távolról az update felhasználó bejelentkezése működik-e a kulcs segítségével:
ssh-add ~/kulcsok/identity-update-server
titkos kulcsot)
ssh update@szerverunk.cime

#(ez az állomány tartalmazza a

Ha minden rendben volt akkor a host gépre felrakjuk az apt-date host script gyűjteményt:
apt-get install apt-dater-host
1 66. http://www.ibh.de/apt-dater/
1 67. A példában RSA kulcsot generálunk. A RSA mellet szól a szinte tetszőleges kulcshosszúság megadási lehetősége,
ezért is szerepel a példában 8K. A DSA előnye hogy véletlenül sem tudnánk SSH protokol v1-et használni vele
(viszont sajnos nem állítható a kulcshossz.)
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Majd beállítjuk a hoston szintén a sudo paramétereit, hogy az update felhasználónak legyen joga
frissíteni:
visudo
update ALL=NOPASSWD: /usr/bin/apt-get, /usr/bin/aptitude

Ezzel lényegében a host gépeken végeztünk a beállításokkal. A továbbiakban a saját gépünkön,
vagyis azon a gépen fogunk dolgozni, ahonnan a frissítéseket vezérelni akarjuk. Az első lépésben
már felraktuk az apt-dater-t, amely így alap beállításokkal került telepítésre. A konfg állományok
a ~/.config/apt-dater/ könyvtárban találhatóak. Amivel első körben érdemes dolgozni, az a hosts.conf állomány. Szintaxisa viszonylag egyszerű és érdemes az ssh .config állományával variálni:
[Main]
Hosts=update@192.168.1.1:22
[Test]
Hosts=update@192.168.1.2:22
[sql]
Hosts=update@sql
[apache]
Hosts=update@apache

az első két gép, Main és Test egyszerűbb, közvetlenül ssh-val elérhető gépek. A másik kető (sql,
apache) pedig a Main vagy test gépeken keresztül, mivel azok az iteni példákban virtuális gépei
azoknak. Jelen konfghoz az SSH Transzparens Multihop képességét fogjuk használni, amelyet az
ssh fejezetben részletesen ismertetünk:
Host SSHGW
IdentityFile /home/user/kulcsok/identity-MAIN
Port 22
Protocol 2
User update
HostName 192.168.1.1
PasswordAuthentication no
Host WEBSZERVER
IdentityFile /home/user/kulcsok/identity-Test
Port 22
Protocol 2
User update
HostName 192.168.1.2
PasswordAuthentication no
Host apache
ProxyCommand ssh -q MAIN nc -q0 apache 22
Host sql
ProxyCommand ssh -q MAIN nc -q0 sql 22

Az Apt-dater és az ~/.ssh/config paraméterei összhangban kell hogy legyenek a fenti leírás szerint. Jelen esetben, ha a kliensről akarunk a 2. szintű apache virtuális géphez eljutni, akkor az sshagent indítása után (amelyet a standard Ubuntu desktop alapesetben elindít) az ssh-add
/home/user/kulcsok/identity-MAIN paranccsal a kulcsot hozzáadjuk az ssh-agent tárolójához, és ezek
után már csak az ssh apache parancsot kell majd kiadni, és azonnal a 2. szintű gépre lépünk be.
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Mindezek után az apt-dater parancs kiadása után már ez látszik előtünk:

Az apt-dater teljesen alapszintű használata viszonylag egyszerű, a súgót a ? lenyomásával tudjuk
aktiválni.
Screen68

Szintén igen hasznos program, amely segítségével egy belépet shell ablakot sokszorozhatunk
meg. Gyakorlatilag egy karakteres ablakkezelő, amelynek segítségével akkor is folytathatjuk a
program futását, ha a terminál kapcsolat megszakadt (azaz kiléptünk az ablakból). Ideális több gépen való munka koordinálására, akkor ha például egy ablakban akarunk mindent csinálni. Valamint ideális batch alapú program futatására, megfgyelésre, adatgyűjtésre. Tipikus felhasználási
terület, amikor egy nagy méretű adatbázist állítunk helyre (dump) távolról. Ha ilyenkor megszakad az internet-kapcsolat akár csak 1-2 másodpercre is, az SSH nem biztos, hogy megtartja nekünk a kapcsolatot. Így az adatbázis dump is megszakadhat, ha azt kézzel végeztük. Ha ugyanezt a
folyamatot screen alat futatva hajtjuk végre, akkor újra belépve a screen -x parancs kiadásával
visszakapjuk az éppen aktuális állapotot. Segítségével akár élőben is megfgyelhetünk egy kezdő
rendszergazdát (a betanítás során), így elkerülhető, hogy egy esetleges hiányosság nagyobb problémát okozzon.69

Távoli asztal alkalmazások
Míg e dokumentum első (nagyobbik) részében a távoli rendszerek elérésének elsősorban karakteres felületű részével foglalkoztunk, ez az utolsó rész a grafkus felületű elérések különböző meg1 68. http://www.gnu.org/software/screen/
1 69. A screen mellet érdemes megemlíteni, hogy több hasonló funkciókra alkalmas másik program létezik, például
tmux (elérhető a http://tmux.sourceforge.net/ oldalról) vagy byobu (http://byobu.co)
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valósításairól szól. A klasszikus unixos rendszergazda szemléletbe ez nem fér bele: az alap hozzáállás az, hogy a rendszer adminisztrációjához csak a következő dolgokat kell tudni: hogy hívják a
menedzselendő szofver konfgurációs állományát/állományait, hol van(nak) ez(ek) a fájl(ok) és mi
a szintaxisuk. Ezen kívül már csak egy egyszerű szövegszerkesztőre van szükség, és minden megoldható.
Sajnos(?) nem lehet megkerülni a tényt: a Linux disztribúciókban egyre több kényelmi funkció
jelenik meg, egyre több szolgáltatáshoz készülnek grafkus adminisztrációs eszközök, amelyek néha meglehetősen komplex szofverrendszerek viszonylag egyszerű kezelését oldják meg. Ráadásul
egyre kevesebb rendszergazda kell felügyeljen egyre több (és többféle) rendszert. Ezért aztán ennek a résznek a végére egy rövid átekintés keretében megemlítjük azokat a lehetőségeket is, amelyek arra szolgálnak, hogy egy távoli gép grafkus felületét elérjük.
Elsőként egy kakukktojás. A Unix/Linux-világ hagyományos grafkus felülete az X Window System névre hallgató, kliens-szerver alapon működő felület. Az X-szerver egy speciális program,
amely a felhasználóval kommunikál, kezeli a beviteli (billentyűzet, egér) és megjelenítő (monitor)
eszközöket. Tipikusan azon a gépen fut, amelyik elé a felhasználó leül dolgozni. Az X-kliens pedig
az a program, amelyik (esetleg egy másik gépen futva) csinál valamit, aminek az eredményét egy
ablakban meg lehet nézni, aminek a futását befolyásolhatjuk a billentyűzetről vagy az egérrel bevit adatok segítségével. Mivel az X már eredetileg is kliens-szerver felépítésű, természetesen része, hogy a két fő komponens (az X-szerver és az X-kliens) nem ugyanot fut. Azaz a legelső
megoldás, hogy ha a saját gépemen fut már az X-szerver, akkor egy távoli gépen futathatok X-kliens alkalmazást, és megmondhatom neki, hogy a megjelenítést, és adatbeolvasást az én gépemen
futó X-szerveren keresztül oldja meg. Ehhez először be kell jelentkezni a távoli gépre – akár parancssoros felületen keresztül. A futatásnak két egyszerű módja: vagy van az eszköznek erre a
célra parancssori kapcsolója – ez tipikusan a -display (ritkábban -d) –, ebben az esetben:
xterm -d SZERVEREM:0.0

formában kell futatni, vagy pedig a DISPLAY nevű környezeti változó beállításával jelezhető,
hogy hol az X-szerver, amihez a kliens csatlakozni fog. Azaz:
DISPLAY=SZERVEREM:0.0
export DISPLAY
xterm

formában.
A korábban már említet ssh ehhez is nyújt segítséget, az ssh parancssorában megadható -X
(vagy -Y) opció egy ún. X11-forwarding funkciót valósít meg, ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a
távoli gépre ssh-n keresztüli bejelentkezés során az ssh létrehoz egy alagutat, beállítja az előbb
említet DISPLAY változót, így tehát tetszőleges grafkus alkalmazás automatikusan az ssh által
biztosítot titkosítot alagúton keresztül, a lokális gépünkre fogja továbbítani a grafkus alkalmazás adatait. Gyakorlatilag a fenti eredményre vezet a következő parancs:
ssh -Y user@host /usr/bin/xterm

A grafkus eszközök távoli elérésének másik módja, amikor nem csak egy-egy alkalmazást, hanem akár a teljes futási környezetet átvesszük. Ennek oka lehet az, hogy segítenünk kell egy felhasználónak, és könnyebb hálózaton keresztül elérni a gépét, mint odamenni. Vagy az, hogy
szeretnénk valamit a csoda grafkus eszközzel elérni, de sajnálatos módon csak az ikonját ismerjük
fel az asztalon/tálcán, de a nevét azt nem tudjuk.
Rengeteg népszerű megoldás létezik a távoli asztal megjelenítésére, függően a technológiától
amely segítségével kapcsolatot lehet teremteni két kliens közöt. Lehetséges akár SSH-alagút, akár
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VPN megoldások közbeiktatásával, amennyiben 2 publikus IP közöt, vagy egy belső hálózaton a
gépek közvetlen tudnak egymáshoz csatlakozni. Praktikus megoldást jelent sok esetben az IT osztály munkatársai számára, ha az érdekeltségi körükbe tartozó klienseket úgy tudják támogatni,
hogy közben pontosan látják a másik gép képernyőjét. Ez azonban felvet természetesen adatbiztonsági és személyiségi jogi kérdéseket is, azonban ha ezek tisztázotak, akkor valóban nagy
könnyebbség úgy segíteni egy program telepítésében (vagy akár feltelepíteni neki a programot),
hogy a lokális gépünk segítségével „közel hozzuk” a távol gép képernyőjét, billentyűzetét és egerét. Az ilyen szofverek hasznosak továbbá a keresztplatformok esetében is. Azaz egy linuxos VNC
klienssel el tudunk érni egy Windows asztalt, ha azon fut egy VNC-szerver és természetesen viszszafelé is működőképes a módszer 70.
UltraVNC71: : egy GPL licenc alat kiadot teljes funkcionalitású távoli asztal elérésére szolgáló
kliens-szerver szofver. Ideális Windowst futató gépeken, mivel támogatja a titkosítást, azonban a
kliens változat Linux alá csak böngészőből, Java használatával lehetséges.
RealVNC72: : privát használatra ingyenes, de számos fzetős megoldás létezik belőle. A kliens és a
szerver is elérhető a legtöbb Linux terjesztésben csomagként. Titkosítást az ingyenes verzió nem
támogat.
Rdesktop73: : a linuxos kliens szofver GPL licenc alat elérhető, és mivel natívan támogatja az
RDP protokollt, ezért jól használható a Windows kliensek elérésére Linux alól is.
Spice: a Spice protokollt a Red Hat tete nyílt forrásúvá 2009-ben. Számtalan előnye mutatkozik
a VNC-vel szemben, tekintve, hogy sokkal hatékonyabb tömörítést és eleve titkosítást is használ.
Mára már integrálható a KVM alá is, illetve használható sima asztal-asztal összekötésként is.
Szinte közös jellemzője az összesnek, hogy az ingyenesen használható felületen a titkosítás vagy
nem érhető el, vagy nem elégséges, ezért ezek használata jellemzően belső hálózatokon a védet
zónán belül javasolt, vagy VPN vagy SSH-alagút segítségével együt.

1 70. Ehhez Linux alá sok felhasználóbarát eszköz létezik, mint pl. a Vinagre vagy a Remmina.
1 71. http://www.uvnc.com/
1 72. http://www.realvnc.com/
1 73. http://www.rdesktop.org/
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Talán nincs is különösebben magyarázatra szükség, hogy miért is szükséges a fenti fogalmak
megvalósítás minden egyes szerver esetébe. Elég egy felhasználó vagy egy webmester reklamációja az aktuális cron-ból lefutatot scriptjéről, amely valamiért nem futot le és máris érezni fogjuk
annak a hiányát, hogy néhány syslog esetében a cron.log nincs automatikusan bekapcsolva. A
legtöbb esetben egy komolyabb problémát gyakran megelőz több kisebb fennakadás, amelyet ha
megfelelően monitorozunk és a megfelelő formában értelmezni tudjuk (grafkusan, stb) vagy kapunk róla értesítést, akkor sok esetben megelőzhető a nagyobb baj. Gyakori hiba pl. amikor a
RAID-tömbünk aktuális státuszát monitorozzuk, de az egyes diszkek állapotát nem. Ha a raid
tömb logikai állapotát kérjük csak le, az még akkor is OK lehet, ha már átállt a meleg tartalék
diszkre (hotspare disk). Ha hozzánézzük a fzikai állapotot is, akkor már látni fogjuk, hogy valami
nem stimmel. Hasonló hiba lehet az is, ha mindent naplózunk és a nagy adatmennyiség miat
(nem látjuk a fától az erdőt) nem veszünk észre egy behatolási próbálkozást, ami – ha elég kitartó,
akkor – akár sikeres is lehet. Egy átlagos szerver üzemeltetésében a naplózás és a folyamatos monitorozás legalább olyan fgyelmet kellene, hogy kapjon, mint a biztonság (hiszen része annak)
vagy a mentés. Nézzük elsőként a logolás lehetséges eszközeit:
Minden Linux terjesztés használ valamilyen log kezelő programot. Az már a terjesztést összeállítók döntése, hogy melyiket. Jellemzően a piacot az rsyslog, a syslogd és a syslog-ng uralja. Persze
ezeken kívül más megoldás is létezik, de jellemzően ezek az alaptelepítésben elérhető eszközök.
A részletesebb kifejtés előt pár alapfogalom tisztázása: a szabványos syslog minden egyes naplóbejegyzéshez két minősítő adatot kapcsol:
– facility (magyarul talán a legjobban a kategória kifejezéssel lehetne leírni a lényegét) – ezzel
beskatulyázom a naplóbejegyzés forrását (a kerneltől érkezet, a levelező rendszertől, a nyomtató alrendszertől, és í. t.)
– priority, más néven level (fontosság, vagy szint) – mennyire kritikus az adot üzenet; hagyományosan ha a naplózó szofvernek megadok egy fontossági szintet, akkor az olyan szintű, vagy
annál magasabb szinten levő üzeneteket fogja a megadot célhoz eljutatni
Azaz egy adot naplóbejegyzés (amihez tartozik természetesen az üzeneten kívül egy időbélyeg
is) honnan érkezet (milyen szofver alrendszer küldte az üzenetet), és mennyire fontos. Általában
a különböző syslog-implementációk eltérnek egymástól abban, hogy a forrás-cél meghatározást
mennyire fnoman lehet hangolni és milyen szintaxissal kell megadni az üzenetek szétválogatását.
A forrás helyet eléggé elterjedt a selector (kiválasztó) elnevezés. A facility paraméterek közöt léteznek teljesen specifkusak – mint lpr vagy mail, és olyan meglehetősen általánosak is, mint daemon vagy user. (A teljes lista egyébként biztosan tartalmazza a következőket: auth, authpriv, cron,
daemon, fp, kern, lpr, mail, mark, news, syslog, user, uucp és local0, local1, …, local7. Bizonyos
implementációkban vannak etől eltérőek is.) A priority paraméter pedig a következők valamelyike: debug, info, notice, warning, err, crit, alert, emerg (a sorrend egyre magasabb prioritást
takar), és léteznek it nem szereplő (ezek valamelyikével megegyező jelentésű, de már elavult)
kulcsszavak is. Megjegyzendő, hogy egyre több szofver írója gondolja úgy, hogy az alkalmazás
naplózására a local0-local7 kategóriák valamelyike a legalkalmasabb – csak éppen ezek a kategóriák sokszor a gyári konfgurációban nincsenek lekezelve, így át nem gondolt konfguráció esetén
elveszhetnek ezek a naplóbejegyzések.
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Azok az alkalmazások, amelyek a szabványos openlog(3)/syslog(3)/closelog(3) könyvtári rutinokat
használják naplózásra, a /dev/log nevű UNIX-domain socketen keresztül küldik az üzeneteiket,
míg a kernel log üzenetei Linux alat a /proc/kmsg fájlon keresztül érhetők el. Ha pedig engedélyezzük távoli gépekről a naplózást, a szabványos syslog-port az 514/UDP.

Syslogd
A BSD UNIX-rendszerekből átvet syslog megvalósítás alapfunkciókat nyújt: lokális és távoli
naplózás. A naplóbejegyzések lokálisan küldhetőek adot (bejelentkezet) felhasználók képernyőjére, (teljes elérési útal adot) fájlba (ezek természetesen lehetnek eszközfájlok is, ily módon küldhető a /dev/console, vagy a /dev/printer eszközre). Küldhető csövön (pipe, FIFO) keresztül
programnak, illetve az összes bejelentkezet felhasználónak (ilyet leginkább kritikusnak minősítet
rendszerüzenetek esetén szoktak csinálni). Természetesen ugyanazt a napóbejegyzést több különböző címzethez is el lehet jutatni (azaz a klasszikus, papírra nyomtatva naplózás mellet mehet a
központi naplószerverre és a rendszergazdák termináljára is valamely fontos naplóbejegyzés). A
hagyományos syslog megvalósítás hiányosságai közé szokták sorolni, hogy a távoli naplózáshoz
UDP-protokollt használ, mindenféle titkosítás és hitelesítés nélkül (így viszonylag könnyen lehet
naplót hamisítani). (Megjegyzendő, hogy egy elég sajátos megjegyzés-szintaxis használatával a
syslogd képes akár a naplót küldő program neve alapján is szelektálni 74, de ezt a tulajdonságát
nem nagyon szokták dokumentálni.)
Íme egy példa syslog.conf
*.err;kern.warning;auth.notice;mail.crit
*.notice;auth.none;kern.debug
security.*
kern.crit

/dev/console
@logserver.example.hu
root,sysadm
*

Mint a példából látható, többféle forrás is megadható egyszerre, ezzel lehet különböző alrendszerek üzeneteit azonos helyre tárolva naplózni. Nézzük részletesen a fenti példát:
A *.err jelentése: bármely alrendszertől érkezik ERROR (vagy annál magasabb75) prioritású üzenet, azt naplózzuk (a példa szerint a rendszerkonzolra). Mivel ebben a sorban ;-vel elválasztva több
forrást is megadtunk, így a konzolon a kerneltől érkező WARNING (vagy magasabb) fokozatú
üzenetek, az autentikációs alrendszer NOTICE (és magasabb), valamint a levelező alrendszer CRIT
(nyilván kritikus) szintet elérő üzenetei szintén megjelennek.
A következő sorban szereplő bejegyzés azt mutatja, hogy mi módon lehet egy távoli gépre (a
példában a logserver.example.hu nevűre) átküldeni a naplókat. (Mivel a távoli gép syslog programja a saját konfgurációjának függvényében szintén szelektál, ügyeljünk arra, hogy ne pingpongozzunk a log üzenetekkel – drága és kevéssé hatékony.) Ebben a sorban még egy furcsaság
látszik. A *.notice (bárhonnan érkezik NOTICE szintű vagy annál magasabb prioritású naplózni
való) után álló ;auth.none explicit módon kizárja az autentikációs alrendszertől érkező üzeneteket
ebből a naplózásból. Ezen kívül a selector-ban szereplő ;kern.debug azt jelenti, hogy a kerneltől viszont a debug vagy magasabb szintű üzeneteket kell a távoli gépre átküldeni (azaz mivel a debug a
legalacsonyabb prioritás, így mindent).
1 74. htp://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=syslog.conf&sektion=5
1 75. kevéssé ismert, hogy *.=err formával lehet pontosan csak az adot szintű üzenetekre hivatkozni (és megadhatók a
matematikából jól ismert !<=> operátorok)
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A harmadik sorban szereplő beállítás szerint a biztonsági alrendszer üzenetei a root és sysadm
nevű felhasználók képernyőjén jelennek meg (amennyiben be vannak jelentkezve).
Végül az utolsó példa szerint a kernel kritikus (és magasabb szintű) üzenetei minden bejelentkezet felhasználó terminálján megjelennek.
Komoly buktató, hogy a mai napig vannak olyan syslogd implementációk, melyek a konfgurációs fájl szintaxisára nagyon érzékenyek. Így például a sorok elején álló forrást és a sorok végén álló
célt eredendően csak TAB karakterekkel lehetet elválasztani, a szokványos szóköz nem megengedet. E miat a példákban (noha nem látszik) mi is azt használunk és erre buzdítunk mindenkit.
Hasonlóan kellemetlen hibája a hagyományos syslogd-nek, hogy amennyiben fájlba naplóz, a fájloknak a syslogd indulásakor már léteznie kell, ugyanis a syslogd nem hozza létre ezeket a naplófájlokat.

Rsyslog76
Egy GPLv3-as licenc alat napvilágot látot projekt, ahol a fő hangsúly a biztonságos logoláson
van (talán ezért is állhatot át a Debian77 és az Ubuntu is rá). Nézzük pontosan mit is tud az Rsyslogd:
– 100%-ban kompatibilis az eredeti Sysloggal: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a konfg állományok szintaxisa megegyezik.
– Moduláris felépítés
– UDP és TCP-alapú távoli logolási lehetőség és távoli log fogadási lehetőség
– TCP SSL hitelesítéssel is: a távoli logolás kiegészítése SSL titkosítással, ez az egyik legnagyobb
különbséges a régi syslogd-hez képest.
– Tömörítet küldés és fogadás
– Backup szerverre való automatikus átállás
– Átláthatóbb és pontosabb időbélyeg rendszer
– Különböző szabályos kifejezésekkel (regexp) megvalósítható szűrési feltételek
– IPv6 protokoll ismerete
– natív MySQL/MariaDB és PostgreSQL támogatás: azaz direkt naplózási lehetőség SQL kapcsolatal, amely a kiértékeléseket is nagyban meg tudja könnyíteni.
Az Rsyslog egy igazi hiánypótló megoldás volt, amelyet a terjesztések gyorsan illesztetek a saját
rendszereikhez, így ma a sűrűn használt terjesztések a tinédzserkort is bőven megért Syslog helyet szinte mind ezt használják.

1 76. htp://www.rsyslog.com/
1 77. htp://wiki.debian.org/Rsyslog
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Syslog-ng78
Magyar fejlesztés. Az erdeti syslogból alakítoták ki, annak hiányosságait szem előt tartva a fejlesztés során. A projektet 1998-ban indítoták és mára igen elterjedt naplózó eszköz let. Elérhető
egy nyílt forráskódú megoldás belőle, amely a legtöbb terjesztés alá csomagkezelő segítségével
telepíthető, és több fzetős megoldás is a speciális nagyvállalati szegmens részére. Tudása:
– Titkosítot naplózás
– Naplóüzenetek biztosítot továbbítása
– Szabványos syslog protokollok támogatása
– Lokális üzenetek gyűjtése
– Nagy teljesítményű naplózás, fejlet üzenetfeldolgozási képességekkel és közvetlen adatbázis
kezeléssel.
– Üzenetek szűrése és rendszerezése, feldolgozása és módosítás
– Üzenetek klasszifkálása
– Extrém terhelhetőség
– IPv4 és IPv6 támogatás
– Patern DB: amely segítségével a naplóüzenetek valós idejű feldolgozása megoldot a felhasználói közösség által összegyűjtöt mintázatok (patern-ek) alapján.
– Széles körű magyar és angol nyelvű dokumentáció
Az első példában szereplő syslog.conf fájlnak megfelelő syslog-ng.conf:
source s_local {
internal; # syslog-ng generated logs
unix-stream("/dev/log"); # the standard syslog-functions
file("/proc/kmsg"); # kernel logs
}
destination d_console { file("/dev/console"); };
destination d_syslogserver { udp( "logserver.example.hu" port( 514 ) ); };
destination d_user_root { usertty( "root" ); };
destination d_user_sysadm {
usertty( "sysadm" ) ; };
destination d_all_loggedin_users { usertty( "*" ) ; };
filter f_err { level( err .. emerg ); };
filter f_warning { level( warning .. emerg ) ; };
filter f_notice { level( notice .. emerg ) ; };
filter f_crit { level( crit ..emerg ) ; };
filter f_debug { level( debug .. emerg ) ; };
filter f_all_level { level( debug .. emerg ) ; };
filter f_no_level { not level( debug .. emerg ) ; };
filter f_all_facility { facility( auth, authprov, cron, daemon, kern, lpr, mail,
news, user, cron, local0 .. local7 ) ; };
filter f_kern { facility( kern ) ; };
filter f_auth { facility( auth ) ; };
filter f_mail { facility( mail ); };
filter f_security { facility( security ) ; };
filter f_auth_none { facility( auth ) and filter( f_no_level ) ; } ;
1 78. htp://en.wikipedia.org/wiki/Syslog-ng
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log { source( s_local ) ; filter ( f_all_facility ) ; filter( f_err ) ;
destination( d_console ) ; } ;
log { source( s_local ) ; filter( f_kern ) ; filter( f_warning ) ;
destination( d_console ) ; } ;
log { source( s_local ) ; filter( f_auth ) ; filter( f_notice ) ;
destination( d_console ) ; } ;
log { source( s_local ) ; filter( f_mail ) ; filter( f_crit ) ;
destination( d_console ) ; } ;
log { source( s_local ) ; filter( f_all_facility ) ; filter( f_notice ) ;
filter( f_auth_none ) ; filter( f_kern ) ; filter( f_debug ) ;
destination( d_syslogserver ) ; };
log { source( s_local ) ; filter( f_security ) ; filter( f_all_level ) ;
destination( d_user_root ) ; destination( d_user_sysadm ) ; } ;
log { source( s_local ) ; filter( f_kern ) ; filter( f_crit ) ;
destination( d_all_loggedin_user ) ; } ;

Fenti rendszerek általában alap beállításokkal kerülnek a terjesztésekbe, így az esetlegesen nem
logolt területek miat konfgurációjukat érdemes beüzemelés előt átnézni és azt a saját rendszerünkre szabni.
Mivel a naplózás meglehetősen nagyméretű fájlokat eredményezhet, ezért érdemes a naplófájlok
kezelését automatizálni. (Azaz pl. egy adot fájlméret, vagy diszktelítetség elérésekor a régi naplófájlt bezárni, valamilyen konvenció szerint átnevezni, esetleg tömöríteni is, és új naplófájlt létrehozni – esetleg mindezt a naplószerverrel közölni is.) A feladat némi scripteléssel is elintézhető,
de léteznek hozzá kész eszközök is (mint pl. a logrotate, vagy a newsyslog).
A loioláshoz kapcsolható méi jó pár meioldás, amely esetében a monitorozás és a loiolás közös
kapcsolódási pont:

snoopy79
Egy igazán remek, felhasználói programok aktivitását fgyelő program. A snoopy segítségével
nyomon tudjuk követni akár egy PHP program futását vagy egy konzol vagy SSH kapcsolatal
rendelkező (shell) felhasználó aktivitását az /var/log/auth.log ban naplózva. Segítségével akár egy
szándékosan letörölt shell history állomány tartalmát is rekonstruálni lehet. Egy minta log, amelyben egy login parancsot hajtotunk végre sudo-val, majd megnyitotuk az auth.log-ot:
Nov 10 09:24:46 mail snoopy[17426]: [user, uid:1000 sid:17426]:
Nov 10 09:24:46 mail snoopy[17429]: [user, uid:1000 sid:17426]:
/etc/csh/login.d
Nov 10 09:24:46 mail snoopy[17429]: [user, uid:1000 sid:17426]:
/etc/csh/login.d
Nov 10 09:24:46 mail snoopy[17431]: [user, uid:1000 sid:17426]:
Nov 10 09:24:46 mail snoopy[17433]: [user, uid:1000 sid:17426]:
Nov 10 09:24:46 mail snoopy[17435]: [user, uid:1000 sid:17426]:
Nov 10 09:24:47 mail snoopy[17436]: [user, uid:1000 sid:17426]:
Nov 10 09:24:50 mail sudo:
user : TTY=pts/0 ; PWD=/home/user
COMMAND=/usr/bin/tcsh
1 79. htp://code.google.com/p/snoopy/
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ls
uname -n
/usr/bin/whoami
/bin/hostname
sudo -s
; USER=root ;
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Nov 10 09:24:50 mail snoopy[17437]: [user, uid:0 sid:17426]: /usr/bin/tcsh
Nov 10 09:24:54 mail snoopy[17439]: [user, uid:0 sid:17426]: less
/var/log/auth.log

RAID figyelő megoldások
Az talán senkinek nem kétséges, hogy ha már RAID-rendszer van a szerverben, akkor nem feltétlen a véletlenre kell bízni annak észlelését, hogy az egyik vagy másik lemezünk meghibásodot.
Természetesen ha nincs hardveres RAID-vezérlő a gépben, akkor még fontosabb a diszkekre vonatkozó fgyelmeztetések és egyéb előjelek fgyelése. Sok esetben kézzel írt scriptekkel (amelyek a
különböző állományokat fgyelik: messages.log, syslog, stb) is meg lehet oldani ezeket a dolgokat,
de jó pár kész megoldás is rendelkezésünkre áll:

smartmontools80
Eszköz a SMART81 adatokkal rendelkező merevlemezek megfgyelésére. A legtöbb ma kapható
lemez már rendelkezik azzal a képességgel, hogy folyamatosan és/vagy meghatározot időközönként önellenőrzéseket futat le, fgyeli a diszkek környezeti pramétereit: melegedést, felpörgési
időt, életartam időt, ki/be kapcsolások számát, stb. Ezekből az adatokból következtet arra, hogy
egy merevlemez lehetséges meghibásodása be fog-e következni vagy sem. Felhasználói környezetben ezen adatok megtekintésére vagy a parancssori megoldás (smartctl -a /dev/sda1), vagy pedig a
jobban átlátható GSmartControl82 ajánlot. Beállítása viszonylag egyszerű és a gyakorlati tapasztalat az, hogy a jól beállítot önellenőrzési ciklusokat is magában foglaló konfguráció képes lehet
még az adatvesztést megelőzően jelezni. Szerveroldalon képes együtműködni a gyártók saját platformos Linux RAID programjaival, de sajnos nem mindegyikkel. 83
Telepítése egyszerű:
apt-get install smartmontools

a függőségekkel együt települ a smartmoontools. Első teendőnk, hogy eldöntsük, milyen diskeket
akarunk fgyeltetni vele. Célszerű az összes smart kompatibilis rendelkezésre álló lemezt megfgyelni. Szofveres RAID esetén, egyenként az összes fzikai diszket be kell fűzni, hardveres RAID
esetén pedig érdemes a gyártók hozzá adot szofverét is használni, illetve megnézni, hogy az
adot HW-vezérlő és a smartmon együt tud-e működni. De nézzük az egyszerű esetet, amikor is
1-2 SATA vagy SAS lemez van a gépünkben, vagy SofRaid vagy single üzemmódban. Nézzük
meg, hogy a diszkeink alkalmasak-e a smart adatok kinyerésére:
smartctl -a /dev/sda
és smartctl -a /dev/sdb
valami ilyesmit kellene kapnunk:
1 80. htp://sourceforge.net/apps/trac/smartmontools/wiki
1 81. htp://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
1 82. htp://gsmartcontrol.berlios.de/home/index.php/en/Home
1 83. htp://sourceforge.net/apps/trac/smartmontools/wiki/Supported_RAID-Controllers
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=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:
ST91000640NS
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 04ed10873
Firmware Version: FTA2
User Capacity:
1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Size:
512 bytes logical/physical
Device is:
Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:
8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:
Thu Aug 8 14:36:43 2013 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Disabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

és még egy halom olyan adatot, hogy hány fokos a lemez éppen, illetve hányszor volt ki be kapcsolva, vagy hogy mennyi ideje pörög már. A lényeg, hogy a SMART adatok kiolvashatóak, így
akkor állítsuk be a SMART fag-et ENABLED állásba a következőképpen:
smartctl -s on -a /dev/sda
smartctl -s on -a /dev/sdb

Ha ezzel megvagyunk, akkor tudassuk a rendszerrel, hogy szeretnénk, ha bizonyos időközönként
fgyelné a lemezeinket, szerkesszük a /etc/default/smartmontools állományt:
enable_smart="/dev/sda /dev/sdb"

it adhatjuk meg, hogy a fzikai lemezeinket hogyan hívják, még akkor is ha valójában mi
/dev/md1 ként hivatkozunk rá. Jelen példa, mind a két sof raid disket fgyelni fogja.
start_smartd=yes

alap esetben of -on vagy kommentezve taláható, ha átraktuk on-ra, akkor a rendszer indításnál
automatikusan fgyelni fogja a lemezeket is.
smartd_opts="--interval=1800"

megadhatjuk másodpercben a fgyelés intenzitását. (Figyeljünk oda, hogy ha a smartd-t engedélyezzük, akkor általában nem kell, sőt ellenjavalt felsorolni a fgyelendő diszkeket, ugyanis a
smartd alapbeállítással automatikusan megkeresi magának.)
Az alap opciók megadása után egy service smartd restart -tal tudjuk root-ként (vagy sudo-val)
érvényesíteni. A /var/og/syslog -ban pedig már látható is lesz, hogy a smartd fgyeli a diskjeinket.
Az alap beállítások mellet a root fog levelet kapni, ha várható vagy bekövetkezet egy lemez meghibásodás. Az alap opciókat a /etc/smartd.conf -állományban tudjuk fnomítani, pl ha másnak
szeretnénk, hogy fgyelmeztetés menjen, vagy ha egy komplet támogatot HW RAID -et akarunk
fgyelni.
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HW RAID figyelése
Számos hardveres RAID megoldás létezik a piacon. Szerencsére a gyártók is felismerték azon
igényeket, hogy az eszközeiket nem csak használni szeretnénk, hanem megfgyelni is. Így számos
gyártói szofvermegoldás születet, amely nem feltétlen szabad szofver (l. a Debian Wiki által karbantartot listát).84 Érdemes egyedileg megnézni ezeket a segédprogramokat, mert felhasználásukat tekintve ingyenesek, de a linceszük alapján nem mindig szabad szofverek.
Jellemzően mindegyik program igényel valamilyen minimális scriptelést, amely segítségével automatizálni tudjuk pl. az óránkénti státusz lekérdezést, vagy csak a hiba vagy hiba előrejelzés
megfgyelését, de ezek jellemzően 2-3 parancs 1 shell sciptbe gyűjtése, illetve esetenként egy dif
vagy egyéb alap parancs kombinációját jelentik. A script eredményét pedig e-mailben elküldve
és/vagy log szerverben feldolgozva kaphatunk értesítéseket a RAID aktuális állapotáról.

1 84. htp://wiki.debian.org/LinuxRaidForAdmins
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A hálózati szolgáltatások monitorozása:
Nagios
Miért monitorozzunk?
A szervernek mennie kell. A hibamentes működés a felhasználók természetes elvárása hisz ők
dolgozni akarnak. Ezért az üzemeltetőnek igyekeznie kell a lehetséges problémákat előre jelezni,
és azokat még az előt elhárítani, mielőt azok bekövetkeznének. Ha mégis váratlan hiba történik,
akkor viszont az adminok szeretnének először tudni róla, hogy a lehető leghamarabb megkezdhessék a hiba elhárítását. Ennek érdekében a rendszer összes vizsgálható paraméterét érdemes folyamatosan fgyelemmel kísérni.
Az fgyelendő paramétereket több családba sorolhatjuk. A teljesítmény paraméterek megmutatják, hogy egy rendszerben a különböző erőforrások mennyire vannak kihasználva. Ezek a legtöbb
esetben valamilyen számmal vagy százalékos értékkel kifejezhető értékek. Ilyen jellemzők például
a gépben lévő diszkek foglaltsága, terheltsége, a processzormagok kihasználtsága, a rendelkezésre
álló szabad memória, a hálózati csatlakozók ki és bemeneti sávszélesség használata, az adatbázisszerver válaszideje és még folytathatnánk. Ezek változásából előre lehet jelezni, hogy ha a szerver
működésében várható hiba fog beállni. Látható például, hogy ha egy szerveren minden egyes új
felhasználóval folyamatosan nő a memória felhasználás és a lefoglalt diszkterület, akkor rendszeres méréssel és a felhasználók számának előre becslésével lehetőség van a memória vagy diszk bővítésére még mielőt azok valamelyike problémát okozna.
A következő ellenőrzendő paraméter típus a szolgáltatások és egyéb jellemzők állapotai. Egy
szerveren tipikusan nagyon sok szofver biztosítja annak működését. Ha valamelyik nem fut (például az időzítő démon, a cron), akkor az előbb-utóbb a szolgáltatások működését veszélyezteti.
Ezen állapotokat a legtöbb esetben egy igen/nem vagy 1/0 értékekkel lehet kifejezni. Az előző példánál maradva leellenőrizhető, hogy a cron démon fut-e a rendszeren. Egy másik példa: van-e a
rendszeren frissítendő csomag?
Történeti és egyéb paramétereken olyan ellenőrizhető jellemzőket értünk, hogy volt-e újraindítás a legutóbbi adminisztrátor által végzet nyugta óta. Ez olyankor fordulhat elő, ha áramkimaradás miat a nem biztonságos áramellátásra kötöt gép nem tervezet módon újraindul. Ilyenkor az
adminisztrátornak ki kell derítenie, hogy mi okozta a problémát, és lehetőleg elejét kell vennie,
hogy a későbbiekben hasonló probléma előforduljon.
A szerverek jellemzőinek monitorozásával kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy ha a
jelző rendszer valamilyen hiba bekövetkezéséről tájékoztatja az adminisztrátorokat, akkor a hiba
elhárítása mellet minden esetben az a legfontosabb teendő, hogy a személyzet gondoskodjon arról, hogy az adot hiba lehetőleg többé ne forduljon elő. Ha ezt saját hatáskörben nem tudják megoldani (például egy szünetmentes táp vagy egy nagyobb diszk beszerzése szükséges), akkor a
problémát az illetékes felé jelezni kell.
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Működő képesség monitorozása
A rendszerek különböző paramétereinek ellenőrzésére számos szofver létezik. Mi az egyik legelterjedtebb, könnyen kezelhető, jól testre szabható megoldást választotuk ki ezek közül. A Nagios nevű szofver szinte iparági szabványnak számít. A többi hasonló célú rendszer mellet is
lehet érveket találni (például egyszerűbb üzembe helyezés, speciális tulajdonságok stb.), azonban a
tapasztalataink szerint a Nagios szinte minden feladatra megfelelő. Érdemes ezt megismerni még
akkor is, ha eleinte a rendszergazda csak egyetlen rendszert akar ellenőrizni, hisz így olyan eszközt kap, mely később alkalmas lesz sokkal nagyobb rendszerek esetén is.

A Nagios alapvető jellemzői
A Nagios egy remekül skálázható, rugalmas automatikus ellenőrző rendszer. Kényelmes, web
alapú felülete egyszerűen átlátható, használható.

1. Ábra: A Naiios szoliáltatások állapotát mutató felülete
A rendszer a következő alapvető tulajdonságokkal bír:
– szabad szofver, GPL v2 licenc alat érhető el, így mindenféle célra szabadon használható;
– sokoldalú: lehetőség van alkalmazások, mérhető rendszer jellemzők, hálózati szolgáltatások,
operációs rendszerek, hálózati protokollok és infrastruktúra komponensek felügyeletére;
– sokoldalú ellenőrző modul API lehetővé teszi a speciális, saját fejlesztésű alkalmazások felügyeletét, saját ellenőrző modulok fejlesztését;
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– kényelmesen használható web alapú felület az ellenőrzöt rendszerek állapotának megfgyelésére és bizonyos beavatkozások elvégzésére;
– fgyelmeztetések e-mail-ben vagy más parancssorból elérhető illesztő felületen keresztül (például webszolgáltatáson elérhető SMS API megfelelő segédprogrammal);
– többfelhasználós, a felhasználók csoportokba rendezhetők;
– az ellenőrzöt gépek csoportokba rendezhetők;
– az ellenőrzöt gépek és szolgáltatások szabadon felhasználókhoz vagy csoportokhoz rendelhetők, melyek értesítéseket kapnak, a felületen ellenőrizhetik a beállítot rendszereket vagy szolgáltatásokat;
– a felhasználók a beállításoknak megfelelően csak azokat a rendszereket láthatják, melyek az ő
felügyeletükhöz tartoznak;
– ha a hiba nem hárul el megadot időn belül, akkor a jelzések eszkalálhatók;
– ha az ellenőrzendő szolgáltatás nem érhető el közvetlenül a felügyeleti rendszerről, akkor az ellenőrzéseket táv ellenőrző kiegészítéssel (NRPE) másik elérhető gépen keresztül el lehet végezni;
– eseménykezelők segítségével automatizált reakciók állíthatók be, például egy szolgáltatás elérhetetlensége esetén az adot szerver újraindítható;
– az ellenőrzöt rendszerek elérhetőségéről jelentések készíthetők, melyek SLA bizonyítékként
használhatók;
– a riasztásokról és egyéb eseményekről beállítható ideig visszamenőleg elérhető a történet, így
visszakövethető egy-egy régebbi esemény;
– akár több ezer ellenőrzöt rendszerre is képes skálázódni;
– több, mint tíz éves folyamatos fejlesztés, stabil fejlesztői közösség;
– nagy és jól működő felhasználói közösség.
Összességében elmondható, hogy Nagios segítségével lényegében mindent ellenőrizhetünk. Ha
valamit nem tudunk megcsinálni, akkor egy nagy, jól működő közösségtől kérhetünk tanácsot, támogatást. Például it: htp://support.nagios.com/forum/

A Nagios technológiai megközelítésből
A rendszer két alapvető részből áll, melyeket kiegészít több kisebb-nagyobb modul, melyek az
ellenőrzést, a megjelenítést, a táv-ellenőrzést és egyéb funkciókat látnak el.
A rendszer lelke egy démon, mely a beállítások alapján az ellenőrző, beavatkozó és értesítő modulokat futatja. Ez az telepítés és a megfelelő beállítások elvégzése után a hátérben fut és szükség esetén például e-mail-ben értesíti a beállítot rendszer adminisztrátort, hogy ha a vizsgált
szolgáltatásokkal valamilyen gond van.
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2. Ábra: Egy szoliáltatás aktuális évi állapot története százalékokkal
A másik alapvető fontosságú rész a web alapú felület, melyet egy cgi-k kiszolgálására alkalmas
web szerver alat kell elhelyezni. Erre a jól ismert és általánosan használt Apache szervert javasoljuk. A rendszer web felület nélkül is működőképes, csak kissé nehezebb az e-mail értesítések alapján átlátni az összes ellenőrzöt rendszer aktuális állapotát. Aki atól tart, hogy a felügyeleti
rendszer felülete veszélyezteti az őt futató szerver biztonságát, az megteheti, hogy a web felületet
úgy állítja be, hogy csak a 127.0.0.1-es címen fgyeljen a web szerver, így a felületet csak helyben,
például w3m, vagy ssh és port továbbítás segítéségével érheti el (lásd távoli adminisztráció fejezet).
A rendszer számos kiegészítő modullal bővíthető. Az elmúlt évtizedben sok olyan ellenőrző és
egyéb modul került be a rendszerbe és érhető el hozzá, melyek segítségével a Nagios amúgy is
nagyszerű funkcionalitása tovább bővíthető. Ezek közül egyet szeretnénk bemutatni annak általános használhatósága miat. Ha egy másik szerver életjeleit szeretnénk ellenőrizni, akkor azt távolról csak nagyon korlátozotan tudjuk elvégezni. Ha a hálózati szabályrendszer lehetővé teszi,
akkor ping segítségével le lehet ellenőrizni, hogy a rendszer életben van-e, de nem lehet megnézni, hogy mennyi az aktuális memória felhasználása. Erre a feladatra készíteték el az NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) kiegészítőt, mely biztonságos módon lehetővé teszi a Nagios
modulok távoli futatását. Bővebben erről a beállítások végén.
A Nagios alaprendszer könnyedén bővíthető további funkciókkal, kiegészítések, kiterjesztések
és dokumentációk százai érhetők el a htp://exchange.nagios.org/ honlapon.

Telepítés, beállítások
A Nagios csomag telepítése Ubuntu 12.04 LTS szerverre a nagios3 csomag telepítésével végezhető el. Ha még nem volt a rendszeren webszerver vagy kimenő levelezés (utóbbi esetben ejnye!,
lásd szerver alap beállítások fejezet), akkor ezeket is magával hozza a telepítés. Web szerverre a
felhasználói felület miat van szükség, melynek alapértelmezeten Ubuntu 12.04 LTS esetén az
Apache2 szerver települ. Kimenő levelezés az értesítések kiküldése miat szükséges. És még vagy
ötven másik csomagot is magával ránt a telepítés, melyek az ellenőrző modulok működéséhez
szükségesek. Az ellenőrző modulok három csomagban vannak, ezek a nagios-plugins-basic, na72
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gios-plugins-standard és a nagios-plugins-extra. Ezek rendre a következő ellenőrző modulokat
tartalmazzák:
basic

apt, by_ssh, clamd, cluster, dhcp, disk, dummy, fle_age, fp, host, htp, icmp,
ide_smart, imap, ircd, jabber, load, log, mrtg, mrtgtraf, nagios, nntp, nntps, nt, ntp,
ntp_peer, ntp_time, nwstat, overcr, ping, pop, procs, real, rta_multi, sensors, simap,
smtp, spop, ssh, ssmtp, swap, tcp, time, udp, ups, users

standard bgpstate, breeze, dig, disk_smb, dns, fexlm, hpjd, ifoperstatus, ifstatus, ldap, ldaps, linux_raid, mailq, mysql, mysql_query, oracle, pgsql, radius, rpc, snmp, wave
extra
fping, game
A telepítés közben a rendszer megkérdezi a web-adminisztrátor jelszavát. Ennek megváltoztatását a későbbiekben leírjuk, de nagyon ajánlot bölcsen megválasztani, különösen akkor, ha a felügyeleti szerver felülete minden belső hálózati gépről, vagy akár az egész internetről elérhető lesz.
Utóbbit lehetőleg el kell kerülni. Ha külső gépekről is el kell érni a web felületet, akkor szerencsés
ssh és port továbbítás vagy VPN használata (lásd távoli menedzsment és VPN fejezetek).
A rendszer egyébként minimális további konfguráció után üzemkész. Alapesetben elérhető a
rendszer IP címén illetve helyben a localhost címen, a /nagios3 könyvtárban. Ha például tisztességesen be van állítva a gép névfeloldása, akkor valami ilyesmi címen:
htp://monitor.kisceg.intra/nagios3
Ekkor bekéri a HTTP hitelesítéshez szükséges adatokat, melynél a név nagiosadmin, a jelszó pedig a telepítéskor megadot jelszó. Ha elfelejtetük, akkor lépjük a következő mezőre, ot leírjuk,
hogy hogyan kell módosítani vagy úgy felhasználókat felvenni.

Indítás, leállítás, újrakonfigurálás
Mint minden démont, a Nagiost is a következő parancs segítségével kell indítani:
/etc/init.d/nagios3 start

Leállítani:
/etc/init.d/nagios3 stop

Egyedül az újraindítással kapcsolatban érdemes tudni, hogy ez általában felesleges és némi kiesést okozhat az ellenőrzésekben, szerencsésebb a beállítások újratöltése. Ha egy konfg. módosítás nem sikerül, akkor az újraindítás le tudja állítani a Nagiost, de már nem tudja újra elindítani.
Az újratöltés azonban leellenőrzi a konfgurációs beállítások konzisztenciáját, így ha abban hiba
van, akkor nem is kezdi meg az újrakonfgurálást. Tehát újraindítás helyet használjuk ezt:
/etc/init.d/nagios3 reload

Az Apache beállítása
A Nagios rendszer az Ubuntu 12.04 LTS szerveren alkalmazkodik az Apache beállítási szokásokhoz, és a konfgurációs állományát az /etc/apache2/conf.d könyvtár alá linkeli nagios3.conf néven. Ez a fájl valójában a Nagios beállító könyvtárában, az /etc/nagios3 alat található. Ennek
beállításaiból csak néhány fontosabb megállapítás. A beállítások miat a Nagios rendszer ellopja a
gép webroot-ja alat a /nagios3 könyvtárat, ahogy ezt már leírtuk. Ebben a könyvtárban leír egy
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/cgi-bin könyvtárat, ahol engedélyezi a cgi-k futatását. Ez valójában a /usr/lib/cgi-bin/nagios3
könyvtár. A html dokumentumok, stíluslapok és cgi-k eléréséhez kötelezővé teszi a HTTP hitelesítést, melynek felhasználói és jelszó hash-ei a /etc/nagios3/htpasswd.users fájlban találhatóak. Ha
tehát fel akarunk venni egy új felhasználót vagy valamelyiknek le akarjuk cserélni a jelszavát, akkor ezt a fájlt kell megpiszkálnunk a htpasswd Apache segédprogrammal. Használatáról lásd
Apache fejezet.

A beállító fájlok felépítése
A Nagios rendszer konfgurációs fájlja a /etc/nagios3/nagios.cfg. Ebben találhatók a rendszer
beállításai, illetve it van megadva, hogy a további, objektumokhoz (például felhasználók, csoportok, gépek, szolgáltatások stb.) tartozó beállításokat hol találja a rendszer. Ezekhez a legegyszerűbb esetben nem kell hozzányúlni, megfelelőek az alapbeállítások.
Telepítés után a cfg_dir beállítások alapján a /etc/nagios3/conf.d könyvtárban található beállító
fájlokat is beolvassa az objektum beállításokhoz (sok más mellet). Mi most csak azokat a fájlokat
tárgyaljuk, melyeket a legegyszerűbb beállítások esetén módosítanunk kell. Az alapvető használathoz a beállításokat a /etc/nagios3/conf.d könyvtárban található fájlokban kell megtennünk.
A beállító fájloknak van egy fontos közös jellemzője. Ez pedig az, hogy minden beállításhoz készíthetünk (illetve az alaptelepítés már tartalmaz is) egy-egy mintát (template-et), mely az alapvető beállításokat tartalmazza. Ilyen például a generic-host_nagios2.cfg fájl tartalma, mely egy gép
defníciója, melynek neve generic-host. Ha ezek után egy valódi gépet akarunk defniálni a későbbi ellenőrzés céljából, akkor csak át kell vennünk a generic-host tulajdonságait a „use” direktíva
segítségével, ahogy a localhost_nagios2.cfg beállító fájlban látszik is. Valahogy így:
-- generic-host_nagios2.cfg
define host{
name
notifications_enabled
event_handler_enabled
flap_detection_enabled
failure_prediction_enabled
process_perf_data
retain_status_information
retain_nonstatus_information
check_command
max_check_attempts
notification_interval
notification_period
notification_options
contact_groups
register
}

-- localhost_nagios2.cfg
define host{
use
host_name
alias

generic-host
; The name of template
1 ; Host notifications are enabled
1 ; Host event handler is enabled
1 ; Flap detection is enabled
1 ; Failure prediction is enabled
1 ; Process performance data
1 ; Retain status across restarts
1 ; Retain non-status info across restarts
check-host-alive
10
0
24x7
d,u,r
admins
0 ; DONT REGISTER THIS DEFINITION!

generic-host ; Name of host template to use
localhost
localhost
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address
}

127.0.0.1

...

A másodikként idézet konfg „use” helyére oda kell képzelnünk minden olyan beállítást, mely a
mintában meg van adva. A mintának mindig van egy „name” értéke, mely megadja a minta nevét,
ezt kell majd használni a „use” értékeként.
Ennek óriási előnye, hogy a tipikus beállításokat nem kell újra és újra leírnunk, a konfg jobban
átlátható és rövidebb lesz. Szintén nagy előny, de jobban oda is kell fgyelnünk, hogy ha a mintában átállítunk valamit, akkor az minden olyan további beállításra hatással lesz, ahol felhasználták.

Felhasználók és csoportok
Az Apache által elfogadot felhasználókról a korábbiakban már volt szó annak beállításainál. Ha
nem akarsz több felhasználót létrehozni, több különböző gép vagy szolgáltatás ellenőrzésére, akkor használd a nagiosadmin felhasználót és lépj a következő mezőre. Ha új felhasználókat akarsz
létrehozni, akkor tudnod kell, hogy az Apache beállításokban létrehozot felhasználó be tud majd
lépni, de amíg nem hozol neki létre egy Nagios rendszeren belüli felhasználót (it contact), addig
nem fog semmilyen gépet és szolgáltatást látni. Az alábbiakban egy egyszerű contact minta és a
belőle származtatot felhasználó látható, aki bekerül az admins csoportba. Ha indokolt, akkor a
contact-okat több csoportba rendezhetjük, így a megfelelő beállítások mellet mindenki csak a
neki érdekes gépek és szolgáltatások állapot változásairól értesül.
-- contacts_nagios2.cfg
define contact{
name
host_notification_period
service_notification_period
host_notification_options
service_notification_options
host_notification_commands
service_notification_commands
}
define contact{
use
contact_name
email
}
define contactgroup{
contactgroup_name
alias
members
}

generic-contact
24x7
24x7
d,r
w,u,c,r
notify-host-by-email
notify-service-by-email

generic-contact
atya
mato.peter@gmail.com

admins
Nagios Administrators
root,atya

Parancsok
A rendszer minden kapcsolatát az operációs rendszerrel parancs objektumokon keresztül defniálhatjuk. Ilyeneken keresztül lehet az ellenőrzéseket végző modulok meghívását specifkálni:
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define command{
command_name
check-host-alive
command_line
/usr/lib/nagios/plugins/check_ping -H '$HOSTADDRESS$' -w
5000,100% -c 5000,100% -p 1
}

Vagy az értesítések kiküldésének pontos módját megadni:
define command{
command_name
notify-host-by-email
command_line
/usr/bin/printf "%b" "***** Nagios *****\n\nNotification
Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost: $HOSTNAME$\nState: $HOSTSTATE$\nAddress:
$HOSTADDRESS$\nInfo: $HOSTOUTPUT$\n\nDate/Time: $LONGDATETIME$\n" |
/usr/bin/mail -s "** $NOTIFICATIONTYPE$ Host Alert: $HOSTNAME$ is $HOSTSTATE$
**" $CONTACTEMAIL$
}

Értesítések, időintervallumok
A fenti contact minta tartalmazot két _period végű beállítást. Ezek határozzák meg, hogy melyik intervallumban kell az adot felhasználót kiértesíteni gépekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezen „24x7” beállítás a timeperiods_nagios2.cfg fájlban van defniálva, melynek használata
értelemszerű. Ha a felügyeletnek csak munkaidőben kell reagálni, akkor átállítható például
„workhours” értékre, melynek pontos adatait szintén a fenti fájlban lehet megtekinteni alaptelepítés után. Egyébként ugyanezekkel az időintervallum beállításokkal lehet majd megadni, hogy egyegy gép vagy szolgáltatás mikor ellenőrzendő.
A contact-nál láthatóan megadható egy-egy gép (host) és szolgáltatás (service) értesítési parancs. Ezek akkor kerülnek meghívásra, ha a gép vagy szolgáltatás állapotában valamilyen változás áll be. Ezek módosítására általában nincs szükség. Ha azonban a kiküldöt értesítő e-mail egy
e-mail – SMS csatolón keresztül telefonra is továbbításra kerül (a legtöbb mobil szolgáltatónál elérhető ilyen szolgáltatás), akkor szerencsésebb a parancs paramétereiből csak a leginkább fontosakat megőrizni, hogy egy-egy értesítés ne legyen több SMS hosszú. Ilyen lehet a módosítot
parancs defníció:
define command{
command_name
notify-host-by-email
command_line
/usr/bin/printf "%b" "Date: $LONGDATETIME$" | /usr/bin/mail
-s "Nagios: $HOSTNAME$ is $HOSTSTATE$" $CONTACTEMAIL$
}

Gépek és csoportok
Az ellenőrzendő gépek defnícióit a generic-host_nagios2.cfg-ben található generic-host mintából érdemes elkészíteni. A gépek ellenőrzését a rendszer a check_command által meghatározot
paranccsal végzi el. Ez alapértelmezeten a check-host-alive, mely egy ping kérés. Ha a hálózatban
az ICMP echo-request nem tud átmenni a tűzfalon, akkor ezt a gép ellenőrző parancsot át lehet állítani például check_ssh-ra. Az ellenőrzés kikapcsolásra kerül, ha a check_command értéke üres.
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3. Ábra: A Naiios iépek állapotát mutató felülete
A gépek lehetséges állapotai:
U, Up

működik

D, Down

nem működik

U, Unreachable
nem elérhető
Így néz ki az alapértelmezet gép beállítási minta:
-- generic-host_nagios2.cfg
define host{
name
notifications_enabled
event_handler_enabled
flap_detection_enabled
failure_prediction_enabled
process_perf_data
retain_status_information
retain_nonstatus_information
check_command
max_check_attempts
notification_interval
notification_period
notification_options
contact_groups
register
}

generic-host ; The name of template
1 ; Host notifications are enabled
1 ; Host event handler is enabled
1 ; Flap detection is enabled
1 ; Failure prediction is enabled
1 ; Process performance data
1 ; Retain status across restarts
1 ; Retain non-status info across restarts
check-host-alive
10
0
24x7
d,u,r
admins
0 ; DONT REGISTER THIS DEFINITION!
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Ez alapvetően jól is van, csak a következő táblázatot nézzük át a beállítások testre szabására. A
gépeknek nagyon sok paraméterét lehet beállítani, amiknek a módosítására leggyakrabban szükség van:
host_name

A gép neve, ez fog megjelenni a felületen és az értesítésekben

address

A gép IP címe, ez szinte minden ellenőrző parancs defníció első paramétere lesz

hostgroups

A gép (vagy minta) gép-csoportjainak neve

check_interval

Ellenőrzések időköze időegységben (a nagios.cfg-ben megadot
interval_length adja meg az időegységet, alapértéke 60 másodperc)

max_check_atempts Újra ellenőrzések száma hibajelzés előt
retry_interval

Újra ellenőrzések időköze ha a gép nem Up állapotú

check_period

Az ellenőrzések intervalluma, részletesebben szó volt róla az értesítéseknél

contacts

A gépet felügyelő felhasználók vesszővel elválasztot listája

contact_groups

A gépet felügyelő csoportok vesszővel elválasztot listája

notifcation_interval

Értesítések időköze időegységben. Alapértéke 0, mely azt jelenti, hogy
nincs újra értesítés. Ez a beállítás nem javasolt. Jobb választás az 1440,
mely egy nap.

notifcation_period

Értesítések idő intervalluma

notifcations_enabled Az értesítések engedélyezetek-e. Ha átmenetileg ki akarjuk kapcsolni az
értesítéseket, akkor 0-át kell beállítani.
A gépeket csoportokba lehet rendezni, így a gépek hasonló jellemzői alapján lehet egy helyen
megadni például a hozzájuk tartozó felhasználói csoportokat ( hostgroup_members) és később a
rajtuk futó szolgáltatásokat egyetlen Nagios konfg beállítással ellenőrizni, valahogy így:
define service{
hostgroup_name HOSTGROUP1,HOSTGROUP2,...,HOSTGROUPN
service_description
valamiszolgáltatás
egyéb szolgáltatás beállítások ...
}

Szolgáltatások ellenőrzése
A szolgáltatások a korábban megadot gépeken elérhető ellenőrzendő szolgáltatások, melyek lehetnek valamely helyben ellenőrizhető jellemzők (például memória foglaltság, egy folyamat futása, a diszkek állapota stb.), állapot vagy történet információk (van-e belépet felhasználó,
megfelelően működnek-e a RAID tömbök, volt-e újrabootolva a szerver az utolsó kézi ellenőrzés
óta stb.) valamint hálózati szolgáltatások életképessége és egyéb jellemzői. Az alaptelepítés után
így néz ki egy szolgáltatás minta:
-- generic-service_nagios2.cfg
define service{
name
active_checks_enabled

generic-service ; The name of template
1 ; Active service checks are enabled
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passive_checks_enabled
parallelize_check
obsess_over_service
check_freshness
notifications_enabled
event_handler_enabled
flap_detection_enabled
failure_prediction_enabled
process_perf_data
retain_status_information
retain_nonstatus_information
notification_interval
is_volatile
check_period
normal_check_interval
retry_check_interval
max_check_attempts
notification_period
notification_options
contact_groups
register

1 ; Passive checks are enabled/accepted
1 ; Active checks should be parallelized
1 ; We should obsess over this service
0 ; NOT check service 'freshness'
1 ; Service notifications are enabled
1 ; Service event handler is enabled
1 ; Flap detection is enabled
1 ; Failure prediction is enabled
1 ; Process performance data
1 ; Retain status info across restarts
1 ; Retain non-status info across restarts
0 ; Only send notifications on status change
0
24x7
5
1
4
24x7
w,u,c,r
admins
0 ; DONT REGISTER THIS DEFINITION!

}

A szolgáltatások leggyakrabban állítandó paraméterei:
service_description

A szolgáltatás leírása, ez fog megjelenni a felületen és az értesítésekben

host_name

A szolgáltatást tartalmazó ellenőrzendő gépek nevei vesszővel elválasztva

hostgroup_name

Az ellenőrzendő gépcsoportok nevei vesszővel elválasztva

check_command

It adjuk meg, hogy mely parancs segítségével lehet ellenőrizni az adot
szolgáltatást. Példákat lásd lent!

active_checks_enab- Ezzel átmenetileg tiltható az ellenőrzés. 0 - tiltva, 1 - engedélyezve
led
check_interval

Mint a gépeknél

max_check_atempts Mint a gépeknél
retry_interval

Mint a gépeknél

check_period

Mint a gépeknél

contacts

Mint a gépeknél

contact_groups

Mint a gépeknél

notifcation_interval

Mint a gépeknél

notifcation_period

Mint a gépeknél

notifcations_enabled Mint a gépeknél
A szolgáltatások lehetséges állapotai:
O, OK

rendben

W, WARNING

veszély
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C, CRITICAL

kritikus

U, UNKNOWN
ismeretlen
Ha egy szolgáltatás állapota megváltozik, akkor a beállítot felhasználók vagy csoportok értesítést kapnak és a felületen az adot szolgáltatás piros színnel jelenik meg.

Távol ellenőrizhető szolgáltatások
Ahogy arról már korábban is szó volt, a távoli ellenőrzések elvégzése az NRPE kiegészítő modul
segítségével lehetséges. Működése a következő. A távoli, vizsgálandó szerveren telepíteni kell az
NRPE szerver komponensét (nagios-nrpe-server csomag), valamint a szükséges Nagios ellenőrző
modulokat (nagios-plugins csomag és barátai). Ekkor a vizsgálandó gépen alapértelmezeten az
5666-os porton fgyelni kezd az NRPE szerver. A felügyeleti szerveren van egy NRPE ellenőrző kliens modul (check_nrpe), mely a vizsgálandó szerver megadot portjára kapcsolódik, a kommunikáció SSL titkosítással zajlik, és a vizsgálandó szerveren beállítot (szabadon konfgurálható)
vizsgáló parancsok valamelyikét lefutatja. Erre az NRPE szerver (mely a vizsgálandó gépen fut)
lefutatja az adot parancshoz tartozó, előre beállítot Nagios ellenőrző modult a konfgjában előre
megadot paraméterekkel, majd az eredményt hálózaton visszaadja az NRPE ellenőrző modulnak.
Tehát a felügyeleti szerver _nem tud_ tetszőleges parancsot végrehajtani a vizsgált szerveren, de
még a paraméterezést sem tudja megváltoztatni. Kizárólag az előre beállítot ellenőrzések valamelyikét kérheti.
A vizsgált gépen futó NRPE szerver konfgja így néz ki:
--- /etc/nagios/nrpe.cfg
pid_file=/var/run/nrpe.pid
server_port=5666
nrpe_user=nagios
nrpe_group=nagios
# localhost es a felugyeleti szerver
allowed_hosts=127.0.0.1,192.169.1.42
# Tilos a parameterek atvetele es feldolgozasa! Biztonsagi okbol
#
SOHA nem szabad engedelyezni!!!11
dont_blame_nrpe=0
debug=0
command_timeout=60
connection_timeout=300
command[check_apt]=/usr/lib/nagios/plugins/check_apt
command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 1 -c 4
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20
command[check_disks]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20 -c 10 -e
command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200
include=/etc/nagios/nrpe_local.cfg
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Mentések és archiválás
Az talán senki számára nem vitatható tény, hogy adatmentésnek, azaz biztonsági mentésnek
minden rendszer alat lennie kell. Az is fontos, hogy a mentés automatikusan, beavatkozásmentesen történjen, ugyanakkor szintén fontos, hogy a mentések rendszeresen ellenőrizve is legyenek,
hiszen ha nyugodtan bízunk egy mentést végző 5-6 éves héjprogramban (shell szkript), amit sosem ellenőriztünk le, akkor kellemetlen meglepetések érhetnek minket, amikor elő kell venni a
régi, megbízhatónak gondolt mentést, és kiderül, hogy egy adatbázist vagy egy könyvtárat mégsem követünk le. A Linux-alapú rendszerekre számos kiváló mentési keretrendszer és héjprogram
érhető el. Gyakorlatilag a legtöbb a unixos alapokkal rendelkező cp, tar 85, cpio86 programokat
használja, amelyek minden Linux rendszer standard tartozékai. Mások az rsync 87-et és az SSH-t
kombinálják, ezzel teszik lehetővé a biztonságos távoli menthetőséget is.

A főbb mentési módszerek
– Teljes mentés: ilyenkor a rendszer minden adata mentésre kerül, válogatás nélkül. Előnyre,
hogy például egy lemezkép készíthető a szerver aktuális állapotáról, amely egyszerűen visszaállítható (gyakran csak a rendszertöltőt (boot loader) vagy még azt sem kell helyrerakni). Hátránya: sérülékeny és időigényes.
– Inkrementális mentés: Használata során csak a változások mentődnek, azaz leképezünk egy nullás mentést és a megváltozot állapotokat mentjük. Ennek a mentésnek 2 alfajtája van: a kumulatív és a diferenciális mentés.
– Kumulatív mentés: alkalmazása esetén mindig az utolsó teljes mentés óta megváltozot adatok
kerülnek mentésre. Adatváltozás esetén csak a változást menti, viszont azt minden esetben.
Előnye, hogy jóval gyorsabb a teljes mentésnél, és kevesebb a területigénye is.
– Diferenciális mentés: ebben az esetben csak az utolsó inkrementális mentés óta megváltozot
adatokat mentjük. Előnye, hogy a leggyorsabb stratégia. Hátránya, hogy az első mentés és
az összes követő mentés szükséges hozzá, azaz a leginkább sérülékeny az adatstruktúrát illetően.
A mentési eljárások két irányból hajthatók végre. A szerver végezhet adat „tolást” a mentő egység (szerver, NAS, szalag) felé, illetve a mentő egység/szerver is kezdeményezheti a mentési folyamatot, ilyenkor maga fele húzza az adatokat. A két módszer közöt főként biztonsági különbség
van. Ha a backup szerver húzza maga felé az adatot, akkor azt a szervert kell úgy kialakítani, hogy
biztonságos legyen. Ilyen esetben az éles szerverre való betörés esetén a backup szerver kevésbé
sérülékeny, mint fordítva.

1 85. http://www.gnu.org/software/tar/
1 86. http://www.gnu.org/software/cpio/
1 87. http://en.wikipedia.org/wiki/Rsync
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A legfontosabb teendők a mentés kialakításában
– Felmérés: összeírni a mentendő szofverkörnyezet kialakítását. Eldönteni, hogy az adot mentő
szofver alkalmas-e valós időben menteni az adatbázisunk (szükséges-e ez egyáltalán), illetve
pontosan mit és mikor célszerű mentenünk. Például: érdemes-e minden nap menteni a teljes
fájlrendszert, mindenféle ideiglenes állománnyal együt, vagy elég csak aktualizálni. Fontos
gondolni a Disaster recovery-re88 (katasztrófa-helyreállítás) is, amikor akár az egész gépterem
elpusztulhat. Ismert ilyen példa, amikor a WTC89 egyik épületében volt az éles alkalmazás szerver és a 2. toronyban pedig a backup. Természetesen ez nem minden nap előforduló lehetőség,
de számításba kell venni a felmérés folyamatában. Fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy az
adataim hiánya, mekkora kárt okoz, illetve mekkora összegbe kerül egy RAID tömb visszaállítása az erre szakosodot szervizben.
– Tervezés::: a felmérésre alapozva vázlatosan leírjuk a támasztot igényeinket. Betervezzük, milyen gyakran, milyen idősávban lesz lehetőség futatni a mentést. Szétválasztjuk a távoli, a szalagos és a helyi mentéseket. Ütemezzük azokat, hogy ne fussanak egymásra. A mentési
házirend fgyelembe vétele, ha már van ilyen, ha nincs akkor írjunk.
– Kiválasztás::: Az 1-2 pontok alapján kiválasztjuk a megfelelő szofvert, amely a leírása alapján
alkalmas lesz a munkára.
– Meivalósítás::: A kiválasztot szofverek segítségével felépítjük a mentési rendszert.
– Tesztfutatás: Leteszteljük a már elkészült mentést. Megnézzük a lehetséges eseteket és azok
befolyását a mentésünkre. Elég szalag áll-e rendelkezésre, működik-e az értesítési rendszer,
amely tudatja velünk, ha elfogyot a szalag, vagy nincs elég tárterület. Egy híres mentési baki,
amikor az egyik ismert banki kártyarendszer teljes hálózata azért állt meg karácsony előt, mivel az automata leejtete a cserélendő szalagot és a mentés nagyobb prioritást élvezet, mint
maga az éles üzem. Gyakran hiába állítjuk össze a legjobb mentő eszközt, és állítjuk be jól, ha
egy hibásan beállítot e-mail cím, vagy egy blokkolt SMTP szolgáltatás lehetetlenné teszi, hogy
az értesítés eljusson hozzánk, akkor hiába volt minden. Figyeljünk arra, hogy a mentés lehetőleg olyankor fusson amikor szükséges, de a mentés ne zavarja az éles üzemeltetést.
– Ellenőrzés::: A mentés elkészültével fontos, hogy egy próba rendszeren végezzünk egy teljes
visszaállítást, és nézzük meg, 100%-ban visszaállítható-e minden csak a backupra támaszkodva.
– Ellenőrzés ütemezése: legyen a havi/negyedéves/féléves/éves rutin része, hogy teljes rendszervisszaállítást végzünk, csakúgy mint ahogy akár naponta-hetente megnézzük, hogy a mentés
rendben ment-e. Érdemes a mentés által készítet összegző naplót monitorozni.

1 88. http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery
1 89. http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gkereskedelmi_K%C3%B6zpont
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Szoftverek a mentés megvalósítására
DD90
Az egyik legrégebbi Unix eszköz például a teljes lemezduplikációra. Felhasználási területe szélesebb a mentéseknél, azonban egy egyszerű klónozás esetében megoldást jelenthet, fenntartásokkal.

Tar, CP, CPIO
Az operációs rendszerek alapvető kelléktára. Héjprogramok segítségével használható mentésre,
akár kazetás egység vezérlésére is. Önmagukban nagyon hasznosak, de egy modern rendszerben
a rájuk épülő programokat használjuk inkább.

Partimage91
Egy konzol alapú lemezklónozó eszköz. A dd-hez nagyon hasonló, azonban képességei alapján
nem mondható egy sima dd-nek. Kezelése egyszerű, egy párbeszédablakos felületen lehet kiválasztani a mentendő területet és azt, hogy hova mentsen. Tud titkosítani és darabolni is, valamint
hálózati mentést csinálni. Hátránya, hogy csak offlline rendszert lehet vele menteni, célszerűen
egy live CD-vel. Szerver lemezének költöztetése esetén, vagy hardvercsere esetében jó megoldás
lehet, illetve munkaállomások klónozásra is. Rendelkezik állapotfgyelővel, és számos lehetőséget
nyújt a tömörítésre, darabolásra is. Ugyanakkor alap szintű lemez duplázásra remek megoldás,
azaz ha elkészítetünk egy szervert (például egy tűzfalat, amelyen jó esély van rá, hogy hosszú távon főként az iptables konfgurációs állományának a változását kell lekövetni, vagy például egy
telefonközpont – Asterisk) és mindenképpen szükséges egy hideg backup belőle, akkor egy tökéletes eszköz a partimage. Akár egy Ubuntu Live pendrive vagy CD-vel beindítjuk a gépet, úgy
hogy a másolandó (forrás) és a cél merevlemez is benne van a gépben, majd a Partimage párbeszédablakában kiválasztjuk, mit szeretnénk csinálni, és készen is vagyunk. Futó (éles rendszert) értelemszerűen így nem tudunk menteni, de akár arra is használható, ha kliens parkot kell
létrehoznunk, azaz adot 200 db ugyanolyan PC, és mindegyikre fel kell telepíteni ugyanazt a terjesztést. Telepítése rendkívül egyszerű:
apt-get install partimage

1 90. http://en.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix)
1 91. http://www.partimage.org/Main_Page
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Rsync92
Az rsync ideális eszköz gépen belüli szinkronizációra, természetesen lehetőség van távoli elérésre is, akár ssh-n, akár rsyncd-n keresztül. A legtöbb backup megoldás alapeszközként használja,
mások kiegészítőként, illetve pár megoldás kifejezeten az rsyncre alapozva igazából csak egy kezelőfelület. Paraméterezhetősége nagyon széles körű, talán pont ezért készült annyi eszköz, amely
leegyszerűsíti a vezérlését (például: grsync). Előnye a többi hozzá képest sokkal egyszerűbb (cp,
tar stb.) programmal szemben, hogy a számtalan lehetőség miat rugalmasan kezeli például, ha a
forrás nagyobb mint a cél lemez területe, akkor nem írja tele a célt stb. Általában héjprogram formájában vagy beépítet eszközként használjuk. Az rsync segítségével nem csak gyorsabban tudunk menteni, hanem a speciális delta kódolásnak köszönhetően csak a változásokat fogja átvinni
egyik helyről a másikra. Ennek különösen szűk hálózati keresztmetszetek közöt van nagy jelentősége, vagy pedig például, ha egy 1 GB-os lemezképben csak 2 MB tartalom változik meg, akkor
az rsync delta technológia segítségével nem a teljes 1 GB-ot fogja lementeni, hanem egy összehasonlító vizsgálat után csak a változást – azaz jelen esetben a 2 MB-ot – fogja aktualizálni. A legtöbb terjesztés tartalmazza alap szerver kiépítésben, de telepíthetjük az
apt-get install rsync

parancs kiadásával. A legtipikusabban használt paraméterezése a következő:
rsync -av /forrás/ /cél/

ahol a -a az archív készítése, a -v pedig a részletes nézet. Ezt aztán kiegészíthetjük számtalan hasznos paraméterrel is, pl:
rsync -r -t -p -o -g -v --progress --delete -l -H /cél/ /forrás/

Az Rsync lokális használta esetén előfordulhat, hogy például egy igen gyors SSD lemezről másolunk egy USB1 vagy USB2 szabványon csatlakozó akár Flash memóriára, vagy merevlemezre. Ez
persze főként othoni használatban fordulhat elő, de szerveren belül is megeshet, hogy a különböző lemez alrendszerek más-más sebességgel működnek. Ilyen esetben és főként a tömegesen előforduló kis állományok szinkronizálása esetén előfordulhat, hogy feltorlódnak az I/O műveltek, és
ezért emelkedni kezd a rendszerterhelés (load), fogyni kezd a memória, szélsőséges esetben már
tárcserét (swap) kezd a rendszer. Ez pedig biztos út az összeomlás felé. Az ilyen összeomlások el1 92. http://rsync.samba.org/
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kerülésére két eszköz használata javasolható, az egyik egy monitorozó eszköz, amely a top programhoz hasonlóan képes megjeleníteni és rendezni azokat a futó folyamatokat, amelyek az I/O
terhelést okozzák. A program neve iotop,93 telepítése és használata is igen egyszerű:
apt-get install iotop

és akár csak a top program esetén, csak indítsuk el. A másik segédeszköz, amely hasznos lehet egy
esetlegesen rsync mentés kivitelezéséhez, az ionice 94. Telepítése:
apt-get install ionice

Az ionice és iotop programok részletes ismertetésével a tuningolás fejezet foglalkozik.

Rsnapshot95
Szintén rsync és SSH alapokon nyugvó mentési eszköz. Jóval fejletebb lehetőségeket tartogat,
mint az eddigi eszközök. Alkalmas teljes fájlrendszer mentésére megszorításokkal (boot loadert
nem tud menteni, illetve futási időben például adatbázist sem). Egyszerű paraméterezhetőség és
könnyen átlátható konfguráció jellemzi. Rugalmas eszköz, mivel képes lokális mentést végezni
(alapesetben a diferenciális mentést támogatja), az indulása cronból ütemezhető, vagy szkriptelhető. Létrehoz egy zároló állományt, amely jelzi az esetlegesen ráfutó következő rsnapshotnak,
hogy még az előző mentés fut, ezzel elkerülve az esetleges feltorlódást és ütközést. Együt tud működni az SSH-val is, így lehetőség van arra, hogy egy távoli backup szerver (amelynek csak ez a
feladata és kellően biztosítot) kezdeményezze a mentést SSH-val. De természetesen megoldható
valamilyen hálózati fájlrendszeren keresztüli mentés, illetve külső illesztésű merevlemezre is. Nagyon hasznos funkciója, hogy a konfgurációs állomány az Apache-hoz hasonló szintaxis-ellenőrzéssel rendelkezik, vagyis az rsnapshot configtest parancs segítségével tesztelhetjük az esetlegesen
a szintaxissal ütköző parancsokat, elütéseket. Így nem az éles mentés lefutása közben fog kiderülni a probléma. Külön naplóállományt készít, amelyben jól követhető a tevékenysége. A mentést
elkülöníteten egy erre meghatározot területen kezeli, ahol a megadot intervallumtól függően
készíti el a könyvtárstruktúrát. Az első alap mentés elkészítése jóval lassabb, a további inkrementális mentések már gyorsabbak, melyeket linkek segítségével köt össze. Az aktuális állapotok pedig hourly, daily, weekly, monthly címkével kerülnek tárolásra. Természetesen egy konfgurációs
állományban felsorolhatjuk az óránkénti, napi, heti, havi mentések struktúráját is. Kivételkezelése
könnyen paraméterezhető (az rsync használatának köszönhetően). Külön csak erre a feladatra
fenntartot mentő szerver esetén (megfelelően védet backup szerver) jól automatizálható a mentés teljes folyamata az SSH kulcs alapú megoldásával. Ebben az esetben a backup szerver kezdeményezi a kapcsolatot SSH-n keresztül. Annak érdekében, hogy mindent le tudjon menteni, root
hozzáférés szükséges (a legtöbb esetben), amely távoli elérésre normál esetben nem lenne biztonságos. Ezért az SSH szerver következő konfgurációváltoztatása javasolt : használjuk a
PermitRootLogin=forced-commands-only

opciót a root távoli hozzáféréséhez. Majd készítsük el a root SSH-kulcspárját jelszó nélkül, hogy a
héjprogram ne kérjen majd jelszót. Válasszuk megfelelően nagy (4096 bájt vagy e feleti) kulcs készítését. Az éles mentendő szerveren a /root/.ssh/authorized_keys állományba másoljuk be a publikus kulcsot a következő kiegészítéssel:
from="172.20.1.10",command="/etc/validate-rsync"
1 93. http://guichaz.free.fr/iotop/
1 94. http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man1/ionice.1.html
1 95. http://www.rsnapshot.org/
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ezt közvetlenül a legelső karakter helyére illesszük be, utána kezdődjön a kulcs. Az IP-cím helyén
a backup szerver IP-címe legyen. Az /etc/validate-rsync héjprogramba pedig rakjuk be azokat a
korlátozásokat, amelyek segítségével minimalizálni tudjuk a root SSH használatát. Pontos lista is
elérhető az egész mentési módszer részletes leírásával együt. 96 Mint látható, az rsnapshot egy
komplex héjprogram-keretrendszer, amely egyszerűvé teszi a strukturált mentést. Azonban teljes
visszaállítás csak az alap operációs rendszer újratelepítése után lehetséges egy esetleges teljes
adatvesztés után. Ideális eszköz tehát nem HA rendszerek mentéséhez. Valamint gondoskodni kell
az adatbázis külön mentéséről, hiszen futási időben erre az rsnapshot konzisztensen nem képes.
Esetünkben az /etc/validate-rsync állomány tartalma a következő volt:
#!/bin/sh
case "$SSH_ORIGINAL_COMMAND" in
*\&*)
echo "Rejected"
;;
*\(*)
echo "Rejected"
;;
*\{*)
echo "Rejected"
;;
*\;*)
echo "Rejected"
;;
*\<*)
echo "Rejected"
;;
*\`*)
echo "Rejected"
;;
*\|*)
echo "Rejected"
;;
rsync\ --server*)
$SSH_ORIGINAL_COMMAND
;;
*)
echo "Rejected"
;;
esac

Amanda Backup97
Kliens-szerver felépítésű mentőeszköz, képes Windows rendszereket is menteni. Windows esetén a Cygwin csomag, vagy Samba megosztás vagy pedig saját kliens segítségével végezhető el a
mentés. Teljesen szerver alapú működés, előre defniálható adatárolók, amelyek lehetnek lemezről lemezre, lemezről kazetára, illetve lemezről felhő alapú tárterületre való mentések is. Eredetileg kezdetben kazetás mentések kialakítására tervezték, ezért amikor merevlemez alapú mentést
1 96. http://troy.jdmz.net/rsync/#ref2
1 97. http://www.amanda.org/
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defniálunk, akkor virtuális szalagokkal operálva a merevlemezen hoz létre alkönyvtárakat. A virtuális szalagok defniált méretét és darabszámát nem lépi át így sem. Igazi előnye, hogy nem kell
statikus tervet készíteni, meg kell neki adni, hogy hány darab teljes mentést illetve mennyi inkrementálist fogunk készíteni. Rögzítjük a felhasználható szalagok számát. Az Amanda mentés elején
kiszámolja, hogy a mentendő könyvtárak vagy inkrementális mentéseihez aktuálisan mennyi
helyre van szükség és önállóan eldönti, hogy az adot mentésbe milyen könyvtár milyen szinten
kerüljön bele. Ha rendelkezésre áll hely, akkor előre hozza a teljes mentéseket, ha pedig kifut a
helyből, akkor késlelteti és a naplóba fgyelmeztetéseket ír. Az Amanda telepítésének fontos része
az openbsd-inetd csomag is. Mivel titkosítást alapesetben nem használ a távoli gépre való mentés
esetén, ezért érdemes VPN-t vagy a külön konfgurálható amcrypt-et98 használni a nyílt hálózatokon. Belső gépek mentésére titkosítás nélkül is jól használható. Mivel az Amanda több TCP és
UDP portot használ és nyit, ezért érdemes a tűzfalunkat felkészíteni a fogadására mind a két gépen, amennyiben a kialakításunk ezt szükségessé teszi. 99

Bacula100
Szintén keresztplatformos biztonsági mentést lehet megvalósítani vele. Létezik hozzá Linux,
Windows és OS X alá kliens program, amelyeknek konzol alapú, GTK+ felületű és wxWidgets
grafkus variánsai léteznek. Legfőbb erőssége, hogy elosztot működésre képes, azaz különböző részekből áll, amelyeket külön gépekre telepíthetünk. Fő komponensei:
– Director daemon (director): végzi a rendszer irányítását, kapcsolatot tart a többi démonnal,
kommunikál a különböző grafkus felületekkel, időzíti a mentéseket, aktualizálja a katalógust.
– Storage daemon (sd): közvetlenül a mentő egységekkel (szalagos meghajtó, HDD, DVD) tartja a
kapcsolatot, kezeli a director olvasási/írási kéréseit, illetve fogadja az FD-től (lásd alább) érkező
mentet adatokat.
– File Daemon (FD): feladata a mentendő szerverek és asztali gépek mentendő adatainak begyűjtése, tömörítése, titkosítása, majd az adatok továbbítása a kijelölt SD-nek. Valamint a viszszaállításnál mindezt visszafelé irányban is ellátja.
A Bacula egy központi katalógusban tárolja a mentet állományokat és a fájlt tartalmazó kötet
nevét, a mentés időpontját, valamint egyéb adatokat is, segítve és gyorsítva ezzel az esetleges viszszaállítást. Nagy előnye, hogy szinte mindenre kiterjedően konfgurálható, így megoldható az is,
hogy a mentés indulása egy tetszőleges egyedi héjprogram futatásával kezdődjön, például egy
adatbázismentést (MariaDB, MySQL, PostgreSQL dump) kezdeményezve. Egy igazi komplex
megoldás, amely a titkosítása és az elosztot működése miat a nagyvállalati felhasználásra is alkalmassá teszi101.

Dirvish102
Szintén szerver alapú mentőeszköz, amely támaszkodik az rsync és a Perl képességeire. Tudása
nagyban hasonló az Amanda, vagy a Bacula lehetőségeihez, konfgurálása népszerűsége és a fel-

1 98. http://wiki.zmanda.com/index.php/How_To:Set_up_data_encryption
1 99. http://wiki.zmanda.com/index.php/How_To:Set_Up_iptables_for_Amanda
1100. http://www.bacula.org/en/
1101. http://sugo.ubuntu.hu/10.10/html/serverguide/hu/bacula.html.
1102. http://www.dirvish.org/
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lelhető dokumentáció miat talán könnyebb 103. Ugyanúgy kezeli a legtöbb nagyvállalati szalagos
eszközt és lehetőség van egyéb például merevlemez mentésére is. Az adatbázis mentéseket egy
mentés indítását megelőző Perl vagy héjprogrammal lehet megoldani akár Oracle, PostgreSQL,
MySQL vagy egyéb adatbázis-kezelő esetén is. A kliens-szerver alapú mentés természetesen futhat
SSH megoldással104, így biztosítva a távoli gépek közöt az adatbiztonságot mentés esetén. Telepítését a megszokot módon az apt-get segítségével kezdjük meg:
apt-get install dirvish ssh

A telepítés menete a Pull vagy Push (utolsó bekezdések) alapján általunk követendőnek tekintet felépítést elemzi, azaz a központilai védet és elkülönítet backup szerver tud csatlakozni az összes klienshez, de a kliensek nem tudnak csatlakozni közvetlenül hozzá.
Az alap konfgurációs állomány mintákat a /usr/share/doc/dirvish/examples könyvtárban találjuk. Célszerűen innen elsőnek a master.conf-ot másoljuk át a /etc/dirvish/master.conf helyre. Akkor valami ehhez hasonlót fogunk látni:
bank:
/backup
exclude:
/etc/mtab
/var/lib/nfs/*tab
/var/cache/apt/archives/*.deb
.cache/*
.firefox/default/*/Cache/*
/usr/src/**/*.o
lost+found/
Runall:
eles1.szerver
21:00
eles2.szerver
23:00
expire-default: +15 days
expire-rule:
#
MIN HR
DOM MON
*
*
*
*
1
+3
#
*
*
1-7 *
#
*
*
1-7 1,4,7,10
*
10-20 *
*
*
+4
#
*
*
*
*

DOW STRFTIME_FMT
months
1
+1 year
1
days
2-7 +15 days

Nézzük meg pontosan, mi mire való:
A master.conf-ban azokat a változókat fogjuk beállítani, amelyek az összes mentendő gépre vonatkozni fognak, valamint it defniáljuk azokat a gépeket is, amelyeket menteni akarunk. Értelemszerűen vagy hozzuk létre a /backup könyvtárat 700-as jogokkal root:root felhasználóként,
vagy írjuk át arra a könyvtárra, ahova menteni akarunk. A bank változóval határozhatjuk meg,
hogy a program hol tárolja a tényleges mentéseket.
Az exclude paraméterrel azokat a könyvtárakat határozhatjuk meg, amelyeket nem akarunk
menteni, azaz ki akarjuk zárni őket a teljes mentésből. Mint az látható, megadhatjuk abszolút és
relatív módon is. Így vonatkozhat az összes .firefox/ alat lévő Cache könyvtárra is, de explicit ki1103. http://www.googlux.com/dirvishconfig.html
1104. http://apt-get.dk/howto/backup/
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zárhatjuk a /lost+found/-ot is. Ezek a paraméterek központilag fognak vonatkozni az összes később
defniált hostra, amelyet menteni fogunk, így ot már nem kell külön ezeket felsorolni.
A Runall paraméterrel azt mondjuk meg a programnak, hogy az egyes gépek mentését mikor
futassa, ide tudjuk felsorolásszerűen befűzni a gépeinket, amelyeket a bank könyvtár alá létre is
kell hozni. Azaz, létre kell hozni a /backup/eles1.szerver és a /backup/eles2.szerver könyvtárakat
is.
Az expire-default és expire-rule paraméterekkel az elévülési időt határozhatjuk meg, azaz az egyes
mentéseket meddig tartsa meg, és mikortól kezdje felülírni.
Hogy tovább tudjunk lépni, a /backup/eles1.szerver alá létre kell hoznunk egy dirvish könyvtárat
és abban elhelyezni egy default.conf fájlt. Az elérési útja így nézzen ki:
/backup/eles1.szerver/dirvish/default.conf
a tartalma pedig a példa kedvéért legyen a következő:
client: eles1.szerver.kft
tree: /
index: gzip
image-default: %Y-%m-%d
xdev: 1
exclude:

/var/spool/squid/

Értelemszerűen a client paraméternél megadjuk a mentendő éles szerver hostnevét vagy IPcímét, ahova a dirvish root felhasználóval fog csatlakozni. A tree paraméter pedig megmondja,
hogy honnan indítjuk a mentés. Jelen pillanatban az egész fájlrendszert szeretnénk menteni, így
a / került oda. Az image-default paraméterrel meghatározzuk a bank megfelelő alkönyvtárában,
milyen struktúrát építsen, így az aktuális dátum lesz az IMAGE neve, azaz például 2013-10-17. Az
xdev opció 1-re való állításával megmondjuk az rsync-nek, hogy a távoli gépen csatolt összes lemezt mentse le.
Ha ezzel megvagyunk, akkor – mivel ez egy időzítet mentés – biztosítani kell, hogy a root felhasználó jelszó nélkül tudjon csatlakozni. A legjobb és egyben biztonsági szempontból is elfogadható kompromisszumos megoldás erre, ha a mentendő szerver root felhasználója számára
létrehozunk egy megfelelő SSH kulcsot, amely nem kér jelszót, a következőképpen:
ssh-keygen -t rsa -b 8192 -C elesszerver

majd megadjuk neki, hogy mi legyen a kulcsállomány neve:
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): /root/elesszerver1

A következő kérdésre, azaz mi legyen a kulcs jelszava, csak egy Entert nyomunk:
Enter passphrase (empty for no passphrase):

Az így elkészült kulcs használata esetén nem fog jelszót kérni az SSH kliens, így a dirvish sem,
de nézzük mit kell még tennünk, annak érdekében, hogy ez működjön:
a /root/.ssh/confg állományt szerkesszük (a backup gépen), és oda vegyük fel a következő sorokat:
Host *
ServerAliveInterval 60
ServerAliveCountMax 10
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Host eles1.szerver
IdentityFile /root/elesszerver1
Port 22
Protocol 2
User root
HostName 172.27.1.1
PasswordAuthentication no

Ha ezzel megvagyunk, akkor az éles szerverre fel kell jutatni az elkészítet SSH-kulcs publikus
részét, tehát például scp-vel másoljuk azt oda:
scp /root/elesszerver1.pub root@eles1.szerver.kft:.ssh/authorized_keys

Teszteljük is le a backup gépről indítot ssh parancs segítségével, hogy minden rendben van-e,
azaz beengedtük a tűzfalon, az SSH engedi a root hozzáférést, stb.:
ssh -i /root/elesszerver1 root@eles1.szerver.kft

Ha sikerült bejutnunk, akkor már csak annyi a dolgunk, hogy a dirvish-t is inicializáljuk:
dirvish --vault eles1.szerver --init

Az elkészítet konfguráció alapján a dirvish az SSH-n keresztül lementi – a kivételek kezelése
mellet – az egész gépet. Majdnem készen is vagyunk, most már csak az olyan dolgokat kell még
mentenünk, amelyeket futási időben nem célszerű. Ilyen tipikus példa az SQL szerverek (MySQL,
MariaDB, PostgreSQL stb.), ezeket nem csak nem célszerű futási időben egy egyszerű cp vagy
rsync segítségével másolni vagy szinkronizálni, hanem felesleges is, mivel tipikusan egy nyitot
adatbázisba a mentési idő alat is írnak, azaz a tartalma változik. Az aktuális állapotokat az ilyen
esetben érdemes a Dirvish segítségével vagy Pre, vagy Post szkriptek írásával 105, vagy pedig előre
ütemezet SQL mentés segítségével a saját segédeszközeikkel dumpolni, majd a konzisztens és
mentés értékű dump állományokat akár fájlrendszer szinten már menteni és verziókövetni. De
nézzünk konkrét példákat:
Jelen esetben mivel a MySQL és a MariaDB teljesen kompatibilisek (lásd bővebben az Adatbáziskezelők106 fejezetben) a mentési parancsok és tervezés sem fog eltérni, ezért a továbbiakban csak
SQL-nek fogjuk hívni a MariaDB-t és MySQL-t. Ez a mentési megoldás feltételezi, hogy az adatbázis-szerver külön szerveren szeparálva található, így ütemezeten a cron segítségével és egyedi
szkript írásával készítjük el az SQL mentését, nem a dirvish adotságaira támaszkodunk.
Az SQL adatbázisok mentésére több megoldás is adot. Egyrészt van a hagyományos út, amikor
a mysqldump-ot használjuk, vagy rendelkezésre áll egy hotcopy nevű kiegészítés, amelyet inkább
csak a mysqldump mellé, biztosítékként, vagy más cél mentés készítésére találtak ki.
mysqldump107

Kifejezeten a konzisztens adatbázis-mentésre kihegyezet eszköz, a mysql csomag telepítésével
a birtokosai leszünk az eszköznek. Természetesen ugyanúgy szabályozható az /etc/mysql/my.conf
fájlban a dump által használt erőforrások egy része is, mint a sima MySQL csatlakozások esetén.
1105. http://wiki.dirvish.org/ClientScriptsOnServer
1106. http://szabadszoftver.kormany.hu/szabad-szoftver-keretrendszer/
1107. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysqldump.html
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Lokális mentés esetében a bevet módszer, hogy a mysqldump parancsot egy szkript részeként
crontab-ból hívva egy olyan időintervallumban futatjuk, amikor a szerver úgynevezet idle (üresjárati, csúcsterhelésen kívüli) periódusban van. Az ilyen időszakok tervezésében nagy segítségünkre lehet a munin, amelyről a Naplózás, monitoring 108 fejezetben olvashatunk bővebben. Egy
egyszerű mentő szkript tehát valahogy így nézzen ki (az adatbázis-szerveren)
a szkript neve és elérési útja: /backup/ment.sh
#! /bin/sh
/usr/bin/mysqldump --all-databases -pjelszo --events | /bin/gzip >
/backup/SQL/mysql-ALLDATABASE-$1.tgz
/usr/bin/mysqldump -p --skip-lock-tables information_schema | /bin/gzip >
/backup/SQL/openmail-mysql-information_schema-$1.tgz
/usr/bin/mysqldump -p --events mysql | /bin/gzip > /backup/SQL/openmailmysql-mysql-$1.tgz
/usr/bin/mysqldump -p website | /bin/gzip > /backup/SQL/openmail-mysqlwebsite-$1.tgz

Mint az látható, az első sorban az összes adatbázist kimentjük egy nagy állományba, majd mindent még egyszer kimentünk egyenként külön tömörítet állományokba is. Miért szükséges ez? A
gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy ha csak mindent egy nagy állományba mentenénk ki, akkor viszonylag nehezen férhetnénk hozzá, ha csak egy adot rekordot töröl le pl egy programozó a
weboldalunk adatbázis-állományából és csak arra van szükség, akkor elég csak azt az egy adatbázist visszadumpolni egy teszt adatbázisba. Viszont ha például egy korrupt fájlrendszer miat kell
teljes visszaállítást végeznünk, akkor célszerű az egész komplet mentést egyszerre visszatölteni
(--all-databases), hiszen ilyenkor minden reláció (amelyek az information_schema, vagy mysql nevű adatbázisban vannak tárolva) visszatöltődik. Éppen ezért, ha van rá lehetőségünk (nyilvánvalóan egy sok 100 GB vagy TB-os adatbázis mentését ne így végezzük) és lemezterületünk, akkor
mind a két módszerrel mentsünk. Az első inicializáló mentést végezhetjük a time parancs a mentő
szkript elé helyezésével, hogy legyen fogalmunk arról, az SQL motor mentés körülbelül mennyi
időt vesz igénybe:
time /backup/ment.sh

Figyeljünk rá, hogy az SQL mentés néha képes hibákat visszaadni, így a cron kimenete legyen
mindig egy olyan e-mail címre irányítva, amelyet olvasunk is. Ugyanis annál, hogy nincs mentés,
csak az rosszabb, ha azt hisszük, tökéletes mentést készítünk, de már évek óta a /dev/null-ba irányítot hibaüzenetekkel fut a mentés, amelynek esetlegesen az az eredménye, hogy üres vagy éppen hibás állományt mentünk. Éppen ezért célszerű néha kicsomagolni az SQL mentés
állományait vagy zless segítségével belenézni (persze csak ha nem sok GB nagyságúak). Illetve célszerű betervezni olyan napokat esetleg havonta vagy fél évente, amikor a teljes SQL motort egy
teszt környezetben újra felépítjük a mentésből.
Felmerülhet a kérdés, hogy mi van akkor, ha én az összes adatbázist is menteni szeretném egyben és
külön-külön az adatbázisokat, de nem érek rá lekövetni, hogy ki mikor hoz létre új adatbázist, de
méiis szeretném, hogy azok is benne legyenek a szeparált mentésben?
Erre egy remek lehetőséget ad a következő szkript 109, amely a mysql show és a mysqldump tudását
használja fel arra, hogy ha valaki létrehozot a tudomásunkon kívül egy új adatbázist, akkor az is
biztosan le legyen mentve:
1108. http://szabadszoftver.kormany.hu/szabad-szoftver-keretrendszer/
1109. http://dev.mensfeld.pl/2013/04/backup-mysql-dump-all-your-mysql-databases-in-separate-files/
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#! /bin/bash
TIMESTAMP=$(date +"%F")
BACKUP_DIR="/backup/$TIMESTAMP"
MYSQL_USER="backup"
MYSQL=/usr/bin/mysql
MYSQL_PASSWORD="jelszo"
MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"
databases=`$MYSQL --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" |
grep -Ev "(Database|information_schema)"`
for db in $databases; do
$MYSQLDUMP --force --opt --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD --databases
$db | gzip > "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
done

Mysqlhotcopy110

A hotcopy egy remek megoldást kínál olyan esetekre, amikor csak bizonyos rekordokat kell
visszaállítanunk, vagy éppen muszáj futási időben az éles szerveren menteni, de sok konkurens
írás/olvasás miat a mysqldump zárolásos mentési módszere nem várható ki, vagy olyan lassulást
eredményezne, amely nem vállalható futási időben. Azaz ezt a módszert főként napközbeni duplikálásra, vagy közbenső mentésre ajánljuk. Használata csak az InnoDB 111 típusú adatbázis esetén
engedélyezet, viszont mivel általában ez az alapbeállítás, így általános esetben működőképes. A
kézikönyve szerint online mentésnek hívják, ugyanis nem zárolja az egész adatbázist, hanem táblánként használja a lock, a flush és az unlock parancsokat, miközben kimásolja állományba *.frm,
*.MYD, *.MYI állományokat. Használhatjuk ugyanúgy szkriptben és cronból meghívva:
mysqlhotcopy -u root -p jelszo dbneve /backups/SQL/HOTCOPY/ --allowold --keepold

Jellemzően a rendszergazdák az SQL mentő szkripteket a /backup könyvtárban tárolják, és onnan is hívják meg. Két fontos dolog amire érdemes fgyelni: a /backup könyvtár mindenestül csak
a root számára legyen olvasható, írható és bejárást (+x ) is csak számára biztosítsunk. A második
fontos tanács, hogy a backup szkriptet is mentsük. Egy esetleges átállás vagy adatvesztés esetén
egy rendes backup szkript elkészítése is sok munkaórát takarhat. Ezért érdemes vagy átlinkelni az
/etc alá, amit mentünk, vagy eleve ot tárolni.
Dirvish pre szkript vagy ütemezett mentés az SQL gépen?

A válasz viszonylag egyszerű: ha nem akarunk vagy nem tudunk törődni azzal, hogy kézzel ütemezzük be az SQL mentéseket, akkor célszerű post szkriptet készíteni, hiszen így a mentési folyamat fogja megszólítani és utasítani az SQL gépet a mentésre, majd ha az készen van, akkor fogja
átemelni a backup gépre a biztosan elkészült mentést. Ha viszont az SQL gépen már eleve kénytelenek voltunk más megfontolásból lefutatni a mentést például hajnali 2-kor, mivel csak 2-3 közöt
vállalható az, hogy egy ekkora kaliberű terhelés érje a gépet – azaz ez a szempont fontosabb – akkor ehhez kell igazítanunk a dirvish-t, és esetlegesen beépíteni úgynevezet jelzőket a rendszerbe.
1110. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysqlhotcopy.html
1111. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/innodb-storage-engine.html
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Azaz, ha valamiért (nem várt lassulás, például a terhelés megugrása miat) az SQL mentés bár elindult hajnali 2-kor, de nem záródik le a megszokot 45 perc alat, akkor a mentő szkript elhelyezhet
egy LOCK állományt a /backup/SQL alat (echo /backup/LOCK), amelyet egy dirvish post szkript
segítségével fgyelhetünk, és kaphatunk róla értesítést, vagy felfüggeszthetjük a mentést a LOCK
állomány meglétéig. Felfüggesztés esetén ütemezzük úgy, hogy a dirvish utolsó dolga az SQL állományok áthozatala legyen, hogy egy esetleges SQL szerver fennakadás és ezzel együt a mentés
megakadása miat a többi rész mentése ne akadhasson el.

Hogyan mentsünk, melyiket használjuk és mikor?
A leggyakoribb mentőeszközöket soroltuk fel, amelyek segítségével össze lehet állítani egy ideális mentést a dokumentum elején felsorolt szempontok fgyelembe vétele mellet. Dönteni egyik
vagy másik mentőrendszer mellet a mentendő szerverek és kliensek ismerete nélkül nem célszerű. Ajánlásunk az, hogy kombinálva használjuk a fenti rendszereket szükség szerint. Azaz a klienseket sok esetben nem szabad kifelejteni a mentésből, még akkor sem ha belső szabályzat
kimondja, hogy a gépen tárolt dokumentumok nincsenek mentve, hiszen az adatvesztés ilyenkor
is jelentős lehet, ha egy felhasználó megszegve az előírásokat a saját gépén tárolta a fontos dokumentumokat.
Kisvállalati, kis irodai közegben éppen ezért a szerverek mentésének Bacula, Dirvish használatával vagy egyéb komplex módon történő megoldása esetén is érdemes gondolni a kliensgépekre, és
ha esetleg nincs lehetőség azok befűzésére a központi mentő megoldások közé, akkor is megoldás
lehet, ha a kliens gépre telepítünk (értelemszerűen asztali Linux esetén) egy rsnapshotot, amely
például a halt parancs meghívása előt, vagy akár ütemezeten cronból a lokális merevlemezre végez egy mentést. Így ha a felhasználó nem is tartota be a játékszabályokat, nem éri adatvesztés
egy véletlen törlés esetén. Természetesen fzikai hiba ellen ez sem véd, hiszen ugyanazon az eszközön tároltuk a mentést és az éles adatokat. Az ilyen esetek ellen csak a független mentő szerver
kialakítása védhet, ahol minden alaposan mentve és tesztelve is van.
Szerverek esetében pedig érdemes kombinálni a mentéseket. Ha van rá lehetőségünk, akkor egy
teljes gép tönkremenetele esetén nagyban gyorsítja a visszaállítást, ha van egy teljes lemezkép,
amelyet esetleg csak a napi mentéshez kell aktualizálni. Ilyenkor egy arra betanítot ügyeletes is
képes lehet az alap lemezkép visszaállítására, amely órákkal vagy akár napokkal is gyorsabb lehet,
mint egy alaprendszer telepítése, majd arra a rendszer visszaszinkronizálása mentésből. Érdemes
felkészülni, és akár papíralapú dokumentáció formájában a szerver mellet tartani egy boot loader
dokumentációt. Hasznos lehet, mivel tipikusan a boot loader az, amelyet nem használunk nap
mint nap. Nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy az adataink nem sérülnek, de a partíciós tábla
igen. Az üzemeltetők jelentős része ezt soha sem menti, hiszen sok éves tapasztalat alapján nincs
rá szükség, ugyanakkor csak egy egyszerű parancs, és ha gond adódik a táblával, akkor van kiindulási alap. Akár így is:
dd if=/dev/sda of=/mentes/gepemneve-lemezem bs=512 count=1

Helyreállítás a mentés lemezkép alapján:
dd if=/mnt/gepemneve-lemezem of=/dev/sda bs=1 count=64 skip=446 seek=446
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Pull vagy Push?
A felsorolt mentő eszközök jelentős része támogatja lehetőséget ad arra, hogy egy központi
mentő szerverről indítot távoli általában SSH-n keresztüli bejelentkezésen keresztül a mentő
szerver mentsen, illetve azt is, hogy fordítva a kliensek kezdeményezzék a mentést a távoli backup
szerverre. Mind a két megoldás lehet jó és rossz is egyszerre.
Ha képesek vagyunk a mentő szervert fzikailag, hálózatilag és szofveresen teljesen szeparálni,
azaz jól megvédeni, akkor adot esetben jó megoldás lehet, ha a mentő szerver rendelkezik a távoli
szerverekre root vagy azzal egyenértékű jogokkal és így a mentő szerver fogja ütemezeten kezdeményezni a mentéseket. Ebben az esetben viszont mivel az összes éles szerver SSH kulcsát feltettük a mentő szerverre, a mentő szervert ténylegesen extrém módon meg kell védenünk és
bármilyen hozzáférést tiltani.
Ha a másik módszert választjuk, amikor is az éles szervereink jelentkeznek be a mentő szerverre, akkor nem koncentrálódik egy kézben az összes hozzáférés, viszont ebben az esetben az Achilles-sarka a mentésnek az lesz, hogy az éles szerver esetleges kompromitálódása esetén a támadó
el fog „látni” a backup szerver irányába. Ez ellen védekeznünk kell mindenképpen. Erre több jó
megoldás is van. Az egyik ezek közül, ha a mentő szerveren minden éles szervernek elkülönítet
chrootolt (SFTP vagy scponly shell) hozzáférése van. Ekkor a támadó „csak” az éles szervert és annak mentését tudja megsemmisíteni. Ennek kikerülésére, ha ezt a módot választjuk, érdemes a chroot környezetből egy időzítet szkript segítségével minden mentés végeztével a backup
anyagokat elmozgatni egy olyan területre, ahol a chrootolt backup felhasználó – amely az éles
szerver felől jön – nem láthatja már. Sajnos számtalan esetanulmány bizonyítja internet szerte,
hogy ha egyszer ténylegesen betörtek az éles szerverünkre, akkor a legtöbb esetben – célzot támadás esetén mindenképpen– végigmennek az elérhető összes lehetőségen (mentet gépek továbbtámadása) is, így a backup mint egy könnyen felderíthető (cron szkripteket használó)
rendszer, adja magát. Ebből a szemszögből nézve adot esetben jobb megoldás lehet az első változat, amikor a backup szerver kívülről az éles szerverek felől elérhetetlen, csak ő tud kezdeményezni.
Visszaállítási tesztek: Ahogy már említetük mindenképpen legyen egy ütemezet tervünk, mikor melyik mentést teszteljük és állítjuk belőle vissza az adatokat. Ha nincs rá külön fenntartot
gépünk, akkor használjunk virtualizációs környezetet.

Kliensek mentése
Manapság inkább az jellemző, hogy az asztali számítógépek mint egyfajta vékonykliens viselkednek, azaz tárolunk ugyan adatokat rajta, de a munkával összefüggő dolgok vagy egy böngészőben, vagy egy SSH terminálban, vagy egy távoli SMB megosztásra történnek. Ebben az esetben
az alapvető hozzáállás, hogy a klienst 1-2 órán belül ugyanolyanra tudjuk varázsolni, ha tényleg
mindent a szerverre mentetünk. Ez így is van, azonban még így is célszerű menteni a kliensek
/etc/ alati konfgurációs állományait és legalább a /home környezetet. Ha a menteni kívánt kliensek Linux vagy BSD, vagy bármilyen Unix-klón alapúak, akkor szerencsések vagyunk, mert a már
megismert módszerek egyikét alkalmazhatjuk. Azaz ha az asztali számítógép tud SSH kapcsolatot
indítani vagy fogadni, akkor ugyanúgy menthetjük Rsnapshot-tal vagy akár Dirvish-sel is központilag. Ha pedig szeretnénk a felhasználóra bízni (ez általában nem jó ötlet), hogy a saját klien-
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sén mit ment és mit nem (hiszen egy központilag mentet meghajtóra dolgozik amúgy is) akkor
például a mentendő kliensen futathatunk Grsyncet.

Grync112
Ezt a grafkus felületet az rsync meglehetősen bonyolult opcióinak átláthatóbbá tételére hozták
létre. A fejlesztők a leginkább használt funkciókat grafkus formába öntöték. Akár a teljes funkcionalitást könnyen el lehet érni a kiterjesztet nézetben, azonban az igazán hasznos funkciója az,
hogy az 1-2 perc alat egérrel összeállítot beállításokat egy nézet menüben parancs formájában is
lementhetjük. Kezdő rendszergazdáknak ideális a kapcsolók nem teljes ismerete esetén, ugyanis a
tévedést lehet vele minimalizálni. Működtetését szerverek közöt érdemes kombinálni az sshagent113 és az ~/.ssh/config állományba felvet rövid gépnevek felsorolásaival. Például:
Host szervergep
IdentityFile /home/admin/identity-szerver-titkoskulcs
Port 22
Protocol 2
User root
HostName szerver.belsohalo.hu
PasswordAuthentication no

Ezzel az apró SSH-kliens beállítással a Grsync menüjében (vagy akár az rsync parancssorában)
elég a szervergep hivatkozást használni, és máris tudni fogja a többi (például port és kulcs) paramétert. Ha ez kombinálva van az ssh-agent-tel, akkor még jelszót sem fog kérni. Így például akár
automatikus szinkronizálást is megvalósíthatunk.
Asztali gép esetében, ha ugyanúgy be van kapcsolva 0-24 órában, mint egy szerver, akkor használhatjuk a cront időzítésre, ha viszont a munkatársak kikapcsolják a gépeiket távozáskor, akkor
érdemes meglovagolni a megfelelő init szintet, azaz a kikapcsolásnál lefutatot init folyamatba befűzni a mentő szkriptet. Így ha kiadjuk a halt parancsot, vagy megnyomjuk a kikapcsolás gombot,
akkor elsőnek a saját mentő szkriptünk fog lefutni a hátérben. Ezzel késlelteti ugyan a gép kikapcsolását, de így nincs szükség a felhasználó interakciójára, azaz minden kikapcsolásnál le fog
futni az rsnapshot, vagy akár az rsync és menteni fog a távoli szerverre.
1112. http://www.opbyte.it/grsync/
1113. http://en.wikipedia.org/wiki/Ssh-agent
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Windowsos munkaállomások mentése
Ugyanúgy, ahogyan a Linux alapú kliensek estében is lehetőség van lemezkép alapon az egész
lemezterületet menteni, vagy állományonként diferenciált mentést készíteni, gyakorlatilag az MS
világban is léteznek erre remek megoldások, a teljesség igénye nélkül néhány hasznos sciprt:

Robocopy114
Windows Backup VHD image

Adatmegsemmisítés
A mentéshez kapcsolható feladat a nem használt eszközök biztonságos megsemmisítése,
amelyre oly gyakran nem fordítunk egyáltalán fgyelmet. Egy már használaton kívüli szerver merevlemeze, vagy bármilyen adatárolója veszélyforrást 115 jelenthet, ha csak egyszerűen kidobjuk. A
szalagos egységek, merevlemezek, Flash drive-ok jelentik a mentéshez kapcsolódóan a legnagyobb
veszélyt, mivel a régi használaton kívüli egységeket ritkán szokták biztonságosan megsemmisíteni, egyszerűen csak kidobják a szemétbe. Rendszeresen olvasni a hírekben, hogy különböző adatbiztonsággal foglalkozó cégek véletlenszerűen vásárolnak használt komplet PC-ket, vagy csak
adathordozókat, és próba visszaállításokat végeznek. A legtöbb esetben már eleve csak gyors
formázást, vagy még azt sem végeznek az emberek, így az adatok könnyedén visszaállíthatóak. A
szerverek illetve szalagok esetében valamivel bonyolultabb a helyzet, mert komolyabb szaktudás
szükséges a visszaállításhoz például egy RAID eszköz esetén. Érdemes tehát számításba venni,
hogy a kidobásra ítélt eszközök adathordozói veszélyforrást jelenthetnek. Egy remek eszköz a
Wipe116, amely Linux alat az adatok biztonságos felülírását végzi. Azonban erre erőforrást kell
dedikálni, mivel a Wipe folyamat is egy biztonságos törlés esetén akár napokat is igénybe vehet.
Természetesen minden ilyen esetben a leginkább biztonságos megoldás a fzikai megsemmisítés és
a szofveres megsemmisítés kombinálása. De ha erre csak időt fordíthatunk, pénzt nem, akkor legalább az alapos 8-10-szeres Wipe felülírást, azaz a szofveres megsemmisítést válasszuk az adathordozók nagy részénél.

1114. http://en.wikipedia.org/wiki/Robocopy
1115. http://www.wikihow.com/Destroy-a-Hard-Drive
1116. http://wipe.sourceforge.net/
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Rendszerindítás, init,
rendszerkomponensek konfigurálása
(/etc)
A számítógépes rendszerek egyik fontos folyamata az elindításuk. Bár ideális esetben erre egy
szerver teljes életciklusa során csak egyszer lenne szükség, a valóságban ez ritka – a legnagyobb
gondosság ellenére is előfordulhat hardverhiba, áramszünet, újraindítást igénylő szofvermódosítás.
Emiat is fontos, hogy a rendszer indítása teljesen automatikus, kipróbált és bármikor megismételhető legyen – ne egy áramszünet után derüljön ki, hogy nem indul el minden szolgáltatás, vagy
nem töltődik be minden beállítás. Ha még sincs minden rendben, akkor jobb esetben csak nem
működik valami, de rosszabb esetben biztonsági hiányosság keletkezik a rendszerben.
A rendszerindításra úgy is tekinthetünk, hogy egy ismert, a gép bekapcsolását követő, kezdőállapotból jól defniált lépésekkel jut el a kívánt üzemi állapotba.
Napjaink irodai- és kiszolgálógépei bekapcsoláskor alaphelyzetbe állítják a komponenseiket,
majd végrehajtják a rendszer indítását végző szofvert, a BIOS-t vagy az UEFI-t, amelyek elvégzik a szükséges hardverteszteket, felderítik az operációs rendszer betöltésére alkalmas forrásokat, majd a beállítások alapján megkezdik a rendszerbetöltést a megfelelő forrásból
(például merevlemezről, cserélhető médiáról vagy a hálózatról).

A bootloader
Az operációs rendszereket általában merevlemezre (vagy újabban szilárdtestmeghajtóra) telepítik. A BIOS-t használó rendszerek esetében a rendszerbetöltésre kiválasztot lemez elején (master
boot record, MBR) szerepel egy rendszerindító, amely képes megkezdeni az operációs rendszer betöltését. Ez a rendszerbetöltő (bootloader) modern Linux rendszerek esetében általában a GNU
GRUB 2, amely számos összetet tárolási megoldással együtműködve tudja betölteni a megfelelő
rendszermagot, valamint lehetővé tenni a rendszerek közti választást. Régebbi rendszerek a jelentősen eltérő működésű GRUB Legacy (GRUB 1) vagy a LILO bootloadereket használják. A GRUB 2
be tudja tölteni az operációs rendszert különböző RAID-tömbökről és LVM-ről is, valamint számos típusú fájlrendszerről. Beállítása rendszerint a telepítő feladata.
Konfgurációját a /etc/default/grub fájlban szereplő változók és a /etc/grub.d/ könyvtárban szereplő héjprogramok alkotják, amelyeket a update-grub parancs futat, majd kimenetüket a
/boot/grub/grub.cfg fájlba fűzi össze (amely kimenet szintén egy héjprogramot ad, azonban ezt a
GRUB 2 futatja a rendszer betöltésekor). A GRUB 2 telepítésére a grub-install parancs szolgál,
melynek argumentumaként kell megadnunk a telepítésre kijelölt lemezeszközt (például grub-install
/dev/sda).
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Amennyiben nem oldható meg, hogy a rendszerbetöltő olvasni tudja a rendszer gyökérfájlrendszerét, akkor szükség lehet arra is, hogy a kernelt és a bootloader moduljait tartalmazó
/boot/ könyvtár egy külön, egyszerűbben olvasható – például nem titkosítot, a lemez elején
lévő – köteten legyen.
Ha a kernel betöltését a bootloader elvégezte, megkezdődhet az operációs rendszer indításának érdemi része, az init folyamat. Ez sem lehetséges azonban azonnal minden esetben. Ennek
fő oka az, hogy a folyamathoz szükséges az, hogy a gyökérfájlrendszer elérhető legyen a kernel számára. A disztribúciók azonban olyan kerneleket szállítanak, amelyek az összes támogatot hardveren működnek. A mindezekhez szükséges meghajtók memóriában tartása, a
kernelbe történő statikus „beforgatása” azonban nem célszerű, ezért dinamikusan betölthető
kernelmodulokkal oldják meg a széles hardverpaleta támogatását. Ezen modulokat viszont
valahonnan be kell tölteni, amire az initrd, egy az indítás idejére használt, a memóriába tölthető lemezkép a megoldás. Ez a lemezkép tartalmazza a szükséges modulokat, valamint egy
héjprogramot, amely elvégzi a végleges gyökérfájlrendszer csatolását és az ehhez szükséges
feladatokat. Egyéni initramfs képek létrehozására szolgál a széles körben használt dracut keretrendszer.
Hálózatról történő rendszerbetöltésnél is ez a megoldás, azonban ilyenkor az initrd feladata a
hálózat beállítása és a hálózati fájlrendszer csatolása is. A disztribúciók telepítői is gyakran az
initrdben kerülnek megvalósításra.

A GRUB 2 konfgurációjához általában elegendő a /etc/default/grub fájl módosítása, mivel a telepítet kernelekhez és a telepítéskor felfedezet más operációs rendszerekhez automatikusan létrejönnek a bejegyzések. A GRUB_DEFAULT opcióban az alapértelmezet bejegyzés sorszámát vagy
nevét adhatjuk meg; míg a GRUB_CMDLINE_LINUX opcióval kiegészíthetjük a kernelnek átadot paramétereket (például ha gondjaink vannak a konzol megjelenítésével, it adhatjuk meg a nomodeset opciót, amely letiltja a felbontás automatikus állítását). A konfguráció módosítása után adjuk
ki az update-grub parancsot.
Az alapértelmezetől eltérő rendszer indításához a rendszer indítása közben megjelenő menüből
választhatunk a billentyűzetel. A GRUB_TIMEOUT=0 beállítás esetén azonban ez a menü nem jelenik meg, csak akkor, ha a GRUB 2 betöltése pillanatában a shif billentyű le volt nyomva. Amenynyiben a megjelenő menüben nem találunk megfelelő bejegyzést, akkor a képernyőn szereplő
útmutatás alapján módosíthatjuk is a meglévőket. Például a linux kezdetű sor végére init=/bin/basht írva a rendszerszolgáltatások elindítása helyet jelszó megadása nélkül egy parancsértelmezőt indíthatunk.

Init
Miután betöltődöt a kernel és elvégezte a folyamatok indításához szükséges lépéseket, elindul
az init folyamat, amely a felhasználói térben (userspace) futó szolgáltatások indítását és megállítását hajtja végre – ebből adódóan minden folyamat az init leszármazotja.
Az init rendszernek egészen a közelmúltig a SysV117 megvalósítása és a vele kompatibilis megoldások volt a jellemző, azonban főleg a teljesítményével kapcsolatos kifogások miat két új megoldás, az Upstart és a Systemd terjedt el. A rendszerek közöti érdemi választás lehetősége általában
1117. A System V (System Five, röviden SysV) a nyolcvanas évek egyik sikeres UNIX-változata. Fő konkurense a BSD
(Berkeley Sofware Distribution) volt.
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a disztribúció készítőjénél van, így azt kell használnunk, amit az általunk használt disztribúció kínál.

SysV init
A hagyományos SysV initel kompatibilis megoldás található meg a Debian disztribúció aktuális
kiadásában, valamint a beágyazot rendszereken is ez a jellemző. Az újabb init-rendszereket használó terjesztések is igyekeztek lehetővé tenni a SysV inithez készült szolgáltatások használatát
kompatibilitási interfészek biztosításával.
A megoldás központi fogalma a futási szint (runlevel), amely a rendszer egy pillanatnyi jellemzője. Az egyes futási szinteket 0 és 6 közöti egész számokkal, valamint „S” betűvel jelöljük, amely
futási szintek értelmezése az egyes rendszerekben változatos. Általánosságban elmondható, hogy
a „0” jelű speciális futási szint a gép kikapcsolását, a „6” jelű pedig újraindítását jelenti. Az 1-es futási szint általában az egy felhasználós mód, amelyben olyan adminisztratív feladatokat tudunk
végrehajtani, ami a szokásos szolgáltatások futása mellet nem lehetséges vagy célszerűtlen. A 2–5
futási szintek értelmezése nagyobb változatosságot mutat, a 2-es vagy 3-as szint a többfelhasználós, a szolgáltatásokat is tartalmazó futási szint, míg a 4–5-ös egyes rendszereken (például Debian)
a grafkus rendszerrel bővíti a kisebb szintek szolgáltatáshalmazát. Más rendszereken a 2-es szint
jelöli a teljes többfelhasználós módot, míg a nagyobb szinteket nem használják. Az „S” futási szint
szerepe is változó, Debian alat a csak bootoláskor indítandó szolgáltatások helye, más rendszereken nem használják, vagy az egyfelhasználós mód egy szinonimája.
A futási szintek közöt az init paranccsal válthatunk, például a gép újraindításához: init 6. A
rendszer betöltésekor az alapértelmezet futási szintet éri el, amelyet az init konfgurációs fájlja
határoz meg.
Az init működését a /etc/initab fájlban állíthatjuk be. A fájl ketőspontokkal elválasztot mezőkből álló sorai egy-egy szolgáltatást írnak le, és egy rövid szolgáltatásazonosítóból, a szolgáltatás
számára kijelölt futási szintek listájából, az indítás módjából és végül a végrehajtandó parancsból
állnak. Például egy virtuális terminál futatása a 2–5-ös futási szinteken (a respawn mód azt jelenti, hogy a programot kilépése esetén újból kell indítani):
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1

Speciális indítási mód az initdefault, amely az alapértelmezet futási szintet jelöli. Például 3-as
alapértelmezet szintet állít be a következő sor:
is:3:initdefault:

A legtöbb SysV initet használó Linux-disztribúció alat nem kell it az alapértelmezet futási
szinten kívül mást beállítanunk, mivel az alapértelmezet konfguráció egy dinamikusabb megoldást tartalmaz. Az egyes futási szintekhez tartozik egy könyvtár, általában /etc/rc[0-6S].d/ néven,
amelyben init szkriptekre mutató szimbolikus linkek találhatóak.
Az init szkriptek a /etc/init.d/ könyvtárban találhatóak, és szolgáltatások elindítására (start), leállítására (stop), állapotuk lekérdezésére (status), vagy újraindításukra (restart), újratöltésükre (reload) szolgálnak, rendre a megadot argumentummal futatva. Például Debian alat a telepítet, de
jelenleg nem futó Apache webkiszolgálót a /etc/init.d/apache2 start paranccsal indíthatjuk el.
Ezekre az init szkriptekre mutatnak szimbolikus linkek a /etc/rc?.d/ könyvtárakból, kötöt elnevezésekkel. A link első karaktere egy „S” vagy egy „K”, amely azt jelöli, hogy az adot szintre lépve
az adot szolgáltatást indítani (Start), vagy leállítani (Kill) kell. Ezt követi két számjegy, amely az
indítások sorrendjét adja meg – egyes szolgáltatásokat csak akkor lehet elindítani, ha másikak
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már futnak. A link neve a szolgáltatás nevével (ahogy az init szkript szerepel) fejeződik be. Például
a második futási szinten 91.-ként indítandó Apache webkiszolgáló linkje a következő:
/etc/rc2.d/S91apache2 -> ../init.d/apache2 .
Mivel ezeknek a linkeknek a karbantartása is nehézkes, ezt a disztribúciók igyekeznek megkönnyíteni. A Debian az update-rc.d parancsot biztosítja. Egy új szolgáltatás (a példákban: foobar)
bekapcsolásához az alapértelmezet futási szinteken, 20.-ként indítsuk és 80.-ként állítsuk le, futtassuk az update-rc.d foobar defaults 20 80 parancsot. Ha az init szkript elején szerepel egy speciális
formátumú megjegyzés, akkor az alapértelmezet futási szinteket onnan veszi az update-rc.d,
egyébként a 2–5 futási szintekre állít „S” linket.
Egy szolgáltatás tiltásához először töröljük a linkeket ( update-rc.d -f foobar remove), majd vegyük
föl az összes futási szinthez a „K” linket: update-rc.d foobar stop 20 2 3 4 5 ..

Upstart
Az Upstart az Ubuntu, valamint az aktuális CentOS és RHEL disztribúciók alapértelmezet init
rendszere.

Systemd
A systemd a Fedora és az openSUSE disztribúciók alapértelmezet init rendszere.
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Alapszintű hálózati hibakeresés
Az alapszintű hibakezelés részben szereplő jó tanácsot ismételjük el:
Az elejére általánosságban 2 alapszabály:
– olvassuk és próbáljuk meg értelmezni a hibaüzenetet
– nézzük meg a hibanaplókat.
Akkor most mehetünk tovább.

Hálózati problémák
Sajnos általánosságban is, a hálózatal kapcsolatban is elmondható, millióféle hibahelyzet lehet.
Ha „nem-megy-a-hálózat”, annak oka lehet, hogy nincs bedugva a kábel – ellenőrzése az ip paranccsal:
ip link show dev eth0

és ellenőrizzük, nem látjuk-e véletlenül a NO-CARRIER jelzőt. A hiba lehet rosszul beállítot IPcím, nyilván lekérdezni az
ip addr sh dev eth0

paranccsal kell, és az inet kezdetű sorokat ellenőrizzük (ilyen sorokban szerepelnek a gép IPv4-es
címei).
Lehet szimpla routing probléma a hátérben, kérdezzük le.
ip ro sh

Ellenőrizzük az elérni kívánt hálózathoz tartozó bejegyzést. Ha az elérni kívánt hálózatra vonatkozó bejegyzés nincs, akkor ellenőrizzük a default bejegyzést.

getent
Hálózati problémát okozhat névfeloldási hiba, sajnos sokan és sokszor azonnal a névszerverekkel kezdik a dolgot, holot előte van még egy pont – maga a névfeloldást végző keretrendszer (az
NSS) hibás konfgurációja. Tesztelésére teljesen jól használható a getent. Két paramétert vár: melyik adatbázist kell lekérdeznie (felhasználók, csoportok, gépek, stb.) – és mi a lekérdezendő adat.
Azaz ha névfeloldási hibára gyanakszunk, akkor
getent hosts keresett-szerverneve-vagy-cime ; echo $?

Sajnos pl. nem létező szervernév esetén egy hangot nem ad ki magából, csak a 2-s hibastátusz
(ennek értékét írja ki a pontosvessző utáni parancs) segít értelmezni, hogy jelenleg valami nem
stimmel – nem találja a kereset adatot. Azzal együt is javasolt a státszkódot ellenőrizni, hogy ha
van találat, a kapot választ kiírja, tehát a csönd már önmagában gyanús kell legyen. Természetesen ha a getent szerint nem jó a válasz, akkor érdemes megnézni a konfgurációt tartalmazó
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/etc/nsswitch.conf fájlt. Ha ez is jónak látszik, de a konfguráció szerint névszerverhez is kell fordulni (azaz a hosts: kezdetű sorban szerepel a dns kulcsszó), akkor jöhet a /etc/resolv.conf fájl ellenőrzése, s ha látszólag stimmel, csak akkor a DNS-teszt.

nslookup, host, dig
Az eszközök közül idővel mindenki megszokja valamelyiket a kínálatból, de ma még mindig nagyon sokan a már erősen elavultnak számító nslookup parancsot használják. Javasolható helyete a
host, vagy a dig.
Ha gépünk a publikus hálózaton is elérhető névvel/címmel rendelkezik, akkor a külvilág elképzelését a gépünk adatairól könnyedén lekérdezhetjük, ha megjegyzünk 2 publikus névszervert: a
8.8.8.8 és a 8.8.4.4 talán nem feltétlenül javasolható mindennapos használatra, de tesztre szinte biztosan jó:
nslookup keresett-szerver-neve-vagy-cime 8.8.8.8
host keresett-szerver-neve-vagy-cime 8.8.8.8
dig +short keresett-szerver-neve @8.8.8.8
dig +short -x keresett-szerver-cime @8.8.8.8

amíg hálózaton belül keressük a hibát, addig annyit módosítsunk, hogy az utolsó paramétert (ami
egyébként a lekérdezendő névszervert azonosítja) hagyjuk el a parancssorból. Ekkor a fent említet /etc/resolv.conf fájlból veszik elő a lekérdezni kívánt néveszerver adatot.

ping, tcpspray
Gyakran azzal ellenőrzik egy szerver működését, hogy „megpingetik”. A
ping szerverneve-vagy-címe

többek közöt azért jó, mert mellékesen a hálózat „sebességéről” is ad némi információt. Hátulütője, hogy a „nem-pingik” állapotot millió dolog okozhatja. Hálózati sebesség ellenőrzésére publikus netet elérő gép esetén jól ismert a www.speedtest.net oldal tesztje, Nem publikus gép esetén
érdemes a tcpspray nevű tesztelő eszközt igénybe venni. (A túloldalra szükséges egy, általában az
inetd szolgáltatásai közöt engedélyezhető discard, vagy echo TCP szolgáltatást nyújtó eszköz, ennek bekonfgurálásáról se feledkezzünk meg.)

traceroute, tracepath
Elsősorban távoli szerver elérési problémáinak keresésére szokták használni a traceroute, tracepath nevű eszközöket – amelyek kimenetükben többek közöt a csomagok útvonalát adják vissza.
(Bár komolyabb hálózati határvédelem esetén ezek nagy eséllyel nem jutnak el a célig.)
A továbbiakban megemlítésre kerülő programok jó része csökkentet funkcionalitással, vagy
akár sehogy sem működik, ha nem rendszergazda jogosultsággal hajtjuk őket végre, azaz sudo/su
nagy eséllyel szükséges a használatukhoz.
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iptraf, vnstat
Egyszerű, de jól használható forgalommonitorozó eszköz az iptraf. Szerveren előnyös kis erőforrásigénye miat, és hogy csak karakteres felületet ad. (Akinek ez negatívum, az nézze meg az ntopot is.)
Ha pedig összefoglaló hálózati statisztikákat szeretnénk kapni, akkor nézzük meg a vnstatot. Feltérképezi a gépben levő interfészeket, majd folyamatosan adatbázisba gyűjti a forgalmi adatokat,
amiket aztán óránkénti, napi vagy akár havi bontásban kérdezhetünk le tőle.

tcpdump, tshark, Wireshark
Komolyabb hálózati forgalomanalizálásra jól használható (bár viszonylag mélyebb hálózati ismereteket feltételez) a tcpdump nevű program. Kérhetünk tőle a teljes forgalom megjelenítését, de
akár meglehetősen bonyolult feltételeket is megadhatunk, amikkel szűrhetjük amit látni szeretnénk. (Pl. host 192.168.1.42, vagy tcp port 25, mindezeket logikai operátorokkal és zárójelekkel
kombinálva.) Ma egyre kevesebben használják ezt direktben. Helyete elterjedt, hogy tcpdump -w
fájl formában indítják el (ekkor a hálózati forgalmat a paraméterként megadot fájlba menti), majd
pedig valamilyen intelligensebb eszközzel vizsgálják meg a lementet adatot. Jellemzően karakteres felületen ez a tshark, grafkus felületen pedig Wireshark névre hallgató feldolgozószofver. Ez a
két parancs ugyanannak az eszköznek a karakteres és grafkus felületre optimalizált változata, és
amennyiben azonnali forgalomfgyelést szeretnénk, nem szükséges a tcpdump-ot közbeiktatni,
ezek az eszközök is képesek az interfészeken folyó forgalom fgyelésére.

További hibakeresési megoldások
Előfordulhat, hogy egy hálózati alkalmazás az indulása után nem sokkal az „Address already in
use” hibaüzenetel örvendeztet meg minket, és leáll. Ilyen esetekben jó szolgálatot tehet a korábban már említet strace. Indítsuk el újra az alkalmazást az strace által felügyelt módon. Az strace
üzenetei közöt meg fogjuk találni, hogy milyen hálózati erőforrással van baj. Ez lehet akár lokális
(UNIX-domain), akár távoli (Internet-domain) socket. Az strace üzenetei közöt meg kell keresni a
sockethez tartozó paramétert (fájlnevet, vagy portszámot).
bind(3, {sa_family=AF_FILE, path="/tmp/socket"}, 11) = -1 EADDRINUSE (Address
already in use)

Fenti példában egy un. UNIX-domain socket és a hozzá tartozó fálnév,
bind(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(8888),
sin_addr=inet_addr("0.0.0.0")}, 16) = -1 EADDRINUSE (Address already in use)

ebben a példában pedig a 8888-as TCP118 port foglalt.
Ha ez megvan, akkor már csak azt kell megkeresni, ki használja. Ezt megtehetjük a fuser nevű
paranccsal:
1118. Hogy TCP, vagy UDP portról van szó, az ebben a sorban nem látszik, hanem vissza kell követni, hogy a példában
a bind első paramétereként szereplő 3-s számú socket létrehozásakor SOCK_STREAM (tcp) vagy SOCK_DGRAM
(udp) paraméterrel hozták-e létre.
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fuser -n file /tmp/socket
fuser -n tcp 8888
fuser -n udp 514

(A fle az a UNIX-domain socketet jelenti, paramétere a socket neve; az udp/tcp értelemszerűen
UDP, illetve TCP socket, és a hozzá tartozó port paramétert kell megadni. Az utolsó, udp-s példa
csak a teljesség kedvéért szerepel.) A fuser parancs kimenetében egy folyamatazonosítót (PID) találunk:
8888/tcp:

8620

és már csak ki kell deríteni ez milyen folyamat:
ps -fp 8620

A kimenetben megtalálható a problémát okozó alkalmazás, aki azt a hálózati erőforrást használja, amelyik az elindítandó programunk útjában áll. A két lépcsőben használatos fuser + ps helyet
használhatunk több más eszközt is. Használható akár a netstat, vagy az ss nevű programok:
ss -p -l -n -x | fgrep /tmp/socket
netstat -p -l -n -t | fgrep 8888

(a netstat egyéb UNIX-rendszerekből lehet ismerős, az ss Linux-specifkus parancs)
de egy sokkal több mindenre szolgáló eszköz is, ez az lsof:
lsof -i tcp:8888

(Mivel az lsof sokkal több információt ad meg, így kicsit nehezebb értelmezni a kiírt adatokat.)
Még egy apróság. Néha jó lenne, ha egy hálózati kapcsolatot meg tudnánk szüntetni gyorsan,
szabályosan. Meglehetősen hatékony eszköz a tcpkill (valószínűleg a dsnif nevű csomagban fogjuk
megtalálni). Figyeli a -i opcióval megadot hálózati interfész forgalmát, és a tcpdump kapcsán
megtanult kifejezéssel leírható TCP forgalmat szabályosan lezárja.
tcpkill -i eth0 port 8888

Azaz ha biztosak vagyunk abban, hogy márpedig azon a porton nem kellene másnak kommunikálnia, mint a programnak akit épp most szeretnénk elindítani, akkor ezt is megpróbálhatjuk.
Természetesen okozhat hálózati problémákat a rosszul konfgurált tűzfal, ezért érdemes lehet a
tűzfalszabályokat is ellenőrizni:
iptables -t filter -v -n -L

de az első pillanatól szokjuk meg, hogy a -v opciót is adjuk meg, e nélkül meglehetősen fontos intormációk hiányozhatnak a kimenetből. A követező példa nem szűrő, hanem a NAT – azaz címfordítási – tábla szabályait kérdezi le:
iptables -t nat -v -n -L

Sok esetben a „nem elérhető a szerver” jellegű hibajegyek kezelésére, tesztelésére is szükség lehet. Nagyon sok applikációs protokoll119 egyszerű angol nyelvű parancsokkal működik, ezért meglehetősen gyakran használt teszt eszköz a telnet, vagy a ma már egyre több terjesztésben az
alaptelepítésben elérhető nc (netcat) parancs. Használatuk meglehetősen egyszerű:
telnet mailszerver SMTP
nc webszerver 80
1119. Az elektronikus levelezésben használt SMTP, IMAP4 és POP3 protokoll, a webböngészésre szolgáló HTTP ilyen,
de van még pár.
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Alapszintű hálózati hibakeresés
A netcat annyival tud többet, hogy nem csak TCP, hanem akár UDP protokollon keresztül is képes kommunikálni, sőt akár UNIX-domain socket kezelésére is alkalmas, így ma egyre több rendszergazda használja inkább azt. (Ráadásul nem csak hálózati kliens, hanem szerver is tud lenni a -l
opció hatására.) Ezekkel az eszközökkel az ilyen protokollt használó szerverek alapszintű működése könnyedén ellenőrizhető. De mi a helyzet, ha nem HTTP-t, SMTP-t, stb.-t, hanem ezek titkosítot verzióit kell használni? Kézzel senki nem fogja a TLS / SSL-t lejátszani. Erre szolgál a
meglehetősen elterjedt OpenSSL névre hallgató eszköz s_client paraméterrel indítva. A fenti netcat-es példa HTTPS-re lefordítva:
openssl s_client -connect webszerver:443

formában írandó. És az OpenSSL szépen elvégzi a a tanúsítványok ellenőrzését, a kommunikáció
során a szükséges kódolásokat és dekódolásokat.
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IP-multiplexing, Bridge, VLAN, Bonding,
és a hálózatkonfigurálás 3-féle módja
Mivel a további műveletek segítségével viszonylag könnyen teljesen elronthatjuk rendszerünk
hálózati beállításait, ezért javasolt ezeket a parancsokat nem a valódi hálózati interfészt használva
kipróbálni. Ehhez rögtön az elején hozzunk létre egy virtuális hálózati interfészt. A továbbiakat
pedig ezzel a virtuális interfésszel csináljuk meg. (Természetesen ahol a művelethez több interfészre van szükség, ot nem egy, hanem több ilyet fogunk használni.)

Virtuális interfész létrehozása
Létezik egy speciális interfész típus, neve dummy. Ilyen interfész létrehozásához szükséges egy
„dummy” névre hallgató ún. kernel modul (más kérdés, hogy az ilyen típusú interfész létrehozása
a legtöbb terjesztésben automatikusan betölti ezt a modult, így az azonnal rendelkezésre áll). A
virtuális interfész létrehozása:
ip link add name dummy0 type dummy

Innentől kezdve van egy interfészünk, ami nem jó semmire, kivéve, hogy ennek segítségével viszonylag könnyedén ki lehet próbálni a későbbieket. Ezekkel a virtuális interfészekkel szinte mindent meg lehet csinálni, amit a valódiakkal lehet. A továbbiakban feltételezzük, hogy létrehoztunk
egy ilyen dummy-típusú interfészt dummy0 néven, illetve ahol kell, ot továbbiakat is, rendre
dummy1, dummy2, stb néven.

Interfész konfigurálása
Elevenítsük fel az „Egyszerű hálózati konfgurálás” című részben szereplőket. Egy interfész életre keltésének javasolt metódusa (valós interfészeknél az első parancsra nyilván nincs szükség.)
ip
ip
ip
ip

link add name dummy0 type dummy
link set dev dummy0 up
addr add 1.2.3.4/24 broadcast + dev dummy0
route add 1.2.3.0/24 via 172.26.4.2

Megszüntetni egy interfészt pedig a létrehozása:
ip link add name dummy1 ty dummy

után a:
ip link del dev dummy1

paranccsal lehet.
(Interfész létrehozása az elavultnak minősítet módszerrel:
ifconfig dummy0 1.2.3.4 netmask 255.255.255.0 up
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route add -net 1.2.3.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.26.4.2

Azaz ifconfg + route parancspáros.)

Pont-pont kapcsolat létrehozása
Időnként szükségünk lehet nem csak hagyományos, ún. „broadcast” típusú interfészre, hanem
pont-pont típusú kapcsolatra. Ezt kicsit másként kell konfgurálni, azaz a
ip address add 1.2.3.4/24 broadcast 1.2.3.255 dev dummy0

helyet pont-pont típusú kapcsolatot az
ip address add 1.2.3.4/32 peer 1.2.3.5 dev dummy0

paranccsal lehet beállítani.

Statisztika és részletesebb információk
lekérdezése
Az interfészek paramétereinek részletes (-detail) lekérdezése
ip -d link show

Az interfész forgalmi statisztika (-statistics) a
ip -s link list eth0

paranccsal kédezhető le. Ha az opciót megketőzzük, részletesebb statisztikát kapunk:
ip -s -s link list eth0

Egy interfész átnevezése (a biztonság kedvéért állítsuk vissza :-)):
ip link set dev dummy0 name eth10
ip link set dev eth10 name dummy0

Különböző hálózati objektumok (interfészek, interfészcímek, útválasztó bejegyzések) fgyelése
ip monitor link | address | route | l | a | r

(Könnyű elrontani, mert az „m” rövidítés a „multicast-address”-t jelenti, szóval legalább „mo”
vagy „mon” formában rövidítsük.)

Több IP-cím egy interfészen (IP-multiplexing/IPaliasing)
Rendszeresen előforduló igény, hogy egy hálózati interfészhez több hálózati címet rendeljünk.
Ennek javasolt módja a
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ip addr add 2.3.4.5/24 broadcast + dev dummy0

parancs használata. Természetesen akár ez a „második”, akár bármelyik másik bekonfgurált IPcím ugyanúgy szüntethető meg:
ip addr del 3.4.5.6/24 dev dummy0

Van két alternatív megoldás:
ip addr del dev dummy0

az interfészhez tartozó címlista első elemét törli, míg az
ip addr flush dev dummy0

minden címet töröl a paraméterként megadot interfészről.
Interfészekhez több IP-cím hozzárendelés az elavult megoldás szerint, egy virtuális ún. alias interfész létrehozásán alapult. Ez a virtuális interfész úgy jön létre, hogy a fzikai interfész nevéhez
hozzáragasztunk egy ketőspontot, és egy egész számot – jellemzően eggyel indítva a számozást,
és ezt az alias interfészt konfguráljuk fel:
ifconfig dummy0:1 2.3.4.5 netmask 255.255.255.0
ifconfig dummy0:2 3.4.5.6 netmask 255.255.255.0

Elvenni egy ily módon hozzáadot címet úgy kell, hogy az adot virtuális interfészt „down” állapotba kapcsoljuk:
ifconfig dummy0:1 down

Arra vigyázzunk, hogy ha a „szülő” interfészt kapcsoljuk le, akkor az alias interfészek és a szülő
interfész is látszólag eltűnnek – azaz az ifconfg kimenetében már nem látszanak – de az ip parancsnál igen :-). Viszont a szülő interfész visszakapcsolásakor visszajönnek az aliasok is. Ha viszont az alias interfészt kapcsoljuk „down” állapotba, akkor valóban eltűnik a cím – mind az ip,
mind az ifconfig kimenetéből, sőt, később már „up” állapotba se tehetjük, csak ha újrakonfguráljuk.
Ezen kívül az a furcsa helyzet állt elő, hogy ha plusz IP-címet rakok egy interfészre a régi módon
(ifconfg paranccsal beállítva az alias interfészt), akkor ha az ifconfig paranccsal kérdezem le, akkor
önálló interfészekként látszanak, az ip parancsban pedig egyszerűen látszik, hogy az eredeti interfésznek több címe van. Viszont ha a ma javasolható ip paranccsal adok több címet egy interfészhez, akkor ezeket a címeket már nem látjuk az ifconfig listájában. Ennel elkerülése érdekében egy
apró trükk:
ip addr add 3.4.5.6/24 brd + dev dummy0 label dummy0:1

Azaz ha plusz IP-címeket adunk egy interfészhez, akkor a második, harmadik, stb IP-cím hozzáadásakor adjunk meg egy plusz „label” paramétert is egy alias interfész-szerű „névvel”, és máris
mind az ip, mind az ifconfig paranccsal látható és kezelhető lesz.

VLAN létrehozása
Sok helyen szükséges virtuális hálózatokat, ún. VLAN-okat használni. Az egy VLAN-ba tartozó
gépek egymással tudnak kommunikálni, de a különböző VLAN-ok közöti kapcsolathoz már útválasztó szükséges. Az egyes VLAN-okat ún. VLAN-id azonosítja, és valamilyen már létező interfészből csinálunk VLAN-interfészt. Miután létrehoztuk ezt az interfészt, a folytatásban a hálózat
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további konfgurálása során a valódi interfész (pl. eth0) helyet erre a VLAN-interfészre kell hivatkozni.
VLAN-ba konfgurálás javasolt módja:
ip link add link dummy0 name dummy0.42 type vlan id 42

(A valóságban nyilván nem a dummy0-ból, hanem pl. az eth0-ból, azaz a link dummy0 helyet
link eth0 kell szerepeljen.) A végeredmény az ip parancs kimenetében dummy0.42@dummy0 -ként
látszik de hivatkozni dummy0.42-ként kell rá (az ifconfg kimenetében dummy0.42-ként is látszik).
Ha pedig kihagyjuk a „name dummy0.42” paramétert, akkor vlan0@dummy0 (azaz vlan0) lesz a
neve (és ugyanúgy nem kell a hivatkozásnál a @dummy0 része az interfész nevének).
VLAN-interfész jellemzőinek lekérdezésére az
ip -d link show dummy0.42

parancs javasolható, a „-d” kell a VLAN-id megjelenítéséhez (ez nyilván akkor fontos, ha nem a
fenti módon nevezzük el az interfészt). Megszüntetni pedig a szokásos:
ip link del dev

dummy0.42

paranccsal kell.
VLAN elavult módszerrel konfgurálása pedig egy ún. vconfig nevú paranccsal történik.
vconfig add dummy0 42

Az eredmény a dummy0.42 interfész. Megszüntetni ugyanezen parancs „rem” (azaz remove) paraméterével lehet:
vconfig rem dummy0.42

Mivel a vconfg nem tesz lehetőséget a VLAN-interfész nevének kiválasztására, hanem gyárilag
ilyen neveket használ, remélhetőleg így már érthető, hogy miért ugyanazt a konvenciót követük
mi is az ip parancs használatakor. (Természetesen VLAN esetén is felcserélhető egymással a javasolt, illetve az elavult módszer.)
BOND / Link Aggregate / Fast Etherchannel
Hálózati terhelés elosztásra, vagy épp redundancia előállítására szokták elsősorban használni az
ún. BOND, vagy aggregált interfészeket. Ilyenkor több valódi interfészt kapcsolunk össze. Az aggregált interfészek használatához (hasonlóan a dummy interfészhez) egy kernel modul betöltésére
van szükség. A modul betöltésekor adhatjuk meg, hogy a sokféle (szabványos és nem annyira
szabványos) bond-módból melyiket akarjuk használni 120: :
modprobe bonding mode=1 miimon=500

A mode= paraméter állításával szabályozható, hogy pontosan milyen módon működő aggragált
interfészt akarunk létrehozni, pl a mode=0 az ugynevezet balance-rr – azaz Round Robin elven
forgalmaz az így létejöt virtuális interfészen. Fenti parancs eredményeként létrejön egy activebackup módú, 500 ms timeout-ot használó bond0 interfész (azaz ameddig az elsődleges – primary
– interfész él, addig azon forgalmaz, ha az megszűnik működni, akkor fél másodpercen belül észreveszi, és átvált a második – secondary – interfészre; ha az elsődleges visszatér, akkor visszakapcsol annak a haszálatára). (A bond0 interfész az ún. master szerepet játssza.)
Ha tehát készen van a bond0, akkor a konfgurálás:
ip link set dev dummy0 master bond0
1120. részletesebb leírásért érdemes elolvasni pl. a Linux Ethernet Bonding Driver HOWTO nevű dokumentumot
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ip link set dev dummy1 master bond0
ip add addr dev bond0 1.2.3.4/32
ip link set dev bond0 up

(Ehhez természetesen kell egy másik, dummy1 nevű interfész is.)
Kivenni valamely alárendelt (slave) interfészt:
ip link set dev dummy1 nomaster

paranccsal lehet, illetve az egész interfész eltávolításához mindegyik slave-et szedjük ki, konfguráljuk le, majd dobjuk el az interfészt:
ip link set dev dummy0 nomaster
ip link set dev bond0 down
ip link del dev bond0

A létrejöt bond0 interfész a továbbiakban konfgurálható:
ip addr add 1.2.3.4 dev bond0

Az elavultnak minősítet módszerhez egy ún. ifenslave nevű parancsra van szükség:
ifenslave bond0 dummy0 dummy1

Az elsőként megadot slave eszköz lesz a primary. A bonding megszüntetése ugyanezzel a paranccsal:
ifenslave -d bond0 dummy1 dummy0

Az érdekesség kedvéért megmutatuk egy harmadik eszközt is. (Mint egy linuxos zenebohóc:
„van másik”) Ez a módszer, az ún. sysfs fájlrendszeren keresztül piszkálja a bonding eszközt. Létrehozzuk a fő (master eszközt)
echo +bond0 > /sys/class/net/bonding_masters

Majd konfguráljuk:
ip link set dev bond0 up
echo +dummy0 /sys/class/net/bond0/bonding/slaves
echo +dummy1 /sys/class/net/bond0/bonding/slaves

Eltávolítani egy slave eszközt:
echo -dummy1 /sys/class/net/bond0/bonding/slaves

Természetesen az egészet it is úgy kell, hogy szépen lépésenként lebontjuk:
echo -dummy0 /sys/class/net/bond0/bonding/slaves
echo -bond0 /sys/class/net/bonding_masters

Ethernet Bridge
Időnként szükség lehet ún. Ethernet bridge létrehozására. A javasolt módszer:
ip link add name br0 type bridge
ip link set dev dummy0 master br0
ip link set dev dummy1 master br1
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Ebben az esetben a bridge típusú virtuális interfész lesz a master, és a bridge-t alkotó fzikai interfészek a slave interfészek. Kivenni egy interfészt, illetve megszüntetni magát a bridge-et ugyanúgy kell, mint a bonding interfésznél kellet:
ip link set dev dummy1 nomaster
ip link set dev dummy0 nomaster
ip link del dev br0

Ehhez is tartozik elavult módszer, a parancs neve brctl. A fenti br0 létrehozása:
brctl addbr br0
brctl addif br0 dummy0
brctl addif br0 dummy1

Jellemzőinek lekérdezése:
brctl show br0

Megszüntetése pedig:
brctl delif br0 dummy1
brctl delif br0 dummy0
brctl delbr br0

TUN/TAP virtuális interfész
Főleg különböző VPN, és egyéb tunneling megoldások használják az ún. tun/tap interfészeket.
(Pl. az OpenVPN, de akár a jól ismert OpenSSH is tud teljes tunnelinget.) Az első ún. virtuális
Ethernet, míg a második virtuális IP interfész, mindkét esetben pont-pont kapcsolathoz. A konfguráláshoz javasolt módszer it is az ip parancs. (Hátulütője a dolognak, hogy nem minden terjesztésben van annyira új iproute-csomag, ami ismeri ezt a funkciót.) Létrehozni a virtuális interfészt:
ip tuntap add dev tun0 mode tun
ip tuntap add dev tap0 mode tap

paranccsal lehet. Megszüntetni pedig vagy
ip tuntap del dev tun0 mode tun

paranccsal. Nehezítő tényező ennél formánál, hogy ha lekérdezzük az interfészek részletes információit:
ip -d l sh dev tun0
15: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 500
link/none
tun
ip -d l sh dev tap0
14: tap0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 500
link/ether 4e:c4:3d:28:5a:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
tun

akkor az ip parancs mindkét interfészt tun módúnak mutatja, viszont ha ezek alapján próbáljuk
törölni, akkor hibaüzenetet kapunk
ip tuntap del dev tap0 mode tun
ioctl(TUNSETIFF): Invalid argument
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Két lehetőségünk marad. Vagy észrevesszük, hogy a tap0 interfésznél (ez ugye a virtuális
Ethernet) látszik MAC-cím – ot a link/ether sor, míg a tun0-nál (ez pedig az IP-interfész) e helyet
link/none szerepel. Ha ezt meg tudjuk jegyezni, akkor már nem is kell a -d opció. Ha ezt nem tudjuk megjegyezni, vagy eleve szeretjük a könnyebb megoldást, akkor nem az erre felkészítet ip tuntap del parancsot használjuk, hanem a hagyományos interfész-törlő módszert:
ip link del dev tap0

Ugyanis ilyenkor nem foglalkozik a rendszer a mód paraméterrel.
Ha rendszerünkben az iproute csomag nem eléggé új, akkor sajnos valamilyen extra csomagot
kell letöltenünk, amelyben esetleg találhatunk eszközt a tun/tap interfész létrehozásához. Talán
leginkább az OpenVPN csomag javasolható (eddig még csak komolyabb méretű, több függőséggel
rendelkező olyan eszközt találtunk, amiben van valamilyen segédprogram ehhez a funkcióhoz).
Az OpenVPN telepítése után az interfészek kezelése. Létrehozás:
openvpn --mktun --dev tun0
openvpn --mktun --dev tap0

Törlés:
openvpn --rmtun --dev tun0
openvpn --rmtun --dev tap0

(Bár az ip link del … parancs ekkor ishasználható.) Mint sejthető, a megadot név függvényében
jön létre TUN, illetve TAP típusú interfészünk.
Hasonlóan az alap hálózati részben megfogalmazothoz, most is érvényes, hogy ezen parancsok
hatása legkésőbb a gép újraindulásakor elveszik, azaz az ot leírtak most is érvényesek. Ha szükséges ezeket a speciális hálózati eszközöket mindig használni, akkor az abban a fejezetben emlegetet konfgurációs fájlok megfelelő kitöltése a megoldás. (Sajnos néhány terjesztésben ezek
némelyikére nincsenek eszközök, azaz rossz esetben marad valamilyen, a fenti parancsokat tartalmazó, kézzel létrehozot parancsfájlnak a rendszerindításba történő beerőszakolása.)
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Sávszélesség szabályozás
Sávszélesség. A Wikipédia szerint: egy digitális kapcsolaton adot idő alat átvihető adat menynyisége. Gyakran bitsebességnek is nevezik. Mértékegysége a bit/sec vagy byte/sec, ami az másodpercenként átvihető bitek vagy byte-ok számát adja meg. Napjainkban a hálózatok
sebességének növekedése miat a kbit/sec vagy inkább a Mbit/sec az elterjedt. Sávszélesség. Ma, a
hálózatok korában már majd mindenkinek van, de senkinek nincs elég (minden sávszélességet ki
lehet tölteni, mint ahogy tárhelyből sincs soha túl sok). Akinek kevés van, az jól szeretne gazdálkodni vele, akinek sok van, az szeretné okosan elosztani. Hogyan lehet ezt egyszerűen megoldani?
Erről szól ez a fejezet.

Hálózati kapcsolatok
Kezdetben volt a telefonos hálózat. Akkoriban a kiválasztotak modemeket használtak, amelyet
az egyszerű népek csak csodálhatak. Ebben az időben a sebesség még csak 2400 bit/sec, de ez elsősorban a telefonrendszerek rossz minőségének volt köszönhető. Kalandos idők voltak. Ahogy
javultak a vonalak, a modemekkel akár 56\,kbit/sec sebességet is el lehetet érni -- ilyen kapcsolatokat még ma is lehet találni ot, ahol a telefonközpontok vagy a kábeltévé hálózatok nincsenek
megfelelően kiépítve. A modemek le- és feltöltési sebessége általában megegyezik (az 56k-s modem esetén 33.6k a feltöltési sebesség), a modem típusától függően vagy párhuzamos a fel- és a letöltés (full-duplex), akár a beszéd a telefonvonalon, vagy egyszerre csak az egyik fél küldhet
adatot (half-duplex), mint a CB rádió esetében. Előkerült egy nagyon fontos fogalompár: a fel- és
letöltés. Később meglátjuk, hogy ezek a fogalmak nagyon fontosak a további történetünk szempontjából, ezért beszéljünk egy kicsit róluk.
Valamiért az kép alakult ki az emberek fejében, hogy a kliensszámítógép fzikailag és virtuálisan
alacsonyabb szinten helyezkedik el, mint a szerver. Ezért letöltésnek hívják, amikor a szerver adatot küld a kliensnek (például egy munkaállomásnak), és feltöltésnek ha a kliens továbbít adatot a
szervernek. Gyakran hallhatjuk például, hogy letöltötem egy remek albumot az internetről, vagy
hogy feltöltötem az új weblapomat a szerverre. A sávszélesség-menedzsment szempontjából a két
irány egészen más tulajdonságokkal bír, de erről majd később.
Az analóg modemet szerencsére lassan már mindenhol le lehet vinni a pincébe, mert végre elérkezet a digitális kor. Nálunk a modem után a leginkább elterjedt technológia az ISDN (Integrated
Services Digital Network), amely lényegesen nagyobb sávszélességet tesz lehetővé (kb. 128,kbit/s,
ha mind a két csatornát használják), de a telefonszámlája miat anyagilag nem túl barátságos,
ezért nem is szeretjük. Jelenleg leginkább az ADSL, WLAN és kábelnet megoldásokat kedvelik a
felhasználók. Az ADSL (Asymmetric Digital Subsciber Line) ma már nagyon sok helyen hozzáférhető (igaz, főleg a városokban), a sávszélessége nagyon jó: jelenleg nálunk legfeljebb 4 Mbit/s le,
512,kbit/s fel. It már látszik, hogy miért emeltük ki korábban a le és feltöltés különbségét. De ez
csak a kezdet. Az egyszerű emberek, akik nem üzemeltetnek webszervert az othoni számítógépükön, lényegesen többet töltenek le, mint fel, ezért ez a megoldás nekik tökéletesen megfelel.
Annyi gond van vele, hogy ha a felfelé irányuló csatorna bedugul, akkor bizony lefelé se nagyon
tudnak haladni az adatok. Ennek okáról később, a protokollok tárgyalásánál írunk.
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A WLAN és a kábelnet technikailag nagy sávszélességű, szimmetrikus adatátvitelt tesz lehetővé,
de általában it is korlátozzák a feltöltési sebességet. Ennek az az oka, hogy a szolgáltatók nem
vesznek felesleges sávszélességet, ezért nem szeretnék, ha a felhasználók othon hobbiszervereket
üzemeltetnének.
Szinte minden kapcsolatfajtánál előfordulhat, hogy ha bizonyos forgalmak túlzotan rátelepszenek a sávszélességre, akkor mások nem tudnak kényelmesen működni. Gyakori eset, mikor néhány nagyobb letöltés (mert kijöt az új Debian stabil, és azonnal le kell tölteni a CD-ket) annyira
leterheli a vonalat, hogy az internetes telefon nem működik megfelelően. It válasszuk szét a hálózati forgalmat két típusra. Az interaktív forgalom általában kicsi, de azonnal továbbítani kell.
Ilyenek a már említet IP telefon és videó, az interaktív távoli hozzáférési módszerek (telnet, ssh,
vnc…), a csevegő alkalmazások (IRC, webchat, ICQ stb.) és végül is ide sorolható a kisebb weboldalak átvitele is. Ez esetekben nagyon fontos az adatok azonnali átvitele, mert egyébként szaggat
a hang, nem jönnek le a lapok és az nem jó. A hálózati forgalmak másik típusa a tömeges adatok
átvitele (bulk transfer), ahol az azonnaliság nem annyira fontos szempont. Ilyenek a nagyobb letöltések (web és fp egyaránt), a levelek küldése és fogadása, rendszerfrissítés és így tovább. Meg
kell ismerkednünk két új fogalommal: ezek a throughput és a látencia (latency). A throughput a
vonal átviteli sebessége, a látencia pedig a vonal késleltetése.
Az interaktív forgalmakat érdemes lenne egy külön, kicsi VIP csatornán átvinni, ahol a késleltetést igyekeznénk minimalizálni, míg a masszív adatátvitelnél olyan csatorna kellene, ahol az átvitelt maximalizálnánk. De nekünk csak egy vonalunk van, az is bizonyos korlátokkal rendelkezik
technológiai sajátosságai miat. Hogyan lehet mégis használható kompromisszumos megoldást
kialakítani? Lássuk!

Protokollok
A továbbiak megértéséhez sajnos le kell szállnunk bit szintre, és meg kell vizsgálnunk az interneten leggyakrabban használt protokollok sajátosságait. Aki viszolyog a hexa editoroktól, annak
javasoljuk, hogy a következő bekezdés elolvasása után ugorjon a következő fejezetre.
Vezetői összefoglaló a protokollokról : az IP protokoll adatok átvitelére való számítógépek közöt, egy forrás- és egy célcím található benne. Ezek az ún. IP címek azonosítják a számítógépeket
az interneten. Az IP protokoll nem csinál mást, mint a hátán cipel más protokollokat a címzeteknek és vissza; leggyakrabban TCP és UDP protokollokat szállít. Amik valójában nem is tudják,
hogy honnan, hová mennek, csak annyit, hogy ha célhoz értek, akkor melyik szolgáltatásnak vannak címezve. A szolgáltatásokat ezekben a protokollokban a portok címzik meg. Az UDP sajátossága, hogy nagy megbízhatóságú, helyi hálózatokra tervezték (akkoriban az Internet és elődei még
igen komoly csomagveszteséggel működtek), és mivel nemigen számítotak csomagvesztésre,
ezért az UDP protokoll nem nyugtázza a vételt. A feladó elküldi a csomagot, aztán erősen hisz
abban, hogy a másik oldal megkapta. Nincs visszajelzés. Az UDP-t ma már az interneten is használják olyan protokollok hordozójaként (mert ő is csak szállító, mint az IP), ahol nagyon fontos a
sebesség, de nem számít, ha egy-egy csomag elvész. Jó példa erre a VoIP, azaz az internetes telefon, azon része, mely a beszédet szállítja. Pompás hibajavító mechanizmusai miat egy-egy csomag
elvesztését a felhasználók nem is hallják meg, a késleltetése viszont igen kellemetlenné teszi a beszélgetést. A TCP olyan mechanizmusokat tartalmaz, melyek kötelezővé teszik a csomagok ellenőrzését és nyugtázását, így a TCP protokollt használó alkalmazások (igen, ő is kizárólag szállít)
biztosak lehetnek benne, hogy minden elküldöt csomag célhoz ér. Ennek érdekében a TCP szükség esetén újraküld csomagokat, ha a túloldal nem igazolja vissza őket adot időn belül. Ezzel pár114
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huzamosan szükség esetén lassítja a csomagok feladási sebességét, hogy ne árassza el a lassabb
vevőt. Ez az a tulajdonság, amit a továbbiak megértéséhez meg kellet ismerni. Most szépen elköszönünk a kényelmesebbektől, és leszállunk a protokollok bugyraiba.

Az ICMP és UDP fontosabb jellemzői
A számítógépek kommunikációja nagyon hasonlít az emberi beszédre. A nyelv, amit beszélnek,
a protokoll. Sokféle felhasználásra az idők folyamán nagyon sok különböző protokoll alakult ki,
minket most leginkább az interneten leginkább használt IP, ICMP, UDP, és különösen a TCP érdekel. Az IP-ről fent már leírtuk, amit most tudni érdemes, térjünk rá az ICMP-re. Az ICMP (Internet
Control Message Protocol), ahogy a neve is mutatja, az internetes forgalom irányításában segít.
Sok feladata van, minket csak egyetlen része érdekel: a Source Qench üzenet. Ennek feladata,
hogy közölje az adóval: a vevő nem képes olyan gyorsan venni az adatokat, ahogy ő küldi. Nézzünk egy egyszerű példát: van egy nagyon nagyon gyors szerver, akitől egy gyenge kliens elkezd
letölteni valami nagyot. A szerver elkezdi szórni az adatokat, de szegény gyenge kliens nem tudja
olyan gyorsan eltárolni az adatokat, ahogy kapja őket. Ilyen esetben küld vissza a kliens IP stackje egy Source Qench ICMP üzenetet. Erre az adó szépen lecsökkenti a cwnd (lásd TCP protokoll
leírás) értékét egy szegmensnyire, és újra kezdődik a slow start. Erről bővebben a TCP protokoll
tárgyalásánál. Korábban a kapcsolat útjában lévő router-ek is küldhetek ilyen csomagot, de az
aktuális RFC-k szerint már csak a cél küldhet. Az ECN (Explicit Congestion Notifcation) megjelenése óta a Source Qench jelentősége lassan visszaszorul.
Most ejtsünk szót kicsit bővebben az UDP (User Datagram Protocol) protokollról. Az UDP kapcsolatmentes protokoll, nincs kapcsolatfelépítés és -bontás. Az elküldöt csomagok mindenképpen
átmennek a csatornán, így a masszív UDP forgalom vevő oldalon nem szabályozható vissza, erre
egész egyszerűen nincs semmilyen módszere a vevőnek. Mindez addig teljesen rendben is volt,
amíg az interneten csak segédprotokollnak használták az UDP-t. Ilyen felhasználás a domain vagy
az ntp. Ma azonban egyre nagyobb teret hódít a VoIP, ahol a csatorna felépítése és a kapcsolat jellemzőinek egyeztetése TCP-n zajlik, de a hang és kép átvitele UDP-n, ezzel komoly fejtörést okozva a sávszélességet szabályozni vágyóknak. Kijelenthető: ha UDP protokollon nagy mennyiségű
adatal eltömik a bejövő csatornánkat, akkor szépen elmehetünk teázni, mert annak csak akkor
szakad vége, ha a küldő akarja. Van azért egy megoldás, ha nem is túl egyszerű, de erről majd később. Most menjünk rá a nagy vadra: a TCP-re.

A TCP jellemzői
Ma a TCP (Transmission Control Protocol) végzi az internet adatovábbításának az oroszlán részét -- és szerencsére nagyon okos. A TCP kapcsolat alapú protokoll, ügyel a csomagvesztés elkerülésére, a helyes sorrendre és az ismétlődés mentességre.
A protokoll működési mechanizmusai igen összetetek, vaskos kötetek szólnak róla, a sávszélesség szabályzásának szempontjából minket azonban csak néhány dolog érdekel. A TCP egyik legfontosabb fogalma az ablak, mely ketős célt szolgál. Az egyik feladata az újraadás szabályozása,
ez minket most kevésbé érdekel, a másik viszont némi forgalom szabályzás: az ablak a csatornára
egyszerre kiküldhető még nem nyugtázot csomagok méretét adja meg. Ha a küldő minden csomagra egyenként megvárná a nyugtát, az adatátvitel nagyon lassú lenne. Az adó ablakában már
elküldöt, de még nyugtára váró, valamint még el nem küldöt csomagok vannak. Amint a vevő
nyugtáz egy csomagot, azt az adó kiveszi az ablakból, ahová ezután újabb küldendő adatok kerülnek. Ha a vevő nem növeli megfelelő sebességgel az ablakot, akkor csökkentheti méretét. Ezzel a
kliens szabályozhatja az adási sebességet, hiszen ha az ablak méretét nullára csökkenti, akkor az
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adó csak akkor adhat újabb csomagot, ha nyugtát kapot az előzőről. Így tehát megvalósítható a
nagy álom: a bejövő kapcsolatok sávszélessége szabályozható. Ezzel csak annyi gond van, hogy a
hálózaton más rendszerek is vannak, így ez néha nem elegendő.
A kommunikációban nagyon fontos timeout-ok megadásakor fontos szerepe van az un. RTTnek (round trip time), azaz a vonal késleltetésének. A TCP stack-ek ezt folyamatosan mérik a kapcsolat alat. Amennyiben pl. egy nyugtát késleltetünk, úgy befolyásoljuk az RTT-t is.
A TCP protokoll egy hasznos eszközt ad a kommunikáció hálózati terheléshez igazításához: ez a
slow start algoritmus. Az algoritmus lényege, hogy a normál ablak mellet bevezeti a torlódási ablak (congestion window) fogalmát, Az adási jog a normál és a torlódási ablak méretének minimumától függ. A kapcsolat felépítése után a cwnd értéke egy lesz, amit minden csomag
veszteségmentes átvitele után megdupláz az IP stack. Az exponenciális növekedés hatására a kapcsolat gyorsan eléri a maximális sebességét, így a slow start hatására a két rendszer kommunikációja lassan indul, és a vevő, illetve a csatorna lehetőségei szerinti szinten megállítja az adási
sebességet. Ez azonban még mindig kevés a torlódás elkerüléséhez, ezért a slow start algoritmust
kiegészíti a torlódás elkerülési (congestion avoidance) algoritmus. Az algoritmus lényege, hogy a
mai nagy megbízhatóságú hálózatokon a csomagok elvesztése egészen biztosan a torlódás jele
lesz, így az algoritmus bevezet egy ssthresh nevű változót, amely két lehetséges működési mód
közti váltásra szolgál. Amennyiben az ssthresh kisebb, mint a cwnd, akkor slow start fog indulni,
ellenkező esetben a nyugták hatására a cwnd-t csak 1/cwnd értékkel fogja növelni. Amikor újraadásra kerül sor, akkor az ssthresh változót beállítja az aktuálisan hasznát ablak (a cwdn és a normál ablak minimuma) felére. Ha timeout történt, akkor a cwnd-t visszaállítja egyre, és újra
kezdődik a slow start. Eddig a csomag eldobásával és az ablak méretének csökkentésével jelezhette a vevő az adónak, hogy lassítson. Újabban van azonban erre jobb mód is: az explicit congestion
notifcation.
A tcp újraadás bemutatásakor láthatuk, hogy miként kezelhető a torlódás. Azonban több protokoll is létezik, ahol a csomagvesztés miat megnövő késleltetés nagyon zavaró lehet. Ezt a hátrányt könnyen meg lehetne szüntetni, ha a router-ek túl hosszú adási sor esetén nem egyszerűen
eldobnák a csomagot, hanem torlódási jelzést tudnának küldeni. E célra dolgozták ki az ECN-t,
melynek megvalósítása nem csak a TCP protokollhoz kötöt, bármilyen protokoll kiegészíthető
vele. A protokoll egy része az IP, míg másik része a TCP rétegben helyezkedik el. Az IP rétegben a
kommunikáció az IP fejléc két bitjén át zajlik, erre a difserv mező melleti két, eddig nem használt
bitjét jelölték ki. Az előző ECN leírás it két külön bitről szólt, a végleges szabvány azonban a két
bitet egyben kezeli, az így kapot értéket ecn codepoint-nak hívják. A 00 érték azt mutatja, hogy a
csomag feladója nem ismeri az ECN-t, vagy nem akarja azt használni. A 01 az ECT(1), míg az 10 az
ECT(0) codepoint. Az 11 codepoint jelentése CE (Congestion Experienced). Amennyiben egy router olyan csomagot vesz, amely az ECT(0) vagy ECT(1) codepoint-ot tartalmazza és torlódást érzékel, úgy átállítja a CE codepoint-ra.
Azonban így csak a túloldalt sikerült értesíteni, ezt az infót még vissza kell jutatni megbízhatóan a feladónak. Mindez azért fontos, hogy az újraadási policy-t ennek megfelelően szabályozhassák. A szabályzás elősegítésére a TCP fejlécben bevezetek két új fag-et: ECE (ECN Echo),
valamint a CWR (Congestion Window Reduced). Amikor valamely oldal olyan TCP csomagot
vesz, amely CE codepoint-ot tartalmaz az IP fejlécben, úgy a nyugtában beállítja az ECE TCP faget. A túloldal ezt olyan módon nyugtázhatja, hogy a következő csomagjában a CWR TCP fag szerepel. Az ECN jelzések csak olyan kapcsolatoknál használhatóak, ahol már az elején megállapodtak az ECN használatáról. Ez úgy történik, hogy a kapcsolatot felépítő oldal a SYN-es
csomagjában az ECE és a CWR bitet is beállítja (ECN-setup SYN packet). Amennyiben a túloldal
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szintén ismeri és használni szeretné az ECN-t, úgy a ECE bitet magasra, a CWR bitet pedig alacsonyra állítja (ezt hívjuk ECN-setup SYN-ACK packet-nek).

A legfontosabb hálózati protokollok sávszélesség jellemzői
HTTP, HTTPS Az interneten leggyakrabban használt protokollok, a webszerverek és kliensek közti kommunikációra és bizonyos esetekben más forgalmakra is
(pl. bizonyos esetekben a Skype is használja). TCP szállítja, így kifelé és
befelé is jól kontrollálható. Jellemzően kis kifelé és a felhasználástól függően akár hatalmas befelé irányuló forgalmat okoz. Ha web alapú levelező rendszereken csatolt állományokat töltünk fel, vagy valamilyen jelentősebb méretű form-on megnyomjuk a megfelelő gombot, akkor a kifelé
irányuló adatmennyiség is jelentős lehet. Általában elegendő a bejövő
irányt szabályozni.
VoIP protokollok

Napjaink egyre népszerűbb lehetősége az internet telefon. Az interneten
hang és képátvitelre használt protokollok (pl. H.323, SIP stb.) több csatornát használnak, TCP-t és UDP-t egyaránt. Forgalmuk szabályozása nehézkes, bizonyos esetekben (bejövő szabályzás) lehetetlen. A bejövő forgalom szabályzására az egyetlen használható módszer egy külső router
használata az interneten, ahol a befelé irányuló VoIP UDP forgalmat kifelé menőként, queue-kkal lehet szabályozni.

SMTP

Levél küldésre használt, TCP feleti protokoll. Munkaállomáson szinte kizárólag kifelé irányuló forgalmat okoz, levelező szervereken általában befelé is ezt használják. Felhasználástól függően kell szabályozni, az othoni
gépeken csak kifelé.

POP3, POP3S

Levelek letöltésére használják. TCP alapú. Minimális a felfelé forgalma, a
lefelé viszont a levelek mennyiségétől függően akár nagyon nagy lehet. A
bejövő forgalom szabályozása mindenképpen ajánlot.

IMAP, IMAPS

Postaládák elérésére használható, TCP-n közlekedik. Alapesetben a leveleknek csak a fejlécei jönnek át a csatornán, és a levél törzse csak az elolvasás előt. Általában ritkán mentünk a helyi leveles ládából az IMAP
szerverre, de ilyenkor jelentős felfelé menő forgalmat is okoz. Általában a
bejövő forgalmának szabályozása szükséges.

SSH

Távoli hozzáférésre használt, TCP szállítja. Alapvetően parancsok kiadására használható, de lehet rajta keresztül fájlokat másolni (scp, sfp) TCP
portokat továbbítani (forwarding) és SOCKS proxyként is használható (D opció). Így tehát a kifelé és befelé irányuló forgalma is a használat
módjától függ, így általában mindkét irányban érdemes szabályozni.

FTP

Adatátvitelre használt TCP alapú protokoll. Általában letöltésre használják, de képes feltöltésre is. Felhasználástól függően mind a két irányt
kontrollálni kell. A TC szempontjából igen kellemetlen tulajdonsága,
hogy több TCP kapcsolatot használ, így szűrése csak az Netflter fp
conntrack moduljával oldható meg kényelmesen. Ennek használatáról
majd később szólunk.

egyéb, kicsi de
fontos forgal-

Sávszélesség szempontjából nem jelentős, de kellemetlen problémákat
okozhat a domain és az ntp forgalom fennakadása. Mindkető jellemzően
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mak

UDP-t használ (a domain esetén zónatranszferre használnak TCP-t, de ezt
a névszerver üzemeltetők nyilván tudják). Ezeknek a forgalmaknak érdemes egy kicsi de fx csatornát biztosítani a fennakadás mentes működés
miat.

egyéb

Ha a hálózaton egyéb forgalmak vannak, akkor azokat egyenként meg
kell vizsgálni. Erre nagyszerűen használható például az ntop program.

A sávszélesség-menedzsmentről
A hálózati kapcsolat két "csőként" is elképzelhető, az egyik a kimenő forgalmat viszi, a másik a
bejövőt. Világos, hogy a kimenő csőbe olyan sorrendben és olyan logika szerint küldjük az adatokat, ahogy akarjuk. Ha a kimenő sávszélesség szabályzását szeretnénk megoldani, akkor erre
minden lehetőségünk megvan (a Linux biztosítja ezeket). A bejövő csőnél viszont könnyen belátható, hogy közvetlenül csak akkor befolyásolhatjuk a bejövő adatok protokollok és gépek közti
elosztását, ha a cső másik végén állítani tudjuk a csőbe továbbítot adatokat. Erre általában nincs
lehetőség, az internet szolgáltatók csak igen különleges esetekben működnek közre ilyen megoldás felállításában. Ez tehát kiesik. Szerencsére azonban az internet forgalmának jelentős része TCP
protokollon zajlik, és – ahogy az előző fejezetben láthatuk – ennek a bejövő sebességét indirekt
módon befolyásolhatjuk.

A forgalom szabályzásának módszerei
shaping

A csomagok várakoztatása az elvárt átlagos sebesség eléréséig. Kizárólag kimenő forgalomra használható, mivel a bejövő csomagokat nem tudjuk a csatornán várakoztatni, azok bizony bejönnek.

scheduling

Az időzítés (vagy más néven újrarendezés (reordering)) lehetővé teszi a csomagok átadási sorrendjének megváltoztatását.

policing

Valamilyen akció végrehajtása minden csomagon, amely túllépi az elvárt
sávszélességet. Általában ez a csomag eldobását jelenti, ami TCP esetén meglepően hatásos módszer, mint azt korábban látuk. UDP esetén általában semmi másra nem jó, csak csomagveszés előidézésére.
A kimenő forgalom szabályzására használható a shaping, ahol a kimenő csomagokat a hálózati
TC alrendszer valamilyen szabályrendszer alapján várakoztatja a szükséges ideig. Ehhez sorokat
használ, ahová a beérkező csomagokat besorolja. A bejövő forgalom jelenleg csak policing módszerrel szabályozható, ahol jelenleg nincs lehetőség osztály alapú sorba állítási módszerek használatára, bár némi kiegészítéssel vagy trükközéssel a bejövő forgalomra is használhatunk osztály
alapú sorba állítást, de erről majd később.

A Linux TC alapjai
Arról már szóltunk, hogy sorok segítségével befolyásolhatjuk a csomagok kiküldését. A kernel a
rendelkezésünkre bocsát számos különböző képességekkel rendelkező besorolási algoritmust, az
un. qdisc-eket, a kimenő (egress) és a bejövő (ingress) forgalom szabályozásához. Ezek segítségével tudjuk módosítani az adatok továbbításának módját. Két csoportba sorolhatók. Vannak osztály
alapú (classful -- CF) és osztálymentes (classless -- CL) besoroló módszerek. Az osztálymentes
118

Sávszélesség szabályozás
módszerek képesek a csomagok fogadására, újraütemezésére, várakoztatására vagy eldobására.
Az osztály alapú besoroló módszerek több osztályt tartalmazhatnak, melyek újabb besorolási módszereket tartalmazhatnak (CL vagy CF) és így tovább. Az osztályok származhatnak (parent) egy
qdisc-ből vagy más osztályokból. Levél osztály alat olyan osztályokat értünk, melyeknek nincs alosztálya (child), és rendelkezik egy qdisc-kel. Mikor létrehozunk egy osztály, akkor alapból egy
ffo qdisc kapcsolódik hozzá (lásd később), mely gyerekosztályok hozzákapcsolásánál automatikusan megszűnik. A levélosztályok qdisc-jeit bármikor le lehet cserélni CL vagy CF qdisc-re.
Az osztályoknak szükségük van egy algoritmusra, amely megadja, hogy hogyan kell a beérkező
csomagokat elosztani az alosztályok közöt, ez az osztályzó (classifer). Az osztályzás szűrők (flter)
alapján végezhető el. Egy szűrő valamilyen feltételek szerint eldönti, hogy egy adot csomag hozzá
tartozik-e vagy nem.
A bal oldalon látható a hálózatról beérkező forgalom, amely egy speciális qdisc-be érkezik, ez az
ingress qdisc. It végezhető el a beérkező csomagok kezelése. Ehhez szűrők köthetők, melyek lehetőséget adnak a bejövő csomagok eldobására, ezzel a TCP forgalom lassítására. Ha a csomag nem
dobódot el, akkor ezek után következik a routing döntés, ahol a kernel eldönti, hogy a csomag
helyi folyamathoz tartozik (ekkor az megkapja), vagy tovább kell küldeni egy másik csatolón.
Utóbbi esetben a kimenő hálózati interfészhez kapcsolt qdisc folytatja a csomag feldolgozását és a
beállításainak megfelelően kezeli azt.
Minden csatolóhoz tartozik egy kimenő (egress) un. root qdisc. Alapesetben ebbe "esnek be" a
csomagok, hacsak valamelyik osztályzó nem sorolja őket máshová. Minden qdisc-nek van egy
azonosítója (handle), amely két számból, a major-ből és a minor-ból áll. A major-t a felhasználó
adja meg, a qdisk-ek esetén minor minden esetben 0. Egy root qdisc esetén az azonosító valahogy
így néz ki: 1:0. Az osztályok major-jainak meg kell egyeznie a szülőosztályok major-jával. A major-nak egyedinek kell lennie az ingress-en és az egress-en is. Az osztályok logikai származási fájára mutat egy példát az ábra.
A fa nem a besorolást segíti elő, hanem, ahogy később látni fogjuk, a segítségével a csatorna
egyszerűen és logikusan felosztható a különböző osztályok közöt. Ezt úgy oldják meg, hogy minden osztály csak a felete állóval beszélhet, csak az ő sávszélességéből gazdálkodhat. Az osztályba
sorolást a szűrők végzik el, minden osztályhoz kapcsolhatók szűrők, és segítségükkel minden csomag átdobható egy másik osztályba.

A Linux TC kernel részei
Ennyi bevezető után ideje lenne rátérni a lényegre. Ha befolyásolni szeretnénk a sávszélességet,
akkor szükségünk lesz a kernel támogatására. Az alábbiakat kell a kernelbe fordítanunk (csak a
most használt részeket említve):
Networking ->
[*] Networking support
Networking options --->
<M> Firewall based classifier
<M> U32 classifier
[*] QoS and/or fair queueing --->
<M>
HTB packet scheduler
<M>
The simplest PRIO pseudoscheduler
<M>
SFQ queue
<M>
TBF queue
<M>
Ingress Qdisc
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A fenti alrendszereket a komolyabb disztribúciók befordítják a rendszermagba, így ezzel általában nem kell bajlódnunk. A Linux TC beállításához szükségünk lesz még a tc parancsra is, amely
általában az iproute2 csomag része.

Besorolási módszerek (qdisc)
Az írás mérete nem teszi lehetővé, hogy minden létező módszert bemutassunk, így egyszerűen
csak egy könnyen használható, világos megoldás kivitelezéséhez szükséges részeket ismertetjük.
Amennyiben valakinek etől bonyolultabb igényei vannak, akkor úgysem ússza meg a LARTC elolvasását.

Osztálymentes qdisc-ek (classless)
pfifo_fast

A legegyszerűbb, minden hálózati csatolóhoz alapértelmezeten kapcsolt qdisc. A forgalmat három sávra (band) osztja, minden sáv egy FIFO, ami azt jelenti, hogy az elsőként betet csomag
hagyja el először a sávot. A forgalmak sorokba osztását az IP csomag TOS és PRECEDENCE mezői
alapján oldja meg, például a Minimum Delay jelzővel ellátot csomag a 0. sorba kerül, és így tovább. A javasolt TOS besorolásokat az RFC-1349 írja le. A sávok egymáshoz képesti kezelése úgy
zajlik, hogy amíg a 0. sávon van csomag, addig az 1. sávot nem hagyja el csomag, és így jár el az 1.
és 2. viszonylatában is. Ebből azonnal látszik egy kellemetlen mellékhatása: ha egy nagy sávszélességet igénylő forgalom csomagjai rendre Minimum Delay jelzővel vannak ellátva, akkor az lehetetlenné teszi a többi forgalom áthaladását. Ezt a hatást remekül meg lehet fgyelni az ssh port
továbbítása esetén, ha az átvit csatornában nagy mennyiségű adatot viszünk át (például egy htp
port továbbítása esetén). Ilyenkor az ssh képes minden más, jelzővel nem ellátot forgalom elnyomására.
TBF – Token Bucket Filter

A TBF olyan egyszerű, jól használható qdisc, amely lehetővé teszi a rajta átmenő forgalom lassítását. Nagyon precíz, nem igényel sok processzoridőt, valamint hálózatbarát. A hálózati forgalom
lassítására kiválóan használható. Csak akkor adja tovább a csomagokat, ha azok továbbításával
nem haladja meg az engedélyezet sávszélességet. Az implementáció tartalmaz egy pufert (bucket), amely megadot sebességgel, folyamatosan töltődik virtuális adatdarabkákkal, ún. tokenekkel. A TBF legfontosabb paraméterei a pufer mérete, amely megadja, hogy hány token-t lehet
tárolni benne, illetve a korábban említet töltési sebessége. Minden bejövő adatcsomagot egy token-hez kapcsol, amit eltávolít a puferből. Amennyiben az adatok éppen a megadot sebességgel
érkeznek, akkor a puferben mindig lesz hozzájuk kapcsolható token, ha lassabban, akkor a pufer
tele lesz tokenekkel, tehát az adatcsomagok azonnal továbbítódnak. Látható, hogy ha az adatok
lassabban érkeznek, akkor kisebb lökések (burst) akár meghaladhatják a beállítot bitsebességet,
ha azonban az adatok gyorsabban érkeznek, mint a megadot sebesség, akkor a puferből hamarosan kifogynak a token-ek, így a beérkező csomagok továbbítása átmenetileg szünetel, tehát a sávszélesség a beállítot szinten marad. A legfontosabb beállítható jellemzői tehát:
rate

A sebességhatár.

burst

A pufer mérete byte-okban megadva. Vigyázat! Ez megadja egy lehetséges adatlökés
maximális méretét. Ha nagyon kicsi, akkor lehetetlenné teszi az adatok továbbítását. A
gyakorlat azt mutatja, hogy ha nagyságrendileg nem hasonló a rate értékéhez, akkor a
TBF nem tudja a beállítot sebességet átvinni. Ennek oka a hálózati forgalom sajátossá120
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gaiban gyökerezik, ugyanis az soha nem egyenletes. Ha a pufer méretét a rate méretére
(vagy nagyobbra) állítjuk, akkor a maximális átlagos sebesség biztosan a beállítot lesz.
limit

A csomagok sorának mérete byte-okban Nem kötelező meghatározni.

latency Megadja, hogy egy csomag legfeljebb mennyi ideig lehet a sorban. Nem kötelező meghatározni.
SFQ – Stochastic Fairness Queueing

Az SFQ olyan qdisc, amely igyekszik igazságosan elosztani a hálózatot a beérkező kapcsolatok
közöt. A TCP kapcsolatok és UDP adatfolyamok alapján a beérkező csomagokat nagyszámú sorba osztja szét, és utána minden sorból legfeljebb a quantum által meghatározot mennyiséget továbbítja. Ezzel elérhető, hogy a gyorsabb kapcsolatok nem tudják elnyomni a lassabbakat.
Természetesen csak akkor van értelme, ha a hálózati csatoló teljesen ki van használva, mert ha
nincs, akkor az SFQ nem csinál semmit, hiszen minden kimenő csomagot azonnal továbbítani lehet. No de kinek nincs állandóan kitömve a kimenő vonala? Az SFQ legfontosabb paraméterei:
perturb

Az elosztási besorolás újrakonfgurálásának ideje. Amennyiben nincs megadva, akkor
soha nem lesz újrakonfgurálva, ami nem jó ötlet. A 10 másodperc jó választás.

quantum

A sorból egyszerre kiküldhető adat mennyisége byte-okban Az alapbeállítása egy
csomag mérete. Ne állítsuk az MTU mérete fölé!

limit

A sorba állítható csomagok maximális száma. Amennyiben eléri, akkor elkezdi eldobni a csomagokat.

Osztály alapú qdisc-ek (classful)
It csak egyetlen, de nagyszerűen használható qdics-ről szólunk. A neve HTB (Hierarchical Token Bucket), és a gyakran használt, de kissé bonyolult CBQ helyetesítésére hozták létre. A HTB
tulajdonképpen a TBF osztály alapú változata. Legfontosabb beállítási jellemzői:
rate

Meghatározza a token-ek előállítási sebességét és így az átlagos sávszélesség határt is
(lásd még TBF). A root osztálynak a vonal sávszélességét kell megadni.

burst

A pufer mérete (lásd még TBF).

ceil

Az osztály által használható legnagyobb sávszélesség.

prio

Az alacsony várakozási időt igénylő osztályok priorizálására használható, például
hang és kép átvitele esetén, vagy távoli shell használatánál. Paramétere egy szám. A
magasabb besorolású osztály kap először a sávszélességből (természetesen csak a rate
és a ceil által meghatározot mértékig).

default

Az alapértelmezet gyerekosztály azonosító minorja. Hacsak egy szűrő másként nem
dönt, akkor ide kerül a csomag.
A root osztályon kívül minden HTB képes sávszélességet kölcsönvenni a testvéreitől. Ám ha
közvetlenül a root alá vesszük fel a gyerekosztályokat, akkor azok sem tudnak kölcsönözni, így általában érdemes a root alá felvenni egy osztályt, és a többieket ez alá tenni. Így szükség és lehetőség esetén a levélosztályok már kaphatnak sávszélességet a többiektől.
Az osztályhierarchia megfelelő felépítésével, a ceil és a rate megfelelő megválasztásával szinte
minden, gyakorlatban felmerülő feladat megoldható. Ezért használjuk ezt a qdisc-et a példáinkban.
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A forgalom osztályozása
A forgalom osztályozására két leggyakrabban használt szűrő a frewall és az u32. A frewall szűrő a csomagszűrő által beállítot jelek (mark) alapján osztályozza a csomagokat, ilyen jel helyezhető fel a mangle táblában a -j MARK --set-mark <jel> akció segítségével. A Netflter hatalmas
tudása és rugalmassága ezáltal felhasználható a TC rendszer kialakításánál is. A legjobb az OUTPUT tábla elejére betenni egy jelölő chaint, ami a szükségleteknek megfelelően megjelöli a csomagokat. Érdemes megjegyezni, hogy a bejövő hálózati eszközön is megjelölhetjük a csomagokat, és
ez alapján osztályozhatjuk a kimenő oldalon. Ennek felhasználása a szűrőben:
# tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 handle 10 \
fw flowid 1:1

Ez a 10 jelzéssel ellátot csomagokat az 1:1 azonosítójú osztályhoz rendeli. Az u32 szűrő segítségével közvetlenül a csomag jellemzőire szűrhetünk, és ezek alapján irányíthatjuk a csomagokat.
Az u32 legfontosabb paraméterei:
src

Forráscím vagy hálózat. Használata: 'match ip dst 10.1.2.0/24', amely a 10.1.2.0 hálózati című, C osztályú hálózatra illeszkedik. Ha egy bizonyos gépet szeretnénk megadni,
akkor a maszk legyen 32.

dst

Célcím vagy hálózat. Használatát lásd a forráscímnél.

sport

Forrásport. Használata: 'match ip dport 110 0xff', amely a 110-es portról jövő (azaz
POP3) csomagokra illeszkedik.

dport

Célport. Használatát lásd a forrásportnál.

protokoll Protokollra a /etc/protocols fájlban megadot szám segítségével egyszerűen szűrhetünk így: 'match ip protocol 1 0xf'. Ez az ICMP, vagyis az 1 azonosító számú csomagokra illeszkedik.
Tehát egy összetet u32 szűrő valahogy így néz ki:
# tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match \
ip src 192.168.1.1 match ip dport 25 0xffff flowid 1:1

amely a 192.168.1.1 címre menő, 25-ös portra irányuló forgalmat bedobja az 1:1 azonosítójú osztályba.

A kimenő forgalom szabályozása
Most jöjjön a gyakorlat. A kimenő forgalom szűrését a következő módon állítjuk be:
# tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 10
# tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 2mbit burst 10k
# tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 1536kbit \
ceil 2mbit burst 10k prio 1
# tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 512kbit \
ceil 512kbit burst 10k prio 2
# tc qdisc add dev eth0 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10
# tc qdisc add dev eth0 parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10
# tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 1 handle 120 \
fw flowid 1:20
# iptables -t mangle -I OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 25 \
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-j MARK --set-mark 120

Ezek mellet a beállítások mellet a rendszer sávszélességet keté fogja vágni az 1:10 és az 1:20
azonosítójú HTB osztályra. Az 1:10 osztály maximális sávszélessége 1536kbit/s, és ha a vele egy
szinten lévő osztály tud adni, akkor 2 Mbit/s-ig kölcsön kéri annak sávszélességét. Ebbe fog bekerülni minden olyan forgalom, ami nem lesz explicit módon osztályba sorolva. A másik osztály,
amelynek azonosítója 1:20 sávszélessége 512kbit/s, és nem kér kölcsön a többiekből. Az osztályzást frewall szűrővel végezzük, a Netflter jelek alapján. Látható, hogy a kimenő forgalomnak a
25-ös portra menő része (a kimenő SMTP forgalom) lesz 120-as jellel ellátva, amit a frewall szűrő
„bedob” az 1:20 osztályba. Az ábra mutatja a hálózat kihasználtságát a beállítás előt és után.
Mindkét levélosztály egy-egy SFQ qdisc-et kapot. A végeredmény: a kimenő levelezés nem tudja
elfoglalni a teljes sávszélességet, csak annak egy negyedét.

A bejövő forgalom szabályozása
A betöltöt szabályrendszer nagyon egyszerű:
# tc qdisc add dev eth0 ingress
# tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip prio 50 \
u32 match ip dst 10.1.1.1/32 police rate 512kbit burst 512kbit \
drop flowid :1

Ez létrehoz egy ingress root qdisc-et az eth0 csatolóra, amely valójában nem klasszikus qdisc,
csak annyira képes, hogy szabályok alapján eldobjon csomagokat. Egyetlen szabály lesz, ez a
10.1.1.1 gépről jövő forgalmat csökkenti 512kbit/s-ra. Minden olyan csomag, amely ezt a bitsebességet meghaladná, el lesz dobva. A többi bejövő forgalom nem lesz kezelve, így azok tetszés szerint kitölthetik a csatornát. Ahogy az ábrán látszik, ez SSH esetén (és nyilván a többi TCP alapú
protokoll esetén is így lenne) szépen működik is. Ha azonban a 10.1.1.1 irányából nagy mennyiségű UDP forgalom érkezik (az nc segítségével állítotuk elő), akkor a szabályzás teljesen tönkremegy.
Ahogy már korábban is említetük, a bejövő forgalomra nem lehet várakozási sorokat használni,
mivel a csatornán nem várhatnak a csomagok. Ezt a hiányosságot többféle módon megkerülhetjük. Az egyik lehetőség a virtuális gépek használata, így a bejövő forgalom a gépen belül egy virtuális hálózati csatolón (pl tun eszközön) távozik, és it már tehetünk hozzá várakozási sorokat
tartalmazó qdisc-eket is. A másik módszer jelenleg nem része a hivatalos kernelnek, ez az IMQ. Ez
egy virtuális hálózati eszköz, amely használatával a bejövő forgalom kimenőként látatható és így
kezelhető.
Figyelmeztetés: A bejövő forgalom szabályozása csak akkor oldható meg tökéletesen, ha az interneten elhelyezünk egy kis Linux gépet, aki fogadja a befelé irányuló forgalmat (valójában mindenki azt hiszi, hogy az ő IP címe a miénk), és a kimenő csatolóján végzi el a forgalom
szabályzását.
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Határvédelem, alapvető tűzfal
beállítások (netfilter és előtétjei)
A tűzfalakról általában
Tűzfalnak (frewall) nevezzük általánosságban azt a hálózati eszközt, amely célja, hogy az adot
hálózathoz vagy számítógéphez csak előre defniált hozzáférést engedélyezzen. A tűzfalak állhatnak speciális szofver- illetve hardverkomponensekből, és az átlag felhasználó gyakran nem is igazán észleli a létezésüket. Fajtái az egyedfejlődésük során a teljesen kezdetleges határvédelemtől
egészen a szofsztikált moduláris applikáció szintű tűzfalig terjedtek, és folyamatosan fejlődnek.
Az internet igen korai szakaszában jellemzően nem csak tűzfalakra nem volt szükség, hanem titkosítást sem igen használtak. Azok akik hozzáférhetek a gépekhez és a hálózathoz, mind magasan képzet és jellemzően egy célért a számítógép elé leülő emberek voltak, akik megbíztak a
tudás birtokosában. Azt feltételezték, hogy aki a tudást és a fzikai helyet birtokolja, az nem ártó
szándékkal tevékenykedik a hálózaton. Ez a fajta hozzáállás nem csak gyökeresen megváltozot,
hanem ma már egy átlag üzemeltetőnek muszáj úgy gondolkodnia, hogy amint az asztali vagy a
szerver gépet rákötöte a hálózatra, az előbb vagy utóbb célpontja lesz egy betörési kísérletnek, de
legalább egy hálózaton keresztüli tapogatózásnak. Számtalan olyan kísérlet dokumentációja olvasható szerte az interneten, ahol egy magányos alaptelepítést tesznek ki védelem nélkül egy publikus címre. Lehet ez akár Linux vagy Windows alapú gép, egy biztos, előbb vagy utóbb felfedezik a
véletlenszerű vagy direktben arra a szegmensre indítot pásztázások. Onnantól pedig az operációs
rendszer komponenseitől, illetve a rajtuk futó szolgáltatásoktól függ, hogy mennyi időn belül
„esik el“ a gép, és veszik át rajta az uralmat. Az tehát, hogy a tűzfalra már a legegyszerűbb, hálózatra kötöt asztali gépnek és egy magában álló szervernek szüksége van, nem is vitatot kérdés.
Jellemzően pedig a legtöbb belső hálózat előt is legalább egy csomagszűrő router vagy egy célhardver irányítja és szűri a csomagokat.

A tűzfalak fajtái
Csomagszűrő (packet filter, screening router)
Minden egyes csomagról annak fejléce alapján, az előzmények fgyelembe vétele nélkül hoz
döntéseket. Mivel a csomagok általában fx felépítésű fejléceiben lévő információt használja a
döntéseknél, így nincs szüksége bonyolult elemzésekre, ezért nagyon gyors, kicsi processzorigényű. Mivel állapotmentes, így kicsi a memóriaigénye és a kezelhető kapcsolatok számát nem korlátozza semmi. Illetve csak a hálózati eszközök átviteli sebessége.
Állapot mentességéből adódik a hátránya is, ez pedig az, hogy nem tudja megállapítani egy
csomagról, hogy egy már fennálló hálózati kapcsolathoz tartozik-e, vagy sem. Ennek következménye, hogy megtéveszthető, még fel sem épült TCP kapcsolatokhoz tartozó csomagok kószálhatnak a hálózaton, és ezt a csomagszűrő nem képes felfedezni. A másik probléma, hogy bizonyos
bonyolultabb protokollok esetén, amilyen például az FTP (File Transfer Protokol), nem képes a
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több összefüggő hálózati kapcsolatot egyként értelmezni, ezért ezeknek a protokolloknak az átvitele nehézkes és sokszor veszélyesen ki kell nyitni a tűzfalat hozzájuk. A csomagszűrők szinte
mindig kernel szinten vannak implementálva. (Lásd folyamatok fejezet.)

Állapottartó csomagszűrő (stateful packet filter, SPF)
Ez is elemzi a csomagok fejléceiben található információkat, de mikor egy TCP kapcsolat felépül, akkor azt feljegyzi egy táblázatba, így mindig tisztában van azzal, hogy egy csomag egy új
kapcsolatot kezdeményez, egy már létezőhöz tartozik, vagy egyéb, érvénytelen állapotú.
Az állapotartó csomagszűrő kisebb-nagyobb mértékben elemzi a csomagok adatainak tartalmát
is, így például lehetséges, hogy megfelelő elemzőmodul használatával az FTP protokollnál a parancscsatornán egyeztetet adatcsatorna felépítési megállapodást is feljegyzi, így az adatcsatorna
felépülésekor tisztában van vele, hogy az adot kapcsolat egy már létező FTP kapcsolat része. Az
állapotartó szűrők nem elemzik teljes mélységben a csomagok adatartalmát. A legtöbb ma használatos tűzfal állapotartó, nem is igazán találunk egyszerű csomagszűrőt. Mivel kiváló állapotartó csomagszűrők érhetők el több különböző szabadságú licenc alat (GPL vagy BSD), így ezek
bármely gyártó számára használhatók. Az állapotartó csomagszűrők általában kernel szinten vannak implementálva. (Lásd folyamatok fejezet.)

Alkalmazás szintű tűzfal vagy proxy
Angolul application level frewall, ALF. A hálózati csomagok belsejében lévő, lényegi információk az alkalmazás szintű protokollhoz tartozó adatok. Ilyen protokoll a levelezésnél használt SMTP
és IMAPS, a web átviteli protokolljai, a HTTP és a HTTPS és még hosszan sorolhatnánk. Ezeknek
az adatoknak a mély elemzésére képesek az alkalmazás szintű tűzfalak. A működésük a következő.
Az alkalmazás szintű tűzfalak legtöbbször egy vagy több démonként futnak a rendszeren, a beérkező kapcsolatokat szerver módjára fogadják, majd a kapcsolat eredeti hálózati iránya, vagy ha a
protokoll lehetővé teszi, akkor a proxynak szóló információk alapján (pl. HTTP proxy esetén a
"Host:" fejléc) kapcsolódnak a valódi szerverhez. Tehát a kliens számára úgy tesznek, mintha ők
lennének a szerver, a valódi szerver felé pedig eljátsszák a kliens szerepét.
Mindkét irányból érkező, rajtuk átmenő forgalmat elemeire bontják és lehet, hogy csak megvizsgálják annak részeit, de lehet, hogy szükség esetén akár módosítják is az átmenő adatokat. Ennek
mélysége megvalósítás függő. Fontos tudni, hogy a titkosítot forgalmak elemzéséhez (mely az
esetek döntő többségében SSL vagy valamely szintén aszimmetrikus kulcscserével induló protokoll) a tűzfalnak Man In Te Middle (MITM) támadást kell kiviteleznie. Ráadásul ha nem szervert
véd, hanem klienseket, akkor a szerverek titkos kulcsa nyilván nem állhat a rendelkezésére, így a
kliensek meggyőzése csak úgy lehetséges, ha a szerverek titkos kulcsát hamisítja. Ez úgy lehetséges, ha minden kliensen elhelyeznek megbízhatóként egy olyan CA tanúsítványt, mely a tűzfal
üzemeltetőjének birtokában van (pl. céges CA tanúsítványa). Ekkor megfelelően felépítet tűzfallal
akár on-the-fy készíthetők hamis szerver tanúsítványok. De persze ilyet jóérzésű tűzfal üzemeltetők nem tennének, ugye? Tehát mivel a tűzfal nem tudja visszafejteni a kommunikációt, így a titkosítot kapcsolatok általában nem szűrhetők alkalmazás szinten. Ezért valamelyik szabvány SSL
porton át felépítet OpenVPN, vagy egy SSH kapcsolatba csomagolt port forward vagy SOCKS
proxy általában simán átcsúszik a tűzfalon.
Mivel az alkalmazás szűrők teljes egészében elemzik az átmenő forgalmat, sőt, néha a módosítás
érdekében az átmenő protokollt szét is kell szerelniük, majd valamely módosításokat végezve
visszaszerelni, ezért ezek lényegesen erőforrás igényesebbek (processzor és memória téren is),
mint a csomagszűrők. Éppen ezért a nagy sávszélességű hálózatok teljes szűréséhez igen komoly
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vasra van szükség a tűzfalakhoz. Az igazán prof tűzfal eszközök támogatják a fürtözést vagy terhelés elosztást a skálázhatóság érdekében.

Hibrid tűzfalak
Az életben legtöbbször hibrid állapotartó-alkalmazás szintű tűzfalakat használnak. Ezeknél az
SPF sebessége miat a hálózati paraméterek miat elutasítot kapcsolatok kezelése minimális erőforrást igényel (akár több tízezer nem engedélyezet kapcsolat felépítő csomag eldobása sem használ szinte semmi processzort). Az alkalmazás szűrő pedig lehetővé teszi a hálózati szinten helyes
kapcsolatok teljes mélységű elemzése alapján hozot döntéseket, elvégzet módosításokat.

Egyéb tűzfal funkciók: a NAT
NAT (Network Address Translation, Port Address Translation)
Lényegük, hogy a tűzfalon átmenő kapcsolatban írja át a forrás vagy cél IP-k vagy portok némelyikét az igényeknek megfelelően. Az SNAT (Source NAT) elnevezés a forrás címek és szükség
esetén portok módosítását jelenti. Erre akkor van szükség, ha két azonos címtartományú hálózatot
kell összekötni. Például egy cég mindkét telephelyén 192.168.1.0/24 C osztályt használnak a korábbi szeparált hálózati állapot miat. Ezek a saját címtartományukba menő csomagokat nyilván helyben próbálnák elküldeni (lásd hálózati beállítások -> routing). Ha azt akarjuk, hogy tudjanak
egymással kommunikálni, akkor kénytelenek vagyunk a két hálózat közöt egy cím módosító eszközt alkalmazni. Ha például a NAT eszközön a 192.168.1.38 forrású csomagban a forráscím elejét
átírom 192.168.2-re, akkor a másik hálózati csatoló felé látható, szintén 192.168.1 kezdetű gépek
már nem látják azt sajátnak, a válasz csomagokat a gateway felé fogják küldeni. Az pedig a visszamenő kapcsolatban szépen visszacseréli az (ezútal már) célcímet 192.168.2-ről 192.168.1-re.
Az SNAT speciális esete, mikor egyetlen címre kell fordítani minden átmenő csomag forrását.
Erre kiváló példa egy cég internetes kapcsolata, melynél az internet felé álló lábnak tipikusan csak
egyetlen IP címe van, de a cégen belül sok számítógép akar az interneten lévő gépekkel kommunikálni. Ekkor a belső hálózat gépeiről kiinduló kapcsolatokat az internetre csatlakozó SNAT-oló
számítógép fogja átalakítani a következőképpen. A csomag forrás címét lecseréli az SNAT gép internetes lábának címére. Ezzel biztosítja, hogy a csomag majd visszatalál erre a gateway-re. Sok
kapcsolat esetén van azonban még egy bökkenő. Ez pedig az, hogy a TCP és UDP csomagok forrás portja több számítógép esetén könnyen ütközhet. Ha az aktuálisan módosítot forrás portja
már foglalt a kimenő oldalon, akkor másik portot kell választani forrás portként. Ezeknek a viszszaállítását úgy tudja az SNAT gép megoldani, hogy egy táblázatba feljegyzi, hogy mely forrás
IP/port párokat milyen forrás portra cserélt. Így a válaszcsomagokban könnyen be tudja állítani a
megfelelő (it már) cél IP-t és portot.
A DNAT (Destination NAT) egyik formája teljesen hasonló, mint az SNAT első példája. Ezen kívül két speciális alkalmazása lehetséges. Az egyik az, hogy ha egy darab IP címre érkező csomagokat akarunk szétszórni több IP címre (például terhelés kiegyenlítés céljából). A másik lehetséges
felhasználás, hogy a gateway nem továbbítja a csomagot, hanem a saját lábának a megfelelő portjára irányítja. Így valósítható meg például az, hogy a kliens gépek beállításainak módosítása nélkül beletereljük a kimenő web forgalmat egy Squid proxy-ba.
Linux alat a NAT számos formájára képes a Netflter alrendszer.
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Linuxon használható tűzfalak
Az első csomagszűrő tűzfal az 1.1-es kernel változatban jelent meg, a neve a parancssoros eszköze alapján ipfwadm volt. Ezt váltota az alapjaiban újragondolt és újra is írt ipchains, amely a 2.2es kernelben jelent meg. Ennek logikája és használata már nagyon hasonlítot a mai Linux csomagszűrőhöz. A 2.4-es kernelben megjelent a ma is használt Netflter (parancssoros kezelő eszköze, az iptables után sokan így nevezik).
A Netflter projektet Rusty Russell indítota 1998-ban az ipchains utódjaként. Russell az ipchains-nek is fejlesztője volt, így annak hiányosságait is fgyelembe véve tervezte meg a Netfltert. Ez
egy állapotartó tűzfal, amely támogatja a ma használt fontosabb protokollokat és megoldásokat,
nagyon rugalmas és könnyen bővíthető a modulrendszerének köszönhetően. Akár saját modulok
is írhatóak hozzá. A Netflter kernel szinten futó modulokkal van megvalósítva, a felhasználó az
iptables/ip6tables (és még pár másik, de ez csak profknak) parancs segítségével tud szabályokat
beállítani.
A Netflter fejlesztése folyamatos és igen dinamikus. Elmondható, hogy jelenleg az egyik legjobb
állapotartó csomagszűrő, számtalan fórum, levelezési lista és HOWTO segíti a felhasználókat az
eligazodásban. A rendszer rövid leírása ennek a fejezetnek a további részében megtalálható, ha
azonban valaki komolyabban szeretne a rendszerrel megismerkedni, akkor annak különösen ajánlot a Videotorium szemináriuma, ahol Kadlecsik József, a Netflter magyar fejlesztője – aki 2001
óta a core team tagja –, tart előadást a témában. A Netflterhez számos olyan GUI készült, amely
akár szerveren, akár asztali környezetben leegyszerűsíti a rendszer beállítását.
A teljesség igénye nélkül néhány:
•

Fwbuilder

•

Turtle Firewall

•

Integrated Secure Communications System

•

Easy Firewall Generator for IPTables

•

Desktop környezethez: Gufw, Firestarter

A Zorp GPL magyar fejlesztésű, moduláris proxy tűzfal. A konfgurációs nyelve Python, ezzel
nem csak beállíthatjuk a rendszer konfgurációját, hanem a nyelv lehetőségeit kihasználva rendkívül összetet szűrési feladatokat is megvalósíthatunk. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Python alapú konfguráció az egyszerű feladatok elvégzésére kissé nehézkes, komoly tudást igényel.
A moduláris felépítés lehetővé teszi összetet protokollok elemzését, mint például az SSL-lel védet
forgalmak (HTTPS, IMAPS). Sajnos a szabad szofver verzióban elég kevés protokoll szűrő modul
található, így ez valós szituációkban csak részlegesen használható.

A Netfilter keretrendszer alapjai
A Netflter alapvető működésének megismerése azért szükséges, mert ha nem értjük, hogy mit
csinálnak a rendszer beállításait elfedő felhasználói felületek (GUI-k), akkor hiba esetén nem fogjuk érteni, hogy mi a probléma forrása. Egyszerűbb helyzetekben ugyanakkor jobb is a GUI-k
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mellőzése, mert egy néhány tíz soros csomagszűrő konfg még kiválóan átlátható és így nem vagyunk kiszolgáltatva a GUI fejlesztők esetleges hibáinak. És komolyan nem bonyolult.
A Netflter a Linux rendszer általános, IPv4 és IPv6 szűrésére, módosítására is használható moduláris keretrendszer. Legnagyobb egységei a táblák, melyek közül mi a flter és a nat táblákkal fogunk megismerkedni. A flter tábla célja a gépre bejövő, áthaladó és arról kiinduló forgalom
szűrésének biztosítása. A nat tábla értelemszerűen elsősorban a különböző NAT funkciók elérésére használható. A táblákban van néhány gyári szűrőlánc, eredeti nevén chain. A flter táblában található gyári szűrőláncok:
INPUT

A gép saját hálózati címeire érkező csomagok szűrő lánca. Ide érkeznek a gép szolgáltatásaira érkező kérések és a gépről kezdeményezet kapcsolatok válaszcsomagjai is.

OUTPUT

A gépről induló csomagok szűrőlánca. It jelennek meg a gépről induló kapcsolatok kimenő csomagjainak, illetve a gép szolgáltatásait használó kapcsolatok válaszcsomagjai.

FORWARD

Amennyiben a gépnek több hálózati csatlakozója van, melyek lehetnek fzikai hálózati csatlakozók vagy virtuálisak, akkor az egyik lábon beérkező és a routing
tábla szerint egy másik láb felé továbbítandó csomagok ezek a szűrőláncon fognak
megjelenni. Virtuális hálózati eszközök például a VLAN vagy VPN végpontok, tun
vagy br eszközök, a virtuális gépek hálózati eszközei stb. A legegyszerűbb esetben
a FORWARD szűrőt fogjuk használni egy két hálózati eszközzel rendelkező gépnél
az áthaladó forgalom szűrésére.

Minden gyári chain-nek van egy alapértelmezet szabálya (default policy), mely csak ACCEPT
vagy DROP lehet. ACCEPT esetén azon csomagok továbbításra vagy befogadásra kerülnek, melyekre a láncban szereplő szabályok alapján nem hozot döntést a szűrő rendszer (erről később).
DROP esetén ezek a csomagok minden további napló vagy jelzés nélkül eldobásra kerülnek.
Ahogy korábban is elhangzot, a rendszer alapvető beállításait az iptables parancs segítségével
lehet elvégezni. További beállításokat végezhetünk még az ip6tables, ebtables, arptables, ipset parancsokkal, de ezekkel most nem fogunk foglalkozni, ha el akarsz mélyülni, akkor olvasd el a kapcsolódó doksikat.
Az iptables parancs alapvetően egyetlen műveletet tud egyszerre végrehajtani. Segítségével képes vagy a chain-ek, vagy azok szabályainak kezelésére. Ezek az elemi műveletek néha jól jönnek,
de egy tipikus gyakorlati helyzetben te egy egész csomagszűrő beállítási szabályrendszert akarsz
majd betölteni. Erre sokan használnak shell scripteket, de ez nem a legjobb módszer, mert amíg az
utolsó szabály is be nem töltődik, a csomagszűrő inkonzisztens állapotban van induláskor. Ha például a legutolsó parancs segítségével állítja be valaki a FORWARD alapértelmezet szabályát, akkor mindaddig szabadon áramlanak a csomagok, amíg oda nem ér a rendszer a shell script
végrehajtásában. És egy bonyolult csomagszűrőnél, ha minden szabály egy-egy parancs végrehajtás, akkor ez akár néhány másodperc is lehet. Addig a rendszer nyitva van. Ha nincs más választásunk, mint egy shell script, akkor ügyeljünk rá, hogy először a default policy-t állítsuk be és ha
lehet, akkor az első szabály legyen minden láncban egy feltétel nélküli DROP, melyet aztán az öszszes szabály betöltése után iptables -D-vel eldobunk.
E helyet használható az iptables-restore parancs, mely egy egyszerűen átlátható szöveges fájlból
olvassa be a beállításokat és azokat egy elemi műveletként beemeli a kernel memóriájába és csak a
végén érvényesíti, az egészet egyben. Mint egy adatbázis tranzakciónál. It is commit-nak hívják.
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Ha egy épp élő beállítást szeretnél lementeni abban a formátumban, ahogy az iptables-restore értelmezni tudja, akkor az iptables-save parancsot használhatod.

Néhány egyszerű beállítási példa
Az alábbi csomagszűrő beállítások megfelelő védelmet nyújtanak egy asztali gép esetén:
# Egyszerű példa desktop iptables konfig
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A
-A
-A
-A
-A

INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT

--in-interface lo --jump ACCEPT
--match state --state ESTABLISHED --jump ACCEPT
--match state --state RELATED --jump ACCEPT
--match state --state INVALID --jump LOG --log-prefix "INVALID "
--match state --state INVALID --jump DROP

-A INPUT --jump LOG --log-prefix "catch_all "
-A INPUT --jump DROP
COMMIT

A következő pedig épp elegendő lesz egy egyszerű szerverre:
# Egyszerű példa szerver iptables konfig
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A
-A
-A
-A
-A

INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT

--in-interface lo --jump ACCEPT
--match state --state ESTABLISHED --jump ACCEPT
--match state --state RELATED --jump ACCEPT
--match state --state INVALID --jump LOG --log-prefix "INVALID "
--match state --state INVALID --jump DROP

# admin munkaállomásokról szűrés nélkül minden
-A INPUT --source 10.1.1.56 --jump ACCEPT
-A INPUT --source 10.1.1.111 --jump ACCEPT
# operátor munkaállomásáról megy az ssh
-A INPUT --source 10.1.1.91 --protocol tcp --match tcp --dport ssh --jump ACCEPT
# web szolgáltatások mindenki számára
-A INPUT --protocol tcp --match tcp --dport http --jump ACCEPT
-A INPUT --protocol tcp --match tcp --dport https --jump ACCEPT
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# MariaDB egy megadott hálózatrésznek számára
-A INPUT --source 10.1.2.0/30 --protocol tcp --match tcp --dport mysql --jump
ACCEPT
-A INPUT --jump LOG --log-prefix "catch_all_"
COMMIT
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Magas rendelkezésre állás alapok
Az informatikai rendszerek fontos jellemzője a rendelkezésre állás: az idő mekkora részében
tudják ellátni a rájuk bízot feladatokat. Egy lakossági szolgáltatásnál elfogadot érték lehet például a 99,5%-os éves rendelkezésre állás, azonban ennek garantálása is erőfeszítéseket igényel a legegyszerűbb szolgáltatás esetén is – két napnyi kiesés egy péntek esti hardverhiba esetén sem fér
bele ebbe a szolgáltatási szintbe. Más szegmensekben ennél nagyobb elvárások vannak: gyakran
egyszerűen csak a „kilencesek” számát adják meg: egy „öt kilences” rendszer 99,999% rendelkezésre állást vállal. A telekommunikációban nem szokatlan ez az elvárás sem – évi 5 perc kimaradást
enged meg. Szervezetek vagy nagyobb szervezeti egységek közöti szolgáltatások esetén az elvárt
rendelkezésre állást a szolgáltatásszint-megállapodásban (service level agreement, SLA) rögzítik.
Ez a megállapodás általában nem számolja bele a tervezet üzemszüneteket a rendelkezésre állásba, azonban külön megszabja idejüket és gyakoriságukat is.
A rendelkezésre állás növelésére, magas szinten tartására irányuló megoldásokat a HA (high
availability, nagy [vagy magas szintű] rendelkezésre állás) betűszóval jelöljük.
Mivel olyan eszköz nincsen, ami garantáltan teljesít egy nagy rendelkezésre állási kritériumot,
ezért a megoldások alapja az azonos célt ellátó eszközök többszörözése, redundáns rendszer kialakítása.
Ha a redundáns eszközök bármikor át tudják venni egymás szerepét, vagy a szerepátvételt vezérlő eszköz jelentősen jobb rendelkezésre állást tud biztosítani az eszközöknél, akkor a két
eszköz hibaarányát összeszorozva kapjuk a közös hibaarányt. Például ha két 1% valószínűséggel meghibásodó eszközünk van, amelyek egymástól függetlenül hibásodhatnak meg, és csak
egyidejű hibájuk okoz szolgáltatáskiesést, akkor 0,01 2 = 0,00011 = 0,01% közös meghibásodási
értéket, vagyis 99,99% működési valószínűséget kapunk. Bár ez az egyszerű modell összemossa
a rendszer rendelkezésre állását az eszközök hibátlan működésének valószínűségével, a gyakorlatban jól használható a redundáns eszközök szerepének vizsgálatára. Összehasonlításként:
ha mindkét ilyen eszköz szükséges a működéshez, akkor már a rendelkezésre állást szorozhatjuk össze, így a 99%-ból 98% lesz.

A redundancia mértékét mindig az elvárások és a gazdasági lehetőségek alapján kell mérlegelni.
A rendelkezésre állás növelését több irányban kezdhetjük el – azonban a legtöbb rendszernek
ezek a módszerek közül többet is kell alkalmaznia a megfelelő szint eléréséhez.

Megbízhatóbb eszközök
Az első lépések általában a hardverhibából eredő szolgáltatáskiesés valószínűségének csökkentését célozzák. Jelentősen csökkentheti a meghibásodás valószínűségét, ha a szolgáltatást folyamatos üzemre tervezet hardverrel nyújtjuk. A leggyakrabban meghibásodó elemek a lemezek és a
tápegységek. A lemezek esetében megbízhatóbbak a folyamatos üzemre tervezet változatok, valamint a többportos lemezek ezt támogató vezérlővel.
Mivel egy nagyobb rendszerben elkerülhetetlen, hogy egy-egy lemez időnként tönkremenjen,
ezért a RAID konfguráció minden esetben indokolt lehet. RAID esetén mérlegelnünk kell a szük131
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séges teljesítményt és a rendelkezésre álló lemezek számát is (részletekért lásd a Diszkek kezelése
című fejezetet).
A redundáns tápegység is jelentősen javíthatja a rendelkezésre állást: nemcsak a tápegység
meghibásodása ellen véd, hanem lehetőség van több független feszültségforrás használatára, szünetmentes tápegység cseréjére stb.
Célszerű a hálózati kapcsolatot is redundánsan kialakítani, erre az STP (feszítőfa-protokoll) vagy
a link-aggregáció (más neveken: bond, trunk, EtherChannel) jó lehetőség.

Klaszter
Az eszközök megbízhatóságának javításával nem lehet egy szinten túl gazdaságosan növelni a
rendelkezésre állást, hiszen az esetleg mégis bekövetkező hiba helyreállítása is időt vesz igénybe.
Erre a problémára jelent megoldást a klaszter (cluster, fürt) architektúra.
A megoldás alapja, hogy több azonos célt ellátó rendszer fut szoros hálózati összekötetésben,
amelyek vagy át tudják venni egymás feladatát (HA cluster), vagy elosztják egymás közöt a terhelést (HPC [high performance computing] cluster). A HPC cluster a legtöbb esetben megköveteli
egy, a terheléselosztást végző belépési pont meglétét, ezért önmagában a rendelkezésre állás növelésére nem alkalmas – azonban lehetséges a két megoldás kombinálása is.
A hagyományos HA clustert tekinthetjük melegtartalékos rendszernek is, amelyben a tartalék
rendszer állandóan üzemben van, és azonnal képes átvenni a meghibásodot rendszer feladatait.
Ennek párja a hidegtartalék, amikor a tartalékgép ugyan elő van készítve a feladat átvételére,
azonban kézi beavatkozással el kell indítani.

Heartbeat
A feladatok átvételét a legáltalánosabb esetben úgy oldjuk meg, hogy a tartalék rendszer IP szinten veszi át a pótolt rendszer szerepét: fölveszi IP címét. Ennek a megvalósítása fgyelmet igényel,
mivel biztosan tudnunk kell, hogy a másik rendszer már nem üzemel (legalábbis azon a címen),
hiszen ellenkező esetben címütközést okozunk.
Ennek elterjedt megvalósítása a heartbeat (szívverés) módszer. Ebben az esetben az éles és a tartalék rendszert egy külön erre a célra szolgáló hálózati úton kötjük össze, amelyen az éles rendszer szívverésszerűen jelzi, hogy még működik.
Amennyiben a szívverés megszűnik, a tartalék rendszer körültekintően meg kell állapítsa, hogy
a másik gép valóban megállt, és ekkor veheti át a feladatot.

Virtuális IP cím
Az egyes gépek elérhetősége és a visszaállás megkönnyítése érdekében a szolgáltatás igénybevételére egy a gépektől független címet szokás használni, amelyet az éppen aktív gép második címként vesz föl a hálózati interfészén. Ennek esetleges alternatívája az, hogy a tűzfal hálózati
címfordítással a megfelelő gépre küldi a kéréseket.
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Osztott tár
A feladat átvételéhez általában szükség van arra, hogy a tartalékgép is elérje a szükséges tárterületet. Ennek számos módja van: amennyiben a tárterület SAN vagy NAS eszközön található, a
másik gép leállása után nincs akadálya átvételének. Szofveres megoldások is vannak a tárterület
folyamatos elosztot replikálására, ilyen a Ceph vagy a GlusterFS.
Bizonyos esetekben nincs szükség az osztot tárra, mivel a replikációt alkalmazás szinten is meg
lehet oldani, vagy nincs is szükség rá. Ilyen lehet egy adatbázis- vagy alkalmazáskiszolgáló, vagy
éppen egy tűzfal vagy névkiszolgáló.
Amennyiben van osztot tár, az felhasználható a feladat átadásának visszaigazolására is.
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Az azonosítási rendszerek gyenge pontja
Az egyes Unix-rendszerek fejlesztői hiába dolgoztak ki közösen, kényelmesen használható
megoldást, egy gondot mégsem tudtak orvosolni. Minden program csak az előre tervezet és beépítet azonosítási eljárásokat támogata. Bizonyos programok fejlesztői arra vetemedtek, hogy az
általánosan használt azonosítási eljárásokat sem támogaták. Mondanom sem kell, egy új azonosítási eljárás beépítése minden azonosítást igénylő programban nagyon bonyolult és kínos feladat.

Általános megoldás: a PAM rendszer
A fenti feladat megoldására hozták létre a PAM-rendszert (Pluggable Authentication Modules).
A PAM ötlete először a Sun fejlesztőinek a fejében születet meg. Elsőként részlegesen a Solaris
2.5-ös sorozatában vezeték be, a teljes támogatás pedig a Solaris 2.6-ban alakult ki. A PAM fnoman hangolható azonosítási rendszer, mely a korábban vázolt gondokra oly módon ad egységes
megoldást, hogy az azonosítással kapcsolatos feladatokat elválasztja a programtól, így annak tudomást sem kell vennie róla, hogy éppen milyen azonosítási eljárás let beállítva. A Linux-rendszer saját PAM-ot használ. A Linux-PAM fejlesztését 1996-ban kezdték meg, legfontosabb
fejlesztője a mai napig Andrew Morgan. Az idők folyamán a rendszer rengeteg fejlesztésen ment
keresztül. Mi a Linux-PAM 0.72-es vátozatának főbb jellemzőivel ismerkedünk meg.

A PAM lehetőségei
A PAM olyan rugalmas azonosítási rendszert ad a rendszergazda kezébe, mellyel a felhasználókat a rendszeren futatható bármely PAM-megfelelő program segítségével azonosíthatja. Az azonosítási módszer a legegyszerűbb bugyuta titkos kérdés-titkos válasz azonosítási módtól a
legbonyolultabb recehártya- vagy ujjlenyomat-felismerésig terjedhet. Morgan a rendszer lehetőségeinek bemutatására az alábbi példát hozza: ha a rendszergazda (mama) a felhasználói (gyerekek)
matematikai tudását szeretné tökéletesíteni, beállíthatja, hogy a kedvenc lövöldözős játékuk (természetesen csak ha PAM-megfelelő) azonosításképpen a 12 alati számok szorzatát kérdezze. Ha a
felhasználó tudja a választ, játszhat. Ha nem… Amennyiben a játék érdekes, a gyerekek egyketőre
megtanulják a szorzótáblát. A PAM négy különböző szolgáltatást nyújt: azonosítás, felhasználói
név (account), munkamenet (session) és jelszókezelés. Ezeket a beállítási állományokban használjuk: auth, account, session és password. Az azonosítási szolgáltatás két dolgot jelent: egyrészt a
PAM valamilyen eljárással meggyőződik a felhasználó személyéről, azaz azonosítja (authenticate),
másrészt a PAM a felhasználót jogosultságokkal ruházhatja fel (authorize) (például valamilyen
csoportba sorolhatja be a /etc/group alapján vagy más módszerrel). A kapcsolatkezelés a rendszeren azonosítás-független szolgáltatások beállítását teszi lehetővé. Jellegzetesen ilyen a kiszolgálók
felhasználó-számának korlátozása, a rendszergazda bizonyos helyekről (például hálózatról) való
belépésének megtiltása. A munkamenet-kezelés szolgáltatásai olyan feladatok megvalósítását te134
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szik lehetővé, melyeknek a felhasználó hozzáférése előt vagy után kell végrehajtódniuk (naplózás, chroot stb.). A jelszókezelési szolgáltatás a felhasználó azonosítási zsetonjának módosítását
teszi lehetővé. A PAM modulokból áll, amelyek akár több szolgáltatást is nyújthatnak.

A PAM beállítása
A PAM a /etc/pam.d könyvtárban lévő állományokon keresztül hangolható. A beállításokat korábban a /etc/pam.conf nevű állomány tartalmazta, de elavultá vált, ezért használatát a Linux
rendszeren nem ajánlom (akad olyan operációs rendszer, amelyben csak ezt alkalmazzák). A
/etc/pam.d könyvtárban lévő állományok neve és a beállítandó szolgáltatás neve kisbetűkkel (su,
ssh, fp stb.) írandó. Az állományokban minden sor (a megjegyzésektől eltekintve) egy PAMmodul valamilyen szolgáltatását hívja meg. Az egyes sorok formátuma a következő:
<modul típusa> <ellenőrző zászló (control flag)>
<modulelérési út> <változó (argument)>

ahol a modul típusa egy a később megadot modul szolgáltatásai közül. A megadható lehetőségek: auth, account, session, password . Jelentésüket korábban már részletesen ismertetük. Az ellenőrző zászló lehetővé teszi, hogy az adot sorban meghatározot feltétel szükségességét
szabályozzuk. Értékei a következők lehetnek:
required (kötelező)

a megadot modulnak sikeresen kell visszatérnie, különben a modultípusban
megadot szolgáltatás nem térhet vissza hibátlanul. A modul hibája addig
nem jut el a felhasználóhoz, amíg az ugyanilyen modultípussal rendelkező
sorok mindegyike ki nem értékelődik.
requisite (szükséies) az előzőtől csak annyiban különbözik, hogy a hibát a modul azonnal visszaadja az alkalmazásnak.
sufcient (eléiséies) ha a modul sikerrel tér vissza, és a korábban feldolgozot modulok közöt
nincs sikertelenül visszatért required típusú, akkor erre a szolgáltatásra nem
hívódik meg több a később felsoroltakból.
optional (tetszőleies) miként a neve is mutatja, ez a bejegyzés nem életbevágóan fontos – amenynyiben nem önmagában áll, nem okoz sem elutasítást, sem biztos elfogadást.
Ilyen esetben csak a beállításainak köszönhetően teszik be a szolgáltatás
végrehajtásába (naplóz, valamit kiír, egyéb).
A modul elérési útja megadja a helyét az állományrendszeren, a változók és azok beállítása pedig modulonként és szolgáltatásonként egyediek. A külön nem beállítot alrendszerek az other állományban megadotak szerint vannak azonosítva. Egy kis példa a máshol nem meghatározot
PAM-kérések kitiltására:
#
# /etc/pam.d/other - default; deny access
#
auth
required
/usr/lib/security/pam_deny.so
accoun required
/usr/lib/security/pam_deny.so
password required
/usr/lib/security/pam_deny.so
session required
/usr/lib/security/pam_deny.so
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A PAM rendszer fontosabb alapmoduljai
A PAM rendszer automatikusan telepíti az alapvető modulokat. Az alábbiakban felsoroljuk a leggyakrabban használtakat, és azok fontosabb funkcióit.

Általános PAM hibakeresés: a debug paraméter
A PAM modulok problémáinak felderítésére használható a debug paraméter. Beállításának hatására hiba esetén az adot modul a syslog(3) rendszerhíváson keresztül ír a rendszernaplóba. Mivel
minden modul rendelkezik ezzel a paraméterrel, így a továbbiakban nem tárgyaljuk.

A PAM rendszer fontosabb alkotórészei
A pam_unix modul
A Linux rendszereken leggyakrabban használt és legfontosabb modul. A Unix rendszerek hagyományos azonosítási (autentikációs) és feljogosítási (autorizációs) mechanizmusait biztosítja. A
rendszer szabványos hívásait használja, tehát a /etc/passwd és a /etc/shadow állományokkal dolgozik. Érdemes megjegyezni, hogy a pam_pwdb modul is hasonló funkciókat nyújt, csak az általa
felhasznált adatokat már adatbázisban tartja. Nagy felhasználószámú rendszereken érdemes használni.
account

paraméterei: debug; audit
Lehetővé teszi a felhasználói számla érvényességének ellenőrzését. A shadow állomány
tartalmaz olyan mezőket (expire; last_change; max_change; min_change;
warn_change), amelyek a felhasználó jelszavának kikényszerítet lecserélését vagy a
számla zárolását teszik lehetővé [1 shad]. Vigyázat! Ha a shadow állomány a fenti mezők valamelyikét nem tartalmazza, akkor az ellenőrzés nem hajtódik végre.
auth
paraméterei: debug; audit; use_frst_pass; try_frst_pass; nullok; nodelay
A felhasználó jelszavas azonosítását teszi lehetővé. Amennyiben több jelszavas azonosítás is be van állítva (lásd később a pam_ldap modulnál), akkor célszerű a try_frst_pass
paraméter használata. Ilyen esetben a felhasználótól nem kérdezi meg a rendszer újra a
jelszavát, hanem az első modul által bekért jelszót használja. Ha azt akarjuk elérni,
hogy a felhasználónak több jelszóval kelljen belépnie, akkor ne használjuk. Ilyen esetben a felhasználónak szép sorjában be kell gépelnie a szükséges jelszavakat. A nullok
paraméter lehetővé teszi olyan felhasználók belépését a rendszerbe, akiknek a shadow
állományban a kódolt jelszó mezője üres. Használata nem javasolt.
password paraméterei: debug; audit; nullok; not_set_pass; use_authtok; try_frst_pass;
use_frst_pass; md5; bigcrypt; shadow ; nis; min; max; obscure; remember
A felhasználók szabványos jelszócseréjét teszi lehetővé. Az md5 és bigcrypt paraméterek segítségével elérhető, hogy a jelszó ne a klasszikus crypt [2 crypt] algoritmussal kódolva kerüljön be a végleges helyére, hanem a megadotal. Ne felejtsük ezt beállítani,
különben a rendszeren csak nyolc karakter hosszú jelszavakat lehet használni! It is
használható a try_frst_pass akkor, ha a felhasználónak egyforma jelszót szeretnénk beállítani a különböző jelszótárakban. A use_authtok opció kötelezővé teszi a modul számára az előző modul által átadot jelszó beállítását. Erre a pam_cracklib használata ese136
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session

tén van szükség (lásd később). A not_set_pass paraméter segítségével letilthatjuk, hogy
a bekért régi vagy új jelszó bármely más modulnak átadásra kerüljön. A nis paraméter
hatására a rendszer a NIS RPC-t használja a jelszó beállítására. A min és max beállításával szabályozható a beállítható jelszó legkisebb és legnagyobb hossza. A min paramétert normál felhasználói renszernél célszerű legalább nyolcra, erősen védet rendszernél
tízre állítani. Az obscure paraméter néhány alapvető ellenőrzést végez a beállítandó jelszón. Ezek: a jelszó nem hasonlíthat túlzotan az előzőhöz, nem lehet túl egyszerű
(jelszóhossz, használt karakterek típusa…), nem lehet az előző jelszó fordítotja, vagy
oda-vissza megegyező (például "qwertrewq").
Nincs paramétere.
A használatával a felhasználó neve és a szolgáltatás naplózódik a munkafázis (session)
elején (a dokumentáció szerint a végén is, de a tapasztalat ennek gyakran ellentmond).

A pam_deny és a pam_nologin modul
A deny segítségével megakadályozható a felhasználó hozzáférése az adot szolgáltatáshoz. auth
és account esetén a felhasználó azonosítását és hozzáférését teszi sikertelenné, ha a password
komponensben használjuk, akkor a felhasználó nem tudja megváltoztatni a jelszavát. A sessionbeli használata lehetővé teszi, hogy a felhasználó ne hozhasson létre munkafázist.
A nologin modul a PAM rendszer auth komponenséből elérhető, és a szabványos Unix nologin
használatát teszi lehetővé. Amennyiben az /etc/nologin állomány létezik, akkor az azonosítás sikertelen. Leggyakrabban a rendszer felállásakor alkalmazzák, de többfelhasználós rendszeren kényelmes lehetőséget ad egy esetleges karbantartás idején minden felhasználó belépésének
időleges tiltására.

A pam_securetty és a pam_shells modul
A securety és a shells modul meghatározza, hogy az adot felhasználó által használt terminál
szerepel-e az /etc/securety állományban, illetve a felhasználó login shell-je benne van-e az
/etc/shells állományban. Mindkető elutasítja a felhasználót abban az esetben, ha az állomány nem
tartalmazza az adot bejegyzést. Mindkét modul a PAM rendszer auth komponenséből elérhető.

A pam_listfile modul
Lehetővé teszi egy szolgáltatás engedélyezését vagy tiltását az azonosítási fázisban egy állomány
tartalmán keresztül. Lehetséges paraméterei:
– onerr=succeed|fail
– sense=allow|deny
– fle=<állománynév>
– item=user|ty|rhost|ruser|group|shell
– apply=user|@group
A modul veszi az item által meghatározot elemet (ahol a user a felhasználó neve, a ty annak a
terminálnak a neve, ahonnan a kérés érkezet, az rhosts a távoli gép neve /ha van/, a ruser megadja a távoli felhasználó nevét /ha van/, a group a felhasználó csoportja), és megnézi, hogy a fle által
meghatározot állomány tartalmazza-e. Ha tartalmazza, akkor ha a sense értéke allow, akkor a
modul sikerrel tér vissza, ha deny, akkor elutasító választ ad. Ha valamilyen hiba történik (például
a meghatározot állomány nem létezik), akkor az onerr által beállítot értékkel tér vissza. Ezt érde137
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mes fail-re állítani. Az apply paramétert akkor célszerű használni, ha a vizsgált elem terminál, távoli gép vagy shell. Segítségével a sikeres visszatérés egy felhasználóhoz vagy egy csoporthoz
köthető.
Így tehát egyszerűen korlátozható egy adot szolgáltatás elérése. Használatára a legjellemzőbb
példa az fp, ahol a listfle modult használták fel arra, hogy bizonyos felhasználók számára tiltsák a
szolgáltatás elérését. A konfgurációs állományban ez így néz ki:
-- /etc/pam.d/ftp részlet
auth required pam_listfile.so
onerr=fail

item=user sense=deny file=/etc/ftpusers

Egyéb felhasználására mutatunk példát a későbbi példáknál.

A pam_limits modul
Lehetőséget ad a felhasználók által használható erőforrások korlátozására. Erre azért van szükség, mivel egy többfelhasználós Linux kiszolgálón nem engedhető meg, hogy egy felhasználó
olyan mértékben leterhelje a rendszert, hogy a többiek (különösen a rendszer adminisztrátorai) ne
tudják zavartalanul a munkájukat végezni. Sajnos a Linux rendszer ezen korlátozások használatát
csak kis mértékben támogatja, így a rosszindulatú felhasználóktól tökéletesen csak a hagyományos módszerek védenek meg (időleges vagy végleges kizárás, vasalt orrú bakancs, baseballütő,
gyöngyház berakású zsebkés stb.).
Ezen keserű kijelentések a hosszas kísérletezés után alakultak ki. Amennyiben a felhasználók
memóriafelhasználását korlátoztuk, a rendszer túlterhelhető volt valamelyik fork bombával. Ha a
belépésenkénti folyamatok számát korlátoztuk 4-re, a fork bombák akkor is szinte a teljes proceszszoridőt fel tudták használni, ráadásul az openssh segítségével nem lehetet belépni a rendszerre.
Tapasztalatunk szerint ssh-val csak akkor sikerült belépni a rendszerre, ha a lehetséges folyamatok száma legalább 40 volt. Mivel azonban a sikeres belépést követően a felhasználó 40 folyamatot
futathat, így rossz esetben a teljes processzoridőt el tudja venni. Az ésszerűtlen memória fogyasztást ugyan meg lehet gátolni, de a sok memóriafoglalási kísérlet sajnos szintén megeszi a proceszszor idejének a jelentős részét. Ebben az az extra kellemetlenség, hogy ilyen esetben a legtöbbet a
kernel dolgozik, így még korlátozni sem lehet. Tehát a folyamatok számának korlátozása bizonyos
esetekben nem megfelelő a PAM támogatás tökéletlen implementációja miat.
Ha a rendszeren a kifejezeten rosszindulatú felhasználókat ki tudjuk szűrni, akkor van értelme
a határok beállításának, így a felhasználó akaratán kívüli rendszertúlterhelés esélye csökkenthető.
Sokat segíthet, ha a felhasználók nice szintjét csökkentjük, így hiba esetén a rendszer adminisztrátorai nagyobb eséllyel tudnak sikeresen beavatkozni.
Ideális az lenne, ha a felhasználónak általános határokat lehetne beállítani (jelenleg csak a belépésenkénti létezik), és a rendszermag lehetővé tenné, hogy egy bizonyos felhasználó által kezdeményezet (felhasználó vagy rendszermag által végzet) feladat legfeljebb mekkora részt
kaphasson a rendelkezésre álló processzoridőből (fair share scheduling). Amíg ezek nem lesznek a
hivatalos rendszermagban megvalósítva, addig a felhasználók korlátozása csak részleges lehet.
Ugyan nem tartozik szorosan a témához, de it érdemes megjegyezni, hogy a rendszermag lehetővé teszi annak a helynek a korlátozását, amit a felhasználók merevlemezen foglalhatnak. Így
ésszerű mértékűre csökkenthető az egyes felhasználók területhasználata, és a levelesláda (mailbox) sem nőhet egy adot méret fölé a többiek kárára. Ennek beállítása esetén azonban fgyelni
kell arra, hogy mit tesz ilyen esetben a levelező kiszolgáló.
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Egyéb hasznos modulok
A pam_env modul (auth) környezeti változók előzetes beállítását vagy törlését teszi lehetővé.
Több felhasználós rendszeren célszerű használni, mivel lehetővé teszi a környezet egységes beállítását a belépési shell-től függetlenül.
A pam_rootok modul (auth) azonosítja a felhasználót, ha a felhasználói azonosítója 0. Ennek akkor lehet értelme, ha a root felhasználót nem akarjuk egy szolgáltatás minden egyes használatakor
azonosítani. A Linux rendszerek legnagyobb részén megengedet a root-nak a su használata jelszó
nélkül. Ez a konfgurációs állományban így néz ki:
-- konfig állomány részlet
auth
sufficient pam_rootok.so
auth
required
pam_unix.so

Így tehát a rendszergazda mindenkivé annak jelszavának megadása nélkül válhat. Ez felvet bizonyos etikai kérdéseket, de ez szinte minden rendszergazdai jogosítványnál felmerül. Speciális esetben elérhető egy fnoman hangolt, külső szakértők által is felülvizsgált rendszernél a rendszer
adminisztrátorainak jogainak a szükségesre csökkentése, de ez komoly hozzáértést és erőforrás
ráfordítást igényel.
A pam_chroot modul (account, session, auth) segítségével lehetővé válik egy adot szolgáltatás
root könyvtárának beállítása a PAM rendszeren keresztül. Ennek hasznáról egy későbbi cikkben
részletesebben írunk. A modult jelenleg kissé nehézkes használni, mivel a PAM-ot támogató programok egy része nem megfelelően valósítja meg a session kezelést. Jó példa erre az openssh, ahol
a fejlesztők valmilyen okból nem is akarják átalakítani az alkalmazást. Többen kijavítoták az ssh
hibáit, de a fejlesztők nem fogadták be a javításokat.
A pam_mkhomedir modul lehetővé teszi a felhasználók munkakönyvtárának röptében való létrehozását. Mivel a felhasználó adminisztrációs eszközök ezt megteszik, használata csak speciális
esetben célszerű.
A pam_motd, pam_mail, pam_lastlog és pam_issue modulok a felhasználók tájékoztatását szolgálják. Belépéskor kiírják a terminálra a /etc/motd és az /etc/issue állományok tartalmát, az utolsó
belépés idejét, jelzik ha a felhasználónak új levele érkezet.
A pam_radius és pam_krb4 modulok segítségével a felhasználók azonosítása egy RADIUS [3
rad] vagy Kerberos [4 kerb] kiszolgáló segítségével történik. Ezek az azonosítási eljárások általában nagyobb hálózatokon használatosak, és nagybiztonságú azonosítást tesznek lehetővé. A
pam_securety segítségével egy állományban meghatározható, hogy mely terminálok tekinthetők
biztonságosnak.
A pam_time modul használata lehetővé teszi a hozzáférés idő szerinti korlátozását. Minden biztonsági rendszer alapvető eleme a megszokot és elfogadot endegélyezése, és a kirívó esetek tiltása. Ha például nem hihető, hogy a rendszeradminisztrátor reggel tíz óra előt a konzolról belép,
akkor ez letiltható. Vagy egy PAM-ot támogató játék alkalmazással megoldható, hogy csak munkaidőn túl lehessen elindítani.
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A PAM extra moduljai
A pam_cracklib modul
A unix modul password komonensének a kiegészítésére szolgál. Jóval fnomabb jelszó bonyolultság ellenőrzést tesz lehetővé. A unix modul obscure paraméterénél leírtakon felül képes a szótári szavakon alapuló jelszavak kiszűrésére is. A megfelelő működéséhez szükség van egy
megfelelő szavakat tartalmazó szótárra. Ezt a legegyszerűbben úgy állíthatjuk elő, ha összeszedünk nagyobb mennyiségű levelezési lista archívumot, majd szavakra bontjuk. Célszerű olyan
csomagokat is gyűjteni, ahol a népek ékezetel leveleznek, mivel a felhasználók előszeretetel tesznek ékezetes szavakat a jelszavukba. Praktikus továbbá összeszedni a felhasználók, kisállataik és
szereteik adatait. A következő kis perl programocska segítségével szavakká vágjuk a szöveg állományokat:
#!/usr/bin/perl -wn
next if /^\s*$/;
s/#\S*//g;
tr/A-ZÁÉÖÜÓŐÚŰÍ/a-záéöüóőúűí/;
tr/\012éáöüóőúűía-z0-9 \t//cd;
s/\s+/\n/g;
print;

A program standard bemenetén várja a tiszta szövegállományokat (kismértékben akár html lapokat is, ugyan így feleslegesen nő a leendő adatbázis mérete), és a standard kimenetén normál,
szavakra vágva jönnek ki az adatok. A Debian által adot eszközökkel az alábbi parancsösszetétellel állítható elő az adatbázis:
$ cat <sok szövegállomány neve> | mini_splitter | sort -u |
crack_packer /var/cache/cracklib/cracklib_dict

Nagyméretű adatállományok esetén a sort-nak célszerű megadni egy átmeneti könyvtárak a -T
paraméter segítségével. Ezzel előállítotuk a szóadatbázist, amit a későbbiekben célszerű időnként
frissíteni. A modul leellenőrzi azt, hogy a megadot jelszó nem képezhető-e valamelyik szótári
szóból a kisbetűk és nagybetűk valamilyen kombinációjával.
A modul a PAM password komponensében működik, használata egyszerűsítve a következő: a
felhasználó által megadot jelszó minden karaktere egy pontot ér, továbbá minden különböző karakterosztályba tartozó karakter egy jutalompontot. Meghatározhatjuk, hogy egy adot karakterosztályra legfeljebb mennyi jutalompontot adjon a rendszer. Az ismert osztályok: kisbetű (lower),
nagybetű (upper), számjegy (digit) és egyéb (other). A jutalompontok hangolása a következő paraméterek beállításával történik:
dcredit=<N>; ucredit=<N>; lcredit=<N>; ocredit=<N>,

ahol <N> az adot osztály karaktereire adható maximális plusz pontok száma. Ha a megadot
szám alati, vagy azzal megegyező számú adot osztályú karakter szerepel a jelszóban, akkor azok
mindegyikére egy plusz pont jár. A karakterszámból adódó és a jutalompontok összegének minimumát a minlen=<N> paraméterrel szabályozhatjuk. Az <N> értéke a megengedhető minimum
plusz egy. Így a következő beállításokkal:
dcredit=2 ucredit=1 lcredit=1 ocredit=2 minlen=12
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csak olyan jelszó lesz elfogadható, amely vagy legkevesebb 10 kisbetűből áll, vagy ha van benne
nagybetű, akkor nem rövidebb, mint 9 karakter, vagy ha van benne két számjegy és nagybetű, akkor nem rövidebb, mint 7 karakter és így tovább.
A régi és új jelszó elvárt különbsége a difok=<N> paraméterrel állítható be. Segítségével beállítható, hogy egy megadot jelszóban hány karaktert kell mindenképpen lecserélni. Alapbeállítása
10, de ehhez még adódik egy újabb szabály: ha a jelszó karaktereinek legkevesebb a fele lecserélődik, az felülbírálja az iteni beállítást, és a jelszó megfelel.

A pam_ldap modul
Nagyobb hálózatoknál gyakran merül fel a probléma, hogy a felhasználók vándorolnak a munkahelyek közöt, de mindenhol szeretnék a megszokot munkakörnyezetet látni. A rendszer adminisztrátorok szempontjából komoly probléma lehet nagy tömegű felhasználó kezelése. Ilyen
esetekben lehet célszerű az ldap modul. A felhasználók adatai egy központi LDAP kiszolgálón
vannak tárolva, így tetszőleges munkaállomásra a megszokot jelszavukkal léphetnek be. A teljes
támogatáshoz ne felejtsük el áthangolni az nsswitch lib-eket sem [5 authldap]. A munkakönyvtárak átvitelére megfelel valamilyen hálózati állományrendszer. Erre a célra jelenleg az NFS a legelterjedtebb megoldás, de mivel ez biztonsági szempontból erősen megkérdőjelezhető, ezért
használata kizárólag olyan környezetben elfogadható, ahol a kliensek tökéletesen megbízhatóak.
Vagyis szinte sehol. Jelenleg a legésszerűbb a felhasználók munkakönyvtárait ssl-sambán keresztül kiajánlani, így lehetővé válik a biztonságos csatlakozás. A kis kitérő után térjünk vissza a központi felhasználó azonosításhoz.
Az ldap modul használatához először is szükségünk lesz egy LDAP kiszolgálóra, ahol a felhasználók adatait tároljuk. Mi az OpenLDAP 2.0.14-es változatát használtuk. A telepítés Debian Woody rendszeren a megszokot apt-get parancs segítségével triviális (a csomag neve slapd). Ha előre
megterveztük a leendő LDAP struktúráját, akkor a telepítés közben létre lehet hozni a hátér adatbázist. A rendszer adatinak átemelésére tökéletesen alkalmas a PADL cég által fejlesztet, MigrationTools nevű eszköz [6 ldapmig]. Az OpenLDAP-nál az alap konfgot kissé módosítani kellet,
hogy a megfelelő séma defníciókat is betöltse. Ésszerű a hozzáférést is beszabályozni, mert az
alaptelepítés bejelentkezés nélkül is olvasási jogot ad. A kissé paranoiásabb beállítás megfelelő része valahogy így néz ki:
-- az /etc/ldap/slap.d megfelelő része
# A névtelen azonosíthatja magát, ha sikeresen bejelentkezett, átírhatja a
#
a saját jelszavát. Az adminisztrátor mindenkiét írhatja. Más senki nem
#
csinál semmit.
access to attribute=userPassword
by dn="cn=admin,o=Andrews,c=HU" write
by anonymous auth
by self write
by * none
# Az adminisztrátornak teljes írás joga van mindenre. A saját adatait minden
#
bejeltkezett felhasználó olvashatja, a többieknek nincs semmilyen joguk.
access to *
by dn="cn=admin,o=Andrews,c=HU" write
by self read
by * none

Ezek után kezdődhet az ldap modul üzembe állítása. Ennek beállítása az /etc/ldap.conf állományon keresztül történik. Az állomány tartalma:
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-- /etc/pam_ldap.conf
# Az LDAP kiszolgáló neve
host tensor.andrews
# A keresés kiindulópontjának a DN-je
base ou=People,o=Andrews,c=HU
# A root DN-je (a jelszava a /etc/ldap.secret állományban található, amely a
# libpam-ldap csomag telepítésekor kitöltésre kerül)
rootbinddn cn=root, o=Andrews, c=hu
# Ennek a DN-nek a nevében keres a pam_ldap modul.
binddn cn=admin, o=Andrews, c=hu
bindpw ubertitkosjelszo
# A jelszavak tárolási formája
pam_password md5

Egy példa rendszer beállításai
Legyen példánk tárgya egy kisebb hálózat egyik felhasználói gépe. A felhasználók gyakran vándorolnak a gépek közöt, így az azonosításukat LDAP-on keresztül oldjuk meg. A felhasználók a
rendszert a konzolról való belépéssel érik el, távolról csak az adminisztrátorok léphetnek be ssh
segítségével. Megmutatjuk a login és az ssh PAM beállításait, valamint a limits modul konfgurációját.
A login modul beállításai a megszokotól csak annyival térnek el, hogy a felhasználókat ldap-ból
is lehet azonosítani. Ha a felhasználó azonosítota magát az ldap modul segítségével, akkor beengedjük. Ha nem, akkor megpróbáljuk a helyi felhasználói adatbázisból azonosítani. Kiegészítés
továbbá, hogy a pam_listfle modul használatával lehetővé tesszük bizonyos felhasználók rendszerről való időleges kitiltását. Ennek kezelésére az 5. listában megadot egyszerű kis perl program
szolgál. Segítségével kilistázhatjuk a tiltot felhasználókat, felvehetünk és törölhetünk tiltást.
Használatának megismeréséhez használjuk a -h paramétert.
Példarendszerünkön az /etc/pam.d/login így néz ki:
-- /etc/pam.d/login
# PAM konfigurációs állomány a `login' szolgáltatáshoz
auth
requisite pam_listfile.so item=user sense=deny
file=/etc/security/deny_users onerr=fail
auth
requisite pam_securetty.so
auth
required
pam_nologin.so
auth
required
pam_env.so
auth
sufficient pam_ldap.so
auth
required
pam_unix.so try_first_pass
account
required
pam_unix.so
session
required
pam_unix.so
session
required
pam_limits.so
session
optional
pam_lastlog.so
session
optional
pam_motd.so
session
optional
pam_mail.so standard noenv
password
required
pam_cracklib.so retry=3 minlen=6 difok=3
password
required
pam_unix.so use_authtok md5
password
required
pam_ldap.so try_first_pass
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Az ssh konfgurációja annyiban tér el a Debian által feltelepítetől, hogy fel let véve egy listfle
modul, amely kizárólag az /etc/security/admins állományban felsorolt felhasználókat engedi be.
Az ssh pam állománya:
-- /etc/pam.d/ssh
# PAM konfigurációs állomány az `ssh' szolgáltatáshoz
auth
requisite pam_listfile.so item=user sense=allow
file=/etc/security/admins onerr=fail
auth
required
pam_nologin.so
auth
required
pam_env.so
auth
sufficient pam_ldap.so
auth
required
pam_unix.so
account
sufficient pam_ldap.so
account
required
pam_unix.so
session
required
pam_unix.so
session
optional
pam_lastlog.so
session
optional
pam_motd.so
session
optional
pam_mail.so standard
session
required
pam_limits.so
password
required
pam_cracklib.so retry=3 minlen=6 difok=3
password
required
pam_unix.so use_authtok md5
password
sufficient pam_ldap.so try_first_pass

Ha a felhasználó a rendszeren jelszót változtat, akkor azt az ldap-ban is meg kell változtatni. Ennek érdekében a passwd pam beállításait a következőképpen kellet módosítani:
-- /etc/pam.d/passwd
# PAM konfigurációs állomány a `passwd' szolgáltatáshoz
password
required
pam_cracklib.so retry=3 minlen=6 difok=3
password
required
pam_unix.so use_authtok md5
password
sufficient pam_ldap.so try_first_pass

Ezzel az alap beállításokat megtetük. Innen már mindenkinek az ízlésére bízzuk a fnomhangolást. A részletek és mellékhatások tekintetében nézzük meg a PAM rendszer dokumentációját [7
pam]. Azon szolgáltatásokról, amikről hely hiányában nem tudtunk bővebben szólni, találunk elegendő információt a Linux PAM hivatalos honlapján [8 lpam]. Ugyanit sok egyéb hasznos modulra is ráakadhatunk. Mindenkinek hasznos keresgélést kívánunk.
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Előszócska
Ezzel a könytvtvel és testtvéreitvel az a célunk, hogy tviszonylag tömören összefoglaljuk azokat az
információkat, amiket egy szabad szoftvereket használó szakembereknek tudnia illik.
20/80. Mit akar ez jelenteni? Tapasztalatunk szerint a létező eszközöknek és információknak
csak egy kis része szükséges a mindennapok tipikus feladatainál. Igyekeztünk kitválogatni nektek
a tudásnak azt a 20%-át, ami az általában előforduló feladatok 80%-ánál elegendő lesz. Célunk ezen
eltv alapján összeszedni, rendszerezni és átadni a leghasznosabb dolgokat. Hiába próbálnánk mindent elmondani – nekünk nincs időnk mindent leírni, nektek meg nincs időtök eloltvasni. Ezért
sok minden kimarad. Ha úgy gondolod, hogy fontos, kimaradt tvagy bőtvebben kellene beszélni
róla, szólj! Ha tvalami hibás, szólj! E-mail címünk: esz2k2@gmail.com. De ha írsz, légy türelemmel, tvalószínűleg 200 másik letvél is tvár még megtválaszolásra. A totvábbfejlesztés során minden
konstruktítv jatvaslatot igyekszünk majd az anyagba építeni.
A tárgyalt megoldások és szabad szoftverek legtöbbször több operációs rendszer alat is használhatóak. Amikor tviszont operációs rendszer szintről esik szó (telepítés, csomagkezelés tvagy finomhangolás), akkor ez most – népszerűsége miat – nálunk Linuxot jelent.
A könytvben időnként kérdéseket teszünk fel, de néha nyittva hagyjuk a tválaszt. A cél: gondolkozz, oltvass utána, használd az agyadat! Ha egy témát alaposabban meg akarsz ismerni, akkor
nincs mese, alaposabban utána kell oltvasnod. Minden területnek megtvannak a maga – tőlünk sokkal mélyebb ismereteket tárgyaló – szakkönytvei, előtük azért érdemes a mi összefoglalónkat eloltvasni, mert ezekben – reményeink szerint – az adot terület esszenciája található. Ez alapján már
könnyebben eligazodsz majd a 6-700 oldalas, lényegesen kimerítőbb anyagokban is.
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Vállalati levelezés, spamszűrés és
vírusszűrés
Történeti áttekintés
Az első generációs letvelezőszertverek a nagygépes UNIX és már a linuxos idők kezdetén a Sendmail rendszert preferálták legtöbbször. A Sendmail a maga tekintetében lerakta az RFC szerinti
alapokat az 1980-as étvek elején, és gyakorlatilag iparági standarddá tvált. A maga nemében hihetetlen rugalmassággal rendelkezet, amelyet M4 makrónyeltven lehetet programozni. A Sendmailt
ma is fejlesztik, és sokan használják, mégis egyeduralkodása a 2000-es étvek elején megtört, és számos úgynetvezet Sendmail kompatibilis letvelezőrendszer készült. Jelenleg széles körben használt
rendszerek:
– Postfx1
– Exim42
– qmail3
– Sendmail4
A kis- és középtvállalatok körében leginkább elterjedtnek tekinthető Linux terjesztések, mint pl.
a Debian5, Ubuntu6 (tvagy akár a kereskedelmi RHEL7 és SLES8) is ezt a négy letvelezőrendszert csomagolják könnyen elérhetően a kiadásaikba. Nagyon fontos tény, hogy a biztonsági frissítések is
hamarabb, illettve rendszeresebben érkeznek az olyan szoftverekhez, amelyek használata szélesebb
körű, hiszen ezeket gyakran nagyobb programozói csapat és fgyelem kíséri.

1 1. http://www.postfix.org/
1 2. http://www.exim.org/
1 3. http://www.qmail.org/ – az eredeti fejlesztője kötvetkezetesen kisbetűtvel írja a netvet, ezért használjuk mi is így
1 4. http://www.sendmail.com
1 5. http://www.debian.org/
1 6. http://www.ubuntu.com/
1 7. http://www.redhat.com/
1 8. http://www.suse.com/

8

Vállalati letvelezés, spamszűrés és tvírusszűrés

Kiválasztás
A megfelelő MTA9 kitválasztásánál a kötvetkező szempontokat tvegyük fgyelembe. A jelenleg legnagyobb felhasználói bázissal rendelkező, és leginkább támogatot (alapíttványok és közösségek által egyaránt), terjesztésekben melyek integráltak, és a rájuk építet járulékos szolgáltatások
melyekkel a legkönnyebben integrálhatóak. Azaz a későbbiekben taglalt tvírustvédelem, spamszűrés, illettve letvelezőlista-kezelés melyikkel a legkönnyebben kitvitelezhető – és természetesen a biztonság is jelentős szempont.

Sendmail
Összetet rendszer, amely igen robusztus felépítésű. Ellenértvként hozható fel, hogy az átlagostól
eltérő igényekhez az M4 makrók ismerete szükséges, melynek elsajátítása komoly programozói
ambíciót igényel. Valószínűleg mindent meg lehet csinálni tvele, ami letvelezésben egyáltalán előfordulhat, de egyre ketvesebben szánják rá az időt a megtanulására. Mindenesetre akinek esetleg
nem csak Linuxban, hanem zárt Unix rendszerekben is kell gondolkodnia, annak lehet fontos ezt
(is) megismerni.

Exim4
Gyors, összetet, komplex rendszer. Minden igényre könnyedén alkalmazható, remekül bírja a
nagy forgalmat. Igazi előnytelen tulajdonsága nincs. Nem tvéletlen tvolt alapértelmezet letvelezőszertver a Debian rendszerű terjesztésekben.

qmail
Gyors és kis program, alacsony hardtverigényű, még akkor is jól teljesít, ha nagy az átmenő forgalom, rendkítvül biztonságos, a konfgurálhatósága jobb a Sendmailnél. Ellenértvként hozható fel
tvele szemben, hogy a bonyolultabb igényeket nehezebb megoldani qmail alat, mint Exim tvagy
Postfx alat. Totvábbi ellenértv lehet a licencelése, amely közkincs (public domain) 10, tvalamint hogy
eredeti fejlesztője a qmail aktítv fejlesztésétvel leállt.

Postfix
Készítője Wietse Venema11, aki főként biztonsági szemléletéről tvált ismerté a Postfxet megelőző
időkben. Ez rögtön szembetűnik, amint átekintjük a Postfx felépítését, amely szemben a hagyományos MTA-kkal, nem egy programon belül látja el az összes funkciót, hanem egy piramis felépítésére hasonlító moduláris programrendszer tvalósítja meg a funkciókat. A beérkező letveleket
az első réteg fogadja és adja át a megfelelő funkciót ellátó kötvetkező komponensnek, a beállítot
szabályok szerint. Ez a felépítés az, amely nagyban hozzájárul a magas fokú biztonsághoz. A hibajatvítás és a biztonsági frissítések elkészítése is jótval egyszerűbb és átekinthetőbb. Totvábbi hatalmas előnye, hogy mitvel az élmezőnyben szerepel, azaz több millió felhasználótval rendelkezik,

1 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Message_transfer_agent
1 10. http://en.wikipedia.org/wiki/Qmail
1 11. http://www.porcupine.org/wietse/
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ezért dokumentációs szempontból uralja az internet fórumait és számtalan karbantartot „hogyan”
található hozzá.12
Natítv támogatással rendelkezik a kötvetkező operációs rendszerekhez: AIX, a különböző BSD-k,
HP-UX, IRIX, GNU/Linux, Mac OS X, Solaris, Tru64 UNIX, de minden olyan UNIX-jellegű rendszeren futatható, amelyen C fordítótval forrásból előállítható és ahol POSIX futatási környezet
létrehozható. A legtöbb Linux-terjesztés alá natítv módon a csomagkezelőtvel telepíthető. Ha az
nem jó, a Postfx forrásból tvaló installálását a dokumentáció mutatja be. 13 Ez azonban csak abban
az esetben jatvasolt, ha nem érhető el csomagban, tvagy a használni kítvánt kombináció nem érhető
el a terjesztő által elkészítet tváltozatban, pl. olyan komponenseket akarunk használni, amelyek
csak forrásból tvaló fordítás után érhetők el.
Tudása: nem csak biztonsági szempontból fgyelemre méltó moduláris felépítése, hanem ennek
köszönhetően könnyen illeszthető adatbázishoz. Lehetőség tvan a felhasználók azonosítására a legtöbb SQL-szertver használata esetén (de akár a letvelek is tárolhatók SQL-adatbázisban, ha tvalakinek ilyen extremitásra tvan igénye). Ugyanilyen könnyen kapcsolható az Amatvis programcsomag
segítségétvel a különböző spam- illettve tvírustvédelmi megoldásokhoz is. A nagyon részletes funkciólista az interneten tekinthető meg.14 Fontos totvábbi előnyt jelent, hogy a Postfx ugyanolyan jól
megállja a helyét a kistvállalati környezetben, napi 100-200 letvél forgalmazása esetén, mint nagytvállalati környezetben, ahol a tvele szemben támasztot igény akár 80-150e átmenő e-mailtől indul.
A Postfx rétegződéséről és felépítéséről it15 találhatunk információt. Két főbb konfgurációs fájllal
rendelkezik: a master.cf határozza meg, hogy hogyan kapcsolódjanak egymáshoz a letvelek küldéséhez, fogadásához, postaládába helyezéséhez tvagy a különböző ellenőrzésekhez használt komponensei, a main.cf-ben pedig a Postfx paraméterezését találjuk. A későbbiekben tvegyesen hol a
main.cf-ben, hol pedig szükség esetén a master.cf-ben fogjuk állítani a szükséges dolgokat.

A Postfix fontosabb beállításai
Nézzük tehát, hogyan is lehet egy átlagos kis- és középtvállalkozás számára használhatótvá tenni
a Postfxet. A kiindulási alapunk, hogy már akár 50 felhasználó felet praktikus lehet összekapcsolni adatbázissal, de a konfgurációs példák tartalmazni fogják a normál felhasználókkal és adatbázis-kapcsolatal felépítet használatot is (az általános rész után található meg), pontosan azért,
hogy mindenki a saját ízlése és igényei szerint tudja használni.
Eredendően az MTA-k egy e-mail tartományba tartozó felhasználók letvelezését kezelték, ekkor
logikus tvolt, hogy a címzetek tvalódi, létező felhasználók legyenek a letvelezőszertverként működő
gépen. Ma persze már majdnem minden letvelezőszertver nem csak egy, hanem több (több száz,
ezer) domain letvelezéséért felel, ezért logikusan a különböző tvirtuális domainekhez tartozó felhasználókat nem lehet az operációs rendszer felhasználóiként beállítani. (Hogyan kezeljek könynyedén két Kotvács János netvű felhasználót?) Ezért ma a tvirtuális domainek tvirtuális
felhasználóira tvonatkozó információkat különböző adatbázisokban szokták tárolni, és a letvelezőszertverek leggyakrabban onnan tveszik elő az információkat.
A Postfx telepítése (amely Ubuntu és Debian rendszerekben az apt-get install postfix parancs kiadását jelenti) és egy párbeszédalapú minimális konfgurálás után az MTA üzemkész. Az alap1 12. http://www.postfix.org/docs.html
1 13. http://www.postfix.org/INSTALL.html
1 14. http://www.postfix.org/features.html
1 15. http://www.postfix.org/OVERVIEW.html
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konfguráció egy átlagos szertver, tvagy hálózati átjáró esetén teljesen jól használható, természetesen csak az alaptvető funkciókkal.
Alap telepítés esetén a kötvetkező beállításokat érdemes megadni. Kezdjük a beállításokat a
/etc/postfx/main.cf állománnyal. Gyári beállítása Ubuntu 12.04 LTS esetén tartalmazza a kötvetkező sort:
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)

Ezzel mondhatjuk meg, hogy az SMTP banner mi legyen, azaz hogy a kültvilág felé minek mutassuk magunkat. Célszerű ezt megtváltoztatni, legalább az operációs rendszer típusát letvenni. Bár
sok esetben az nmap parancs OS fnger funkciója is meg tudja mondani (tippelni), hogy egy
(Ubuntu) Linuxot használunk, de a „Security by Obscurity” gondolkodásmód mentén haladtva,
elég ha mindenki csak annyit tud rólunk, amennyit feltétlen szükséges. Így ha ezt a tváltozót $myhostname ESMTP $mail_name értéken hagyjuk, az éppen elégséges. (Az ESMTP szötvegrész tviszont
szükséges, fgyeljünk rá.)
myhostname = mail.cegnev.hu

Ide írjuk a tényleges netvét a gépnek. Illik fgyelni, hogy – mint majdnem minden hálózatot használó szoftvernél – a használt hálózati netvek és IP-címek összerendelése korrekten (és konzisztensen) legyen megoldtva.
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases

A fenti paraméterek mondják meg, hogy milyen címzeteket fogad el a gép – azaz it az elfogadható e-mail címeket sorolhatjuk fel. Tipikusan ilyenek az elterjedten használt webmaster, postmaster, hostmaster, stb. címek, és aliasból irányítják konkrét felhasználóhoz a letveleket. Az
alias_maps lehet lokális állomány, tvagy hálózaton keresztül elérhető (pl. SQL-lel, LDAP-protokollal elérhető adatbázis) is. Ha lokális állományt (is) használunk, akkor a helyi fájl (amiben felsoroljuk az aliasainkat) módosítása után adjuk ki a sudo /usr/bin/newaliases parancsot, ezzel készítünk
belőle egy (a példa szerint) hash formátumú adatbázist, amely indexszel ellátot, ezzel gyorsítja a
Postfx számára a keresést. (A newaliases parancs egyike a Sendmail-kompatibilis parancsoknak,
használható helyete a Postfx saját postalias parancsa.) Lényeges különbség, hogy az alias_mapsben megadot helyeken keresi a Postfx az aliasok feloldását, míg az alias_database-ben adjuk meg,
hogy melyek azok az adatbázisok, amelyeket módosítás után újra kell építeni a newaliases paranccsal. Ezek értelemszerűen lokális (hash, tree, dbm tipusú) fájlok, míg tátvoli – pl: NIS, SQL
tvagy LDAP elérésű – adatbázisnál erre nincs szükség – sőt lehetőség sem. 16,17
virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtual

amennyiben nem csak egy, hanem több domainnek akarunk letvelezést biztosítani, akkor a tvirtual
állományban sorolhatjuk fel, hogy a Postfx milyen domain nétvre hallgasson még és a tvirtualban
felsorolt e-mail címek mely felhasználóknak, tvagy e-mail címeknek legyenek totvábbíttva. Egy
ilyen tvirtuális tábla felépítése tvalahogy így néz ki:
felhasznalo1@masodikdomain.hu
postmaster@masodikdomain.hu

abuse@masodikdomain.hu

username
postmaster@sajatceg.hu
abuse@sajatceg.hu

felhasznalo2@masodikdomain.hu

felhasznalo1@cegnev.hu

1 16. http://readlist.com/lists/postfix.org/postfix-users/1/5058.html
1 17. http://readlist.com/lists/postfix.org/postfix-users/1/5060.html
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@masodikdomain.hu

summ-username18

A felhasznalo1 e-mail cím egy létező, a felhasználói adatbázisban szereplő személyhez tartozik –
neki a bejelentkezési netve szerepel a jobb oldalon; felhasznalo2 pedig igazából egy másik domainbe tartozik, és erre a címre lesznek totvábbíttva a bejötvő letvelei. Ahogyan az alias esetében, a tvirtual esetében is szükség tvan az indexek elkészítésére és tváltozás esetén a frissítésükre is, amelyet a
kötvetkezőképpen tudunk tvégrehajtani:
postmap /etc/postfix/virtual

fontos, hogy a tvirtual-ban elhelyezet új felhasználó csak a DB frissítése után lesz értvényes.
mail_spool_directory = /var/spool/mail

Ezzel a beállítással rögzítjük, hogy a felhasználók Inbox állományai hol tárolódjanak. Alapesetben érdemes így hagyni, hacsak lemeztelítetség, tvagy I/O teljesítmény miat nem akarjuk máshotva helyezni.
mailbox_command = /usr/bin/procmail

A bejötvő letvelek postafókba tételét a procmail programra bízzuk. Mitvel a procmail nem része a
Postfxnek, így ha ezt az opciót használjuk, akkor előte telepíteni is kell a rendszerre. Utána tviszont, mielőt a felhasználó postfókjába kerülne a letvél, a procmail segítségétvel különböző feltételek alapján a bejötvő letveleket különböző mappákba szortírozhatjuk, automatikusan törölhetjük,
másik postafókba totvábbíthatjuk és még egy sereg egyéb trükköt megtehetünk.
mydestination =mail.cegnev.hu, localhost.localdomain, localhost

megmondhatjuk az SMTPD-nek (ennek a programnak a feladata a hálózaton keresztül, SMTP-protokollon keresztüli letvélfogadás), hogy milyen domain netveket tekinthet saját magának, azaz mely
címek esetén legyen helyi kézbesítés (local delitvery).
relayhost = relayserver.cegnev.hu

Ezt az opciót csak akkor használjuk, ha rendelkezünk relay-szertverrel 19, és a használata célszerű
tvagy kötelező. Elsősorban kis cégek esetén jatvasolt, akik az internetszolgáltatójuk letvelezőszertverén keresztül küldik a letveleket – és it ezt a szertvert kell megadni. Jellemzően egy átlagos céges
felépítés esetén, ahol tvagy co-locationben tvagy DMZ-ben, tvagy esetleg több hálózati csatoló esetén belső-külső lábon mi szolgáltatunk letvelezést, ot mi tvagyunk mások számra a relayhost, így
ot ezt az opciót töröljük.
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128,!172.20.1.58,
172.20.1.0/24

Meghatározhatjuk, hogy honnan fogadja el a küldendő letveleket. Azaz az it rögzítet hálózatok
azonosítás (autentikáció) nélkül küldhetnek rajtunk keresztül letveleket. Éppen ezért érdemes kihasználni a Postfx rugalmas lehetőségeit, és csak akkor adjuk meg az egész IP-címtartományt, ha
tvalóban minden cím a felügyeletünk alat áll. Egyéb esetekben felsorolás jelleggel adjuk meg az
IP-címeket. (A példából kikötvetkeztethető, hogy balról jobbra értelmeződnek a bejegyzések, és a
felkiáltójellel kizárhatok a – későbbi – listából elemeket.) Ha sok címet akarnánk megadni, az át1 18. Ide fog minden olyan letvél megérkezni, amelyhez előte nem defniáltunk címet, tehát az elcímzetek is mint pl:
felhasznalo1@masodikdomain.hu helyet ha tvalaki a elhasznalo1@masodikdomain.hu -ra ír, akkor az a
summ-username accountba fog megérkezni.
1 19. a relay-szertver olyan gép, amelyik mások helyet a letvéltotvábbítást tvégzi (jellemzően az internetszolgáltatók
nyújtanak ilyen szolgáltatót a saját ügyfeleiknek); technikai megközelítéssel: relay az, aki áttvesz olyan letvelet,
ami nem neki szól, és totvábbítja a tvalódi címzetnek
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láthatóság érdekében használhatunk it is (az aliases-hez hasonló) MAP 20 állományt és felsorolhatjuk abban a címeket.
mailbox_size_limit = 51200000
message_size_limit = 10240000

Rögzíthetjük a rendszerben letvő postafókfájl méretét (byte-ban), illettve megmondhatjuk az
egyes üzenetekre, hogy mekkora maximális méretű átmenő letvelet fogadunk el. Érdemes ezeket
az értékeket a tvégfelhasználók felé is jelezni, hogy a letvelezőszolgáltatást ne tekintsék FTP-nek,
tvalamint készüljenek fel arra, hogy a postafókok mérete sem tvégtelen, azaz rendszeresen takarítani kell. (Nem túl régen találkoztunk felhasználótval, aki 70 MB-nál kicsit nagyobb letvelet próbált
küldeni, de a kapot hibaüzenet hatására sem tet le erről.)
inet_interfaces = all

Megmondhatjuk, hogy a Postfx mely hálózati csatolókon látszódjon, pl. több interface megléte
esetén (tűzfal, DMZ,stb)
body_checks = regexp:/etc/postfix/body

Megadhatjuk, hogy a Postfx a letvél tartalmában szabályos kifejezéseket 21 használtva keressen, és
ezek segítségétvel döntsön a letvél elutasítása tvagy beengedése mellet, illettve meghatározhatjuk,
hogy milyen üzenetel utasítsa el pl. a nem megengedet kiterjesztésű fájlokat tartalmazó letveleket.
Egy példa a /etc/postfx/body tartalmára:
/^Content-(Disposition|Type).*name.*=.*"?(.*\.(bat|c[ho]m|cmd|exe|pif|scr|hta|
jse?|vb[esx]|wav|mov|avi|mpe?g|mp3))"?$/ REJECT Some file extension in the
attachment is not allowed
/^.*?name.*=.*"?(.*\.(bat|c[ho]m|cmd|exe|pif|scr|hta|jse?|vb[esx]|wav|mov|avi|
mpe?g|mp3))"?$/ REJECT Some file extension in the attachment is not allowed
/^begin \d\d\d .*\.(vbe|vbs)/ REJECT
/kozossegiweboldalak.com/ REJECT Message content rejected.

A példák a feltételben megadot regexp-illeszkedés esetén utasítják el a letvelet, a REJECT szó
mögé írt indoklással.
Az első példa esetén ha a letvélben tvalahol szerepel egy sor, ami a Content-Disposition tvagy
Content-Type szötveggel kezdődik, tvalahol egy „name” szócska kötveti (nagy eséllyel tehát tvalamely fájlnétv hitvatkozás), majd egy egyenlőségjel, ami után némi egyéb (meg nem határozot karakterek) után a .bat, .com, .chm, .cmd, .exe, (és így totvább) szötvegek tvalamelyike kötvetkezik,
akkor a fájlkiterjesztés tiltására tvonatkozó hibaüzenetel el kell utasítani a letvelet. (Ilyen ContentType jellegű sorokat jellemzően csatolmányok küldése esetén lehet találni a letvélben.)
A második példa tulajdonképp ugyanez, csak még a Content-Type részt sem igényli.
A harmadik példa a ma már nem túl elterjedten használt UUEncode-kódolású fájlátküldés esetén
is észretveszi ha gyanús (.tvbe és .tvbs) kiterjesztésű fájl tvan a letvélben, és elutasítja azt.

1 20. http://www.postfix.org/postconf.5.html#mynetworks
1 21. A Postfx fordításakor beállítható, hogy a szabtványos, POSIX-kompatibilis (az egrep parancs által használtnak
megfelelő) regexp implementáció mellet lehessen-e a Perl-ből ismert un. PCRE-tverziót is használni. Ha az
rendelkezésre áll, akkor a regexp: helyet a pcre: írandó, és annak szintaxisa használható, ám ehhez külön
támogatás telepítése szükséges Debian/Ubuntu alat a Postfxhez.
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Az utolsó példa pedig minden olyan letvelet el fog utasítani, melyben bárhol szerepel a „kozossegiportal.hu” szötveg. Ezzel könnyedén elérhető, hogy minden, az adot oldalra hitvatkozó linket
tartalmazó letveleket tvisszautasítsuk. (De még ha csak megemlítik a letvélben, már az is elég.)
Totvábbi reguláris kifejezéseket használó szűrési lehetőségek it22.

Postfix nagyobb helyen
Ahogyan a tűzfalaknál is elmondható, a letvelező szertvereknél is tvannak közel egyenrangú megoldások (azaz ugyanaz a projekt megtvalósítható Exim tvagy Postfx segítségétvel is hasonlóképpen),
de alaptvetően az aktuális szituáció, az aktuális és a tertvezhető jötvő határozza meg, hogy hogyan
érdemes felépíteni egy MTA-t. A fenti konfgurációt könnyen átalakíthatjuk, ha igény mutatkozik
arra, hogy a felhasználókat tvalamilyen adatbázisból keressük ki. Ez lehet tvalamilyen hagyományos, SQL-nyeltven kezelhető lokális tvagy tátvoli adatbázis (kezdtve a MariaDB-tvel tvagy MySQLlel, folytattva a PostgreSQL-en át akár zárt adatbázis-kezelőkig), de komolyabb cég esetén akár
LDAP-alapon elérhető címtár is. Címtár alat nem csak az ismertebb AD-t kell érteni, hanem az
alaptvetően ugyanazt a funkciót nyújtó szabad szoftveres címtárakat (OpenLDAP, OpenDJ), illettve
bármilyen egyéb akár zárt termékként elérhető címtárat. Ebben a dokumentumban a Postfx és a
címtár használatát nem tárgyaljuk, akit érdekel, kezdetnek a Postfx dokumentációban 23 oltvasson
utána.

A MariaDB/MySQL és a Postfix kapcsolata
Mire is jó ez? Tipikusan az olyan esetekben, amikor tudható, hogy több száz, tvagy ezer felhasználó fogja használni azonnal tvagy akár csak belátható időn belül a rendszerünket, akkor érdemes
átgondolni, és egy rugalmasabban alakítható alap rendszert létrehozni. Azaz később sokkal ketvesebbet kell majd a skálázhatósággal foglalkozni, ha az elején olyan rendszert tertvezünk, amely
működik 1, de akár 100000 tvagy több felhasználótval is. Hiszen később már „csak” a hardtverkörnyezetet kell hozzáigazítani. A Postfx támogatja az SQL adatbázisban tárolt felhasználókat, így most
kifejezeten csak azokat a paramétereket taglaljuk ebben a részben, amelyeket az SQL-lel és kifejezeten a MySQL-lel/MariaDB-tvel tvaló összekötés kapcsán kell a telepítés utáni felálláshoz képest
megtváltoztatni:
Az alaptelepítést egészítsük ki a kötvetkezőkkel:
apt-get install postfix-mysql mysql-client mysql-server

Ha MySQL helyet MariaDB-t használnánk, az adatbázis-fejezetben leírtak szerint telepítsük a
MariaDB-t (apt forrás hozzáadásátval) de ugyanúgy a postfx-mysql csomagot rakjuk fel ( apt-get
install postfix-mysql). (Jelenleg a MySQL és a MariaDB egymással olyan szinten kompatibilisek,
hogy nincs is külön csomag a Postfx–MariaDB-kapcsolathoz.) Az SQL szertver beállításai közöt
adjuk meg az adatbázis-adminisztrátor (hagyományosan: root) felhasználó tválasztot jelszatvát,
amelyet a telepítő szkript kérni is fog. A jelszó legyen minimum 12-20 karakter hosszú, lehetőleg
erre szolgáló eszközzel generált (pl: pwgen24).
1 22. http://www.jeffborders.com/techdocs/postfix/body_checks.html
1 23. http://www.postfix.org/LDAP_README.html
1 24. Mitvel a legtöbb disztribúcióban elérhető parancsnak gyakorlatilag nincs saját honlapja, ezért az eltvi
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Ezt kötvetően ki kell alakítani a felhasználók és a tvirtuális felhasználók számára az SQL adatbázist. Hozzunk létre egy adatbázist, amely stílszerűen mail nétvre hallgasson. (Persze bármi lehet, de
ebben a példában ezt használjuk, etől eltérő adatbázisnétv esetén értelemszerűen a parancsokban
a netvet megfelelően módosítsuk!) Példánkban a MySQL binárisát fogjuk hítvni, de természetesen
minden ugyanúgy működik MariaDB esetében is.
mysql -u root -p

Majd a MySQL shell-ben:
CREATE DATABASE mail;
USE mail;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mail.* TO 'mail_admin'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'mail_admin_password';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mail.* TO
'mail_admin'@'localhost.localdomain' IDENTIFIED BY 'mail_admin_password';
FLUSH PRIVILEGES;

Ezekkel létrehoztuk az adatbázist, majd jogosultságot és jelszót állítunk be a mail_admin felhasználó számára, szigorúan lokális kapcsolódás esetére. Természetesen ha másik gépen tvan az
adatbázis, akkor a GRANT parancsot megfelelően paramétereztve akár IP-cím alapján is állíthatunk be az adatbázishoz kapcsolódási jogot.
CREATE TABLE domains (domain varchar(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (domain) );
CREATE TABLE forwardings (source varchar(80) NOT NULL, destination TEXT NOT
NULL, PRIMARY KEY (source) );
CREATE TABLE users (email varchar(80) NOT NULL, password varchar(20) NOT NULL,
PRIMARY KEY (email) );
CREATE TABLE transport (domain varchar(128) NOT NULL default '', transport
varchar(128) NOT NULL default '', UNIQUE KEY domain (domain) );
quit

A fenti utasításokkal létrehozzuk a tvirtuális domainek és a totvábbítandó felhasználók adatábláját. Az SQL részétvel készen tvagyunk. (Kiegészítés: fenti adatbázisfelépítés kis, közepes méretű cég
esetén alkalmas. Nagyobb felhasználószám esetén érdemes lehet ezt az adatbázisstruktúra felépítésekor értvényre jutatni. Azaz nem egyetlen users táblában tárolni az összes e-mail címet, hanem
az egyes tvirtuális domain-ek tvirtuális felhasználóit külön-külön táblában. Természetesen ezt nem
csak a fenti adatbázis létrehozó parancsoknál, hanem a később szereplő adatlekérdező parancsoknál is fgyelembe kell tvenni, és azokat is megfelelően módosítani kell.)
A fenti paramétereket (admin, jelszó, adatbázis netve) rögzítenünk kell a Postfx számára is. Hozzuk létre a /etc/postfx/sql-tvirtual_domains.cf állományt, majd írjuk bele a kötvetkezőket:
user = mail_admin
password = mail_admin_password
dbname = mail
query = SELECT domain FROM domains WHERE domain='%s'
hosts = 127.0.0.1

Értelemszerűen a jelszót és ha más felhasználónetvet és/tvagy adatbázisnetvet adtunk meg az
adatbázishoz, akkor azokat is cseréljük ki megfelelően. A hosts esetében pedig abból a feltételezésből indultunk ki, hogy az SQL-motor a lokális gépen a localhoston elérhetően (alap beállítás szerint) működik. Természetesen ha az adatbázis külön tvirtuális tvagy fzikai gépen fut, akkor a
információkért nézzük meg a kézikönytvet (man pwgen), esetleg a windows-os tverzió oldalát http://pwgen-

win.sourceforge.net

15

Vállalati letvelezés, spamszűrés és tvírusszűrés
megfelelő biztonsági alapeltveket betarttva adjuk meg a hozzáférést, azaz például az adatbázis- és a
Postfx-gép nyílt hálózaton ne forgalmazzon egymás közöt, csak (SSL-lel) titkosítot formában,
amelyet a Mysql és a MariaDB is natítvan támogat.25
Ugyanígy hozzuk létre a többi táblához tartozó konfg állományokat :
/etc/postfix/sql-virtual_forwardings.cf
user = mail_admin
password = mail_admin_password
dbname = mail
query = SELECT destination FROM forwardings WHERE source='%s'
hosts = 127.0.0.1
/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
user = mail_admin
password = mail_admin_password
dbname = mail
query = SELECT CONCAT( SUBSTRING_INDEX( email, '@', -1 ), '/',
SUBSTRING_INDEX( email, '@', 1 ), '/' ) FROM users WHERE email='%s'
hosts = 127.0.0.1
/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
user = mail_admin
password = mail_admin_password
dbname = mail
query = SELECT email FROM users WHERE email='%s'
hosts = 127.0.0.1

A létrehozot állományok fájljogosultságait állítsuk be 640-ra és a root:postfx user:csoport birtokában legyenek (A postfx netvű felhasználói csoportot Ubuntu alat a csomag telepítése automatikusan létrehozza, ha az általunk tválasztot terjesztés nem tenné, akkor hozzuk létre kézzel.)
Utána hozzunk létre egy felhasználót, amelynek a könytvtárában fognak tárolódni a tvirtuális felhasználók HOME könytvtárai. Ezt megtehetjük a
groupadd -g 5000 vmail
useradd -g vmail -u 5000 vmail -d /home/vmail -m

parancsok segítségétvel, illettve érdemes átgondolni, hogy a /home alkalmas-e arra, hogy ot több
száz tvagy ezer felhasználó könytvtára (adatokkal) tárolódjon. Ha LVM-et használunk, tvagy úgy
alakítotuk ki a rendszer, hogy a /home tvárható telítődése megfelelő, akkor nincs más dolgunk a
felhasználótval.
Adjuk meg a Postfx számára a már beállítot plusz konfgurációkat, értelemszerűen a dokumentum elejében beállítotakhoz képest pluszban, az előzőekhez képest eltérés ezen kítvül, hogy a tvirtusers állomány helyet SQL-adatbázist fogunk használni. Ezen konfgok rögzítése történhet az
eddig megszokot módon (kézzel, szötvegszerkesztőtvel), tvagy pedig a postconf parancs segítségétvel, amely hozzá fogja fűzni a main.cf-hez:
postconf -e 'virtual_alias_domains ='
postconf -e 'virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/sqlvirtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/sql-virtual_email2email.cf'
postconf -e 'virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/sql1 25. https://mifosforge.jira.com/wiki/display/MIFOS/How+to+enable+MySQL+SSL+on+Ubuntu
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virtual_domains.cf'
postconf -e 'virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/sqlvirtual_mailboxes.cf'

Megmondjuk a Postfxnek a domain és a mailbox map SQL konfgjának helyét.
postconf -e 'virtual_mailbox_base = /home/vmail'
postconf -e 'virtual_uid_maps = static:5000'
postconf -e 'virtual_gid_maps = static:5000'

A felhasználók HOME könytvtárának helyét és UID és GID beállításait rögzítjük.
postconf -e 'virtual_create_maildirsize = yes'
postconf -e 'virtual_maildir_extended = yes'
postconf -e 'proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination
$virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps
$virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps
$sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps
$transport_maps $mynetworks $virtual_mailbox_limit_maps'

Ha ezzel megtvagyunk, akkor a Postfxet indítsuk újra:
service postfix restart

A rendszernaplóban (Ubuntu 12.04 LTS: /tvar/log/mail.log) meg tudjuk nézni, hogy minden rendben ment-e, illettve érdemes a telnet localhost 25 parancs segítségétvel ellenőrizni, hogy a Postfx
életjelet ad-e a 25-ös porton.
Ha minden rendben ment, akkor létre kell hozni a felhasználókat.
Belépünk az SQL-motorba, akár parancssor, akár phpMyAdmin segítségétvel:
mysql -u mail_admin -p
USE mail;
INSERT INTO domains (domain) VALUES ('sajatceg.hu');
INSERT INTO users (email, password) VALUES (ugyfelszolgalat@sajatceg.hu',
ENCRYPT('password'));
quit

Természetesen ezt is érdemes tvagy szkriptelni, tvagy pedig egy webes adminisztrációs felületet
készíteni hozzá, amelyet a helyi HR rendszerhez hozzáépíttve delegálható a megfelelő szintre a felhasználó feltvétele, törlése, felfüggesztése, stb. (Legrosszabb esetben pedig egy megfelelő jártassággal rendelkező személyre lehet bízni a phpMyAdminon belüli adminisztrációját)
(Mindezt egészítsük ki azzal, hogy hosszú tátvon kifzetődő megoldás a letvelező felhasználók
adatainak adminisztratítv kezelését hozzáigazítani az adot szertvezet humánerőforrás-menedzsment környezetéhez, és az arra használt eszközbe beilleszteni. Azaz akár a dolgozó munkába állásátval egyidejűleg megtörténhet az e-mail adminisztráció – természetesen automatikusan.)
Miután a fenti parancsokkal feltvetük az ügyfélszolgálat letvelezési címét, még egy teendőnk marad. A Postfx a felhasználó könytvtárát akkor fogja létrehozni, ha megérkezik az első letvél. Így
mindenképpen célszerű a felhasználó feltvétele után egy üdtvözlőletvelet küldeni a felhasználónak,
akár a mailx/mut parancsok használatátval ( mailx -s Udv ugyfelszolgalat@sajatceg.hu < /dev/null, tvagy
mutt -s Udvozlet ugyfelszolgalat@sajatceg.hu < /dev/null) tvagy bármilyen egyéb e-mail klienssel, mint
pl. a Tunderbird. A naplóban utána nyomon kötvethetjük, célba ért-e a letvél, majd megnézhetjük
a postafókhoz tartozó könytvtárak létrejötét. A könytvtár létrehozásáig a felhasználó hiába rendelkezik értvényes jelszótval, a POP3 és IMAP4 kliens sem fog tudni a netvében intézkedni, ezért is
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fontos, hogy a próbaletvelet kézbesítsük részére. Az ugyfelszolgalat felhasználó postafókjának
könytvtára pedig a kötvetkező nétven lesz létrehoztva: /home/tvmail/sajatceg.hu/ugyfelszolgalat/.

SASL
A cél: ugyanazzal a felhasználónétvtvel és jelszótval, SSL hitelesítés segítségétvel lehessen letvelet
küldeni, mint a POP/IMAP-hoz szükséges felhasználói azonosítók. Ehhez a Cyrus SASLAuthd netvű rendszert használjuk. A korrekt működéshez első lépésben beállítjuk a Cyrus SASLAuthd-t
úgy, hogy a hitelesítést a PAM-on keresztül az SQL motorból tvégezze el. Majd pedig a már működő SASLAuthd után a Postfxet26, hogy a felhasználók azonosítását a Cyrus-féle SASLAuthd-n keresztül intézze.
A kötvetkezőket kell telepíteni:
apt-get install libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-sql sasl2-bin
libpam-mysql

Mitvel a Postfx saját chroot könytvtárában dolgozik (/tvar/spool/postfx) , ezért létre kell hozni az
SASLAuthd-nek a szokásostól eltérő környezetben a könytvtárat:
mkdir /var/spool/postfix/var/run/saslauthd

A /etc/default/saslauthd konfgurációs fájlba pedig beleírjuk a saját paramétereinket:
START=yes
DESC="SASL Authentication Daemon"
NAME="saslauthd"
MECHANISMS="pam"
MECH_OPTIONS=""
THREADS=5
OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r"

(Engedélyeztük gépindításkor a SASLAuthd automatikus elindítását, a fentebb létrehozot
könytvtár netvét adtuk meg a SASLAuthd számára és jeleztük, hogy PAM-on keresztül történjen az
azonosítás.)
Mitvel a SASLAuthd opciói közöt azonosításra a PAM-modult netveztük meg, ezért rá kell beszélni a PAM-ot, hogy az SMTP szoftver számára MySQL-ből/MariaDB-ből azonosítson:
Hozzuk létre a /etc/pam.d/smtp állományt a kötvetkező tartalommal (ez 2 igen hosszú sor):
auth required pam_mysql.so user=mail_admin passwd=mail_admin_password
host=127.0.0.1 db=mail table=users usercolumn=email passwdcolumn=password
crypt=1
account sufficient pam_mysql.so user=mail_admin passwd=mail_admin_password
host=127.0.0.1 db=mail table=users usercolumn=email passwdcolumn=password
crypt=1

Értelemszerűen az SQL paramétereket állítsuk be a korábban már megadot értékekre (adatbázis
netve, táblák netve, felhasználónétv az adatbázishoz, jelszó).

1 26. A Postfx a Cyrus és a Dotvecot-féle SASL-megtvalósítást támogatja. A postconf -a (SMTP-szertver üzemmód)
illettve postconf -A (SMTP-kliens üzemmód) opciókkal ellenőrizhető, hogy a telepítet tverzióban melyik működik.
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Hozzuk létre a kötvetkező könytvtárat : /etc/postfx/sasl/ 27 és abban egy állományt:
/etc/postfx/sasl/smtpd.conf28, melynek tartalma:
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: plain login

legyen.
Majd miután elmentjük a SASLAuthd-nek szóló beállításokat, csak az tvan hátra, hogy a Postfx
számára is nyiltvántvalótvá tegyük, hogy az SASLAuthd-t fogjuk használni azonosításra. A Postfxhez tartozó main.cf-be rögzítsük a beállításokat a kötvetkező parancsok segítségétvel:
postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes'
postconf -e ‘smtpd_sasl_type = cyrus’
postconf -e ‘smtpd_sasl_path = smtpd’
postconf -e 'smtpd_sasl_authenticated_header = yes'
postconf -e ‘smtpd_sasl_security_options = noanonymous’
postconf -e 'broken_sasl_auth_clients = yes'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,
permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination'
postconf -e 'proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination
$virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps
$virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps
$sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps
$transport_maps $mynetworks $virtual_mailbox_limit_maps'

Az adatbázisból történő autentikációtval tvégeztünk, de a letvelezőszertver éles használata előt
még meg kell tanítanunk a Postfxet arra, hogy titkosítot kommunikációt tvégezzen, hiszen most
már nagy érték a felhasználó jelszatva és e-mail címe, mitvel segítségétvel majdnem korlátlan menynyiségben lehet letvelet küldeni, helytől független módon. A legjobb megoldás tehát, ha SSL-kulcsot készítünk a titkosítot kommunikációhoz.
(Az SSL-lel és tanúsíttványkezeléssel kapcsolatos dokumentum része a keretrendszernek, abban a
minimálisan szükséges hátér-információk mellet pár alternatítv eszköz használatát mutatjuk be:
az igen ismertnek számító, de fapadosan kényelmetlen OpenSSL parancssori kezelése, és néhány
újabb, akár grafkus eszköz. Ezért a kulcsgenerálás ebben a fejezetben meglehetősen tömör, pár lépéses használata szerepel a dokumentumban.)
Ha még nem tvolt telepíttve, telepítsük a gépre az OpenSSL csomagot:
apt-get install openssl

Készítsük el a szertver tanúsíttványát:
openssl req -new -outform PEM -out smtpd.cert -newkey rsa:2048 -nodes -keyout
smtpd.key -keyform PEM -days 730 -x509

A fenti parancs kiadása után az OpenSSL feltesz pár kérdést, amelyre a cég netve, címe stb. alapján adjuk meg a megfelelő tválaszokat. Az elkészült smtpd.key és smtpd.cert állományt másoljuk
a /etc/postfx/ könytvtárba, majd állítsuk be a Postfx számára is láthatóan az SSL-lel kapcsolatos
paramétereket:
postconf -e 'smtpd_use_tls = yes'
postconf -e 'smtpd_tls_auth_only = yes'
1 27. Ez az elérési úttvonal Ubuntu esetén értvényes, más terjesztések esetén más lehet (pl. /usr/lib/sasl2)
1 28. Noha ez a Cyrus-hoz tartozó konfgfájl, a Postfx main.cf fájljában szereplő smtpd_sasl_path=smtpd határozza
meg, hogy ennek a fájlnak smtpd.conf lesz a netve
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postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtpd.cert'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtpd.key'
postconf -e 'tls_random_source = dev:/dev/urandom'

Végezetül pedig indítsuk újra a Postfxet:
service postfix restart

Hasznos vállalati funkciók
Hasznos tvállalati plusz funkciók amelyek könnyen kitvitelezhetőek Postfx segítségétvel:
Always BCC::: a teljes átmenő letvélforgalom nem csak könnyedén naplózható, hanem tárolható
is, küldöt és fogadot letvelek napi/heti/hatvi bontásban akár maildir tvagy mailbox formátumban a
felhasználó által nem észlelhető módon. Ez a funkció a hatályos magyar törtvények szerint magáncímek esetében (ilyenek a sok helyen használt tvezetéknétv.keresztnétv@e-mail.cim) csak akkor
kapcsolható be, ha az érintetek erről írásban nyilatkoznak (pl. a munkaszerződésük része). Ezen
funkció segítségétvel bármikor tvisszaállítható a felhasználó által tvéletlenül tvagy szándékosan letörölt letvél – használata természetesen dupla akkora lemezigénnyel jár, mint alapesetben. Ezt az opciót is a main.cf-ben kell elhelyezni:
always_bcc = bcc

az = jel után a bcc egy felhasználó netve, akinek postafókjába minden egyes küldöt és fogadot letvelet tárol majd a rendszer. Fontos fgyelni arra, hogy a bcc használata esetén, az egész átmenő letvelezés miat a megfelelő lemezméretet szükséges biztosítani. Igazán nagy átmenő forgalom
esetén célszerű külön lemezre (lehetőleg raid1+0 legyen) tenni a BCC-t, hogy a plusz I/O-műtveletek jobban el legyenek oszttva. Totvábbi fontos teendő, hogy a BCC felhasználónak feltétlen Maildir
formátumot állítsunk be, mitvel hatalmasra nőhet ez a tároló és nem túl praktikus 1 hatalmas állományban tárolni mindent, tvalamint később mentés és a tvisszakeresés szempontjából is nehézkes
ez a megoldás. A BCC megoldás egy dedikált lemez segítségétvel kiegészítheti a hagyományos
mentésünket is. Hiszen it minden küldöt és fogadot letvél tároltva tvan (bármi ami átmegy az
SMTPD-n, sajnos a nem megfogot spamek is), ezért ha egy felhasználó pont két snapshot közöti
időpontban törölt ki egy nagyon fontos letvelet, azt később it meg lehet keresni és totvábbítani számára. A Maildir tárolás esetén reguláris kifejezésekkel, szkriptek segítségétvel, tvagy akár a Midnight Commander használatátval (keresés – reguláris kifejezések alapján egy adot könytvtár tvagy
könytvtár szerkezetben) igen eredményesen lehet a letvelek fejléce tvagy törzse alapján is keresni.
Azaz egy szerény tváltozó mögé lehet építeni egy egyedi, akár minősítet kötvetelményeknek is
megfelelő hosszútátvú letvéltárolást. Mitvel it minden céges információ tároltva lesz, ami csak áthalad a letvelezőszertveren, ezért bizonyos esetekben érdemes megfontolni a titkosítot fájlrendszer
(pl: Linux loop-aes, FreeBSD Geli, stb.) használatát29, ami tviszont jelentős mértékű plusz CPU, I/O
és memória terhelést okoz.
PFLogsumm30: : egy Perl-program amely napi bontásban kiértékeli az MTA forgalmát. Remek
statisztikákat lehet a HR tvagy az ügytvitel számára készíteni tvele. Valamint a rendszermérnököknek is hasznos, ugyanis bontásban mutatja a sosem kézbesítet és egyéb okokból elakadt letvelek
számát is. Használata igen egyszerű, a telepítés után a Perl szkriptnek paraméterben meg kell adni
a kiértékelendő naplóállomány helyét. A kimenetet pedig irányíthatjuk állományba, tvagy akár
1 29. Mindenképpen tartsuk be a helyi adattvédelmi előrásokat.
1 30. http://jimsun.linxnet.com/postfix_contrib.html
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crontab-ból futattva, letvélben kaphatjuk meg. A tvégeredmény egy domainekre és felhasználókra
lebontot, részletes és emészthető statisztika.
Munin integráció31: : a Munin gyári bőtvítmény segítségétvel grafkusan is könnyedén nyomon
kötvethetők a csúcsidők, a hírletvél-kiküldések szertverre gyakorolt hatása, illettve ez alapján lehet a
működést elemezni, monitorozni.
Disclaimer::: Postfxben is tvan lehetőség minden letvél tvégére központilag megjegyzéseket fűzni.
Általában tvétve ezt Disclaimer-nek hítvjuk. A Postfx remekül együtműködik az Altermime 32-mal,
amelynek beüzemelése tviszonylag egyszerű.33
Submission port34: : Postfxben lehetőség tvan az 587-es port megnyitására, amelyet a klienseknek adhatunk meg letvél küldésre a 25-ös és a 465-ös port mellé (tvagy helyet). Jelentősége akkor
tvan, ha olyan hálózatból kell kliensként letveleket küldenünk, ahol alapesetben a 25-ös és a 465-ös
port elérése tilttva tvan (spam- és tvírustvédelmi okokra tvaló hitvatkozással). Ebben az esetben a master.cf-ben a sor elején álló megjegyzésjel (#) törlésétvel engedélyeznünk kell a
#submission inet n

-

-

-

-

smtpd

sort és a tűzfalon is utat nyitni számára.
Illesztőprogram, amely összeköti a levelezőszervert, a víruskeresőt és a levélszemétkeresőt (a tényleges konfgurációt egyben lehet megtalálni ennek a fejezetnek a végén, mivel ez a három eszköz: Amavis+spamszűrő+vírusszűrő motor együtműködve értelmezhető a leginkább)
Amavis35: : egy interfész az MTA és a különböző letvélellenőrző-programok közé ágyaztva, amely
biztosítja közötük a gyors kommunikációt. Ha gyors és könnyen kezelhető átjárót szeretnénk az
MTA és a letvélfeldolgozó programok közöt, akkor igazi alternatítvája nincs. Átláthatóan konfgurálható, nagy teherbírású program, amelyet Perlben írtak. Beépítet tvédelemmel rendelkezik az
esetleges diszktelítetség, tvagy diszk I/O-hibából eredő eseményekre. Dkim aláírás támogatással
rendelkezik és természetesen GPL licencelésű.
Vírus és spam elleni védelem: azok az idők tvélhetően tvisszatvonhatatlanul elmúltak, amikor
egy szertvezet letvelezése tvírus- és letvélszemét-tvédelem nélkül elképzelhető tvolt. A tvírustvédelem
még a szabad operációs rendszerek alat is tanácsos, hiszen a szertverekhez kapcsolódó kliensek lehetnek tvédtelenek is, tvalamint a szertverre beérkező letveleket első tvonali tvédelemmel elláttva, központilag szabályoztva azok szűrését sokkal tvédetebbé tehetjük hálózatunkat. Az első tvonali
tvédekezés pedig az esetek túlnyomó többségében egyszerűbb és hatékonyabb is. Több megoldás is
található:
– Greylisting
– Dspam36
– Anti-Spam SMTP Proxy Sertver37
– SpamBayes38
1 31. http://munin-monitoring.org/
1 32. http://www.pldaniels.com/altermime/
1 33. http://www.howtoforge.com/add-disclaimers-to-outgoing-emails-with-altermime-postfix-debian-etch
1 34. http://en.wikipedia.org/wiki/Mail_submission_agent
1 35. http://www.ijs.si/software/amavisd/
1 36. http://dspam.nuclearelephant.com/
1 37. http://sourceforge.net/projects/assp/
1 38. http://spambayes.sourceforge.net/
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– Bogoflter39
– Clapf40
– SpamAssasin41
Greylisting: a szürkelista nétvre is hallgató mechanizmus lényege, hogy egy adot címről érkező
letvelet a letvelezőszertver azonnal tvisszautasít egy ideiglenes hibára utaló jelzéssel. A szabtványos
működésű SMTP-szertverek az ilyen hibakóddal tvisszautasítot letvelet némi késlekedés után újraés-újra megpróbálják kézbesíteni. A fogadó oldal pedig egy meghatározot idő eltelte után elfogadja a letvelet. Mitvel általában tárolódik, hogy kitől fogadtunk el letvelet, ezért nem az összes, csak
az első (pár) letvél késleltetése szembeötlő. Viszont a spamek jó része nem szabtványosan tviselkedő
szertverektől jön akik a nagyobb hatékonyság érdekében általában nem túl szabtványosak (ezért pl.
meg sem kísérelnek ilyenkor újraküldeni), így ezzel a technológiátval nagy részüktől meg lehet
szabadulni. Komoly hátulütője a technológiának, hogy a felhasználók hite szerint a letvelezés azonnali üzenetotvábbítást jelent, így mondjuk már egy 30 perces tvisszautasítást nem tolerálnak.
Postfxhez használható a Postgrey netvű eszköz, amely alapbeállításban 5 perces tvisszautasítási
időtvel dolgozik. Ismert trükk, hogy az elején a szokásos letvelezőpartnerek címének megtanulásához rötvid – mondjuk 1 perces – időintertvallumot tválasztunk, és csak a későbbiekben, a kezdő
adatbázis elkészülte után emeljük meg a tvárakozási értéket, de akkor se nagyon legyen 10 percnél
több.
Dspam: Készítője Jonathan A. Zdziarski, a program 99,5–99,95%-os találati pontossággal működik. Gyors reagálás és nagy teherbírás jellemzi, azonban a jó eredmény eléréséhez folyamatos tanítást igényel. Hátránya, hogy lokális adatbázisban tárolja a betanítot mintákat, amelyben egy idő
után nehézkesen és lassan tud keresni.
Anti-Spam SMTP Proxy Server: egy 2003 óta fejlesztet nyílt forráskódú, GPLtv2 licencű Perl
SMTP proxy, amely a kötvetkező tulajdonságokkal bír: Bayes-szűrés 42, feketelista (DNSBL43), SPF44,
SRS45, szürkelista46. Felróható hátrány: relatítv kisebb felhasználói bázis és ebből eredően a támogatói fórum is szűkebb körű a többihez tviszonyíttva.
SpamBayes: Python programozási nyeltven írta Paul Graham, a Bayes-szűrés kidolgozója. Működési módszere, hogy 3 halmazba szertvezi a beérkezet letveleket, az első halmaz a spam, a második a normál letvél (sűrűn használt elnetvezéssel: HAM), a harmadik amelyről nem tudja, hogy az
első kető közül melyikbe tartozzon. A program előnye, hogy relatítv ketvés hamis pozitítv és hamis
negatítv eredményt ad, tviszont a 3. kategóriába eső letveleket a felhasználónak kell minősítenie.
Hátránya, hogy így a felhasználóra relatítv több manuális munka jut.
Bogoflter: egy szintén Bayes-szűrést alkalmazó nyílt forráskódú, C programozási nyeltven írt
letvélszemétszűrő, melyet Eric S. Raymond fejlesztet ki. Könnyen használható akár asztali környezetben is, azonban szertver környezetben probléma léphet fel a párhuzamos tvizsgálatok során,
ugyanis egyedileg a felhasználó szkriptel (procmail segítségétvel) indítja. Létezik hozzá milterinterfész is, amelynek segítségétvel eredendően Sendmail, újabban Postfx alá is beépíthető.

1 39. http://bogofilter.sourceforge.net/
1 40. http://clapf.org/wiki/doku.php/start
1 41. http://spamassassin.apache.org/
1 42. http://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_spam_filtering
1 43. http://en.wikipedia.org/wiki/DNSBL
1 44. http://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework
1 45. http://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Rewriting_Scheme
1 46. http://en.wikipedia.org/wiki/Greylisting
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Clapf: magyar fejlesztésű (Sütő János), tviszonylag újnak számító statisztikai szűrő. PHP-ben
készült, Postfxhez és Eximhez illeszthető, illettve a lokális letvélkézbesítési fázisban pl. a procmail
(később még lesz róla szó) segítségétvel tulajdonképp bármilyen letvelezőrendszerhez.
SpamAssasin: egy ún. „pontozásos” rendszerben működő letvélszemétszűrő, amely az Amatvisd
segítségétvel kapcsolható az MTA-hoz. Többszörösen díjnyertes, Perl nyeltven íródot, az e-mailek
elemzésétvel, kulcsszatvak, írásstílusok, és sok egyéb jel fgyelésétvel, feketelistákkal, tvalamint a Bayes-szűrés módszerétvel operáltva próbálja megállapítani egy letvélről, hogy átengedhető-e tvagy
sem. A program nagyjából ezer különböző tesztnek tvet alá minden e-mailt. Ezek a tesztek az emailek tartalmát, felépítését, szabtványosságát, méretét, képek, mellékletek elhelyezkedését, a letvél
korábbi állomásait tvizsgálják át, meghamisításra utaló jeleket keresnek, és még sok mást is tvizsgálnak. A tesztek pontozása alapján az előre beállítot érték szerint hozza meg a döntést. A pontozás alap értékei 4-5 közöt szoktak lenni, amely például a kötvetkező tényezőkből állhat össze:
– MISSING_SUBJECT: 2,5 pont : nincs az üzenetnek tárgya
– NUMERIC_HTTP_ADDR: 0,9 pont: numerikus IP-cím egy URL-ben
– BAYES_00 : -2,6 pont : A Bayes-szűrés szerint egyértelműen ham – azaz jó – letvél
– BAYES_99 : 3,5 pont : A Bayes-szűrés szerint egyértelműen spam – azaz rossz – a letvél
– URIBL_BLACK: 2,0 pont: Egy a letvélben szereplő URL szerepel az URIBL feketelistán
– RCVD_IN_BL_SPAMCOP_NET: 2,2 pont: a letvél olyan állomáson haladt keresztül, amely megtalálható a SpamCop feketelistán.
Ugyanilyen pontozás alapján dönt a hamisítot fejlécű e-mailekről (leggyakoribb előfordulása,
amikor a címzet látszólag saját magától kap 3. féltől letvelet). A Spamassassin-szűrő SPF (Sender
Policy Framework) ellenőrzést is tvégez. Rengeteg kiegészítő kapcsolható hozzá, amelyek használata ajánlot is, ilyenek pl. a dcc-client,47 pyzor48, razor49 tvagy PFassassin, SpamAssassin Rules Emporium50, tvagy a FuzzyOCR51. Mitvel Perl nyeltven íródot – amely nem kifejezeten a
teljesítményre tvaló kihegyezés ismértve – a program memóriaigényes, de a memóriaigény jól számolható. Létezik hozzá több adminisztráció frontend, webes felület, ahol mindenki felhasználóbarát módon saját maga tudja az amúgy az átlagosnál bonyolultabb szabályrendszerét állítani. Ilyen
pl. a SquirrelMail-be integrálható bőtvítménygyűjtemény, illettve könnyű hozzá egyedi PHP-alapú
tvégfelhasználói felületet létrehozni (bár ez feltvethet némi kockázatot).
A letvélszemétszűrők közöt egészen más szempont szerint kell tválasztanunk, mint az MTA esetében, ahol sok, nagyjából egyenlő tudású MTA közöt kell döntést hozni. A tválasztás a SpamAssasin-ra eset, tekinttve, hogy az összes közül a legjobban és legegyszerűbben integrálható,
tanítható és kezelhető, totvábbá a legtöbb módszert alkalmazza a letvélszemét felderítési mechanizmusában. A támogatotsága a felhasználói fórumok számát tekinttve a legnagyobb és a legtöbb extra szolgáltatás ehhez kapcsolható.

1 47. http://spamassassin.apache.org/full/3.2.x/doc/Mail_SpamAssassin_Plugin_DCC.html
1 48. http://sourceforge.net/apps/trac/pyzor/
1 49. http://en.wikipedia.org/wiki/Vipul%27s_Razor
1 50. http://sourceforge.net/projects/sare/
1 51. http://wiki.apache.org/spamassassin/FuzzyOcrPlugin
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Víruskereső programok
Önmagában a letvélszemétszűrés nem elegendő, bár rendszeresen tapasztalható, hogy a letvélszemét kiszűrésétvel tetemes mennyiségű tvírusos letvéltől lehet megszabadulni. Mára a Linux és BSDrendszerű operációs rendszerek is tvonzó célpontot jelentenek a tvíruskereső szoftvereket fejlesztő
cégek számára. Számos zárt termék integrálható a letvélszűrés folyamatába, azonban jellemzően
ezek kereskedelmi felhasználásra jogdíjkötelesek.
ClamAV52: : parancssori alapú több szálon működő tvíruskereső, amely képes a legtöbb tömörítet
fájlban ellenőrizni, illettve ELF (futatható) binárisok tvizsgálatára is. Vizsgálni tudja totvábbá az MS
termékpaleta legtöbb dokumentumformátumát. Naponta többszöri frissítés érkezik a központi
adatbázisból (alapbeállítás szerint 15 percenként); az egyik leggyorsabban reagáló csapat, amely
gyorsaság eredménye, hogy néha hozhat hamis pozitítv eredményt is. A ClamAV tvírus-adatbázisa
publikusan megnézhető.53 Számos grafkus frontend létezik hozzá, amely segítségétvel asztali gépen, illettve szertvereken, Samba megosztásokon is használhatjuk, pl: KlamAV, ClamTk, AVScan
GTK, ClamWin. Része a legtöbb Linux terjesztésnek, és jól kapcsolható az előbbiekben felsorolt
szoftverekhez. Könnyen beállítható és logikus felépítésű konfgurációs állomány jellemzi. Fontos
tudni azonban, hogy a ClamAV-ot 2007-ben felvásárolta a Sourcefre, amely megszerezte a ClamAV
csapat öt tvezető tagjának szerzői jogait, magát a projektet és a hozzá kapcsolódó márkanetveket,
tvédjegyeket is. Ezen felül hozzá kerülnek a ClamAV.org domain feleti jogok, a weboldal tartalma
és a SourceForge-os ClamAV projektoldal is. Akkor a ClamAV core fejlesztői folytaták a munkát,
mint a Sourcefre alkalmazotai. Ugyanakkor a ClamAV licencelése GNU GPLtv2.

A legnépszerűbb zárt termékek Linuxra
AVG Free for Linux54: : parancssori felületel rendelkezik, othoni felhasználásra 1 gépig ingyenes.
BitDefender55: : parancssori felületel rendelkezik, othoni felhasználásra ingyenes.
Avast for Linux56: : parancssori felületel is rendelkezik, othoni felhasználásra ingyenes.
Kaspersky57: : a linuxos tverzióiból csak próba (trial) tverzió érhető el ingyenesen, a tvállalati felhasználása fzetős.
Összességében elmondható, hogy othoni tvédekezésnek, pl. másoktól kapot dokumentumok,
USB-kulcs stb. ellenőrzésére kitválóak, azonban ingyenes szertver felhasználásuk jogi okokból nem
lehetséges.
Gyakorlatilag alternatítva nélkül a ClamAV tvíruskereső ajánlható jelenleg. Összességében azonban bátran használható, hiszen cégek kereskedelmi forgalomban létvő csomagolt termékeinek a sikeres alapja. A kezdetektől biztosítot a program életút (folyamatos distupgrade lehetőség a
kezdetektől), a frissítés, személyre szabhatóság és a könnyű illesztés az egyedi szűrőkhöz, illettve a
ClamAV tvírus-adatbázis központ országonként tválasztható.
1 52. http://www.clamav.net/lang/en/
1 53. http://lurker.clamav.net/list/clamav-virusdb.html
1 54. http://free.avg.com/us-en/download.prd-alf
1 55. http://www.bitdefender.com/business/antivirus-for-unices.html
1 56. http://linux.softpedia.com/get/Security/avast-Linux-Home-Edition-43586.shtml
1 57. http://www.kaspersky.com/products/business/applications/endpoint-security-linux
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Amavis+ClamAV+SpamAssasin konfigurálás
Konfguráljuk tehát az Amatvis+ClamAV+SpamAssasin hármast:
apt-get install amavisd-new spamassassin clamav-daemon arj unarj bzip2
cabextract cpio file gzip lha nomarch pax rar unrar unzip zip zoo

A parancs kiadása után települni fog a rendszerünkre az Amatvisd, a ClamAV és a SpamAssassin,
magukkal hoztva a szükséges függőségeket is (tvalamint nagyon sokféle elterjedt és nem annyira
elterjedt tömörítőprogramot), így ne ijedjünk meg, ha azt látjuk a telepítő nagyon sok csomagot
kezd el tölteni és beállítani. Az ubuntus telepítő parancsfájl létre fogja hozni a szükséges felhasználókat, így nekünk már csak sorban be kell állítanunk a fenti szoftvereket.
Kezdjük a SpamAssasin alap bekapcsolásátval, amelyet a /etc/default/spamassassin állományban
tudunk megtenni a kötvetkezőképpen:
ENABLED=1
CRON=1

azaz bekapcsoltuk és engedélyeztük neki a szabályok automatikus frissítését cronból.
service spamassassin start

és már fut is.
A SpamAssasin fnomhangolása felhasználónként lehetséges, általában tvétve a webes letvelezők
bőtvítményei segítségétvel, illettve kapcsolható hozzájuk Pyzor és Razor is, bőtvebben a fnomhangolásról az alábbi58 linkeken59 lehet oltvasni.
A soron kötvetkező lépés, hogy az Amatvisd-new-t kapcsoljuk be, és tudassuk tvele, hogy tvírus- és
spamszűrést fogunk a segítségétvel tvégezni, azaz a /etc/amatvis/conf.d/15-content_flter_mode állományban kommentezzük ki a szükséges sorokat:
use strict;
# You can modify this file to re-enable SPAM checking through spamassassin
# and to re-enable antivirus checking.
# Default antivirus checking mode
# Uncomment the two lines below to enable it
@bypass_virus_checks_maps = (
\%bypass_virus_checks, \@bypass_virus_checks_acl,
\$bypass_virus_checks_re);
# Default SPAM checking mode
# Uncomment the two lines below to enable it
@bypass_spam_checks_maps = (
\%bypass_spam_checks, \@bypass_spam_checks_acl, \$bypass_spam_checks_re);
1; # insure a defined return

majd:
service amavis restart

Most már az Amatvisd-new kezeli a SpamAssassint és a ClamAV-ot is, tviszont a letvelek még nem
jutnak el hozzá, mitvel a Postfx nem tudja, hogy azokat át kellene adnia, ezért a kötvetkező lépésben elmagyarázzuk a Postfx számára, hogy a letveleket minden esetben amikor beérkeznek, a
1 58. http://linuxgazette.net/105/youngman.html
1 59. http://wiki.apache.org/spamassassin/UsingPyzor
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megfelelő sorrendben át kell adnia az Amatvisd számára. Ehhez a /etc/postfx/main.cf tvégéhez
szúrjuk be a kötvetkező sort :
content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024

Akár kézzel, akár a már korábban használt módon:
postconf -e "content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024"

Most pedig hozzá kell nyúlnunk a /etc/postfx/master.cf fájlhoz is (a fájl legtvégéhez fűzzük hozzá a kötvetkezőket):
smtp-amavis
-o
-o
-o
-o

unix
smtp_data_done_timeout=1200
smtp_send_xforward_command=yes
disable_dns_lookups=yes
max_use=20

-

2

smtp

127.0.0.1:10025 inet
n
smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o relay_recipient_maps=
-o smtpd_restriction_classes=
-o smtpd_delay_reject=no
-o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
-o smtpd_end_of_data_restrictions=
-o mynetworks=127.0.0.0/8
-o smtpd_error_sleep_time=0
-o smtpd_soft_error_limit=1001
-o smtpd_hard_error_limit=1000
-o smtpd_client_connection_count_limit=0
-o smtpd_client_connection_rate_limit=0
-o
receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks

Majd pedig keressük meg a “pickup” kezdetű sort, ez az elején található és köztvetlenűl a pickup
sor alá szúrjuk be a kötvetkezőket :
-o content_filter=
-o receive_override_options=no_header_body_checks

Ezzel kiegészíttve a pickup kezdetű sort, amely ezek után így fogk kinézni:
pickup
fifo n
60
1
pickup
-o content_filter=
-o receive_override_options=no_header_body_checks

A fenti módosítások eredménye, hogy a Postfx újraindítása után minden letvél átadásra kerül
elemzésre a 100024 -es lokális porton fgyelő Amatvisd-new-nak, amely a totvábbiakban a Clamatvtval és a Spamassasinnal tvégezteti el a tényleges munkát.
Végezetül pedig indítsuk újra a Postfxet:
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service postfix restart

Ha jól tvégeztük dolgunkat, akkor le is tesztelhetjük:
telnet localhost 10024

és tvalami hasonlót kell tvisszakapnunk:
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 [127.0.0.1] ESMTP amavisd-new service ready

A levelek elérése
A fenti megoldások segítségétvel letvélszemét- és tvírusmentesen tudjuk tárolni adatbázisban tvagy
lokális postafókokban (mailbox/maildir) a felhasználók letveleit. Ezen a ponton merül fel az igény
arra, hogy a felhasználó egy azonosítás után kézhez is tvehesse letveleit. Ezt a szolgáltatást jobbára
ma már csak webes letvelezők, illettve titkosítot IMAP4 segítségétvel nyújtjuk, de a régi, betvált
POP3-ra is számtalan megoldás kínálkozik. A legtöbb Linux terjesztés alat, akárcsak a Postfx és a
SpamAssasin, ugyanúgy előre csomagoltva elérhetőek a minden igényt kielégítő IMAP4- és POP3szertver implementációk:
Dovecot imap4/pop360: : az egyik leggyorsabb IMAP4 implementáció, amely nagy terhelés alat
is kitváló teljesítményt nyújt. Az egyik legtöbb azonosítási módot feltvonultató kiszolgáló. Az
IMAP4 és a POP3 egy felületről tvezérelhető. Natítv SSL-támogatása tvan. Fontos totvábbi szempont,
hogy a Dotvecot fejlesztői mindenekelőt a biztonságos üzemeltetést tűzték ki a projekt alapcéljai
közé. Érdemes tudni, hogy igen nagy terhelésű rendszerek esetében proxyként is alkalmazható a
megfelelő elosztot rendszer részeként. Telepítéséhez az
apt-get install dovecot-common dovecot-imapd dovecot-pop3d

parancsot használjuk. Konfgurációs állománya a /etc/dotvecot/dotvecot.conf fájl, amely igen terjedelmes. Szerencsére az előzőekben felépítet, az azonosítást SQL-ből az SASLAuthd segítségétvel
megtvalósító Postfx rendszerhez nekünk most nem lesz szükségünk túl sok plusz opcióra. A legegyszerűbb, ha a Postfx-szel tudatjuk, hogy a Dotvecot lesz az együtműködő partnere. Az
/etc/postfx/master.cf tvégére írjuk be a kötvetkezőket:
dovecot
unix n
n
pipe
flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -d ${recipient}

Majd a /etc/dotvecot/dotvecot.conf fájlt töltsük fel a saját paramétereinkkel:
protocols = imap imaps pop3 pop3s
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
mail_location = maildir:/home/vmail/%d/%n/Maildir
ssl_cert_file = /etc/postfix/smtpd.cert
ssl_key_file = /etc/postfix/smtpd.key
namespace private {
separator = .
prefix = INBOX.
inbox = yes
1 60. http://www.dovecot.org/
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}
protocol lda {
log_path = /home/vmail/dovecot-deliver.log
auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master
postmaster_address = postmaster@sajatceg.hu
mail_plugins = sieve
global_script_path = /home/vmail/globalsieverc
}
protocol pop3 {
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
}
auth default {
user = root
passdb sql {
args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
}
userdb static {
args = uid=5000 gid=5000 home=/home/vmail/%d/%n allow_all_users=yes
}
socket listen {
master {
path = /var/run/dovecot/auth-master
mode = 0600
user = vmail
}
client {
path = /var/spool/postfix/private/auth
mode = 0660
user = postfix
group = postfix
}
}
}

Mint ahogy a fenti konfgurációból látszik, a korábban létrehozot SSL-tanúsíttványt használtuk,
illettve a már bekonfgurált Postfx- és SQL-kapcsolat adatait adtuk meg a Dotvecot számára. Ezt
csak akkor tehetjük meg, ha ugyanazon a nétven érhető el a Dotvecot-szertver, mint az SMTP-szertver (azaz mind a kető pl. mail.sajatceg.hu). Hátra tvan még az SQL-kapcsolat konfgurációjának
beállítása, hasonlóan mint a Postfx, illettve az SASLAuthd esetében. Hozzuk létre, tvagy ha már
tvan akkor módosítsuk a /etc/dotvecot/dotvecot-sql.conf fájlt a kötvetkezőképpen:
driver = mysql
connect = host=127.0.0.1 dbname=mail user=mail_admin
password=mail_admin_password
default_pass_scheme = CRYPT
password_query = SELECT email as user, password FROM users WHERE email='%u';

Mielőt újraindítanánk a Dotvecotot, állítsuk be a konfgurációs állományokat, hogy a Dotvecot is
tudja oltvasni:
chgrp vmail /etc/dovecot/dovecot.conf
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chmod g+r /etc/dovecot/dovecot.conf

Ezek után pedig már újraindítható a Dotvecot:
service dovecot restart

Egy tesztet futassunk azért le kézzel, hogy minden rendben tvan-e, azaz nézzük meg a mail.logot, hogy nincs-e benne tvalamilyen hibaüzenet (bármi, amiben „error” áll, gyanús), tvalamint a telnet localhost 110 és telnet localhost 143 parancs segítségétvel megnézhetjük a Dotvecot hallgat-e a
megfelelő portokon. Az SSL-kapcsolaton keresztüli működést pedig a kötvetkezőképpen tudjuk
tesztelni:
openssl s_client -connect imap.sajatceg.hu 993

Fontos tudni, hogy a Dotvecot elképesztően érzékeny az időcsúszásokra. Azaz sem előre sem hátra nem jól tolerálja, ha elcsúszik alóla az időszinkront. Ha nem szinkronizálunk ntpd-tvel folyamatosan, hanem csak naponta (pl. hajnalban) egyszer, akkor feltétlenül használjuk az
időszinkronizációs programok csöpögtető üzemmódját, illettve érdemes az Időszinkronizálás 61 fejezetben leírtak szerint eljárni és egy szertveren folyamatos időszinkront alkalmazni. Ha mégis gondunk támadna a Dotvecot és az idő kérdésétvel akkor tvagy a monit 62 használatátval fgyeltessük,
tvagy alkalmazzunk egyéb megoldásokat, pl. a dokumentációban felsoroltak közül. 63
Courier64: : jól optimalizált memóriafoglalású program, amelynél külön kiemelendő a DDOS támadásokra felkészülés gyanánt könnyen állítható maximális kapcsolódások száma felhasználónként és IP-címenként. Működik benne a felhasználók közöti megosztot könytvtár kezelése,
tviszont csak Maildir támogatása tvan. Ugyan a Maildir az egyik legjobb tválasztási lehetőség, különösen a nagy terheltségű rendszerek esetében, azonban rengeteg helyen a mailbox is kötvetelmény
lehet. POP3/IMAP4 proxy lehetőséget is nyújt.
Cyrus65: : A Cyrus egy BSD licencű projekt, amit 1994-ben indítot a Carnegie-Mellon Unitversity.
A Cyrus a Cyrus SASL Library-t használja, amelyben több különböző azonosítási folyamat tválasztható. Hozzáférési modellje és felhasználókezelése összetet és a felsorolt MDA-khoz képest
nehézkesebb. Ugyanezen okokból kifolyólag széleskörűen skálázható, és öttvözi a legtöbb hasonló
program jó tulajdonságait és talán az összes közül a leginkább ACL-ezhető, azaz a hozzáférési beállítások it a legszofsztikáltabbak.
A tválasztás sokkal nehezebb, mint a többi megoldás esetében, ugyanis a Dotvecot és a Cyrus
megoldásai hasonlítanak. Amíg az egyik komplexebb, addig a másik egyszerűbben kezelhető és
karbantartható. It is hasonló szempontokat kell fgyelembe tvennünk, mint az MTA kitválasztásánál, illettve érdemes kipróbálni mindegyik olyan megoldást, amely a tudását tekinttve megfelel a
feladatra.
Titkosítási réteg: a mai korban felér az adatok önkéntes átadásátval, ha a letvelezésünket titkosításmentesen, a hagyományos nem titkosítot TCP-csatornákon folytatjuk. Az SSL kulcsok mindenki számára kényelmesen elérhetőek, akár ingyenes önaláírt (Self Signed) akár egy harmadik fél
által aláírt megbízható (Trusted) módban is, illettve a kető közöti tváltozatban a startSSL 66 segítségétvel is, ahol a cég hitelesíti az SSL kulcsunkat, de csak 1 étvre teszi ezt díjmentesen, megkötésekkel. A legjobb megoldás természetesen tvalamelyik ismert és támogatot CA által kiadot magas
1 61. http://szabadszoftver.kormany.hu/szabad-szoftver-keretrendszer/
1 62. http://mmonit.com/monit/
1 63. http://wiki.dovecot.org/TimeMovedBackwards
1 64. http://www.courier-mta.org/
1 65. http://cyrusimap.web.cmu.edu/
1 66. http://www.startssl.com/
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bitrátájú kulcs megtvásárlása, de ez jelenleg anyagi források betvonását igényli, általában étvente,
amíg a saját magunk által készítet kulcsot jellemzően a kliensek el tudják már menteni, így felhasználó oldali oktatás segítségétvel ez is megoldható, akár saját készítésű root CA készítésétvel,
amelyet elhelyezünk a kliens oldali programokban.
Tehát a küldés és fogadás folyamatának minden részét érdemes titkosítot közegben tvégezni,
amelyre remek beépítet megoldásokat kínál a Postfx, illettve az Stunnel4 67 program segítségétvel
IMAP4/POP3 esetén is beállíthatjuk. Érdemes webmail elérés esetén ugyancsak HTTPS protokoll
alat tartani a teljes webmail forgalmat, hiszen a felhasználók a jelszatvaikat és az érzékeny információkat küldik folyamatosan a szertver felé. Erre az OpenSSL+Apache tökéletes megoldást jelent.

Levélszemét és hamisítás elleni technológiák
DKIM68: : a metódus megalkotói abból a tényből indultak ki, hogy minden bejegyzet domain
mögöt biztosan tvan DNS-szertver, hiszen máskülönben maga a letvelezésre használt e-mail cím domain és host netve sem létezne, azaz az e-mail cím sem lenne tvalós. Ezen címek kiszűrésére pedig
más technológiák hitvatotak. Éppen ezért a DKIM megoldásában egy, a domain nétvhez legyártot
kulcsot kell elhelyeznünk a DNS adatbázisban TXT rekordként. Ezen TXT rekordot mindenki le
tudja kérdezni, hasonlóan ahogy egy sima nétvfeloldás esetében a host netvet. A TXT rekord által
tvisszaadot kulcsnak egyeznie kell a küldő szertvere által generált aláírással. Ez tehát nem kifejezeten a letvélszemét elleni eszköz, hanem inkább egy kriptográfai megoldás arra néztve, hogy egy
idegen fél számára biztosítani tudjuk az automatikus, emberi beatvatkozás mentes ellenőrzést arra
néztve, hogy az adot küldő ténylegesen abból a domainből küldöt-e letvelet, amely a TXT alapján
azonosítota. Ez egy remek kiegészítés, amely mégis segít a letvélszemét elleni küzdelemben, mitvel
nagy általánosságban a spammerek nem írják alá a letveleiket a fenti módszer segítségétvel. Valamint a nagy ingyenes szolgáltatók szinte minden esetben támogatják a fenti módszert, így enyhíttve a saját letvélszemétszűrőjük terheltségét is. Nagyon fontos ugyanakkor leszögezni, hogy
minimum 1024 bit hosszúságú kulcsot érdemes gyártani és elhelyezni a TXT rekordban, mitvel a
kisebb kulcsot a mai rendelkezésre álló számítási kapacitások mellet könnyen lehet törni és így
hamisítani is. A rendszer beüzemeléséhez a dkim-flter netvű csomagot kell telepítenünk, amely
hasonlóan az Amatvishoz, a Postfxszel tvagy az egyéb MTA-tval fog kommunikálni a letvelek kiküldése esetén. A dkim-genkey parancs segítségétvel tudunk kulcsot generálni, majd azt a megfelelő
helyen elhelyezni. A Postfx beállítása után már automatikusan aláírt letvek fognak kimenni az
SMTP szertverünkről. Beállításáról Postfx+Ubuntu szertver esetében érdemes az alábbi 69 leírást eloltvasni.
SPF70: : kis túlzással mondhatjuk, hogy a DKIM elődje. A tény az, hogy a technológiai alapjai hasonlóak a DKIM-hez, azonban a megoldása elég korlátozot és számos hibalehetőséget tartogat,
használata nem is tanácsos. A lényege, hogy a már ismertetet TXT rekordban nem egy kulcsot
helyezünk el, hanem azt mondjuk meg, hogy melyik szertver küldhet, milyen domain nétv alá tartozó letveleket. Ez a rendszer alaptvetően nem tveszi fgyelembe, hogy a letveleinket egy másik SPFet támogató szertverre is átirányíthatuk, így ot esetlegesen elutasításra kerülhet a nem megfelelő
TXT rekord miat. Előnye, hogy nem igényel plusz aláírást minden letvél esetében, ezáltal az
1 67. https://www.stunnel.org/index.html
1 68. http://en.wikipedia.org/wiki/Dkim
1 69. https://help.ubuntu.com/community/Postfix/DKIM
1 70. http://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework
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SMTP-szertver erőforrásait kíméljük. A DKIM tviszont sokkal összetetebb és kifnomultabb technológia, amely sokkal inkább alkalmas egyedi azonosításra, ezért az SPF használatát kifejezeten
nem ajánljuk, csak a történeti átekintés miat szerepel it.

Webmail
A webmail a felhasználói oldalról ha lehet az egyik legfontosabb tényező. A Google Mail, mint a
legtöbb ember által használt webmail-felület magasra tete a mércét az összes webmail felületnek.
Gyakorlatilag a piacon standard megoldásként ismerik el és mindenki igyekszik a sajátját igazítani
hozzá. Természetesen a tversenyt nem igazán lehet feltvenni a tvilág egyik legnagyobb fejlesztőcégétvel, azonban nyílt forrású alapokon rengeteg jól használható és széles körű támogatást éltvező
megoldás születet. A legtöbb megoldás a LAMP71 környezethez készült, nem is tvéletlen, hiszen ez
a leginkább elterjedt. Egy webmail kitválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy olyan eszközt
tválasszunk, amely a felhasználók szokásait és igényeit tveszi leginkább fgyelembe, miközben az is
fontos szempont, hogy a legtöbb PHP nyeltven íródot webmail program sem biztonsági sem pedig
terhelési kockázatot ne jelentsen szertverünk számára. Általánosan elmondható, hogy a webmailek
postafókonként 2-3000 letvélig kezelik normálisan, azaz a felhasználók számára akadásmentesen a
letveleket. Egyesek már jótval a 2000 letvél/postafók szám alat eltveszítik gyorsaságuk és nehézkessé tválnak, esetleg nagy terhelést rónak az IMAP- és a webszertverekre is. Érdemes tehát már az
elején a kitválasztás után tesztelni ezen programok együtműködését nagy terhelés sok letvél mellet. Valamint ktvóta rendszert betvezetni, tvagy oktatni a felhasználókat az archítv tárolók használatára.
A webmail rendszer szinte sosem jár csak magátval a letvelező felület kitválasztásátval, hiszen a felhasználó it akarja kezelni a címtárát és egyéb közös szolgáltatásait, a naptárfunkciókat, tvalamint
a közös mappákat is. Jelen fejezet kifejezeten az egyszerű és gyors, de azért funkcionalitásban
gazdag webmaileket tárgyalja, amelyeknek sok esetben a kibőtvítet funkciók nem részei. Sok esetben a felhasználó a közös címtárat egy egész más felületen éri el, mint a letveleit, illettve semmi
akadálya nincs annak, hogy egy szertveren akár több webmailt kínáljunk a felhasználónak. Egyet
használhat, ha „csak letvelezni” szeretne, egyet pedig, ha komplexebb feladatokat akar tvégrehajtani.
SquirrelMail:72 egy igen régóta fejlesztet, nagy múltra tvisszatekintő webmail felület, amelyet
teljesen PHP-ban írtak. HTML4 kompatibilis, használata nem igényel JatvaScriptet. Teljes körűen
támogatja az IMAP és SMTP protokollokat, rendkítvül egyszerűen konfgurálható és kezelhető. Része a legtöbb Linux terjesztésnek, így rendelkezik biztonsági kötvetéssel is. Standard bőtvítményillesztő felületel rendelkezik, így ha a sok száz gyárilag hozzá adot, tvagy a weboldaláról letölthető
számtalan funkciót kínáló külső program számunkra nem elegendő, akkor könnyedén illeszthető
hozzá szinte bármi egy PHP-programozó segítségétvel. Nagy felhasználói bázissal rendelkezik, és
nagyjából lefedi egy kis és közepes tvállalkozás igényeit is. Jól testre szabható a kinézete is, azaz
akár céges logók és egyéb felületek is könnyedén kialakíthatóak. Paraméterei nagyban jatvíthatóak, ha a PHP futási értékeit igazítjuk a felhasználók igényeihez és a gép fzikai keresztmetszetéhez. A memóriafoglaltsági határ értékét és a maximális futási idejét kell emelnünk, de tvigyázzunk
ezekkel az emelésekkel, mitvel rendszerünk sérülékenységét és támadhatóságát nötvelik. Fontos
szempont, hogy teljes körű nyeltvi támogatás létezik hozzá, köztük magyar nyeltvű is. A biztonság
1 71. http://hu.wikipedia.org/wiki/LAMP_(szoftvercsomag)
1 72. http://www.squirrelmail.org/
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iránt elkötelezeteknek jó hír, hogy letöltéskor a forráskód tvalódiságát (ha a terjesztésben létvőnél
frissebb tverziót akarunk használni) MD5, SHA1 és GPG aláírás metódusokkal is igazolják, ami biztosíthatja számunkra, hogy tvalóban azt töltjük le, amit a programozócsapat aláírt (GPG aláírás
esetében). Gyakorlati tapasztalat, hogy a legtöbb frissítés után a felhasználó saját adatai (amely
egyénenként egy szeparált DATA könytvtárban található) illeszkednek az új tverzióhoz, azaz nem
szükséges semmilyen beatvatkozás a frissítések után.
Roundcube:73 tudásban hasonló, mint a Squirrelmail, sőt mitvel tudása ugyanolyan könnyen bőtvíthető bőtvítmények segítségétvel, ezért igazán egy súlycsoportban indulnak. A kezelőfelület 70
nyeltvhez rendelkezik fordítással (köztük a magyarhoz is), gyors és igen könnyen kapcsolható
LDAP- illettve SQL-szolgáltatásokhoz. Kezeli a megosztot IMAP-mappákat is. Szintén nagy felhasználói bázissal rendelkezik de a tvisszajelzések alapján elmondható, hogy inkább a fejlesztői
weboldalról érdemes az aktuális friss kiadást használni, mint a terjesztésekbe csomagolt tvalamitvel
régebbi tverziót. Gyakorlati tapasztalat, hogy a nagy letvélszámú postafókokkal nehezen boldogul,
csakúgy mint a SquirrelMail, tvalamint esetleírások említik, hogy tverziófrissítésnél a felhasználók
egyéb adatai (naptár, címlista) néha rendszergazdai igazítást igényelnek a migráció után.
Zimbra:74 egy nyílt forrású naptár, webmail és csoportmunka-támogató szoftvercsomag. Igen
nagy tudású, és rendkítvül szélesen illeszthető eszköz. Sajnos azonban a szabadon felhasználható
része erősen butítot, főként a csoportmunka-támogatás és a harmadik fél által írt szoftverek tekintetében. Ugyanakkor az egyik legfejletebb keresési lehetőségeket nyújtja pl. nagy postafók
esetén, illettve az extrém nagyságú postafókokat is könnyedén kezeli. Komoly hátránya, hogy
csak fzetősen tvehető igénybe jó néhány szolgáltatása. Ugyanakkor az ingyenes tverzió is jól
használható, ha tisztában tvagyunk a korlátaitval.
OpenExchange:75 egy igen komplex szolgáltatásokat feltvonultató webmail, naptár, közös mappa megosztásra is alkalmas eszköz. Nagy múltra tekint tvissza és igen funkciógazdag. Az ingyenes
GPL-es tváltozat számos funkciót nem tartalmaz (pl. a mobiltelefonos részletes szinkront a legnépszerűbb telefonokra), de az alap funkcionalitás is kitválóan használható. A webes felület jelenleg
nem szabad szoftver76. Nagy felhasználói bázissal és magyar lokalizációtval is rendelkezik. Fontos
szempont, hogy saját csomagkezelő szertvere tvan, így a kiadások kötvetése jól megoldot és gyakorlatilag terjesztésfüggetlen.
Zarafa:77 GPL licenc alat elérhető komplex és könnyen kezelhető csoportmunka-támogató
rendszer. Rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, amely szükséges: webmail, naptár, közös
mappák kezelése, teendők stb. ActitveSync kompatibilis, illettve MAPI-konform, amelynek köszönhetően az egyik leginkább rugalmasan használható MS Exchange-kompatibilis eszköz. Hátránya,
hogy az ingyenes tverzió csak 3 db. Outlook klienst támogat, e szám fölöti Outlook kliens igény
esetén licencek tvásárlására kell számítani. (Ezen kítvül a jelenlegi magyarítása kítvánnitvalókat
hagy maga után.)
SOGo:78 jól skálázható csoportmunka-támogató szoftver GPL-licenc alat kiadtva. Nagy előnye,
hogy 2003, 2007 és 2010-es natítv Outlook támogatással rendelkezik. Tudása nagyon hasonló a többi komplex megoldásokat feltvonultató eszközhöz. A felhasználói tvisszajelzések szerint jelenleg
még az elején tart a fejlesztési ciklusnak, azaz jól használható, de néha lassan reagál. Rendelkezik
magyar nyeltvű támogatással is.
1 73. http://roundcube.net/
1 74. http://www.zimbra.com/downloads/os-downloads.html
1 75. http://www.open-xchange.com
1 76. http://en.wikipedia.org/wiki/Open-Xchange#Licensing
1 77. http://www.zarafa.com
1 78. http://www.sogo.nu/
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A webmail tipikusan egy olyan eszköz, amely könnyen cserélhető, illettve tapasztalati úton érdemes tesztelni, hogy az adot rendszerben melyik használható jobban. Ennek ellenére, ha már tválasztotunk és az adatok gyűlnek benne, akkor a migrációs probléma miat (eltérő SQL-táblák, stb.)
érdemes egy tesztidőszak után maradni a legjobb tválasztásnál. Abban az esetben, ha csak kifejezeten webmail és naptár funkcionalitásra tvan szükség, akkor a SquirrelMailt érdemes használni.
Ha csoportmunka-támogatás, tvagy bőtvebb funkcionalitás a cél, akkor sorrendben a Zarafa, illettve
az OpenExchange használata jatvasolt.
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Általános célú hálózati szerver: az inetd
és xinetd
A hálózati szolgáltatásokat nyújtó szoftverek jellemzően olyan hátérben futó programok, amelyek az operációs rendszer és a függtvénykönytvtárak áttviteli-rétegbeli absztrakcióit használtva hallgatnak egy-egy TCP tvagy UDP porton, majd ha egy ügyfél kapcsolatot kezdeményez, azt egy
másik szálon tvagy folyamatban szolgálják ki. Könnyen belátható, hogy minden hasonlóan működő szolgáltatás folyamatosan erőforrásokat – különösen memóriát – használnak, tvalamint azonos
funkciókat kell a fejlesztőknek megtvalósítaniuk, felelősségi körükben tartaniuk.
Ezen felismerés nyomán jöt létre az inetd, az „internetes szuperszertver”. Az általános célú hálózati kiszolgáló egy olyan szolgáltatás, amely egyszerre hallgat több TCP és UDP porton, több szolgáltatást kiszolgáltva, majd ha a portok tvalamelyikére kérés érkezik, megtválaszolására egy új
folyamatban elindítja a konfgurációnak megfelelő programot, amelynek egyrészt a hálózati kommunikáció részleteitvel már nem kell foglalkoznia, másrészt a programot csak lekérés esetén kell
elindítani.
Ezzel a ritkábban használt szolgáltatások erőforrást, folyamatokat takaríthatnak meg, azonban
teljesítménye a modern kiszolgálóalkalmazások nagy terhelésre optimalizált párhuzamos futatási
megoldásaitval ritkán mérhető össze.
Használata nagy forgalmú, komplex kiszolgálófeladatok futatására napjainkban nem jellemző,
azonban egyes egyszerűbb, ritkán tvagy ketvés ügyfél által használt szolgáltatások – tfp, ident,
nrpe, git – tvagy prototípus-rendszerek futatására, tvalamint beágyazot rendszereken gyakran alkalmazzák.
A démonként futni képes hálózati szolgáltatások maguk tvégzik a beérkező hálózati kapcsolatok fogadását és a kezelésükhöz szükséges folyamatok tvagy szálak indítását, életciklusuk felügyeletét. Ennek a helyes megtvalósítása nem könnyű feladat – sok esetben erre nincs is
szükség, mitvel pontosan ezt a felelősséget tveszi át az alkalmazástól az inetd: az alkalmazásnak
csupán egyetlen kapcsolatot kell feldolgoznia, és különleges hálózati feladatai sincsenek, a
kommunikáció egyszerűen a szabtványos ki- és bemenetén keresztül zajlik. Nehézkesen működik azonban ez a megoldás nagy számú kapcsolat esetén, mitvel nincs lehetőség az adot szolgáltatásra optimalizált erőforrás-takarékos párhuzamosítási technikák használatára.

Az általános célú hálózati kiszolgálónak két ismert megtvalósítása a hagyományos inetd és totvábbfejlesztet tváltozata, a xinetd.

Inetd
A szolgáltatás eredeti, BSD-ből származó megtvalósítása az inetd. Hosszú története miat számos
tváltozatban érhető el, azonban a GNU/Linux rendszereken jelentős részben kiszorítota fejletebb
tváltozata, a xinetd.
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Debian és Ubuntu rendszereken az openbsd-inetd netvű csomagokban találjuk meg támogatot
tváltozatát, míg a CentOS tárolói nem is tartalmazzák.
Az inetd indítása és leállítása a szokásos módon történik, például a fenti csomag esetén a sudo
/etc/init.d/openbsd-inetd start, tvalamint a sudo /etc/init.d/openbsd-inetd stop parancsokkal. Ha nincs
szolgáltatás konfguráltva, az inetd nem indul el.
Amennyiben egy szolgáltatást az inetd-tvel szeretnénk kiszolgálni, ellenőrizzük, hogy az adot
szolgáltatás szerepel-e a TCP- és UDP-portok központi nyiltvántartásában, a /etc/sertvices fájlban.
Ez a fájl egy szimbolikus elnetvezéshez egy portszámot és egy protokollt ad meg, majd szükség
esetén álnetveket sorol fel.
tftp
nrpe

69/udp
5666/tcp

# Nagios Remote Plugin Executor

Ha a listában nem szereplő portot szeretnénk használni, ellenőrizzük, hogy nem szerepel-e más
nétven az adot port, majd tvegyük fel a listába.
Ezután nyissuk meg a /etc/inetd.conf konfgurációs fájlt. Ebben alapesetben egy szolgáltatás sem
szerepel, csupán # jellel kezdődő megjegyzések, amelyek rötviden bemutatják a fájl formátumát. A
fájlban egy szolgáltatást egy sorban, a mezőket szóközökkel eltválaszttva kell leírnunk, a kötvetkező
sorrendben :
– Szolgáltatás netve, ahogy a /etc/sertvices-ben szerepel (például nrpe).
– Socket típusa: stream (TCP esetén), dgram (UDP esetén).
– Áttviteli-rétegbeli protokoll: tcp tvagy udp – ahogy a /etc/sertvices-ben szerepel. Ha a szolgáltatás tcp-tvel és udp-tvel is szerepel, tválasszunk, tvagy két külön sorban, mindkét tváltozatban
konfguráljuk.
– Kapcsolók: wait tvagy nowait – tvárja, tvagy ne tvárja meg az előző kiszolgálófolyamat kilépését
újabb szolgáltatás kiszolgálásához. Tipikus beállítása UDP esetén wait, TCP esetén nowait.
– Felhasználó: a szertverprogram ezen felhasználó (tvagy user:group formában megadtva ezen felhasználó és csoport) netvében kerül futatásra. Lehetőség szerint ne adjuk meg a root felhasználót.
– Szertverprogram úttvonala: a szertverprogram futatható fájljának abszolút elérési úttvonala (például /usr/sbin/nrpe).
– Argumentumok: a programnak átadandó parancssor – a program netve és az argumentumok
(például nrpe -i -c /etc/nagios/nrpe.cfg).
Amennyiben az inetd használatára felkészítet szoftvert használunk, a dokumentációjában meg
fogjuk találni a jatvasolt beállítást, és a csomagkezelők is gyakran eltvégzik a szükséges konfgurációt: például Ubuntu alat a tftpd csomagot telepíttve a /etc/inetd.conf fájlban megjelenik a kötvetkező sor:
tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd /srv/tftp

Ha a kítvánt szolgáltatás nem szerepel még a konfgurációs fájlban, tvegyük fel a leírását az ismertetet formátumban.
Ezután indítsuk el a kiszolgálót, tvagy töltsük újra a beállításait, például a sudo
/etc/init.d/openbsd-inetd reload paranccsal.
TCP porton hallgató kiszolgáló is használható az inetd-tvel. Például a Nagios állapotmonitorozó
rendszerhez állapotinformációt szolgáltató nrpe ágens beállításához helyezzük el a /etc/inetd.confban a kötvetkező sort:
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nrpe stream tcp nowait nagios /usr/sbin/nrpe nrpe -c /etc/nagios/nrpe.conf -i

Az így létrehozot szolgáltatás az nrpe (5666/tcp) portra csatlakozó kliensek kéréseit az nrpe netvű programmal szolgálja ki, amely az argumentumoknak megfelelően a megadot konfgurációs
fájlt használja, és inetd üzemmódban indul. Ki is próbálhatjuk a szolgáltatást az
/usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H localhost -c check_load paranccsal.

Xinetd
Az inetd egyszerűsége miat számos, főleg biztonsági eltvárásnak nem tudot megfelelni. Emellet
konfgurációja nehézkes, és új funkciók betvezetésétvel totvább bonyolódna. Ezekre a problémákra
ad tválaszt a xinetd.
Alaptvető funkciói megegyeznek az inetd-tvel, azonban könnyebben kezelhető konfgurációs formátumot használ, és olyan beállításokat is meg lehet adni az egyes szolgáltatásokra, mint hogy
melyik interfészen hallgassanak, mely lekérésekre tválaszoljon, tvagy mely eseményeket naplózza.
Konfgurációs fájlja a /etc/xinetd.conf, azonban alapbeállításban a /etc/xinetd.d/ könytvtárban létvő fájlokat tartalmát is hozzáfűzi konfgurációjához.
A fájl szolgáltatásdefníciókból áll, amelyek a service kulcsszóból, a szolgáltatás netvéből, majd
kapcsos zárójelek közöt kulcs=érték formában megadot paraméterekből állnak. A fentebb ismertetet nrpe-szolgáltatás xinetd formátumú leírása például:
service nrpe
{
socket_type
= stream
wait = no
user = nobody
server
= /usr/sbin/nrpe
server_args
= -i -c /etc/nagios/nrpe.cfg
}

A fontosabb beállításokat az 1. táblázat mutatja be.
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Paraméter
socket_type

Leírás

Példák

Socket típusa.

stream (TCP esetén)
dgram (UDP esetén)

protocol

Áttviteli-rétegbeli protokoll – tcp
ahogy a /etc/sertvices-ben sze- udp
repel. Ha a szolgáltatás tcp-tvel
és udp-tvel is szerepel, tválaszszunk, tvagy két külön defnícióban, mindkét tváltozatban
konfguráljuk. Elhagyható.

wait

yes
Várja (yes), tvagy ne tvárja
meg (no) az előző kiszolgálófo- no
lyamat kilépését újabb szolgáltatás kiszolgálásához. Tipikus
beállítása UDP esetén yes, TCP
esetén no.

user

Felhasználó: a szertverprog- nobody
ram ezen felhasználó netvében
kerül futatásra. Lehetőség szerint ne adjuk meg a root felhasználót.

sertver

Szertverprogram úttvonala: a /usr/bin/git
szertverprogram futatható fájljának abszolút elérési úttvonala.

sertver_args

A programnak átadandó totvábbi argumentumok.

daemon --inetd –export-all
/home/git/repo

cps

Kapcsolatok másodpercenként. Két számot tvár, az első
megadja, hogy másodpercenként hány kapcsolat után függessze fel a kiszolgálást, a
második számmal megadot
másodpercre.

50 10

per_source

Forrás IP címenként a megadot számú kapcsolatot kezel
egyidejűleg.

10

disable

A szolgáltatás tiltása (yes
esetén).

yes
no

1. táblázat: A xinetd szolgáltatások paraméterei.
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CentOS alat a tftp-server csomagot telepíttve a /etc/xinetd.d/tfp konfgurációs fájl jön létre a kötvetkező tartalommal:
service tftp
{
socket_type
protocol
wait
user
server
server_args
disable
per_source
cps
flags
}

=
=
=
=
=
=
=
=

dgram
udp
yes
root
= /usr/sbin/in.tftpd
-s /var/lib/tftpboot
= yes
11
100 2
IPv4
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Központi időszinkron szerver: NTP
szerver
Történeti áttekintés
A számítógépes hálózatok korai időszakában a gépek órájának szinkronban tartására egyszerű
eszközöket használtak. Mitvel sok gép nem tartalmazot beépítet órát, a gép bekapcsolásakor az
automatikusan lefutó alkalmazások egyike a rendszergazdától megkérdezte a helyi időt, és a totvábbiakban az adatot begépelő személy karórájától függöt a pontosság. Ez meglehetős pontatlanságot eredményezet. (Ráadásul az idő múlását az operációs rendszer tartota számon, ami szintén
okozhatot időcsúszást.)
Viszonylag hamar kitaláltak olyan megoldást (RFC-868 79 80), amely TCP/IP protokollt használó
gépek számára akár TCP, akár UDP használatátval lehetőtvé tete egy központi géptől a pontos idő
lekérdezését. Ez az idő már nem lokális, hanem a Greenwich-i középidő (GMT) szerinti tvolt, ezt
kellet a helyi gépnek az időzóna információ helyes beállításátval korrigáltan mutatni a felhasználók számára.81 Ez másodperc pontosságot biztosítot, és a használt adatformátum miat 2036-ig
nyújt lehetőséget a használatra. Ez a megoldás már 1-2-re csökkentete egy hálózat esetén a kézzel
beállítandó gépek számát, és nötvelte a pontosságot. Mitvel a TCP/IP hálózat UNIX-rendszerekbe
integrálásának kezdete óta a legtöbb rendszeren alapértelmezeten tvolt és futot ez az időszertver
szolgáltatás (tipikusan az inetd netvű eszköz nyújtota time nétven), elterjedt tvolt a gépek szinkronizálása egy rdate netvű parancs segítségétvel; használata például rdate time.kfi.hu formában történt.
Ez a megoldás több problémát is feltvet82. Ezért újabb protokoll-leírás jöt létre (RFC-958 83, RFC105984 NTP – azaz Network Time Protocol nétven), amit hamarosan több másik kötvetet (RFC1119, RFC-1305, RFC-1361, RFC-1769, RFC-2030, RFC-4330, RFC-5905) – egyrészt a különféle totvábbfejlesztet tverziók (jelenleg tv4-nél tartunk), illettve az NTP részhalmazát leíró SNTP (Simple
Network Time Protocol). Az NTP segítségétvel lokális hálózaton akár 1 milliszekundumos pontosság is elérhető, interneten keresztüli szinkronizáció esetén ez a 10 msec nagyságrendű pontosságra csökkenhet.
Fentebb emlegetet (S)NTP kliens oldali megtvalósítására bizonyos rendszereken használható az
előzőekben már emlegetet rdate parancs a kifejezeten erre szolgáló „-n” opció segítségétvel
1 79. http://tools.ietf.org/html/rfc868
1 80. Párja tvolt az RFC-867, (daytime) mely a helyi időt szötveges formában tete tátvolról lekérdezhetőtvé. De mitvel a
formátumra csak ajánlás szerepelt a szötvegben, így használata inkább hibakeresésre korlátozódot
1 81. Ma a Unix és Unix-szerű (például Linux) rendszerek használata esetén kifejezeten jatvasolt a gép fzikai óráját a
régebben GMT, újabban UTC nétven emlegetet - nem-lokális - idő szerint beállítani. Ha egy gép órája helyi idő
szerint jár, az az időzónák, illettve a téli-nyári óraátállítás miat problémákat tvet fel.
1 82. A protokoll nem tveszi fgyelembe az adatcsomag áthaladásának időtartamát - ez főleg tátvoli szertverek, lassú
adatáttvitel esetén jelenthet problémát; a 2036. étv utáni időre nem nyújt megoldást - ez nyiltván ma még nem
kritikus, de foglalkozni kellet tvele; és tvégül a másodperces pontosság sok esetben már nem elegendő.
1 83. http://tools.ietf.org/html/rfc958
1 84. http://tools.ietf.org/html/rfc1059
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(http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=rdate&sektion=8), ellenben Linux rendszereken az
rdate ezen funkciója hiányzik.

Döntési mechanizmus
Gyakorlatilag nincs tválasztási lehetőség, minden ma elterjedt rendszer (S)NTP-t használ. Két elterjedt megtvalósítása a http://www.ntp.org/ referenciaszoftvere, illettve az OpenBSD csapat által fejlesztet OpenNTP (http://www.openntpd.org/). Ez utóbbinak a fejlesztése az utóbbi 2-3 étvben
meglehetősen lelassult, ráadásul a legtöbb Linux-terjesztés az ntp.org-félét kínálja fel alapértelmezeten, e mellet maradtunk.

Használat
Ma már a hálózatba kötöt számítógépek óráját jatvasolt (bizonyos helyen kötelező) szinkronban
tartani. Ugyan ma már a legtöbb számítógép rendelkezik beépítet óracsippel, de ezek az órák
meglehetősen nagy szórást mutatnak a minőség tekintetében. Így az általában használt megoldás
az, hogy kis számú gép esetén 1, nagyobb géppark esetén 2 esetleg 3 központi gép órájához igazítjuk a hálózat többi gépét. A szinkronizálást ma már általában a fent említet NTP segítségétvel oldják meg.

Kliens
Kliens oldalról két elterjedt módszert szoktak használni:
– a napi rendszerességgel ki- és bekapcsolt gépek esetén, közelítőleg megfelelő eredményt érhetünk el egy a gép bekapcsolásakor automatikusan lefutó, a gép óráját a központi órához igazító
parancs segítségétvel. Ez az ntpdate parancs, használata: ntpdate -b time.kfki.hu Míg a „-b” opció85 használata jatvasolt, addig a time.kfi.hu helyet inkább tválasszunk tvalami nekünk megfelelőt, ilyen lehet például a hu.pool.ntp.org (Magyarországról - más ország esetén jatvasolt azon
ország országkódját használni a „hu” helyet).
– amennyiben a gép folyamatos üzemben működik (a szertverek tipikusan ilyenek, de kényelmi
okokból sokan a munkaállomásokat se kapcsolgatják), a bekapcsoláskor történő órabeállítás
ketvés lehet. Jellemzően a gépek órája sietni, tvagy késni fog egy idő után. Ebben az esetben a jatvasolt használat az, hogy az órát folyamatosan igazítsuk a központi órához. Ellenben az, hogy
meghatározot időnként (például óránként, naponta) átállítjuk a gép óráját, feltvet egy nagyon
súlyos problémát - ilyen esetben eltveszítjük az idő egy tvagy több fontos jellemzőjét - a folytonosságot, illettve a monotonitást. Azaz tvagy „luk” keletkezik - kimaradó időpont; tvagy ugyanaz
az időpont többször is bekötvetkezik. Ezért a betvált módszer a régi tvekkerórákban alkalmazot
„óralassítás” / „óragyorsítás”. Azaz lekérdezzük a központi gép óráját, és ha a miénk késést
mutat, akkor felgyorsítjuk, ha pedig a miénk siet, akkor lelassítjuk azt.

1 85. jelenleg a „-b” opció által kért funkció az alapértelmezet, így akár el is hagyható, de hosszú tátvon preferált a
használata (látunk már szoftverben alapértelmezést megtváltozni, kicsit sűrűbben, mint opciót)
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– Ezt szintén megtehetjük az ntpdate parancs segítségétvel, ekkor ki kell hagyni a fent említet „b” opciót, helyete a „-B” használandó: ntpdate -B time.kfki.hu és ezt a parancsot kell óránként
/ napi rendszerességgel lefutatni (tipikusan cron-ból időzíttve). Ily módon futattva az ntpdate-et, a gép szépen lassan „hozzákésik/hozzásiet” a központi időhöz.
– Komplexebb konfgurációt igényel az ntpd (régebben xntpd) netvű szoftver, ami elindítása után
folyamatosan fut, és rendszeresen (alapból 64 másodpercenként, ez 16 másodperc és 36,4 óra
közöt tváltoztatható) lekérdezi a pontos időt, majd az előbb tárgyalt módon, a gép belső órájának felgyorsításátval/lelassításátval hozza összhangba a gép óráját a kültvilágétval. Működéséhez tviszont szükséges létrehozni egy konfgurációs fájlt (tipikusan /etc/ntp.conf nétven
létezik), amelyben minimálisan a lekérdezendő szertver(ek) netvét kell megadni, „ server
time.kfki.hu” formában.
Nem árt tudni, hogy jópár szoftver (például a Dotvecot IMAP-szertver, tvagy általában az adatbázis-kezelők) rendkítvül zokon tveszi az „időugrást” – ezek miat szintén nem jatvasolt az a fajta óraállítás.
Megjegyzendő, hogy az óra folyamatos szinkronban tartásának két módja (ntpdate -B tvs ntpd)
biztonsági szempontból is különbözik. ntpdate használatakor csak a parancs futatásakor lesz egy
rötvid ideig tartó hálózati forgalom, míg ntpd használata esetén az ntpd szertverprogram folyamatosan fut és a 123-as UDP porton keresztül elérhető. (Természetesen ez utóbbi használat esetén
tvan lehetőség a kliensek korlátozására.)

Szerver
Szerver, amelyikhez a többi gépet szinkronizáljuk. Ezen gép órájának pontos beállítására több
módszert használhatunk. A leggyakoribb, hogy megkérdezzük tvalamely másik szertvert. Ehhez betvezetünk egy hierarchiát. A hierarchia csúcsán álló gép műholdaktól, célhardtver segítségétvel kapja a pontos időt. Ezeket a gépeket Stratum-0 pontosságú szertvernek hítvjuk; azok a gépek,
amelyek ezektől kapják a pontos időt, azok a Stratum-1-es szertverek. Tőlük kapják az időt a Stratum-2-esek, és í. t. (Noha a szabtvány eltvileg megkülönböztet 256 szintet, a gyakorlatban már egy
Stratum-15-ös gépet is nem-szinkronizált órájúnak tekintünk.) Az időinformációt a szertverek
TCP/IP protokollon broadcast tvagy multicast címeket használtva szórják a hálózatban, illettve lehet
kérdezni is a szertvereket. Atól függően, hogy mi kérdezzük a szertvert, tvagy csak hallgatni akarjuk a tőle érkező szórt információt, tváltozik a konfguráció a /etc/ntp.conf fájlban. (A kötvetkező
példákban feltételezzük, hogy a 192.168.1.42.0/24-es hálózatban dolgozunk, ahol az NTP-szertver a
192.168.42.1-es címen érhető el.)
– üzenetszórásos szertver, hallgatózó kliensekkel
It a szertver konfgja:
szerver$ cat /etc/ntp.conf
server hu.pool.ntp.org
broadcast 192.168.42.255

It a kliens konfgja:
kliens$ cat /etc/ntp.conf
broadcastclient

– lekérdezős szertver, kérdezősködő klienssel
It a szertver konfgja:
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szerver$ cat /etc/ntp.conf
server hu.pool.ntp.org

It a kliens konfgja:
kliens$ cat /etc/ntp.conf
server 192.168.42.1

Nagyon sok helyen megelégednek azzal, hogy tvalamely gépet kinetvezik óraszertvernek, ennek a
belső hardtveróráját kézzel beállítják, és ehhez szinkronizálják az összes többit. Ebben az esetben
például ez a megfelelő beállítás:
gép.belső.órájáról.szinkronizáló.szerver$ cat /etc/ntp.conf
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10

Látható, hogy a szertvergépen egy elég furcsa, normálisan nem használatos IP-címet adtunk meg
az idő forrásaként. A 127.127.T.U típusú címet a szoftver speciálisan kezeli és azt jelenti, hogy tvalamilyen hardtveren keresztül kapja meg a pontos időt (típusát és a konkrét darabot adják az IPcímbeli számok: T – typeID, U – unitnumber). A „fudge” sor pedig azt jelzi, hogy az alapértelmezet 0-s stratum szint helyet ennél jótval alacsonyabb pontosságúnak minősítjük az idő forrását (és
ennek kötvetkeztében alacsony pontosságúként hirdetjük) – ezzel elértve azt, hogy ha egy kliens
gép rajtunk kítvül tvalahonnan máshonnan is kapna pontosabb időinformációt, ne a pontatlan időt
használja.
Az NTP protokoll nagyon sok lehetőséggel rendelkezik, mint korábban utaltunk rá, például a
kliensek és szertverek a kommunikáció során akár azonosíthatják is egymást. Ez biztonsági szempontól nem elhanyagolható lehetőség, hisz e nélkül könnyen lehetne hamis információkkal megzatvarni a rendszer működését. A totvábbi információk, az egyes beállítások a használt szoftver
kézikönytvében megtalálhatók.
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Névfeloldás a hálózaton: DNS szerver
(dnsmasq és BIND)
A ma elterjedt IP-alapú lokális hálózatok használata esetén az egyes gépek fzikai kommunikációjához szükséges, hogy egyedi IP-címük legyen, a felhasználók életét pedig nagymértékben megkönnyíti, ha nem a számukra megjegyezhetetlen IP-címekkel, hanem emberek által értelmezhető
formában (például jelentést hordozó tartalommal bíró nétven) hitvatkozhatnak a gépekre. Az első
funkciót általában a DHCP-szertver, a másodikat pedig egy DNS-szertver beállításátval lehet elérni.

Minden egybe
Dnsmasq
Ahogy a mondás tartja: a BIND azoknak tvaló, akiknek saját ISP-jük tvan. Noha ez így erős túlzás, átlag földi halandó számára a dnsmasq is tökéletes tválasztás a pár (tíz) gépes hálózathoz. A
beépítet DHCP, DNS és TFTP funkciókon kítvül a dnsmasq használatának nagy előnye, hogy ezen
alapfunkciók konfgurálásához használhatók a rendszer eletve megletvő, egyszerű szintaxisú (és általában már amúgy is jól ismert formátumot használó) rendszerfájljai.
Használata egyszerű, kezdeti teszteléshez elegendő a szükséges paramétereket a parancssorban
megadni. Természetesen a mindennapi használathoz ez nem túl szerencsés megoldás, ritkaság,
hogy az ember csak annyi paramétert szeretne beállítani, amennyit fejben tud tartani. Általában
éles üzemben ezeket a paramétereket nem a parancssorban, hanem egy központi konfgurációs
fájlban szokták megadni. Ezt is igen egyszerűen oldota meg a fejlesztő: a parancssorban egy paraméter megadásakor tvagy a UNIX-tvilágból örökölt rötvid, egy karakteres opciókat használja az
ember (ezekkel sajnos a fő gond, hogy nem túl sokan tudnak értelmetlennek, logikátlannak tűnő
„rötvidítéseket” megtanulni, ráadásul nem is mindennek tvan ilyen rötvid formája); tvagy használhatjuk a GNU/Linux tvilágában elterjedt ún. hosszú opciókat – a hosszú opciók használatának
nagy előnye, hogy ugyanazt kell a konfgurációs fájlba is írni, az apró eltérés, hogy a betvezető -nélkül. (Ezek a hosszú opciók néha nem annyira logikusak: például -d a debug – hibakereső –
mód rötvid formája, de a hosszú formája már --no-daemon a parancsssorban, míg a konfgurációs
fájlba no-daemon formában írandó).
Az előzőek alapján egy kisebb hálózat DHCP és DNS-igényének kiszolgálására legegyszerűbb
esetben elegendő a kötvetkező beállítás:
A /etc/hosts fájlba feltvesszük a hálózat összes gépét, a /etc/resoltv.conf -ba a 127.0.0.1 címet –
ezen a címen a dnsmasq fgyeli a kéréseket, a dnsmasq-nak pedig parancssorból megadjuk, hogy
milyen címtartományt kell kiosztani a DHCP-klienseknek, tvalamint megadjuk a külső nétvszertverek címeit, akiket a nem helyi adatok lekérdezéséhez meg kell kérdezni, és készen is tvagyunk.
dnsmasq --dhcp-range=192.168.1.100-192.168.1.200,10h --local=/pelda.hu/ --noresolv --server=192.168.42.42

Fenti példában a --dhcp-range opció a paraméterétvel a DHCP-klienseknek szolgáltatot címtartomány megadását teszi lehetőtvé tíz órás elétvülési időtvel; a --local jelzi, hogy az adot tartomány43
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nétvért a dnsmasq a felelős, és nem kell a külső szertvernek elküldenie az ilyen irányú kéréseket
(csak a /etc/hosts fájl és a DHCP adatbázisa alapján tválaszoljon); a --no-resolv azt jelenti, hogy a
/etc/resoltv.conf fájlt a dnsmasq-nak már nem kell feldolgoznia; tvégül a parancssori --server adja
meg a külső nétvszertver címét. (A --local és a --server opciók amúgy szinonimák, és a fenti két példánál bonyolultabb beállításokat is meg lehet adni, pl. különböző tartományokhoz különböző
szertvereket kérdezzen.) Fenti paramétereket persze betehetjük a /etc/dnsmasq.conf fájlba is (oda
ugye -- nélküli formában), és akkor a későbbiekben nem kell kitalálni és kézzel megadni őket.

Külön-külön
Névfeloldás
A TCP/IP hálózatok elterjedésének kezdetén sem a gépek netvének, sem a használatos IP-címeknek a kiosztása semmilyen módon nem tvolt központosíttva. A fejlődés első lépcsőjében előbb központilag menedzselt HOSTS.TXT fájlban tárolták az adatokat, majd amikor ennek karbantartása
(és főleg a naprakészen tartása) közelítete a kezelhetetlent, a hálózatos tvilág átért egy elosztot
adatbázis, az ún. DNS (Domain Name System) használatára.
Ennek a rendszernek fontos részét képezi a gépek netvének fa-struktúrába szertvezet koncepciója, az adatok tárolásáért (és az adatbázisban történő keresések kiszolgálásáért) felelős nétvszertverek (namesertver), illettve a nétvfeloldást a felhasználói oldalon megtvalósító függtvénykönytvtár
(resoltver).
A nétvszertverek egy része a gépnétv-IP-cím információk elosztot tárolásáért felelős, ezek a náluk
tárolt adatok jogosult szolgáltatói (ún. autoratítv nétvszertverek); másik részük nem tárol adatot
(tvagy csak egy bizonyos, lejárati időnek netvezet időtartamig), csak más (adatot tároló) szertvertől
elkéri azokat, és a kliensek számára átadja (ill. átmeneti tárban tárolja) – ezek a caching-only szertverek. A konfgurációtól (és az igényektől) függő módon egy nétvszertver nyújthatja ezek közül
tvagy csak az egyik, tvagy akár mindkét szolgáltatást; a funkciókat bizonyos szoftverek akár egyedül is el tudják látni, mások csak egyik tvagy másik felét tvégzik el.
Ma a feloldást tvégző függtvénykönytvtár általában az operációs rendszer szertves részét képezi,
így legfeljebb annak konfgurálása lehet kérdéses, ezzel szemben nétvszertverből nagyon sok megtvalósítás létezik. (BIND, PowerDNS, MaraDNS, DJBDNS, NSD/Unbound, Dnsmasq, stb.)

Névtér
A nétvtér tartományokra (domain), résztartományokra (subdomain) illettve gépekre (host) osztható. Bizonyos határokon belül a tartomány résztartományának résztartományának résztartományának a … is értelmezet. Kis és nagybetűket nem különböztetünk meg, általában csak
fgyelemfelhítvó céllal, tvagy az oltvashatóság jatvítása érdekében szokták a nagybetűs írásmódot
használni.
A nétvtér csúcsán az ún. „root domain” található. Netve „.”. Az elnetvezés és a tvizuális ábrázolás általában ellentmondanak egymásnak, ugyanis tipikusan egy fölülről lefelé haladtva egyre jobban elágazó – egy fa gyökérzetére hasonlító – ábrátval szokták bemutatni a nétvteret, ennek ellenére csak
a legtetején letvő objektumot (és nem az egészet) netvezik root-domain-nek – azaz „gyökér-tartománynak”.
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Ezen „root domain” alat találhatók az ún. legfelső szintű tartományok (TLD, Top Letvel Domain). Ezek netve kötöt. Egy része szabtványos, kétbetűs országnétv rötvidítés (Magyarország: HU;
Ausztria: AT; Amerikai Egyesült Államok: US – bár eléggé ritkán használják; és í. t.). Van néhány
3-betűs. Ezek nagy része tvalamilyen szertvezet jellegét jelentő rötvidítés (EDU: oktatási intézmény;
GOV: kormányhitvatal; MIL: tvalamilyen hontvédelemmel kapcsolatos szertvezet – ezek mind USAbeliek), akad néhány az USA-tól független elnetvezés, mint a korábban amerikai, proft-orientált
cégeket jelentő, ma már egyértelműen nemzetközi COM (commercial), tvagy a non-proft szertvezetek számára fenntartot ORG (organization), illettve az elsősorban (de nem kizárólagosan) internethozzáférést nyújtó szertvezeteket azonosító NET. Időről időre jelennek meg újabb TLD-k, ez általában meglehetősen hosszan tartó procedúra eredménye. A teljesség igénye nélkül: BIZ, INFO,
NAME, tvagy a ketvésbé ismer MUSEUM, COOP, PRO – ezek elfogadása 2000 notvember 16-án történt meg, de míg párat már 2001 júniusában aktitváltak, például a PRO csak 2004 júniusában let
használható. A lassú ügymenetre tökéletes ellenpélda az XXX top-letvel-domain, aminek elfogadása 2011 márciusában, használatba tvétele ezzel szemben már 2011. április 15-én megtörtént. Az
XXX nétvtartomány pozitítv hatása86 feltehetően akkor lesz érzékelhető, ha az ehhez a témakörhöz
tartozó oldalak kizárólag csak ilyen netveken lesznek elérhetőek – erre egyébként nem sok esély
mutatkozik.
Az egyes TLD-k alá már lehet regisztráltatni saját tartománynetveket. Ezeket hítvják első szintű
tartománynak (frst letvel domain). A netvekre néztve szoktak lenni korlátozások – mint például bejegyzet márkanetvet tartománynétvként csak a licenctulajdonos, tvagy a tulajdonos írásbeli engedélyétvel rendelkező személy, szertvezet regisztrálhat be; netán sértő, másokat megbotránkoztató
kifejezések nem engedélyezetek – ezeket a korlátozásokat általában hosszabb-rötvidebb idő után
átlépik. (Vagy kikerülik, mert ha egy kifejezés magyarul csúnya lenne, és ezért esetleg a HU tartományba nem lehetne feltvetetni, akkor még mindig rendelkezésre áll a COM, a NET, és í. t.) Nem
minden TLD nyílt, például a fent említet MUSEUM alá – nem meglepő módon – csak múzeumok
regisztrálhatnak.
Noha korábban elterjedt ajánlás tvolt, hogy TLD-ket nem használunk első szintű tartománynétvként, ez egyre jobban feledésbe merül – és az egyre konkrétabb TLD-k, mint például az INFO,
egyre kényelmetlenebbé is teszik ezt a korlátozást. Már korábban is sok ország próbálkozot azzal,
hogy az „amerikai” mintának megfelelő, szertvezet jellege alapú elnetvezési kontvenciót használjon
(ithoni példa: gotv.hu). Noha az egyes országokhoz tartozó, szabtványos netvek kitválasztása független szertvezet feladata, szerencsésebb országok – kis túlzással – GDP-jük meghatározó részét köszönhetik jól hangzó TLD-jüknek (Tonga-szigetek: TO, tvagy Tutvalu: TV). Kisebb-nagyobb –
elsősorban proftorientált – cégek tvásárolnak és tvásároltak náluk könnyen megjegyezhető netvet
(például digi.ttv, go.to).87
Az első szintű tartományok alati elnetvezési kontvenció már a tartomány tulajdonosának belátásán múlik. Jellemzően kisebb szertvezet esetén értelmes, megjegyezhető, egyszerű logikájú nétvkontvenció a szokásos, míg komolyabb, sok száz, ezer gépes környezetben már az automatizmus
látszik a netveken. (Egyre elterjedtebb az ún. címrötvidítők használata, ami a nagy cégek automatikusan generált, általában megjegyezhetetlen hosszúságú webcímeit legfeljebb 10-15 karakteres –
amúgy szintén megjegyezhetetlen, és szintén automatikusan generált – rötvidebb netvekre cseréli.)
A gépek hálózatban használt netve egy pontokkal eltválasztot, több tagból álló azonosító, mint
például prep.ai.mit.edu. Az adot példában az „edu” a TLD, a „mit” az első szintű tartománynétv, az
1 86. nyiltván könnyebb a tartalomszűrés, ha elegendő már az oldal netvének ilyen csekély részét ellenőrizni
1 87. De megemlíthető a rendkítvül frappáns netvű yes.no, tvagy a számítógépes biztonságra rendkítvül sokat adó Daniel
J. Bernstein (ő írta például a fentebb emlegetet djbdns-t) tulajdonában letvő yp.to tartomány, aminek egyetlen
résztartománynetvét használja: cr.yp.to.
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„ai” a második szintű, és a „prep” azonosítja magát a konkrét gépet. Tulajdonképpen a nétv hátulról előre haladtva egyre jobban szűkíti a kört, hogy az adot gép szertvezeti felépítés szerint (tvagy
ritkábban fzikailag) hol található. Az előző példa:
– az „edu” tag azt jelenti, hogy tvalamilyen oktatási intézmény (az Egyesült Államokban)
– az „mit” az amerikai Massachusets Institute of Technology netvű intézményt konkretizálja
– az „ai” az egyetemen belül a mesterséges intelligenciátval (artifcal intelligence) foglalkozó részleg
– „prep” - ez pedig magának a konkrét gépnek netve
A későbbiekben még fontos lesz egy eddig nem említet TLD, az ARPA. Ide a DNS-infrastruktúra
kezeléséhez szükséges speciális, ha úgy tetszik tvirtuális tartományok tartoznak. Régebbi az INADDR.ARPA és újabb az IP6.ARPA. (Az első az IPtv4-es, a második pedig az IPtv6-os címek feloldásához szükséges adatokat tartalmazza – ez utóbbi tartományt korábban amúgy IP6.INT-nek hítvták, régebbi dokumentumokban időnként lehet még ezzel a nétvtvel találkozni.)

Resolver
A tipikus napi használat (böngészés, letvelezés, esetlegesen a hálózat tvalamely erőforrásának elérése) során hálózati netvek IP-címekre fordítása a hátérben sűrűn előforduló feladat, ami a resoltver-könytvtáron keresztül, a felhasználó számára észretvétlenül történik. (Ritkább, de szintén
szükséges a fordítotja: az IP-hez tartozó nétvkeresés, ezt retverse-, tvagy intverz nétvfeloldásnak netvezi a szakirodalom.) A nétvfeloldásért felelős szoftverkomponens bekonfgurálása elég egyszerű
feladat, a /etc/resoltv.conf netvű fájlban csak meg kell adni a használni kítvánt nétvszertver IP-címét 88,
és a tartománynétv nélküli nétvkeresések esetén a keresendő gép netvéhez hozzáfűzendő tartománynetveket.
search example.com hu.example.com example.hu
nameserver 192.168.42.44
nameserver 192.168.42.42

formában.
Nem árt tudni, hogy ma már az esetek jelentős részében a hálózaton DHCP-t használnak, amin
keresztül a nétvfeloldáshoz szükséges paraméterek is átküldhetők, amely esetben a resoltv.conf fájl
kézzel tvaló kitöltése kihagyható, sőt általában kifejezeten ellenjatvallt, hiszen a DHCP-szertvertől
kapot információtval felülíródik, így az általunk gondosan beállítot paraméterek eltvesznek. Szintén meg kell említeni, hogy nétvfeloldásra nem a DNS szertver az egyetlen lehetséges adatforrás.
Kis gépszámú, statikus hálózat esetén sokáig alkalmazot módszer tvolt, hogy az adatokat egy egyszerű szötveges fájlban (hagyományos netve: /etc/hosts) tárolták, és minden gépnek saját példánya
tvolt. (Hátulütője, hogy minden gépen kellet belőle egy példány, amelyeket minden módosításnál
szinkronizálni kellet.) De nagyobb gépszámú hálózatnál, ahol a központosítot adatárolás előnyei
kiütköznek, ot sem feltétlenül a DNS az egyetlen lehetséges megoldás. Ezért szükséges lehet az
NSS-keretrendszer konfgurálása. Az NSS (Name Search Switch tvagy Name Sertvice Search) adatkeresés rugalmas konfgurálására alkalmas szoftveregyütes, amelynek a gépnétv-IP-cím keresés
csak az egyik feladata (mellete felhasználói nétv – UID keresés, csoportnétv – GID és még sok más
is a hatókörébe tartozik).
Kitérő az NSS-hez:
1 88. Csak IP-cím adható meg nétv nem, hiszen a nétv használata megint csak nétvfeloldást, így a nétvszertver IP-címének
ismeretét kötvetelné meg.
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Az NSS-rendszert egy darab, /etc/nsswitch.conf netvű, egyszerű felépítésű konfgurációs fájl, és a
keresést különböző módon megtvalósító ún. NSS-modulok alkotják. A konfgurációs fájlban adható
meg, hogy mely komponensek, milyen sorrendben próbálják meg a keresést eltvégezni, míg az
NSS-modulok tvégzik magát a keresést (az adatforrástól függő módon). A konfgurációs fájl felépítése egyszerű: a sor elején áll a keresendő adatbázis netve (ez sokszor megegyezik a hagyományos
UNIX adatbázis /etc-könytvtárbeli fájlnetvétvel, azaz felhasználói netvek esetén passwd, felhasználói
csoportok esetén group, hálózati netvek/címek esetén hosts, és í. t.), majd ketőspont után az adatforrás azonosítására szolgáló kulcsszó, tvagy ha több keresendő adatforrás tvan, akkor a megfelelő
keresési sorrendben a kulcsszatvak állnak. A kulcsszó tvalamely NSS modulra hitvatkozik; a kulcsszó az adot keresést megtvalósító osztot függtvénykönytvtár netvére utal, ahol a függtvénykönytvtár
32-bites Ubuntu 12.04.1 kiadás esetén a /lib/i386-gnu-linux/libMODULNEVE.so.x netvű fájlban található. A hagyományos, /etc-beli adatfájlban tvaló keresést a „fles” kulcsszó segítségétvel megadot modul intézi, azaz a /lib/i386-gnu-linux/libnss_fles.so.2; az LDAP-szertveren tvaló keresést az
nss-ldap modul teszi lehetőtvé, ekkor a modul fájlnetve /lib/i386-gnu-linux/libnss-ldap.so.2; az nssdns modul a DNS rendszerbeli keresésre szolgál, a hozzá tartozó fájl pedig: /lib/i386-gnulinux/libnss-dns.so.2; és í. t. Megfelelő modulokkal tetszőleges helyen és formában tárolt adatbázis
is lehet a keresendő adatforrás. Azaz ha a nétv-IP-cím feloldást elsőként a hagyományos hosts-fájlban szeretnénk kezdeni, a bekonfgurált DNS-szertveren folytatni, tvégül pedig az LDAP-szertver
adatbázisában keresnénk ha a korábbi adatbázisokban nincs találat, akkor
hosts: files dns ldap

a megfelelő beállítás.

Névszerverek
BIND (Berkeley Internet Name Daemon)
A BIND tvolt az egyik legelső UNIX-rendszerre írt DNS-szertver megtvalósítás. Korábbi (az elterjedten használt 4-es és 8-as) tverziói ma már elatvultak, frissítések nincsenek hozzájuk, ezért ezek
használata erősen nem jatvasolt. (Bizonyos – a 4-es tverzióban használatos – elnetvezési kontvenciók
tviszont a mai napig megmaradtak.)
A BIND9 működéséhez alaptvetően egy darab konfgurációs fájl és néhány „adatbázis” szükséges.
A konfgurációs fájl írja le a nétvszertver funkcióját (elsődleges tvagy másodlagos adatforrásként
használható egy tartomány adatainak lekérésekor; esetleg csak gyorsítótár szerepe tvan); it találhatók a működését befolyásoló paraméterek, a hozzáférés-szabályozás beállításai; tvalamint it adjuk meg, hogy egy tartomány adatai hol találhatóak – amennyiben az adatok ennél a szertvernél
találhatók. A konfgurációs fájl köznapi netve „boot-fájl”89 – noha named.conf nétven szokot létezni. Eredeti helye a /etc könytvtár, de ezt az egyes disztribúciók előszeretetel tváltoztatják meg. 90
A tartományra tvonatkozó információkat tároló „adatbázisokat” zónafájlnak hítvjuk. A zónafájlokban ún. RR-ek (resource record, azaz erőforrás-rekord) találhatóak. Noha alaptvetően nétv-IPcím adatok tárolására (és lekérdezésére) készült a rendszer (az ide tartozó RR-ek: A, AAAA, PTR
és esetleg a CNAME), ezeken az adatokon kítvül a zónafájlokban találhatók egyéb információk is.
Vannak például a rendszer helyes működését biztosító RR-ek (mint a SOA, tvagy NS), tvagy akár
teljesen más területhez tartozó információk (például az MX, tvagy az SRV).

1 89. a BIND4-ben a konfgurációs fájl netve named.boot tvolt, innen maradt a köznapi elnetvezés
1 90. hogy bonyolultabb legyen az élet, a program indításakor megadható, hogy az eredeti könytvtár és nétv
(/etc/named.conf) helyet hol és milyen nétven keresse

47

Nétvfeloldás a hálózaton: DNS szertver (dnsmasq és BIND)
A fő konfgurációs fájl és a zónafájlok is szötvegesek, de jelentősen eltérő a szintaxisuk. A named.conf fájlban megadhatóak megjegyzések, akár a hagyományos, Unix-tvilágban elterjedt:
# megjegyzés a sor végéig

akár a C++ tvagy Jatva programozási nyeltvből ismerős
// egysoros

tvagy pedig
/*
ez itt
több soros
is lehet
*/

formában.
A konfgurációs fájlban minden egyes bejegyzést egy kulcsszó tvezet be (mint például options,
zone, key), ezt a kulcsszótól függően 0 tvagy több kötelezően (és fx sorrendben) megadandó paraméter kötveti, majd pedig kapcsos zárójelek – „{“ és „}” – közöt az adot kulcsszóhoz tartozó paraméterek állhatnak. (Ezeket egymástól „;” tválasztja el.) A teljes bejegyzést szintén a „;” karakter
zárja le.
options { directory „/var/db/namedb”; listen-on { 127.0.0.1 ; }; };
zone „example.hu” { type master ; file „examplehu.db” ; };

Ezzel szemben a zónafájlok szerkezete sokkal kötötebb. Csak egysoros megjegyzések lehetnek
benne, azok is csak
; ez a megjegyzés a sor végéig tart

formában. Minden erőforrás rekord egy sorba írandó. Amennyiben tvalamely RR túl hosszú lenne,
akkor az eredeti sorba egy „{“ karaktert írtva (bárhotva, ahol szóköz karakter állhat – például a sor
tvégére) lehet több sorba tördelni, mely esetben a bejegyzést természetesen le is kell zárni a „}” karakterrel.
A sor elején91 kötelezően áll egy nétv mező92, melyet kötöt sorrendben kötvet pár (opcionális)
paraméter, az adot RR típusa, és típustól függően pár paraméter.
A fontosabb RR típusok:
SOA – a nétv mező által azonosítot tartomány hitelesítet adatainak kezdete (Start of Authority)
NS – az adot tartomány nétvszertverének meghatározása (NameSertver)
A – az adot netvű gép IPtv4-es címe (Address, IPtv4)
AAAA – IPtv6-os cím (Address, az IPtv6-os címek 4-szer olyan hosszúak, tvalószínűleg innen az
elnetvezés)
PTR – a nétv mező által meghatározot IP-címhez milyen gépnétv tartozik (Pointer)
CNAME – a nétv mező a gép „becenetve”, mi a hozzá tartozó hitvatalos nétv (Canonical Name)
Egy BIND-szertver beállításának megértéséhez már csak pár információ szükséges. Hogyan történik egy gép netvéhez tartozó IP-cím megkeresése? Minden tartományhoz tartozik (egy tvagy
1 91. a nétv a sor legelső karakterén kell kezdődjön. Ha a sor első karaktere szóköz tvagy tabulátor, akkor a nétv mező
hiányzik, mely esetben az adot bejegyzés örökli az előző bejegyzés nétv mezőjét
1 92. ez a nétv az RR-től függően tvagy egy gép, tvagy egy tartomány netvét jelenti
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több) nétvszertver, amely az adot tartományon belüli kérések megtválaszolásáért felelős. Ha ismert
egy tartomány nétvszertverének netve és címe, akkor tőle a szükséges információ begyűjthető. Már
csak ezeket az információkat kell tvalahogy megszerezni. A módszer nagyon egyszerű. A nétvhierarchiában egy szertver tvagy ismeri az abba nétvtérbe tartozó összes információt, tvagy tvalamely részét a nétvtérnek átadja mástvalaki kezelésébe – ahogy mondani szokták, delegálja. De ehhez tudni
kell az adot résztartományért felelős gép netvét és a hozzá tartozó IP-címet. Azaz a hierarchiában
feljebb álló nétvszertver a köztvetlenül alata elhelyezkedő nétvszertverek adatait ismeri. Ezek a nétvszertverek szintén ismerik az alatuk letvőket – ilyen módon felülről lefelé haladtva el lehet jutni a
minket érintő nétvszertverig.
A korábban említet „root domain” meglehetősen statikusnak tekinthető. (Nem túl sűrűn jelennek meg tvagy tűnnek el legfelső szintű tartományok.) A nétvszertverei szintén nem túl sűrűn tváltoznak. Ezen nétvszertverek – más nétven a „root-szertverek” – ma már egy erre a célra fenntartot
nétvtartományban tvannak, ez a root-sertvers.net. Netvük is elég egyszerű: a.root-sertvers.net, b.rootsertvers.net, stb. m.root.sertvers.net-ig. Az ezekhez a netvekhez tartozó címek sem túl gyakran tváltoznak, akár statikus információként bele is építhetők a nétvszertverünk adatbázisába. 93
Ily módon a keresés tvégrehajtása egyszerű. Ha a korábbi példában szereplő prep.ai.mit.edu nétvhez tartozó címet keressük, akkor először tvalamelyik root-sertver géphez kell fordulni – hisz ők
azok, akik a legfelső szintű edu nétvtartomány nétvszertvereiről adatot tudnak szolgáltatni. Az edunétvszertvertől megkapható az mit.edu nétvszertverének adata, tőle az ai.mit.edu adata. A legtvégén a
kezünkben tvan az adot tartományért felelős nétvszertvernek a tválasza, ami tvagy a kereset nétvhez
tartozó cím, tvagy pedig az „ilyen adat nem létezik” hiba.
Látszólag sokkal ritkábban fordul elő fordítot keresés, azaz egy IP-címhez tartozó nétv lekérdezése (a tvalóságban ez is meglehetősen gyakori). Ahhoz, hogy ez is könnyedén megoldható legyen,
egy ügyes trükköt használunk. A gépek címe elölről hátrafelé haladtva egyre specifkusabb. Elöl
tvan a hálózatot azonosító pár bit, utána az alhálózatot azonosító néhány bit, és a cím tvégén állnak
magát a konkrét gépet azonosító bitek. Ellenben a netvek pont fordíttva néznek ki: elölről hátrafelé
haladtva egyre általánosabb információt tartalmaznak: namesertver.budapesti-hitvatal.example.hu.
A netvek keresésekor hátulról (az általánostól) haladunk előre, az egyre specifkusabb irányba. A
trükk a kötvetkező: minden IPtv4-címhez rendeljünk hozzá egy netvet, amit úgy kapunk, hogy megfordítjuk az IP-cím byte-jainak sorrendjét, majd ehhez ragasszunk hozzá egy speciális tartománynetvet: IN-ADDR.ARPA (intverz address, fordítot cím). Azaz például a 192.168.42.1 címhez
rendeljük azt a netvet, hogy 1.42.168.192.in-addr.arpa. Ez a hozzárendelés kölcsönösen egyértelmű,
tehát az IP keresése helyet kereshetjük ezt a nemlétező netvű gépet. Ha pedig a DNS adatbázisban
az IN-ADDR.ARPA nétvtérbe tartozó adatoknál gépek IP-címe helyet a gépek tvalódi netvét tároljuk, máris eljutotunk a kítvánt eredményhez – az eddigi IP-címkereséshez nagyon hasonló módon
tudunk netvet keresni. Egy IP-címhez tartozó gépnétv megkeresése tehát 2 lépésből áll: előállítjuk a
fordítot, IN-ADDR.ARPA nétvtérbe tartozó netvet, és megkeressük a fentebb már ismertetet módon a hozzá tartozó tvalódi netvet.
Ugyanezt a trükköt, egy kicsit módosíttva használhatjuk a sokkal hosszabb IPtv6-os címek keresésénél is. A módosítás lényege, hogy az IPtv6-címet nem decimális, hanem hexadecimális 94 formában ábrázoljuk, és nem az egyes byte-okat, hanem az egyes félbyte-okat (azaz magukat az egyes
hexadecimális számokat) használjuk az aldomainek megadására. Például ha egy gép IPtv6-os címe
2001:db8::567:89ab , akkor az ehhez a címhez tartozó retverz bejegyzés (amely a korábbiak alapján
az IP6.ARPA tartomány része, és nem az IN-ADDR.ARPA-é) a kötvetkező:
1 93. Természetesen ezek az adatok nem statikusak, időről-időre bizonyos részeik megtváltoznak.
1 94. Az IPtv6-os címek 16-os számrendszerben tvaló ábrázolása nem a DNS-rendszerbeli trükk, hanem a szabtványos
írásmód (és így a napi gyakorlat része)
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b.a.9.8.7.6.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa.95
Példakonfiguráció
Caching DNS:
/etc/bind/named.conf:
[...]
forwarders {
8.8.8.8;
8.8.4.4 ;
};
[...]

A fenti konfgurációtval a Bind-ot egy egyszerű totvábbító funkcionalitással állítotuk be, azaz a
kéréseket a Google nétvszertverei felé fogja Cache szertver üzemmódban totvábbítani, ő maga saját
zónákat nem fog tárolni és kiszolgálni. A fenti konfguráció elmentése után a service bind9 restart
után már tesztelhetünk is a dig -x 127.0.0.1 tvagy a dig sajatdomain.hu parancs kiadásátval. (a Google
ingyenes és gyors DNS szertvereket üzemeltet, de nem szeretetből tvagy kedtvességből teszi ezt, éppen ezért csak akkor használjuk, ha a helyi szolgáltató szertverei nem megfelelőek, és nem is tudunk mást szertvert elérni, azaz szükségmegoldásként időlegesen elfogadhatóak).
Elsődleges (mester) kiszolgáló
A /etc/bind/named.conf állományt szerkesszük, hogy hasonlóképpen nézzen ki:
[...]
zone "sajatdomain.hu" {
type master;
file "/etc/bind/db.sajatdomain.hu";
};
[...]

Majd az egyszerűség kedtvéért a meglétvő helyi adatbázist mintának használtva készítsük el a saját domainünk adatbázis-állományát:
cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.sajatdomain.hu

Majd szerkesszük az elkészítet másolatot, és a localhost értéket cseréljük ki az FQDN 96 értékünkre:
1 95. A példa a Wikipediának a fordítot DNS-lekérdezésról szóló oldaláról tvan:
htp://en.wikipedia.org/wiki/Retverse_DNS_lookup#IPtv6_retverse_resolution
1 96. htp://hu.wikipedia.org/wiki/Fully_qualifed_domain_name
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; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL
604800
@
IN
SOA
ns.sajatdomain.hu. root.sajatdomain.hu. (
1
; Serial
604800
; Refresh
86400
; Retry
2419200
; Expire
604800 )
; Negative Cache TTL
;
@
IN
NS
ns.sajatdomain.hu.
ns
IN
A
172.20.1.10
;also list other computers
www
IN
A
172.20.1.50

Amint az látszik, elhelyeztük az első A rekordot a www.sajatdomain.hu részére, amely a
172.20.1.50 IP-című gépre fog mutatni. A service bind9 restart kiadása után pedig máris ki fogjuk
szolgálni a www.sajatdomain.hu A rekordot. Ha már létrehoztuk az első A rekordot, akkor ne feledkezzünk meg a Retverse Zone létrehozásáról is, szerkesszük a /etc/bind/named.conf.local fájlt:
zone "1.20.172.in-addr.arpa" {
type master;
notify no;
file "/etc/bind/db.172";
};

Majd másoljuk át ugyanúgy a helyi adatbázis mintát:
cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.172

Ezek után már csak el kell helyeznünk a web szertver retverse IP-jét a konfgurációban, tehát
szerkesszük a /etc/bind/db.172 állományt:
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL
604800
@
IN
SOA
ns.sajatdomain.hu. root.sajatdomain.hu. (
2
; Serial
604800
; Refresh
86400
; Retry
2419200
; Expire
604800 )
; Negative Cache TTL
;
@
IN
NS
ns.
10
IN
PTR
ns.sajatdomain.hu.
; also list other computers
50
IN
PTR
www.sajatdomain.hu.
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Ezek után is szükséges a service bind9 restart kiadása.
Ha készen tvagyunk már csak tesztelni kell, jól dolgoztunk-e:
nslookup www.sajatdomain.hu és nslookup 172.20.1.50 illettve a DNS frissülése és elterjedése után már

lekérdezhetjük a Google DNS-t is arról, tud-e rólunk:
dig www.sajatdomain.hu @8.8.8.8.8

Fontos, hogy a TTL értéket minden átállás előt, azaz ha webszertverünk tvagy az e-mail szertverünk új IP-re költözik (másik szertverterembe tvagy gépre), akkor csökkentsük le akár már egy
hétel a költözés előt egy elfogadható kicsi értékre, hogy a root DNS szertverek is értesüljenek arról, hogy frissen kell tartaniuk a mi rekordunkat. Ez nagy segítség lesz majd a költözés után, amikor a DNS szertveren átállítjuk az új IP-re, akkor az elterjedés a lehető legrötvidebb időn belül
tvégbemenjen, legalább az érintet területen (pl. Magyarországon). A TTL aktuális értékét a konfgurációban tudjuk megnézni, tvagy a dig parancs segítségétvel is ellenőrizhetjük:
dig +nocmd sajatdomain.hu +noall +answer

Bind Chroot-ban97
A Bind fejlesztését több étvtizedes tapasztalatal bíró fejlesztők tvégzik, azonban mégis felépítéséből adódóan is folyamatosan a támadások célpontja. A leginkább akkor járunk jól, ha a Bind-ot lehetőségünk tvan csak lokális forwarder funkciójában használni, és kítvülről az internet irányából a
bind portunk nem látszik ki. Vagy ha csak 1-2 domain kiszolgálására tvan szükség, akkor pedig érdemes szétnézni a piacon, mitvel ma már 1-2 ezer Ft / étves árszinten elérhető DNS kiszolgáló (egyben elsődleges és másodlagos is), amely a legtöbb esetben webes felületen kezelhető. Ha csak
lehetőség nyílik erre, és tudunk megbízható DNS üzemeltetőt tválasztani, akkor a külső esetben
mindenképpen érdemes ezt tválasztani. Ha tviszont feltétlen nekünk kell üzemeltetnünk a DNS
szertvert, akkor egyrészt gondolkodjunk el a BIND chroot-olt környezetben futatásán, illetőleg ha
tudunk, akkor erre a feladatra dedikáljunk egy külön tvirtualizált gépet, és még azon belül is helyezzük Jail-be a Bind-ot. A tapasztalat azt mutatja, hogy érdemes ótvatosan kezeli a Bind üzemeltetését.

ISC-DHCPD
Mitvel a két alapfunkcióból a BIND csak az egyiket látja el, mellé szükséges egy önálló DHCPszertver is. Jatvasolt erre a funkcióra a szintén az ISC által fejlesztet DHCP-szertvert használni. A
telepítés után (Ubuntu 12.04 LTS esetén: apt-get install isc-dhcp-server) az alap konfgurációs fájlban
(/etc/dhcp/dhcpd.conf) kell beállítani a paramétereket. A kötvetkező paraméterek beállítása elindulásnak megfelelő:
ddns-update-style none;
option domain-name ”example.hu”;
option domain-name-servers 192.168.42.42, ns2.example.hu;
default-lease-time 36000;
max-lease-time 604800;
log-facility local7;
option subnet-mask 255.255.255.0;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
1 97. https://help.ubuntu.com/community/BIND9ServerHowto#Chrooting_BIND9
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range 192.168.1.100 192.168.1.200;
option routers 192.168.1.1;
}
host fixedclient {
hardware ethernet aa:bb:cc:dd:ee:ff ;
fixed-address 192.168.5.5;
}

A megszerkesztet konfguráció tesztelésére a dhcpd -t parancs alkalmas, a szertver elindítása pedig a jól ismert service dhcpd start paranccsal történik. (És természetesen használhatóak a
restart/stop/status paraméterek is.) A szertver futását ellenőrizhetjük a processzlistában (ps / top
parancsok), illettve tvizsgálhatjuk, hogy fgyel-e a számára fenntartot hálózati porton (netstat
-naput / lsof -i udp:bootps / ss -naput parancsok). A fenti konfgurációt használtva a dhcpd a syslogon keresztül naplóz (az alapértelmezet beállítás szerint LOG_DAEMON, a mienk szerint
LOG_LOCAL7 szolgáltatásként), így probléma esetén a syslog megfelelő naplóját kell tvizsgálni.
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Kliensek hálózati paramétereinek
szolgáltatása: DHCP-szerver
Kliensek hálózati paramétereinek központi
kiosztása, DNS lekérdezések gyorsítása
Már pár gépes környezetben is érdemes elgondolkodni, nagyobb kliensszám mellet pedig szinte
kötelező, hogy a gépeink egy központi helyről kapjanak IP-címet, illettve egyéb hálózati adatokat,
mint például az alapértelmezet átjáró címe és a DNS-szertverek címei. Ráadásul, ha bármi tváltozás
tvan a fenti adatokban, nem szükséges tvégigzarándokolnunk a gépeket, és egyesétvel eltvégezni a
módosítást, hanem csak egy helyen kell megtegyük azt: a DHCP-szertveren.
Atól, hogy a címek kiosztása dinamikusan történik, még nem jelenti azt, hogy nem határozhatjuk meg mely gépek milyen címet kapjanak, és akár gépenként eltérő hálózati paramétereket is
megadhatunk (pl. más alapértelmezet átjáró, DNS), illettve megtehetjük azt, hogy amely eszközöket nem soroltunk fel, azok semmilyen hálózati adatot és IP-címet nem kaphatnak.
A fentieket a régóta ismert és használt ISC DHCP-szertver98 segítségétvel fogjuk megtvalósítani az
alábbi példákon keresztül.
Gyakran egy hálózat gépein látszólag azért „lassú az internet”, mert a nétvfeloldás lassan történik
a szolgáltató DNS-ein keresztül. Ezen csak egy jó DNS cache tud segíteni, olyan mint az alább bemutatásra kerülő DNSMasq99. Ennek segítségétvel a lekérdezéseink „közelebb kerülnek a hálózat
gépeihez”, mitvel amit egyszer már egy kliens kért, azt eltárolja, és legközelebb már rögtön a DNSMasq adja tvissza az ügyfeleknek a kért címet, nem totvábbítódik a kérés külső DNS-szertverek felé.
A DNSMasq használatátval kitválthatjuk, hogy egy kisebb hálózatban minden gépen hosts fájl
szerkesztésétvel tvagy egy „komoly” DNS kiszolgáló beüzemelésétvel (pl. Bind) kelljen az esetleg
szükséges pár host netvet a hálózat gépei számára feloldhatótvá tenni. A DNSMasq képes rá, hogy a
kiszolgálón létvő /etc/hosts fájlban létvő nétv-ip párosok alapján a hozzá forduló kliensek számára
ezeket az adatokat kiszolgálja, így csak egy helyen, a kiszolgálón kell egy egyszerű szötveges állományban felsorolnunk a hálózatunk azon eszközeit, amelyeket a kliensek számára elérhetőtvé szeretnénk tenni.
Az alábbi példák az aktuális Debian stabil rendszeren, Debian 7.2 Wheezy 100 -n készültek.

1 98. htps://www.isc.org/downloads/dhcp/
1 99. htp://en.wikipedia.org/wiki/Dnsmasq
1100. htps://wiki.debian.org/DebianWheezy
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ISC DHCP-szerver telepítése, konfigurálása
Telepítés, alap beállítások:
Telepítsük a DHCP-szertvert a kötvetkező paranccsal:
apt-get install isc-dhcp-server

A szertver konfgurációs állományát az /etc/dhcp/dhcpd.conf nétven találjuk meg.
Nézzük az alaptvető beállításokat:
ddns-update-style none;

Ez mondja meg, hogy kommunikálhat-e dinamikus frissítésre képes DNS-szertverrel. Az alapérték a none, hagyjuk mi is így.
option domain-name "lok";

A tartomány netvét adhatjuk meg, belső hálózat esetén alaptvetően csak rajtunk múlik, mi ez.
Default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;

A kliensek számára mennyi az alapértelmezet címbérleti idő, illettve meddig használhatják azt
megújítás nélkül. Számunkra nincs különösebb jelentősége, hagyhatjuk az alapértelmezeten.
Szükséges deklarálnunk még a DHCP-szertver számára, hogy melyek azok a hálózatok amelyeket kezel. Ha több interfész is tvan a gépben és nem szeretnénk, hogy tvalamelyiket kezelje, akkor
is fel kell sorolni mindet, különben a syslogban panaszkodni fog deklarálatlan hálózatra. Azt,
hogy tvalamely interfészen ne működjön, majd külön kell beállítanunk.
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
range 10.0.2.100 10.0.2.120;
}
subnet 195.199.157.270 netmask 255.255.255.248 {
}

Íme a hálózatok megadása. Mitvel a példagépünkben két hálózati kártya tvan, így most it mindkét kártyát deklaráltuk. Amennyiben azt szeretnénk, hogy pl. az eth0 eszközön ne fogadja a kéréseket, csak az eth1-en, akkor az /etc/default/isc-dhcp-server fájlban kell az INTERFACES="eth1" sort
beszúrni.
Az első subnetben a két zárójel közöt szerepel egy range netvezetű IP-tartomány, ebből a tartományból fog IP-címeket osztani a hozzá forduló klienseknek (jelen esetben a 10.0.2.100-tól a
10.0.2.120-ig terjedő tartományból oszt címeket, mitvel ez a belső hálózatunk, amely az eth1 eszközön érhető el).
option domain-name-servers 10.0.0.1,8.8.8.8;
option subnet-mask 255.0.0.0;
option broadcast-address 10.255.255.255;
option routers 10.0.0.1;

A fenti sorokkal értjük el, hogy a kliensek megkapják a DNS-szerverek netveit, címeit (tvesszőtvel eltválaszttva lehet felsorolást készíteni), az alhálózati maszkot, az üzenetszórás címét és az
alapértelmezett átjáró címét.
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Ezzel már tvan is egy működő DHCP-szertverünk, amely osztja a címeket a hozzá forduló klienseknek, és megadja számukra az alaptvető hálózati adatokat. Vannak azonban még totvábbi beállítások.
Egyéb hasznos option definíciók
option netbios-name-servers 10.0.0.1;
option smtp-server 10.0.0.1;
option pop-server 10.0.0.1;

A gépek számára megadja a netbios nétvkiszolgáló (WINS szertver) címét – értelemszerűen Windowsos kliens környezetben tvan létjogosultsága, – és az SMTP és POP3 szertver címét is közzétehetjük (már amennyiben kliens oldalon tudják ezt értelmezni).

IP-címek kliensekhez rendelése
Gyakran előfordul, hogy azt szeretnénk, hogy a hálózatunk bizonyos gépei mindig pontosan
ugyanazt az IP-címet kapják. Ezt a DHCP-szertveren tökéletesen meg lehet oldani, ahol összeköthetjük a host netvet, az eszköz MAC-címét és az IP-címet.
Ehhez tanácsos (lehet csoport nélkül is, de átláthatóbb) egy csoportot létrehoznunk, majd a csoport nyitó és záró zárójele közöt felsorolni a klienseket így: group {}. Nézzünk erre egy konkrét
példát:
group {
host muszashi-netbook {
hardware ethernet bc:ae:c5:a8:d9:c1;
fixed-address 10.0.0.11;
}
}

Először defniáltuk a csoportot, majd a nyitó zárójel után jöt a host azaz a gép netve, majd a gép
deklarálása is zárójellel kezdődöt. Először megadtuk a hardware ethernet sorban a kliens MACcímét, majd a fixed-address sorban a gépnek adot IP-címet. Ezután jöt a gépdeklarációt bezáró
zárójel, és tvégül a csoportdeklarációt lezáró zárójel. Természetesen a csoportba több gép is feltvihető nem csak egy.
Globális opciók felülbírálása
Gépenként felülbírálhatjuk a globálisan megadot opciókat, ilyenkor a gép leírásánál kell megadni a kítvánt opciókat.
group {
host muszashi-netbook {
hardware ethernet bc:ae:c5:a8:d9:c1;
fixed-address 10.0.0.11;
option routers 10.0.0.2;
}
}

Jelen példában a fenti gép már nem a mindenki számára megadot 10.0.0.1-et használja alapértelmezet átjárónak, hanem a 10.0.0.2-t.
Ebben a példában egyszerre él az ismeretlen kliensek (nem defniáltuk, milyen IP-címet kapjon)
számára a cím automatikus osztása a megadot tartományból (range), és a csoportban (group) fel-
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sorolt gépek számára a statikus IP adása. Ilyenkor nagyon fgyeljünk arra, hogy statikus IP-t
ne a kiosztható tartomány címeiből adjunk.

Csak fix IP-címek
Amennyiben arra lenne szükségünk, hogy csakis a szertveren felsorolt gépek kapjanak IP-címet,
akkor töröljük a range sort a hálózat deklarálásánál. Tehát akkor így kell kinéznie a hálózatunk
megadásának:
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
}

Innentől csak az kap címet, akiket a deklaráltunk a szertveren.
Amennyiben sok klienst szeretnénk feltvinni, átláthatóbbá tválik a konfgurációs állományunk, ha
azokat nem it soroljuk fel, hanem egy külön állományban, és it csak megadjuk, hogy melyik fájlban találhatóak. Ez az alábbi módon tudjuk megtenni:
include "/etc/dhcp/kliensek";

Teljes példa konfigurációs állományok
/etc/dhcp/dhcpd.conf
ddns-update-style none;
option domain-name "lok";
Default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
range 10.0.2.100 10.0.2.120;
}
option
option
option
option
option
option
option

domain-name-servers 10.0.0.1,8.8.8.8;
subnet-mask 255.0.0.0;
broadcast-address 10.255.255.255;
routers 10.0.0.1;
netbios-name-servers 10.0.0.1;
smtp-server 10.0.0.1;
pop-server 10.0.0.1;

include "/etc/dhcp/kliensek";

/etc/dhcp/kliensek
group {
host titkar-pc {
hardware ethernet bc:ae:c5:8a:d9:c1;
fixed-address 10.0.0.10;
}
host muszashi-netbook {
hardware ethernet 08:00:27:b7:cd:e7;
fixed-address 10.0.0.11;
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option routers 10.0.0.2;
}
}

DNSMasq telepítése, konfigurálása
Telepítés, alap beállítások
A DNSMasq-ot a kötvetkező paranccsal tudjuk telepíteni a gépünkre:
apt-get install dnsmasq

A telepítés során két konfgurációs állomány jön létre. Az egyik az /etc/default/dnsmasq, a másik az /etc/dnsmasq.conf nétven jön létre.
Az /etc/default/dnsmasq konfgurációs állománnyal jelen esetben semmi tennitvalónk nincs,
hagyhatjuk az alapértelmezet beállításokon, it két érték érdekes a számunka:
ENABLED=1

A fenti sor mondja meg, hogy elinduljon-e automatikusan a DNSMasq szolgáltatás. Ameddig az
értéke 1, addig el fog indulni.
#IGNORE_RESOLVCONF=yes

Amíg ez a sor ki tvan kommenteztve, addig tveszi fgyelembe a RESOLVCONF fájl tartalmát,
egyébként sajátot kell megadni.
Mindkét beállítást érdemes így hagyni, hacsak nem direkt akarunk mást. Az összes totvábbi beállítást az /etc/dnsmasq.conf fájlon hajtjuk tvégre.

Konfiguráció
Az /etc/dnsmasq.conf fájlban is mindössze pár alapbeállítást kell módosítanunk a testreszabáshoz.
Port=53
interface=eth1,lo
except-interface=eth0
listen-address=127.0.0.1,10.0.0.1
bind-interfaces

A fenti beállításokat eltvégeztve elérjük, hogy mint DNS gyorsító kiszolgáló az 53-as porton tválaszoljon a bejötvő kérésekre, és csak a tvisszacsatoló eszközön (lo) és a második hálózati kártyán tválaszoljon. Ez a beállítás akkor lehet fontos, ha több hálózati kártyánk is tvan a gépben, így el
tudjuk érni, hogy csak a megadot hálózatok felé nyújtson szolgáltatást. Az except-interface pedig
azt mondja meg, hogy mely csatolókon ne nyújtson szolgáltatást. Jelen esetben ez az eth0 eszköz,
amely a külső csatolókártyánk. Látható ez pont ellentéte az interface-nek, és a kető közül az egyik
megadása elégséges is a megfelelő működéshez, de ha mindkét értéket helyesen adjuk meg, akkor
biztos csak ot fog ténylegesen működni ahol ezt szeretnénk. (Egy kis paranoia sosem árt a rendszergazdának.) Totvább lehet szigorítani, ha megadjuk a listen-address alat, hogy mely címeken
tválaszoljon: a csatolók meghatározásán túl ezzel még jobban körbe tudjuk határolni, mit is szeret58
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nénk. A bind-interfaces opció lesz az, aminek köszönhetően a fenti interface és except-interface beállítások ténylegesen megtörténnek, ezért ezt ne hagyjuk el.
Domain-needed
Bogus-priv

A fenti sorok hatására nem fog totvábbítani a DNS-kiszolgálók felé olyan címeket, amelyek nem
tartalmaznak tartománynetvet (domain-needed) hiszen az a belső hálózathoz tartozik; és olyat
sem, amelynek a címe nem routolható tartományba esik.
A fenti beállításokkal már tvan egy működő DNS-cache a gépünkön, amely csak a belső hálózat
kéréseire tválaszol.
További konfigurációs ötletek
cache-size=600

Az alapértelmezet cache méretét nyugodtan nötvelhetjük, ha hálózatunk forgalma ezt igényli.
domain=lok.local
expand-hosts

Amennyiben az /etc/hosts fájlban tvetünk fel gépnétv–IP-cím párosokat, akkor azokat a DNScache kliensei felé a DNSMasq automatikusan szolgáltatja az ot megadot nétven. Így gyakorlatilag egy kis hálózat esetén kitválthatjuk a „rendes” DNS-szertvert. A fenti két beállításra csak akkor
tvan szükségünk, ha azt szeretnénk, hogy minden általa ismert belső hálózathoz tartozó gépnétvhez
hozzáillesszen egy tartománytvégződést. Ezt adjuk meg az expand-hosts bekapcsolásátval. A „domain” sorban pedig azt a netvet adjuk meg, amit szeretnénk, hogy tartományi nétvként hozzáilleszszen. Ha ezek a sorok nem szerepelnek, akkor csak simán az /etc/hosts fájlban felsorolt nétven
oldja fel a meghatározot gépek netveit.
DNSMasq mint DHCP-szerver
A DNSMasq képes DHCP-kiszolgálóként is működni, azonban DHCP-szertverként már az ISCDHCP-t tárgyaltuk, így ezt a funkciót nem részletezzük. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a
DNSMasq DHCP-szertverként működjön, úgy az /etc/dnsmasq.conf fájlban tvegyük ki a megjegyzésjelet a dhcp-range sor elől, és írjuk oda a kítvánt IP-tartományt és a címbérleti időt. Az alábbi
példában a 10.0.0.100-tól a 10.0.0..150-ig oszt IP-címeket a hozzá forduló ügyfeleknek
dhcp-range=10.0.0.100,10.0.0.150,255.0.0.0,12h

Teljes példa konfigurációs állományok:
/etc/resolv.conf
nameserver 8.8.4.4
nameserver 8.8.8.8

It semmit nem módosítotunk, csak arra kell ügyelni, hogy létező és működő DNS-szertverek címei legyenek beírtva.
/etc/default/dnsmasq
#DOMAIN_SUFFIX=`dnsdomainname`
#DNSMASQ_OPTS="--conf-file=/etc/dnsmasq.alt"
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ENABLED=1
CONFIG_DIR=/etc/dnsmasq.d,.dpkg-dist,.dpkg-old,.dpkg-new
#IGNORE_RESOLVCONF=yes

It sem tvégeztünk módosítást, mindössze ellenőrizzük, hogy elindul-e a szolgáltatás, és használja-e a resoltvconf-ot.
/etc/dnsmasq.conf
port=53
interface=eth1,lo
except-interface=eth0
listen-address=127.0.0.1,10.0.0.1
bind-interfaces
domain-needed
bogus-priv
cache-size=600
domain=lok.local
expand-hosts

It láthatóak az eltvégzet módosítások.
/etc/hosts
127.0.0.1
localhost
127.0.1.1
szerver4.lok.local
szerver4
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1
localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
# Felsorolt
10.0.0.21
10.0.0.22
10.0.0.1

nevek
nyomtato1
nyomtato2
intranet

A kezdeti sorokon túl, amelyek telepítéskor kerültek ide, a felsorolt nevek után írtuk azokat a
nétv–IP párosokat, melyekről szeretnénk, hogy a helyi hálózatunk számára DNS-szertverként nétvfeloldást tvégezzen a DNSMasq. A nyomtato1, nyomtato2, intranet netveket ebben a formában, és
az intranet.lok.local, nyomtato1.lok.local nétven is feloldja jelen konfgurációban.
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Webszerver feladata, telepítése és
üzemeltetése
Egy átlagos webes kiszolgáló a legtöbb esetben egy úgynetvezet LAMP környezetből áll, amelynek részei az operációs rendszer, a webszertver, tvalamilyen szertveroldali szertver szkriptnyeltv, mint
például a PHP és az adatbázis-kezelő. Egész pontosan így kapjuk meg a LAMP rötvidítés betűit. A
legtöbb statisztikai mérés szerint a Linux+Apache+MySQL+PHP környezet a leginkább elterjedt
(lásd az adatbázis fejezetet). Egy átlagosan feltelepítet környezetben tehát a fenti megoldás segítségétvel kialakíthatunk dinamikus és statikus, szabad szoftverekkel működtetet oldalakat. Ez a fejezet segít a webszertverek és a hozzájuk szorosan kapcsolódó szolgáltatások kitválasztásában. Ilyen
például az FTP szertver tvagy az SFTP szertver, hiszen a legtöbb esetben az oldalak karbantartására
ma is ezt a megoldást használják azok karbantartói, természetesen a számos egyéb lehetőség mellet. Ez a fejezet a webes kiszolgálás köré csoportosítható eszközöket ismerteti.

Webszerverek

Apache
Az Apache hosszú étvek óta a legnépszerűbb webszertver a független kutatások szerint. Az
Apache projektet az ASF alapíttvány keltete életre, és többek közöt a webszertvert is ők fejlesztik,
tartják karban. Az alapíttvány tvédőernyője alat tetvékenykedik számtalan szabad szoftveres programozó, akik az 1999-es indulás óta fejlesztik a webszertvert. A kezdetekben a cél az tvolt, hogy az
NCSA HTTPd bőtvítésén dolgozzanak, majd 1999. június 1-jén hitvatalosan is létrejöt az ASF. Az
Apache egy igen kifnomult, moduláris és rugalmasan bőtvíthető webszertver, amely kompatibilis a
HTTP/1.1 (RFC 2616) protokollal. A projekt nyiltvánosságra bocsátása után dinamikusan fejlődöt,
és hamar tvalós alternatítvát kínált az akkor előnyös pozícióban létvő Netscape Communications
Corporation webszertverrel szemben. Azóta is folyamatosan fejlődik, és gyakorlatilag uralja a piacot. Moduláris felépítésének köszönhetően mi magunk dönthetünk arról, hogy az alap telepítés
után milyen funkciókat akarunk használni, például az SSL tvagy a mode_rewrite modult. Megfelelő hardtvertámogatás mellet jól skálázható, kis- és nagytvállalati megoldásokra is. A legtöbb
szkriptnyeltvet támogatja, mint a PHP, Perl, Python, Ruby on Rails. Több ismert cég is felhasználja
az Apache-ot termékeiben: Oracle, IBM WebSphere, OSX beépítet webszertverként. Számos router, gateway, NAS megoldás szertves része. Még zárt szoftverként is forgalmazható, mert ezt nem
akadályozza meg a nem copylef Apache szabad szoftver licenc. Telepítése Ubuntu LTS alat is
igen egyszerű, az:
apt-get install apache2

parancs kiadásátval az alap függőségek kezelése mellet fog települni a webszertver. Gyakorlatilag a
parancs lefutatása után tvan egy teljesen alap szinten működő web szertverünk, amely létrehozza a
/tvar/www könytvtárban az alap „It works!” oldalt, és innentől kezdtve a webszertver alap beállítások szerint a 80-as porton fogadja a kéréseket. Mint oly sok hálózati kiszolgáló szolgáltatást, az
Apache-ot sem érdemes alapbeállításokkal használni, hiszen egyrészt nem túl biztonságos, tvalamint jellemzően több tartományt tvagy oldalt szolgál ki az Apache, így mindenféleképpen nézzük
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meg, milyen beállításokat érdemes átállítanunk. A konfgurációs fájlok az /etc/apache2/ könytvtárban találhatóak.
apache2.conf httpd.conf
mods-enabled/
sites-enabled/ conf.d/
magic
ports.conf
ssl/ envvars
mods-available/ sites-available/

Az apache2.conf fájl
Az ismerkedést kezdjük az apache2.conf fájllal, amelyben a legfontosabb központi paraméterek
megtalálhatóak, it paraméterezhetünk az Apache alaptvető tviselkedésétvel kapcsolatban sok mindent, tvalamint igazából ide tvan belinkeltve a többi konfgurációs fájl is, azaz az Apache innen oltvassa be például a mods/site-enabled konfgokat is. Nézzük, mihez érdemes hozzányúlni és miért:
Timeout 300

Másodpercben kifejeztve megmondjuk, hogy az Apache mennyi időt tvárjon mielőt Timeout hibátval lezárja a kapcsolatot. Főként nagy forgalmú, tvagy I/O terhelt szertverek esetében lehet ez érdekes. Alapbeállításon célszerű hagyni, illettve ha szükséges tváltoztatni (általában lefele irányban,
azaz némileg csökkenteni) akkor minden esetben tesztelni érdemes, hogy az adot terheltség és az
adot kiszolgálási stílus mellet számunkra mi a megfelelő: nem mindegy, hogy egy nagy terhelésű
fórum szertvert paraméterezünk, tvagy egy 200 MB-os letöltőközpontot.
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 5

Ezen 3 paraméter segítségétvel állítható be, hogy a szertver egy TCP kapcsolat nyittva tartása mellet több kérést is kiszolgál. Ilyen eset, amikor egy oldalon sok kép tvan, és az Apache ilyen beállítások mellet csak egy TCP kapcsolatot használ fel arra, hogy esetleg az összes adatot a kliens felé
totvábbítsa. Az értékeket ezredmásodpercben tudjuk megadni. Megint csak: nagy terhelés esetén
az oldal felépítése és a felhasználók szokásai alapján érdemes próbálkozni a ki/be kapcsolásátval, és
Munin segítségétvel folyamatosan monitorozni a tvégeredményt.
<IfModule mpm_prefork_module>
StartServers
5
MinSpareServers
5
MaxSpareServers
10
MaxClients
150
MaxRequestsPerChild
0
</IfModule>

Alap telepítés szerint az mpm_prefork_module-t használjuk, hiszen a libapache2-mod-php5 kiterjesztés ezzel kompatibilis. Amit érdemes tudni róla, hogy ebben az esetben a kéréseket egy szál
szolgálja ki, és a memóriaigénye is magasabb a workerhez képest. Beállítása és üzemben tartása
átlagos esetben egyszerűbb, és jatvasolt is a prefork+libapache2-mod-php esetén. Érdemes tudni
róla, hogy ha mégis a workert akarnánk tválasztani, akkor lehetőségünk lenne a mod_fcgi-vel PHPfutatásra. Nézzük a paramétereket:
StartServers: meghatározza, hogy az Apache indulásakor hány szertverfolyamat induljon el. Álta-

lában érdemes az alapértelmezet beállításon hagyni, azaz 5-ön.
MinSpareSertvers, MaxSpareSertvers: a minimum és maximum SpareSertver opciókkal szabályozhatjuk, hogy hány tartalék kiszolgáló fusson a hátérben, amelyek a tvárakoznak az új csatlakozók kiszolgálására. Így ha a szabad folyamatok száma eléri a MaxSpareSertvers értéket, akkor az
Apache le fogja kapcsolni a feleslegesen futó folyamatokat.
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MaxClients: meghatározhatjuk, hogy mennyi klienst szolgáljon ki az Apache egy időben maxi-

mum. Tipikusan ha egy kliensnek sokat kell tvárakozni az oldal betöltéséig, akkor tvélhetőleg ez a
szám túl alacsony.
MaxRequestsPerChild: ezzel szabályozzuk, hogy egy gyermek folyamat összesen mennyi kérést
szolgálhat ki. Alapértéke nulla, de néha – főleg memóriaszitvárgás esetén – érdemes ezt az értéket
terheléstől függően 5000-100000 közé állítani, de csak teszt jelleggel.
AccessFileName .htaccess
<Files ~ "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy all
</Files>

Rögzítjük, hogy a .htaccess fájlt hogyan ismerje fel a szertver, tvalamint megmondjuk, hogy a
.htaccess és a .htpasswd fájlok kliensek által tvaló lekérhetőségét akadályozzuk meg. A .htpasswd
fájlokat amúgy sem praktikus publikus könytvtárba elhelyezni, de erről később még bőtvebben értekezünk.
HostnameLookups Off

A direktítva segítségétvel megmondhatjuk, hogy a kliensek IP-címének rögzítését hogyan akarjuk
látni a naplóban. Paraméterei: On|Off|Double. ON esetén az IP-hez kapcsolódó retverse érték is rögzíttve lesz. Érdemes azonban fgyelembe tvenni, hogy akár már egy kis látogatotságú weboldalon is
rengeteg nslookup-ot eredményezhet, azaz nem tvéletlen, hogy az alapértelmezet paramétere az
OFF.
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
LogLevel warn
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{UserAgent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""
combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

It határozzuk meg a naplózással kapcsolatos formai és fájl igényeinket. Azaz, hol legyen a központi error.log. Ebbe a fájlba fogja rögzíteni az Apache a működése során fellépő hibákat, ide fognak kerülni (ha másként nem rendelkezünk) a PHP-ból eredő hibák, illettve a nem létező fájlok és
egyéb természetű hibák. Ezért célszerű oldalanként defniálni egy error.log fájlt. A többi paraméter segítségétvel pedig a látogatói kliensekről megszerezhető információk rögzítési formátumát állítjuk be. Mitvel alapesetben a felhasználók gépei és böngészői túlságosan közlékenyek (User
Agent), ezért ha nincs szükségünk minden információra, it tudjuk szűkíteni a kítvánt információhalmazt.
Include ports.conf

It történik a fejezet elején felsorolt konfgurációs fájlok meghítvása, azaz gyakorlatilag ezek is az
apache2.conf részét képezik, csak egy strukturált módon.
A ports.conf fájl
A kötvetkező konfgurációs fájl tehát a ports.conf, amelyben azt rögzítjük, hogy a webszertver milyen IP-címeken és milyen portokon hallgasson a tvilág felé:
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NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:443

Jellemzően egy webszertver nem csak egy tartományt szolgál ki, hanem többet. Ebben az esetben
be kell kapcsolnunk a NameVirtualHost direktítvát, amely azonban a 2.3.11-es tverzió óta szükségtelenné tvált, mitvel már az Apache úgy értelmezi, hogy bármelyik IP tvagy port több tartományt
szolgál ki. It jelenleg azért szerepel, mitvel a jelenleg használatos Ubuntu LTS tverzióban még kötelező direktítva.
Listen 80
<IfModule mod_ssl.c>
Listen 443
</IfModule>

Ezzel megmondjuk a webszertvernek, hogy a standard 80-as és 443-as portokon működjön. A 80as port természetesen az alap, a 443-ashoz tviszont SSL tanúsíttványt kell készíteni és be is kell
konfgurálni az Apache számára, amelyet később teszünk meg, ezért tvan feltételek közöt. Azaz ha
az SSL modult bekapcsoltuk, akkor a Listen paraméter is élni fog, ha nem akkor természetesen
nem. Megadható még így is:
Listen 192.168.1.1:80

A security fájl
A kötvetkező fájl, amelyet az Apache az /etc/apache2/conf.d-ből oltvas fel a security. Netvéből adódóan a biztonsági beállítások egy jó részét tartalmazza:
ServerTokens Prod (Full | OS | Minimal | Minor | Major | Prod)

Meghatározza, hogy a webszertver milyen fejlécet adjon tvissza a kliensek felé. Értelemszerűen it
is igaz az, hogy ha nem tesztelés jelleggel szükséges a teljes információ tvisszaadása, akkor a lehető
legketvesebbet kell magunkról elárulnunk, azaz érdemes Prod-ra állítani az értéket, amely így csak
a Product értéket fogja elárulni, azaz Apache lesz.
Nézzük meg mi történik, ha Full értéken tvan:
telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
HEAD // HTTP/1.0 \n\n
HTTP/1.1 401 Authorization Required
Date: Mon, 13 May 2013 11:01:07 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.1
WWW-Authenticate: Basic realm="ByPassword"
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection closed by foreign host.
ServerSignature Off

Bekapcsoltva (jellemzően hiba esetén tvan így) tverzió- és egyén-szenzitítv információt (signature)
szolgáltat, természetesen nem hibakereső üzemmódban ezt is érdemes kikapcsoltva tartani, főként
biztonsági megfontolásból.
TraceEnable Off

Főként teszt és diagnosztikai esetekben érdemes bekapcsoltva tartani.
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A charset fájl
Ugyancsak a conf.d/ alat található a charset fájl, amely ma már igen egyszerű, hiszen jellemzően
UTF–8 kódolás támogatásátval dolgozunk:
AddDefaultCharset UTF-8

It azonban szükség esetén megadható egyéb kódolás külön támogatása is.
Az Apache kiterjesztése
A kötvetkező fontosabb lépés az Apache kiterjesztési lehetőségeinek megismerése, azaz a hozzá
kapcsolható modulszerkezet, illettve azok ki-be kapcsolása. Ha például PHP-t telepítünk a rendszerre – mint ahogy azt a fejezet tvége felé a PHP részletezésénél fogunk is – az Ubuntu telepítőrendszere, miután feltelepítete a szükséges függőségeket, köztük az apache2 modult is, az
/etc/apache2/mods-atvailable alá fogja elhelyezni a PHP modulfájl helyét és a betöltéshez szükséges konfgurációt tartalmazó fájlt, amely így fog kinézni:
cat /etc/apache2/mods-available/php5.load
LoadModule php5_module /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so
cat /etc/apache2/mods-available/php5.conf
<IfModule mod_php5.c>
<FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$">
SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
# To re-enable php in user directories comment the following lines
# (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
# prevents .htaccess files from disabling it.
<IfModule mod_userdir.c>
<Directory /home/*/public_html>
php_admin_value engine Off
</Directory>
</IfModule>
</IfModule>

A PHP-tvel nincs teendőnk, hiszen azt majd a telepítőrendszer elintézi, azonban az
/etc/apache2/mods-atvailable könytvtárban tvan sok olyan modul, amely telepíttve tvan, működésre
kész, de jelenleg nem használja a webszertver. Az egyik ilyen például az SSL, amelyet egyszerűen
az Apache számára használhatótvá tehetünk, csak létre kell hoznunk egy szimbolikus linket az
/etc/apache2/mods-enabled/ssl.load -> /etc/apache2/mods-atvailable/ssl.load közöt, azaz a modsenabled alá linkeljük a modes-available/ alat létvő ssl.log és ssl.conf fájlokat, majd az apache2ctl
configtest és az apache2ctl restart parancsok segítségétvel értvényesítjük. A ports.conf-ban rögzítettek szerint így már fel fogja ismerni az Apache, hogy az SSL modul be tvan tölttve. Az SSL totvábbi
konfgurációját pedig a normál Virtualhost konfgurálás után részletezzük.
Egy tartomány kiszolgálásának beállítása
Nézzük, hogyan tudunk bekonfgurálni egy www.iskola.hu és iskola.hu tartományt. Első lépésben szükséges, hogy a DNS szertverünkben beállítsuk (tvagy kérjük annak karbantartójától, hogy a
www.iskola.hu a szertverünk IP-címére mutasson – „A” rekord), tvalamint célszerű az Origin (@)-t,
azaz az iskola.hu (www nélküli) címet ugyanerre az IP-re irányítani. Ha ezzel megtvagyunk, akkor
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az /etc/apache2/sites-atvailable könytvtárba helyezzük el a soron kötvetkező tvirtualhost leírófájlját.
Ha ez lesz az első, akkor célszerű (a nullás foglalt, az az alapértelmezet) a 001-iskola.hu netvet adni
neki. Az egyszerűség kedtvéért, mitvel it egyszerre értelmezhető a konfguráció, minden sor után
#-tel kezdtve oltvasható a magyarázat, értelemszerűen ezeket nem kell a tvégleges fájlba másolni:
<VirtualHost *:80>
#Itt határozzuk meg, hogy milyen IP-címekre és portokra vonatkozzon ez a
virtualhost. Mi most a csillag karaktert használtuk, hogy ne okozzon gondot,
ha a gépnek több IP-címe van, vagy le kell cserélni. Megadhatunk IP-címet is,
például: <VirtualHost 192.168.1.1:80>
ServerAdmin webmaster@iskola.hu
#Meghatározzuk a virtualhost által hirdetett rendszergazdai címet
ServerName www.iskola.hu
ServerAlias iskola.hu
#A ServerName direktíva mondja meg, hogy milyen DNS névre hallgat majd, a
ServerAlias-hoz pedig felvehetjük a szükséges többit, jelen esetben a www
nélküli címet, de lehetne itt a mail.iskola.hu is.
DocumentRoot /var/www/iskola/
#A DocumentRoot direktívával meghatározzuk, hogy honnan kezdődik a
virtualhost nyilvános könyvtárszerkezete. Ide rakjuk az index.html, index.php
stb. fájljainkat.
<Directory />
Options FollowSymLinks Indexes
AllowOverride AuthConfig All
</Directory>
#Az adott könyvtárra meghatározzuk az Options segítségével, hogy ha nincs
index.html vagy index.php fájl az adott könyvtárban, akkor kilistázza-e a
könyvtár fájljait (Indexes opció), illetve beállítjuk, hogy kövesse a
szimbolikus linkeket. Majd az AllowOverride opcióval lehetővé tesszük, hogy
ha .htaccess fájl található egy könyvtárban, akkor az abban lévő
paramétereket figyelembe vegye, mintha csak például az Options-ök között
szerepelt volna. Ez a paraméter barátunk és ellenségünk is lehet. Fontos,
hogy akkor engedjük All opciókkal, ha erre a PHP programozóknak egyedileg
szükségük van és megbízunk bennük, minden más esetben érdemes
virtualhostonként és könyvtáranként egyénileg szabályozni, engedni vagy
tiltani bizonyos opciókat. Az AuthConfig opcióval pedig a .htaccess-ből
megvalósított felhasználó/jelszó bekérését engedélyezzük.
<Directory /var/www/>
Options FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride Authconfig
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
#Mint látható a /var/www könyvtárra, amely a DocumentRoot alatt helyezkedik el,
részben eltérő hozzáférési beállításokat eszközöltünk. Tiltottuk az Indexes
beállítást, azaz nem engedjük a listázást, illetve hiányzik az All paraméter,
azaz ott már nem dönthet a .htaccess-ben utólag beállított felülíró
paraméter. Az egészre akkor lehet szükség például, ha a weboldalunknak
szüksége lehet a DocumentRoot-on kívülről írni vagy olvasni, ilyen eset
amikor 2 oldal egy szerveren részben közös PHP kódot használ, vagy csak
biztonsági okokból elkülönítünk bizonyos dolgokat a DocumentRoot-tól
szeparálva.
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
LogLevel warn
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/iskola.hu-access.log combined
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#A korábban már tárgyalt naplózási lehetőségeket rögzítjük, azaz hol legyen a
site error.log fájlja, milyen részletesen legyen a napló, illetve a sima
hozzáférési napló hol tárolódjon.
</VirtualHost>
#itt ér véget a virtualhostunk.

Ha elmentetük, akkor kötvetkező lépésként be kell linkelnünk most létrehozot fájlt a sitesenabled könytvtárba, hogy az Apache tudja, most már használnia kell:
ln -s /etc/apache2/sites-available/001-iskola.hu /etc/apache2/sites-enabled/001-iskola.hu

Majd futassuk le a tesztet, hogy nem írtunk-e el tvalamit, tvagy tvéletlenül nem hagytunk ki esetleg egy lezáró </Virtualhost> címkét:
sudo apache2ctl configtest

Ha a tválasz a kötvetkező:
Syntax OK

Akkor minden rendben tvan, ebben az esetben kiadhatjuk a sudo apache2ctl restart parancsot. Ha
az is hiba nélkül futot le, akkor az iskola.hu és a www.iskola.hu tartományokat is ki fogja szolgálni az így beállítot Apache.
Egy biztonságos tartomány beállítása
Nézzük, mi a teendő, ha HTTPS alat szeretnénk az ugyancsak a példában szereplő www.iskola.hu és iskola.hu oldalakat konfgurálni, értelemszerűen it most csak az előző normál 80-as porton
működő Apache-hoz tviszonyítot különbséget fogjuk taglalni. Azt tehát már beállítotuk korábban, hogy a mods-enabled könytvtárba be legyen linkeltve az SSL confg és load fájl is, tvalamint az
Apache port szinten is tudja, hogy ha a modul be tvan tölttve, akkor a 443-as porton szükséges figyelnie, azért másoljuk az iskola.hu konfgurációs fájlját egy új fájlba, amelyet hítvhatunk
/etc/apache2/sites-atvailable/002-iskola.huSSL-nek. A kötvetkező tváltoztatásokat eszközöljük:
A Virtualhost direktíva értelemszerűen ne 80-as hanem 443-as legyen:
<VirtualHost *:443>

A szertver nétv és alias meghatározás után, de még a DocumentRoot előt a kötvetkező sorokat helyezzük el:
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/iskoal.hu.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/iskola.hu.private.key

Értelemszerűen előte az SSL fejezetben (a fejezet jelenleg készítés alat tvan, amint elkészülünk a
weboldalunkon megtalálható lesz) leírtak szerint készítsük el a kulcspárokat. Ezek után ne felejtsük belinkelni a sima iskola.hu-hoz hasonlóan az iskola.huSSL fájlt ugyanúgy a sites-enabled
könytvtárba, majd az
apache2ctl configtest

parancs futatásátval győződjünk meg róla, hogy semmit nem írtunk el, és csak ezek után indítsuk
újra az Apache-ot, amelyet ezútal az SSL konfguráció bőtvülése miat egy teljes értékű restart kiadásátval érdemes megejteni:
service apache2 restart

Ha mindent jól csináltunk, és az error.log fájlban sincs jeleztve semmi hiba, akkor a 443-as porton a htps://www.iskola.hu oldalon meg fog jelenni pontosan ugyanaz a tartalom, mint a sima is67
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kola.hu oldalon. Mitvel a HTTP és a HTTPS tvirtualhost konfgurációja nem egy fájlba let beleraktva, ezért fgyeljünk oda arra, hogy később amikor tváltoztatni kell a HTTP konfguráción, akár
egy PHP-beállítást, akár egy log tvagy Directory bejegyzést, akkor ezt a HTTPS fájlba is tvezessük
át.

Lighttpd
A Lightpd egy kicsi és rendkítvül gyors alternatítv webszertver motor. A fejlesztését 2003-ban teljesen az alap koncepció lefektetésétvel kezdték, a C10K probléma köré építtve. Fő jellemzője, hogy
kifejezeten biztonságos és rendkítvül gyors, az erőforrásokat teljes mértékben kíméli, így például
egy statikus tartalom kiszolgálásához jótval ketvesebb RAM- és processzorkapacitást igényel. A
mostanában igen elterjedt bérelhető VPS megoldásokban gyakran használják, a szűkös erőforrások optimális kihasználása érdekében. Támogatja a FastCGI, CGI, Auth, Output-Compression,
URL-Rewriting, SSL opciókat és még számos más megoldást is. Sok esetben használják kirakat
webszertvernek, azaz felépítenek egy LAMP környezetet, amely csak a dinamikus tartalmat szolgálja és a statikus tartalmat egyfajta terheléscsökkentő pajzsként ugyanezen a gépen a Lightpd
tveszi át. De ugyanezt a megoldást használják fordíttva is, tvagy csak képek kiszolgálására. Jelenleg
olyan oldalak használják kiszolgálásra mint a YouTube, Wikipedia tvagy a meebo.

Nginx
A Nginx eltveiben nagyon hasonló a Lightpd-hez. 2004-ben Igor Sziszojetv, egy orosz rendszerés szoftvermérnök publikálta az első tverziót belőle. Elképesztő terhelhetőség jellemzi, pontosan
ugyanazon szempontok mentén, mint a Lightpd-t. Felépítése moduláris, és elképesztően sok
funkciót támogat. Felhasználása nagyon hasonló a Lightpd-éhez, főként cache proxy és terheléselosztó funkciókat tvalósítanak meg tvele. Gyakori felhasználás, hogy a statikus képeket kiszertvezik egy külön Nginx szertver alá, ezzel sokszoroztva meg a hardtver lehetőségeit. A szakmai
fórumok tele tvannak ajánlásokkal és gyakorlati tapasztalatokkal, hogy milyen feladatra melyik
szertvert érdemes és lehet használni. Mindenképpen érdemes átoltvasni ezeket egy bonyolultabb
rendszer esetén, mert nem egyértelmű, hogy hosszú tátvon melyik a jobb. Jelenleg a Nginx a tvilág
második legtöbbet futatot webszertvere (a saját dokumentációja szerint).

Webszerver üzemeltetéséhez szükséges komponensek

PHP
A PHP (Personal Home Page Tools) egy szertver oldali szkriptnyeltv, amely egyike az első olyan
szkriptnyeltveknek, amelyet HTML kódba lehet ágyazni külső fájl használata helyet. A webszertverhez kapcsolódó modulként egy PHP-feldolgozó értelmezi a kódot. Az étvek során akkora felhasználói és fejlesztői bázisra talált, hogy Rasmus Lerdorf az alkotója a Te PHP Group-ra bízta a
PHP-t. Mára a legelterjedtebb szkriptnyeltv let, amely messze a legtöbb lehetőséget támogatja
modulrendszerétvel, mint például adatbázis-kezelés számtalan tváltozata, képmanipuláció, cache
lehetőségek, tátvoli szertver kapcsolatok stb. A kezdetekben csak egy szkript gyűjtemény tvolt, de
mára iparági standard let, amelyet számtalan területen használnak fel. A kezdeti „Personal Home
Page Tools” megnetvezést megtváltoztaták, és ma már a PHP: Hypertext Preprocessor elnetvezést
használják. Lehetőség tvan nem csak webszertveren keresztüli használatára, hanem kiszolgáló olda68
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li parancssori munkára is, ezzel nagyrészt áttvétve az előte egyeduralkodó shell és Perl szkriptes
megoldásokat, hiszen ugyan úgy crontab-ból is ütemezhető a PHP. A PHP biztonsága híresen kétes, pedig főként nem a PHP-t fejlesztők által elkötvetet tertvezési hibák jellemzőek, hanem inkább
a PHP-t használó fejlesztők nem tartják be a megfelelő direktítvákat, és alaptvető biztonsági szabályokat (betvitelkezelés stb.). Sokáig a PHP beépítet lehetősége tvolt a safe_mode és a köré csoportosuló egyéb függtvények. Sajnos tvagy szerencsére az 5.3-as tverzió kiadásátval ezek kitvezetése
fokozatosan megkezdődöt, így az üzemeltetőknek és a programozóknak kell más megoldások
után nézni. A safe_mode megoldás egyébként egy igen kötöt programozói tviselkedést kötvetelt
meg, tviszont nagyobb látszólagos biztonságot nyújtot, mint amilyen az a tvalóságban tvolt.
A PHP telepítése
Telepítése igen egyszerű, ugyanakkor sokan nem fordítanak elég fgyelmet a telepítés utáni részletes beállítására, az Apache-csal tvaló összehangolásra. Ugyanis alapbeállításokkal a PHP igen
megengedő üzemmódban fut, amelyen érdemes szigorítani. Az alapszintű telepítése tehát Ubuntu
LTS rendszeren:
apt-get install libapache2-mod-php5 php5

A php5 ezzel automatikusan települ, és a telepítőrendszer be is linkeli a PHP moduljait az
Apache megfelelő könytvtárába, majd újra is indítja az Apache-ot, azaz a telepítés után a PHP
rendszer működőképes. Ekkor kell elkezdenünk a fnomhangolást:
A PHP Apache-hoz kapcsolódó beállításait az /etc/php5/apache2/php.ini fájlban találhatjuk, a
fontosabb beállítások, amelyeket érdemes módosítani a telepítés után:
engine = On

Ezzel ki-be kapcsolhatjuk globális szinten a PHP-t. Ezt megtehetjük tvirtualhostonként is az
Apache-ból, úgy hogy abba a tvirtualhostba, amelyben le szeretnénk tiltani a PHP-t, beírjuk a kötvetkezőt: php_flag engine off
Ennek főként akkor tvan jelentősége, ha egy webhelyet átmenetileg karbantartó üzemmódba teszünk, például egy nagyobb átállás időtartamára azt akarjuk, hogy a látogatók egy index.html-ből
tudomást szerezzenek róla, hogy az átállás meddig fog tartani, de ne érjék el a könytvjelzőzöt direkt linkeken a PHP tartalmat.
safe_mode =Off

A Safe Mode egy remek próbálkozás arra, hogy rákényszerítse a programozókat a játékszabályok betartására. Sajnálatosan azonban a PHP 5.2-es tváltozatától már nem támogatot, de még
részben használható. Természetesen a Safe Mode nem kínált jó megoldást a biztonsági hibás kódokra és részben olyan érzetet kellet az üzemeltetőkben, hogy a PHP-n keresztül az esetleges támadók nem tudnak majd kitörni a DocumentRoot-ból. Azaz sok esetben illúzió tvolt, de sok
esetben egy fajta alternatítva tvolt arra az esetre, ha egy webszertveren eltérő tulajdonosú, tvagy fejlesztőjű oldalak futotak. Ilyenkor egy bizonyos szeparációs biztonságot jelentet az üzemeltetőnek és igen nagy kötötséget a fejlesztőknek. Mitvel használata a totvábbiakban nem tanácsos, it
eltekintünk a részletezésétől.
disable_functions =
pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,p
cntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_err
or,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,
pcntl_setpriority
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A disable_functions egy remek tváltozó arra az eshetőségre, ha szeretnénk tiltani számos programozók által kedtvelt, de általunk nem szükségesnek tvélt (tvagy éppen biztonsági megfontolásból)
funkciót. Erre remek példa lehet a phpinfo függtvény, amely sok esetben a fejlesztéshez elengedhetetlen, de tvéletlen hanyagságból kint felejtet phpinfo kimenete gyakorlatilag a szertver összes
lényeges és támadható paraméterét kiszolgáltatja, azaz érdemes a fejlesztési szakaszt kötvetően tiltani. A disable_classes is hasonló opció.
expose_php = Off

Nagyon hasonló az Apache-nál már alkalmazot beállításhoz, azaz a HTTP Header-ben megjelenő tényleges PHP fő- és altverziót lehet tvele elrejteni. Alaptvetően érdemes Of értéket megadni.
max_execution_time = 30

Meghatározhatjuk, hogy minden egyes PHP folyamat maximum mennyi időt futhat, mielőt az
elemző kilötvi. Sok esetben a 30 másodperc ketvés szokot lenni, ezért érdemes a saját igényeinkhez
igazítani, de fgyeltve arra, hogy maximum annyit adjunk, amennyi ténylegesen szükséges.
max_input_time = 60

Az előző opcióhoz hasonlóan másodpercben határozzuk meg, hogy az INPUT meddig tarthat.
memory_limit = 128M

Ezzel meghatározzuk, hogy a PHP folyamatok mennyi tényleges memóriát fogyaszthatnak a
rendszerünkön. Sok esetben a 128MB ketvés, szintén kis lépcsőkben emeljük, és arra a tényleges
maximumra ami még éppen elég, de a rendszert sem lehet kikészíteni még tvele. A jó beállításhoz a
Munin grafkonjait és a top, htop parancsokat is segítségül hítvhatjuk.
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

Ezzel meghatározhatjuk, hogy a hibanaplózás milyen szinteken legyen bekapcsoltva. Fejlesztési
időszakban az alap beállítást érdemes meghagyni, később pedig szigorítani kell rajta, mitvel túl sok
információt árulhatunk el így egy esetleges támadó számára.
display_errors = Off

Ezzel engedhetjük tvagy tilthatjuk, hogy a felhasználó a PHP szkript által okozot hibát megjelenítheti-e. Megint csak fejlesztési szakaszban, amikor az oldal nem publikus (például jelszótval
tvédet), akkor érdemes bekapcsoltva tartani, de később kikapcsolni és inkább naplófájlba terelni az
ilyen üzeneteket.
log_errors = On

Ennek használatátval megmondhatjuk, hogy az error.log-ban szeretnénk inkább látni a PHP
szkriptek hibaüzeneteit.
file_uploads = On
upload_max_filesize = 20M

Ezekkel a beállításokkal engedhetjük tvagy tilthatjuk a fájlfeltöltéseket PHP-n keresztül, tvalamint meghatározhatjuk azok maximális méretét. Érdemes összehangolni a max_execution_time és
a max_input_time = 60 beállítással, mitvel ha engedünk több száz MB adatfeltöltést, akkor az tvélhetőleg nem fog beleférni az alap beállításoknál meghatározot 30/60-as keretbe, fgyelembe tvétve
az ithoni aszimmetrikus internetsebességeket (azaz a feltöltés a legtöbb esetben lassabb mint a letöltési irány).
allow_url_fopen = Off
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A PHP szkript számára tilthatjuk tvagy engedhetjük például a HTTP tvagy FTP tátvoli fopen hítvást. Ha nincs rá szükségünk (a programozók nem igénylik), akkor érdemes Of értékre állítani.
A php.ini fájlban, illettve az Apache tvirtualhostonként állítható tváltozói még számos lehetőséget
kínálnak számunkra, amelyeket most nem részletezünk.

Phpmyadmin
A Phpmyadmin egy nyílt forrású, PHP nyeltven írt eszköz, amely képes webes felületen a MySQL adatbázis-kezelő majdnem teljes körű menedzselésére. Használatátval lehetséges adatbázist
kezelni és törölni, illettve a különböző egyéb adatbázissal kapcsolatos műtveletek nagy részét is elérhetjük ezen a felületen. Híres a biztonsági incidenseiről, ezért kifejezeten fontos, hogy ne alapbeállításokkal használjuk. A szerverem-neve.hu/phpmyadmin alap hitvatkozást ne hagyjuk meg neki
(nagyon könnyen megtváltoztatható, hiszen a legtöbb esetben a telepítés a disztribúció csomagkezelőjétvel zajlik. Így ebben az esetben csak egy Apache Alias beállítás módosítása szükséges. Ha
pedig letöltjük, akkor ne olyan könytvtárba rakjuk be, ami a netve.), illettve érdemes eletve HTTPS
felület alat engedélyezni a használatát csak, tvalamint egy .htaccess fájlal pluszban tvédeni. A legtöbb esetben használata szükségszerű, hiszen a tátvoli MySQL port engedélyezése a programozó
számára, ha lehet még ketvésbé ajánlatos, mint a phpmyadmin maga.

OpenSSL
Az OpenSSL egy nyílt forrású programcsomag- és könytvtár-gyűjtemény, amely segítségétvel nagyon sokfajta kriptográfai műtveletet tvégezhetünk el. A legtöbb Linux disztribúció alaptelepítésének része, tvalamint Windows alat is elérhető. Az Apache számára tudunk a segítségétvel egy
önaláírt kulcsot készíteni, amelyet a mode_ssl bekapcsolása után megfelelően befűztve lehallgatással szemben ellenállóbbá tehetjük a hálózati kapcsolatot. Azaz a gyakorlatban egy HTTPS felületet hozhatunk létre, illettve ugyanezt az elkészítet kulcsot akár az FTP kapcsolat biztonságosabbá
tételére is felhasználhatjuk később.
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Az internet mára a mindennapok részétvé tvált. A saját weboldal mára a bizalom alapja let, és ha
az emberek tvalamit nem találnak meg az interneten, akkor már a létezésében, de legalábbis legitimitásában is kételkedni kezdenek. Ez azonban új típusú kihítvás elé állítota a tvállalkozásokat és
intézményeket: egy weboldal elkészítése és üzemeltetése sokszor a fő tetvékenységtől nagyon eltérő kompetenciákat kötvetel. Ráadásul általában nem csak egyszeri feladat, hiszen egy weboldal folyamatos karbantartást és frissítést igényel. A tartalomkezelő rendszerek ezt a feladatot
egyszerűsítik le. Nem kell többé minden cégnek saját weblapjához kiszolgáló szoftver keretrendszert fejlesztenie, mitvel számos kitváló szabad szoftver megoldás létezik erre a feladatra.
A tartalomkezelő rendszer feladata, hogy lehetőtvé tegye tartalmak létrehozását, kezelését és
rendszerezését – tvagyis mindazt, ami egy honlap üzemeltetésének legfontosabb része. A legismertebb webes tartalomkezelők a WordPress, a Drupal és a Joomla mind szabad szoftverek. Ezek közül a Wordpresshez és a Drupalhoz is elérhető egy-egy kitváló kézikönytv. Ezek az alábbi
honlapokon érhetők el:
WordPress könytv: http://szabadszoftver.kormany.hu/sajat-oktatasi-anyagok/
Drupal könytv: http://nagygusztatv.hu/drupal-7-alapismeretek
Ezen könytvek eloltvasása után az oltvasó képes lesz arra, hogy igényei szerint testre szabjon egy
WordPress tvagy Drupal alapú weboldalt, azon tartalmakat publikáljon, kezelje a felhasználókat és
akár online közösséget építsen. Ehhez pedig semmilyen különösebb előképzetséget nem felételez:
aki a mindennapokban számítógépet használ, közösségi oldalakat látogat, letvelezik és boldogul
egy egyszerű szötvegszerkesztőtvel, annak ezeknek a tartalomkezelőknek a használata sem jelent
majd különösebb kihítvást.
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A weboldalak adminisztrálására számtalan megoldás létezik, egyszerűbb esetben a tartalomkezelő felület kínál erre lehetőséget tvalamilyen bőtvítmény segítségétvel, tvagy eletve elégséges az a
funkcionalitás (cikkek és képek közzététele stb.) amely adot, plusz a phpmyadmin. Ha ennél többet szeretnénk, például hozzáférni a PHP és egyéb fájlokhoz köztvetlen módon, akkor kerülnek
képbe a különböző hozzáférést biztosító szolgáltatások. A legtöbb esetben még mindig az FTP protokollt101 használjuk erre, de sokan az OpenSSH beépítet megoldását az SFTP-t, tvagy az SCP-t alkalmazzák. Elterjedt megoldás tvolt régebben az scp-only shell használata is, de szerencsére ezt az
SFTP már jobbára kiszorítota. Manapság még inkább fontosabb alapkötvetelmény, hogy akármilyen megoldást is használunk, a lehetőség a szeparációra meglegyen. Azaz mindenki csak a saját
könytvtárát láthassa, amikor becsatlakozik a kliensétvel, illettve mi adhassunk meg kitvételeket.
Ugyanígy alapkötvetelmény ma már az is, hogy ha FTP-t használunk, akkor képes legyen SSL tvagy
TLS alat működni, és ne csak az azonosítás menjen az SSL réteg alat, hanem az adatkapcsolat
többi része is. Ezért most olyan klienseket fogunk bemutatni, ahol ezek a dolgok megtvalósíthatóak. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy ma egy mindenki számára hozzáférhető FTP kapcsolatot engedélyezni nagyon nagy merészség. Ma már a fejlesztők jelentős része amúgy sem akar FTP
kapcsolaton keresztül fejleszteni, hanem tvalamilyen tverzió kötvető rendszert használ (subtversion,
git stb.). Az FTP szertverek biztonsága igen csak kétes, éppen ezért most két megoldást fogunk
ajánlani. Ha tehát egy olyan FTP szertver megoldásra tvan szükségünk, amikor is sok funkcionalitást akarunk elérni, akkor a Pure-FTPd-t jatvasoljuk használatra, mindenképpen tűzfal mögöt.
Azaz a gép 21-es portja ne legyen bárki számára elérhető az interneten, hanem szabályozzuk le
akár port kopogtatással, fx IP-tvel, tvagy dinamikus DNS + tűzfal szabályokkal. Ha pedig egy anonymous szertvert szeretnénk felállítani, amely csak a mi publikus állományainkat szolgálja ki, akkor használjuk a jótval biztonságosabb tvsfpd-t, csak oltvasható üzemmódban, nyitot 21-es portal.

Pure-FTPd102
Ahogyan a weboldal első kiemelt része is említi „Security frst”, azaz a megalkotóknak a legfontosabb a biztonság tvolt. Támogatja a chroot-ot103, a tvirtuális szertvereket, az SSL/TLS kapcsolatot
tvegyes és kizárt üzemben is. Azaz beállítható, hogy csak az azonosítás tvagy az azonosítás és az
adat is titkosítot réteg alat menjen. Könnyen konfgurálható és tvirtuális felhasználói adatbázisátval együt egészen nagy rendszerek kialakítására is kényelmesen használható. Segítségétvel akár a
www-data felhasználó netvében feltvet tvirtuális felhasználókat tudunk létrehozni, így biztosíttva,
hogy a safe mode-ban futó PHP szkriptek se álljanak le bizonyos esetekben a futató környezet
(Apache esetén a www-data) és a fájljogosultságok eltérése miat (safe mode gid). Szabályozható
tvele az anonymous és a tényleges felhasználók sátvszélessége is, ezzel biztosíttva, hogy egy-egy nagyobb feltöltési sátvszélességgel rendelkező felhasználó ne tudja a tvégletekig leterhelni a szertvert,

1101. http://hu.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
1102. http://www.pureftpd.org/project/pure-ftpd
1103. http://hu.wikipedia.org/wiki/Chroot
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tvalamint megmondható az is, hogy a Pure-FTPd mekkora terhelés 104 mellet szolgáljon még ki. Támogatja az FXP (sertver-to-sertver) protokollt, amely segítségétvel 2 szertver közöt tudunk nagyobb
mennyiségű adatot úgy mozgatni, hogy az othoni kis sátvszélességű tvonalunkon nem megy át az
adat, ezzel is nagyban gyorsíttva az adatáttvitelt. Nagyon hasznos funkció totvábbá, hogy a Passitve
Port Range opciótval meghatározható azon portok tartománya, ahol a passzítv mód esetén kiszolgál. Így rögzíthetjük ezen portokat egy egyszerű Iptables szabály segítségétvel, ezzel is megkönynyíttve a másik oldalról jötvő NAT mögüli kapcsolatok dolgát.
Telepíteni a már megszokot apt-get install pure-ftpd paranccsal lehet, ez telepíteni fogja a purefpd-common csomagot is mint függőséget. A telepítés után a konfgurációs fájlokat az /etc/purefpd/conf könytvtárban találjuk. A Pure-FTPd-t praktikusan ebbe a conf könytvtárba elhelyezet
szötveges fájlok segítségétvel (és a fájlokba beleírt opció állapotátval105) tudjuk fnomhangolni, ez a
gyakorlatban így néz ki (a conf könytvtár tartalma):
/etc/pure-ftpd/conf# ls -f
..
AnonymousCantUpload
MaxClientsNumber
PureDB
Daemonize
BrokenClientsCompatibility
MaxIdleTime
DisplayDotFiles
AllowAnonymousFXP
AnonymousCanCreateDirs
PAMAuthentication
AltLog
TLS
NoAnonymous
UnixAuthentication ChrootEveryone

MaxLoad
FSCharset
MaxClientsPerIP
AnonymousBandwidth
UserBandwidth
AllowUserFXP
MinUID

Nézzük egyenként az opciók jelentését és a fájlok tartalmát:
NoAnonymous [yes/no]

Ezzel engedhetjük tvagy tilthatjuk az anonymous (nétvtelen) felhasználó bejelentkezését.
AnonymousCantUpload [yes/no]

Ezzel engedhetjük tvagy tilthatjuk az anonymous felhasználónak a fájlfeltöltést. Ha megtiltjuk,
akkor csak letöltheti az anonymous módban elérhető fájlokat és könytvtárakat. Alapesetben állítsuk no-ra a fájl tartalmát.
AnonymousCanCreateDirs [yes/no]

Ezzel engedhetjük tvagy tilthatjuk szintén a tvendég felhasználó számára a könytvtárak létrehozását, alapesetben állítsuk no-ra.
AnonymousBandwidth [KB/Sec]

Ezzel beállíthatjuk, hogy a tvendég felhasználó mekkora sátvszélességgel forgalmazhat. Ha például egy népszerű szabad szoftvert teszünk ki anonymous FTP-re, akkor mindenképpen érdemes ezt
az értéket egy olyan tapasztalati úton kipróbált maximumra hangolni, amely még nem tveszélyezteti a lemez I/O műtveletekből fakadóan a gép stabil üzemét, még akkor sem ha nagyon nagy az érdeklődés az adot fájl iránt.
AllowAnonymousFXP [yes/no]

Ezzel engedhetjük tvagy tilthatjuk, hogy a tvendég felhasználó az FXP 106 protokoll szerint, a kliens
kihagyásátval 2 szertver közöt mozgathasson direktben adatot.
1104. http://hu.wikipedia.org/wiki/Load_(sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika)
1105. http://download.pureftpd.org/pure-ftpd/doc/README
1106. http://en.wikipedia.org/wiki/File_eXchange_Protocol
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AllowUserFXP [yes/no]

Ez az előző opció normál, azaz beazonosítot felhasználókra szánt tváltozata.
AltLog [clf:/var/log/pure-ftpd/transfer.log]

Ezzel beállíthatjuk az áttviteli napló pontos helyét. Alapesetben a /tvar/log/pure-fpd/transfer.log
fájlban érdemes tárolni a felhasználók aktitvitását.
ChrootEveryone [yes/no]

Ezen opció segítségétvel beállíthatjuk, hogy minden felhasználó csak a számára létrehozot home
környezetet láthassa, gyakorlatilag / (gyökér) környezetként. Ez különösen hasznos, ha több esetleg „idegen” felhasználót tvagyunk kénytelenek beengedni a szertverre. A szertver biztonsága érdekében ez alapbeállítás kellene, hogy legyen, ezért állítsuk Yes-re.
Daemonize [yes/no]

Ezzel adhatjuk meg, hogy a Pure-FTPd külön démonként tvagy az inetd 107 részeként fusson. Jatvasolt démon módban futatni.
DisplayDotFiles [yes/no]

Mutassa-e a pontal kezdődő netvű, rejtet fájlokat, mint például a .htaccess-t. Jatvasolt ezt kikapcsolni, azaz no-ra állítani, és csak akkor engedni a klienseknek, hogy lássák például a .htaccess-t,
ha erre ténylegesen szükségük tvan.
FSCharset [UTF-8]

Ezzel beállítjuk az alapértelmezet karakterkódolást, amely ma már praktikusan az UTF-8.
MaxClientsNumber [szám]

Ezzel meghatározhatjuk, maximum mennyi felhasználót enged be egy időben a rendszer. Nagy
terheltségű rendszer esetén érdemes alulról felfele haladtva teszteltve beállítani, hogy a túlterheltség ne akadályozza a szertver működését.
MaxClientsPerIP [szám]

Ezzel meghatározhatjuk, hány klienst engedjen egy adot IP-címről. Tekinttve, hogy manapság
már az othoni hálózatok is NAT mögöt tvannak, tátvolról 1 IP-nek látszanak, ami azt jelenti, hogy
akár egy egész alhálózat lehet 1 db IP-cím mögöt (amely azért az othoni felhasználókra nem
jellemző), praktikusan érdemes 1-5 közé tenni ezt a számot. Ha sok kérést kapunk Proxy tvagy
nagytvállalati tűzfal gépek mögül, akkor érdemes nötvelni ezt a számot.
MaxIdleTime [perc]

Ezzel percben megadhatjuk, mennyi inaktitvitás után szakítsa meg a kapcsolatot a szertver a klienssel. Mitvel ezt az opciót a legtöbb klienssel felül lehet bírálni, ezért nem érdemes túl nagy számot tválasztani, praktikusan 5-15 perc közöti értéket adjunk meg.
MaxLoad [szám]

A túlterhelés megakadályozására alkoták meg ezt a remek opciót, amely nem engedi a PureFTPd-nek, hogy egy bizonyos rendszerterheltség (load) felet totvábbi erőforrásokat emésszen fel.
Általánosságban elmondható, hogy a load108 egy olyan iránymutató szám a Unix/Linux rendszerekben, amely esetében az 1-es alati érték jelképezi az üzemszerű erőforrás-felhasználást. Ez nem
1107. http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man8/inetd.8.html
1108. http://en.wikipedia.org/wiki/Load_(computing)
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azt jelenti, hogy a MaxLoad értékének 1-et kellene beírnunk, de érdemes a top tvagy a htop program segítségétvel monitorozni az FTP szertver és a szertver terheltségét, és egy olyan értéket meghatároznunk, amely a felhasználók tviselkedése és a hardtver tűréshatárán belül egy ésszerű érték.
Ez jelenti azt is, hogy ekkor a lemez I/O tvárakozás még nem okoz nagyobb loadot és a memóriafelhasználás sem terelődik át a swap tartományba. A példa kedtvéért, ez egy nagyobb terheltségű
FTP szertveren jelenleg 12-es érték, de ez teljesen szubjektítv és egyedi mérésekre alapozot.
TLS [0-3]

Ezzel engedhetjük tvagy tilthatjuk, és meghatározhatjuk az SSL használatát a kötvetkezőképpen:
0: az SSL/TLS réteg tilttva tvan.
1: engedjük az SSL/TLS-t és a sima titkosításmentes kapcsolatot is
2: tvisszautasítja a nem SSL/TLS mechanizmussal kezdődő azonosítási kísérleteket, anonymous
kapcsolat esetében is.
3: tvisszautasítja a titkosításmentes kapcsolatot és SSL/TLS alapú adatkapcsolatot épít ki.
Ugyanakkor az adatkapcsolati réteg esetében is kényszeríti az SSL/TLS kapcsolatot.
A 2-es és 3-as opció esetében első lépésben létre kell hoznunk az SSL kulcsot és bemásolnunk a
kötvetkezőképpen:
mkdir -p /etc/ssl/private
openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:4096 -keyout \
/etc/ssl/private/pure-ftpd.pem \
-out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem
chmod 600 /etc/ssl/private/*.pem

Az Ubuntu LTS-ben létvő Pure-FTPd TLS/SSL támogatással kerül csomagolásra, így az SSL kulcs
elkészítése, tvalamint az opció bekapcsolása után totvábbi teendőre nincs szükség.
UserBandwidth [KB/s]

Akárcsak az anonymous esetében, it is KB/Sec-ben adhatjuk meg az azonosítot felhasználó maximális áttviteli képességét. Vigyázzunk: az esetlegesen ugyanabban a hálózatban létvő felhasználók akár gigabites forgalmat is generálhatnak.
MinUID [uid]

Ezzel az opciótval adhatjuk meg az azonosítás során, hogy mely felhasználók csatlakozhatnak,
hiszen jellemzően a sima felhasználói szint 1000-es UID-nál kezdődik, így a root és a többi 1000
alati felhasználó még a jó jelszó megadása után sem tud csatlakozni, amely kifejezeten kítvánatos
ótvintézkedés. Így tartalma legyen 1000.
PassivePortRange [szám szám]

Ez egy rendkítvül fontos opció, mitvel jelen esetben kényszeríthetjük, hogy az FTP forgalom paszszítv üzemmód109 esetén milyen tartományban üzemeljen, így a tűzfalszabályokat is könnyedén
mögé igazíthatjuk a kötvetkező módon:
A fájl tartalma legyen „420000 420100”, sima szóközzel eltválaszttva, majd pedig helyezzünk el a
tűzfalunkban egy ehhez hasonló szabályt:
#FTP Passive Port + SSL
1109. http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
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$IPTABLES -A INPUT
-p tcp --sport 20 -m state --state ESTABLISHED,RELATED
-j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport 20 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPTABLES -A tcp_packets -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 42000:42100 -j ACCEPT

Ezek után a kliensen az SSL/TLS és a passzítv mód kapcsolókat kell bekapcsoltatni a felhasználótval.
A Pure-FTPd és a virtuális felhasználók

Vannak olyan esetek, amikor (pl. ktvóta110 miat) szeretnénk tvirtuális felhasználókkal dolgozni.
Vagy csak egyszerűen szeretnénk, hogy ha a /tvar/www alat létvő, akár több száz egyenként más
és más személyhez tartozó egyedi tvirtuális hostok (önálló weboldalak) mind a www-data felhasználó jogaitval futnának, de csak tvirtuális felhasználók érhetnék el, mert nem akarunk nekik más
(például IMAP tvagy POP3) szolgáltatásokat is nyújtani, csak FTP elérést a saját weboldalaikhoz, és
azt is meghatározot lemezkapacitással. Ebben az esetben egy remek lehetőség a tvirtuális felhasználók használata, nézzük hogyan is kell ezt beállítani. Először is állítsuk be a fenti leírás szerint a
Pure-FTPd-t, majd adjuk ki a kötvetkező utasításokat:
cd /etc/pure-ftpd/conf
echo 'no' > PAMAuthentication
echo 'no' > UnixAuthentication
echo '/etc/pure-ftpd/pureftpd.pdb' > PureDB
ln -s ../conf/PureDB /etc/pure-ftpd/auth/50pure

Ezekkel beállítjuk, hogy tudjon a saját adatbázisa szerint is azonosítani, egyben tiltjuk, hogy a
lokális felhasználókat azonosítsa.
A tvirtuális felhasználók saját könytvtárai a /tvar/www/ alat lesznek létrehoztva, például:
mkdir /var/www/www-site1.hu

Ezzel létrehozzuk a site1.hu gyökérkönytvtárát.
chown www-data:www-data -R /var/www/www-site1.hu

Majd átadjuk a www-data tulajdonosnak a könytvtár jogait.
pure-pw useradd site1hu -u www-data -g www-data -d /var/www/www-site1.hu -N 100

Létrehozzuk a tvirtuális felhasználót 100 MB lemezktvótátval és a feltet kérdésre 2x beírjuk az új
jelszatvát.
pure-pw mkdb

A Pure-Ftpd adatbázisát frissítjük, hogy tudjon az elkészítet felhasználóról.
A már elkészítet felhasználó tulajdonságait a kötvetkezőképpen listázhatjuk:
pure-pw show site1hu

Az összes felhasználót megnézhetjük a pure-pw list parancs segítségétvel, ha pedig jelszót kell tváltoztatnunk egy már létrehozot felhasználónak, azt pure-pw passwd site1hu parancs segítségétvel
tudjuk megtenni, de minden tváltoztatás utána az adatbázist is frissíteni kell a már ismertetet
pure-pw mkdb parancs segítségétvel. Ezek után már nyugodtan tesztelhetjük a service pure-ftpd restart kiadása után.

1110. http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_quota
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Természetesen számtalan egyéb111 opciója is létezik még a Pure-FTPd-nek, azonban a legfontosabb és legnépszerűbb opciókat felsoroltuk.

Vsftpd112
A projekt weboldala szerint a Vsfpd tvalószínűleg a legbiztonságosabb és leggyorsabb FTP szertver a Unix rendszerű gépek esetében. Az biztos, hogy akárcsak a Pure-FTPd esetében számtalan
biztonsági és működést segítő opciótval rendelkezik113. Ugyancsak támogatja a tvirtuális felhasználókat és az SSL/TLS-t is. Érdekessége, hogy a legnagyobb Linux terjesztések majdnem kitvétel nélkül Vsfpd-t használnak a nagy terheltségű ISO és egyéb kiszolgálásaikra. Ahogyan a betvezetőben
ajánlotuk, a Vsfp remek megoldás pl. a publikus fejlesztéseink kiszolgálására, publikálásra. Ha
tehát a cél az, hogy mi (pl. SCP-tvel) felmásoljuk a Vsfp rootjába az állományainkat (changelog,
tgz stb.), majd ezeket az FTP szolgálja ki eltvihető (readonly) üzemmódban, akkor kötvetkezőképpen érdemes eljárni:
sudo apt-get install vsftpd

Majd szerkesszük a /etc/tvsfpd.conf állományt:
anonymous_enable=YES

Megengedjük a tvendég csatlakozásokat.
guest_username=ftp

Beállítjuk az anonymous felhasználót.
anon_root=/var/ftp

Beállítjuk az anonymous document root-ot.
local_enable=NO

Megtiltjuk a lokális felhasználók belépését.
write_enable=NO

Megtiltjuk az írást.
force_dot_files=YES

Engedjük, hogy a pontal kezdődő állományokat is listázza.
hide_ids=YES

Megtiltjuk, hogy az owner és group adatokat elárulja.
max_per_ip=2

Limitáljuk, hogy egy adot IP-címről maximum 2 csatlakozás érkezhessen.
max_clients=20

Beállítjuk, hogy hány kliens csatlakozhat egy adot időben.
xferlog_enable=YES

Beállítjuk, hogy az alapértelmezet naplóállományba naplózzon (/tvar/log/tvsfpd.log).
1111. http://download.pureftpd.org/pure-ftpd/doc/README
1112. https://security.appspot.com/vsftpd.html
1113. https://security.appspot.com/vsftpd.html#features
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listen_address=172.20.1.1

Beállítjuk, milyen IP-címen legyen aktítv.
listen_port=21

És ot milyen porton.
Ha készen tvagyunk, a service vsftpd restart parancs segítségétvel újraindítjuk, és tesztelhetünk is.

ProFTPD114
Talán az egyik legtöbb platformon futó, rendkítvül széles körben konfgurálható FTP démon,
amelynek hosszú múltja tvan. Sajnos azonban a hosszú múltban adódtak kellemetlen biztonsági incidensek is, talán ezért a projekt főoldalán csak a magas konfgurálhatóságot említik első sorban.
Ennek ellenére a ProFTPD igen megbízható és sokoldalú FTP szertver megoldás.
Számtalan más szabad szoftveres FTP szertver megoldás létezik még, de ma ezek a leginkább elterjedtek. Amennyiben tájékozódni akarunk a többi megoldás tudását és elérhetőségét illetően,
akkor a Wikipedia115 egy remek táblázatban ezt összefoglalja számunkra.

SFTP116
Az SFTP alrendszer részben az SCP utódja, tvalójában az SSHD egy jól elkülönítet alrendszere.
Az SCP egy remek eljárás az SSH titkosítot rétegein belül fájláttvitelre. Ugyanúgy támogatja az
SSH összes biztonsági megoldását, mint a parancssori mód. Azaz értvényes rá az Allow Users direktítva, és a kényszerítet kulcshasználat is, amikor a jelszatvas azonosítást kikapcsoljuk, és RSA
tvagy DSA kulcsok segítségétvel tvégezzük el az azonosítást. De használható tvele az OTP (one time
password) azonosítás is. Gyengesége, hogy egy standard SSH szertver felépítése esetén az SCP jogot nem lehet jól elkülöníteni az SSH parancssori felület jogaitól, tvalamint nehéz chroot-ba kényszeríteni. Van ugyan rá egy megoldás az scponly shell117, amikor is egy speciális chroot-ba
kényszerítet, nagyon limitált shell környezetet kap a felhasználó, amely segítségétvel a sima SSH-t
már nem tudja használni, csak egy adot könytvtár fölöti részhez fér hozzá. Ezzel jellemzően az
automatizált mentéseket lehet biztonságosabbá tenni. Az SFTP esetében azonban már az SSH
konfgurációjában megmondhatjuk, hogy ki milyen séma szerint férhet és mihez. Teljesen biztonságos, mitvel minden adat az SSH BINARY csatornáján keresztül megy, így totvábbra is lehetőség
tvan az összes biztonsági azonosítás és korlátozás használatára. Gyakorlatilag egy minimális odafgyeléssel ma talán ez a legmegfelelőbb megoldás a sima FTP kitváltására. Szerencsére a kliensek is
számos platformon támogatják, így a fejlesztőknek is sok eszköz áll rendelkezésükre, sőt manapság már a kereskedelmi weblapfejlesztő és tverziókötvető rendszerek is támogatják ezt a módot.
Részletesebb beállítási útmutatót a Tátvoli adminisztráció fejezet SFTP részében találunk.

1114. http://proftpd.open-source-solution.org/
1115. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_FTP_server_software
1116. http://en.wikibooks.org/wiki/OpenSSH/Cookbook/SFTP
1117. https://github.com/scponly/scponly/wiki
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Webstatisztika-készítő szoftverek
AWStats118
Ez egy alaptvetően Perl nyeltven írt, igen részletes statisztikakészítő program. Szükséges hozzá
CGI támogatás az Apache szertveren belül, éppen ezért egy kicsit komplikáltabb az üzemeltetése is
egy sima HTML-t kezelő programnál. Viszont sokkal több és részletesebb lehetőséget kapunk. Tudása gyakorlatilag a kereskedelmi statisztikakészítő programok tudásátval tvetekszik. A pontos
funkciók részletezése a honlapján119 megtalálható. Üzemeltetésénél érdemes számításba tvenni,
hogy CGI módban fut, ezért érdemes korlátozni és tvédeni esetleg htps és htaccess használatátval
az elérhetőségét. Rendelkezik magyar nyeltv támogatással is.

Webalizer120
Az egyik legrégebbi és leggyorsabb (hiszen C nyeltven írták) naplóelemző szoftver. Beállítása és
üzemeltetése is igen egyszerű. Az Awstats-szal ellentétben a Webalizer futatását tvagy emberi beatvatkozással parancssorból (tvagy tömegesen szkripteltve) tvagy pedig cron-ból időzíttve tvégezhetjük. Nincsen tehát gyakorlatilag támadási felülete, ugyanis sima HTML kódot + képeket publikál
egy előre meghatározot könytvtárba. Honosítot számtalan nyeltvre, köztük a magyarra is. Tudása
nagyon hasonló az Awstats-hoz, azonban a statikus tartalom kezelése miat ketvesebb extrát tud.
Egyszerű felhasználású eszköznek igen kitváló. Bár a publikált területen a HTML oldalak támadási
felületet nem kínálnak, azonban maga a statisztika adhat lehetőséget tvisszaélésre (például: egy
azonosítás nélküli felület, amelyet sokszor használunk, benne lesz a publikus adatok közöt) ezért
érdemes szintén htps és htaccess tvédelemmel ellátni.

Piwik121
Egy PHP és MySQL alapokon nyugtvó nyílt forráskódú, teljesen tvalós időben működő webforgalom-analizáló szoftver. A weboldal tanúsága szerint több mint 320.000 weboldal használja és alternatítvái akarnak lenni a Google Analytics-nek. Jelenleg 46 nyeltvet támogat, köztük a magyart is.
Tudása összetetebb és szélesebb körű mint társaié, tvalamint nagy előnye, hogy az adatainkat nem
szolgáltatjuk ki egy 3. félnek, azaz saját rendszerünkön belül tároljuk az adatokat.

BBclone122
Akár csak a Piwik, PHP alapokon nyugtvó tvalós idejű statisztikaszoftver, ahol szintén nem kell
kiszolgáltatni az adatainkat egy kereskedelmi cégnek. Nyílt forrású és számos nyeltven támogatot,
köztük magyarul is.
1118. http://awstats.sourceforge.net/
11 19. http://awstats.sourceforge.net/#FEATURES
1120. http://www.webalizer.org/
1121. http://piwik.org/
1122. http://bbclone.de/
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Fájl szerver feladata, telepítése,
üzemeltetése
Fájl és nyomtatószerver heterogén hálózatok
részére
Miről is szól mindez?
Az alábbi írásnak nem célja a Samba összes lehetőségének bemutatása, ellenben remélhetően a
segítségétvel könnyen és gyorsan lehet egy már működő rendszer üzemeltetéséig eljutni, illettve
egy teljesen új rendszert létrehozni. A ketvesebb néha több – ez tvolt az eltv a készítés közben.

Történeti áttekintés
A Linux terjedésétvel jogos igényként merült fel, hogy alkalmas legyen Windows alapú számítógépek számára fájlszertver szolgáltatást nyújtani, ezzel kitválttva a Microsof alapú szertvereket. Ezt
az igényt tvete észre a Samba fejlesztői 123 csapata, és hozta létre a ma már széles körben ismert
Samba szertvert. 1993-ban jelent meg az első tváltozat Nbsertver 1.5 nétven, ma pedig a Samba 4.1.1
tverziónál tartunk. A fokozatosan teret hódító négyes sorozat mellet jelenleg rendkítvül elterjedt a
3.6 is, amely sok működő kiszolgálón megtalálható. A Samba sok helyen bizonyítot már, 15-20 gépes kis cégeknél és 100-as gépszám feleti iskolákban is étvek óta üzemeltetnek tvele megbízhatóan
kiszolgálókat. Mitvel a Linux kliensek is alkalmasak Windows-megosztások elérésére, így tvegyes
kliens környezetben is tökéletes tválasztás lehet az eltérő operációs rendszert futató ügyfelek kiszolgálására, összekapcsolására.

Samba verziók
3.6-os sorozat
A 3.6-os sorozat tulajdonképpen egy Windows NT 4.0 képességeitvel rendelkezik, alkalmas fájlés nyomtatókiszolgálóként működni Windows alapú számítógépek számára, totvábbá WINS szolgáltatást és tartományi beléptetést tvégezni. A Windows XP Professional operációs rendszer gond
nélkül beléptethető egy 3-as sorozatú Samba tartományba, a Windows7 tviszont már igényel ehhez
egy egy soros registry módosítást. Ez így 2013-ban talán ketvésnek tűnik, és sokan a Samba szemé1123. http://www.samba.org/
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re is tveteték, hogy nincs tvalós Actitve Directory124 támogatás és GPO125 sem benne, de ha megnézzük a tvalós igényeket a kis és közepes cégeknél, akkor azt látjuk, hogy tvalójában pár közös map pára, saját hálózati tárhelyre tvan igény, esetleg egy tvándor proflra 126, hogy bármely géphez átültve
ugyanaz a környezet fogadja a dolgozót. Ennél többre ritkán tvan igazán szükség. Ezeket az igé nyeket jelenleg bőtven kiszolgálja a 3.6-os sorozat. A totvábbiakban először a hármas sorozatú Sambát nézzük majd át, hogyan lehet tvele létrehozni egy tartományt, megosztásokat készíteni, és
ahhoz megfelelő jogosultságokat adni, majd utána ugyanezt a 4-es sorozatal is megtesszük. Miért? Mert jelenleg sok hálózatban ilyen működik, a Linux disztribúciók jelentős részében most is
ez az alapértelmezet, a jelenlegi stabil Debian 127 tverzió is ezt ajánlja használatra, és csak egy 4.0.0
béta csomagot tartalmaz az újabb tverzióból.

4-es sorozat
A 4-es sorozat alkalmas már egy korszerű Microsof szertver kitváltására is, rendelkezik AD, GPO
és FSMO128 támogatással is. Teljes értékű tagja lehet egy Windows Actitve Directory-nak (it már
nincs PDC, BDC megkülönböztetés129), és nincs szükség az újabb klienseken registry piszkálásra
sem. Új szertver telepítésekor érdemes megfontolni, hogy rögtön a 4-es sorozatú Sambát telepítsük; meglétvő régebbi telepítésekor pedig, ha az AD által hozot plusz szolgáltatásokat nem igénylik, bátran hagyhatjuk a korábbi 3-as sorozatot fent, később bármikor dönthetünk a migráció
mellet.

Samba 3.6 telepítése, konfigurálása
A döntés
Mielőt elkezdjük a telepítést, szükséges tvégiggondolni, hogy mit is szeretnénk a Sambátval. Szeretnénk egyszerű jelszó nélküli megosztásokat, tvagy esetleg nétv és jelszó párost igénylő megosz tásokat szeretnénk készíteni? A Samba ugyanis mindegyikre képes, atól függően, mit állítunk be
a konfgurációs állományában. A fentiek azonban már egy pár gépes hálózatban is kérdésesek,
akár néhány gép esetén is érdemes lehet tartománytvezérlőnek beállítani a Sambát. Az első legfon tosabb értv e mellet, hogy így a megosztásokhoz tvaló hozzáférést sokkal fnomabban tudjuk sza bályozni, a felhasználókat egy helyen tudjuk feltvenni, és ha ezt a lehetőséget tválasztjuk, akkor
módunk tvan tvándor proflokra is, azaz a felhasználók bármely munkaállomáson jelentkeznek be, a
megszokot környezet tvárja őket. Ebbe beletartozik az asztal hátere és a rajta tvéletlenszerűen
szétdobált dokumentumok, parancsikonok is, tvalamint a Dokumentumok mappa is a böngészőelőzményekkel együt. Felhasználói szempontból ez egy igen fontos szempont. Mitvel nem igényel
a szertveren jelentős többletmunkát, ugyanakkor jelentős előnyökkel jár, így egy tartományt hozunk most létre. Szintén fontos, hogy a felhasználókat próbáljuk csoportokba rendezni aszerint,
kiknek mihez szeretnénk jogosultságokat adni, illettve térképezzük fel előre milyen megosztásokra
tvan szükség, és ezekhez a megosztásokhoz mely felhasználói csoportok milyen jogokkal férhetnek
hozzá. A jó tertvezés fél siker az új szertverünk létrehozásához.
11 24. http://hu.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
1125. http://en.wikipedia.org/wiki/Group_Policy
1126. http://en.wikipedia.org/wiki/Roaming_user_profile
1127. https://wiki.debian.org/DebianWheezy
1128. http://hu.wikipedia.org/wiki/Flexible_single_master_operation
1129. http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_Domain_Controller

82

Fájl szertver feladata, telepítése, üzemeltetése

A példa
Jelen példában egy elképzelt iskola számára hozunk létre tartománytvezérlőt. A kötvetkező fel használói csoportokat hozzuk létre:
– diak (diákoknak)
– tanar (tanároknak)
– adminisztracio (adminisztratítv dolgozóknak)
– admins (rendszergazdák csoportnak)
Ezen csoportokba tartozó felhasználók a kötvetkező megosztásokhoz férhetnek majd hozzá:
– publikalas (tanárok számára írható/oltvasható, diákok számára oltvasható, más nem éri el)
– adminiszt (adminisztratítv dolgozók számára írható/oltvasható, más nem éri el)
– adminiszt2 (adminisztratítv dolgozók és tanárok is írhatják/oltvashatják, más nem éri el)
– hr (csak a két HR-es éri el teljes joggal, más sehogy)
– rendszergazda (rendszergazda teljes joggal eléri, mindenki más csak oltvasással)
– home (minden felhasználónak egy saját home könytvtár, amit csak ő ér el)
Fenti példa teljesen elégséges lesz a Samba beállításainak megismeréséhez.

Előkészületek:
A Sambát egy Debian Wheezy-re fogjuk telepíteni, ez most az aktuális stabil Debian rendszer.
Az alaptelepítésre tvan szükség. Az első dolog, amit át kell gondolni az a particionálás, hogy legyen egy olyan partíciónk, amelyre a Samba dolgozni fog. Amennyiben a felhasználói saját
(home) könytvtárakat el szeretnénk érni Linux alól, mert mondjuk a felhasználóknak tvan postafókjuk, és a Maildir könytvtáraikat úgy is ot tároljuk, tvagy esetleg később a felhasználók egy részének szeretnénk sfp tvagy egyéb elérést biztosítani, akkor érdemes megfontolni, hogy a Samba a
felhasználói saját könytvtárakat a rendes /home partíción tárolja. Ebben az esetben érdemes megfontolni, hogy a mentés lényegesen egyszerűbb lehet, ha minden fontos felhasználói adat egy helyen tvan, így érdemes a közös könytvtárakat is ugyanit tárolni. Ezzel elérhetjük azt, hogy a /home
partíció mentésétvel az összes felhasználói adat, a közös könytvtárak tartalma is mentésre kerül (sőt
mi még a netlogon könytvtárat 130is oda tesszük). Ezeket fgyelembe tvétve mi most a /home partíción fogjuk az összes megosztást elkészíteni.
Érdemes a ktvótát bekapcsolni, mitvel ezzel elejét tvehetjük, hogy a felhasználók túlságosan sok
helyet foglaljanak a rendszeren, ezt az usrquota és a grpquota beszúrásátval érhetjük el. Így néz ki
a kérdéses partíció bejegyzés az /etc/fstab alat:
/dev/cciss/c0d0p10 /home
0
2

xfs

nodev,nosuid,noexec,usrquota,grpquota

Az, hogy milyen fájlrendszert használjunk, hittvita kérdése lehet, az eddigi tapasztalatok az XFSel igen kedtvezőek tvoltak.
A gépben most két hálózati kártya tvan, mitvel kifelé is nyújt más szolgáltatásokat a kiszolgáló.
(Nem ideális, de kistvállalati és iskolai környezetben jótval gyakoribb, mint azt gondolnánk.) A belső hálózat a 10.0.0.0/255.0.0.0. Feltételezzük, hogy a gépen tvan Internet-kapcsolat, így indulhat a
telepítés.
1130. http://www.thenetworkencyclopedia.com/d2.asp?ref=1387
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Telepítés:
Írjuk be a kötvetkezőket:
apt-get install samba

A kérdésre igennel tválaszoltva a kötvetkező csomagok kerülnek telepítésre: samba-common,
samba-common-bin, tdb-tools.
Ha kiadjuk a ps ax parancsot már láthatjuk is, hogy fut a samba démon!
A telepítés során létrejöt az alapértelmezet konfgurációs állomány az /etc/samba alat smb.conf nétven. A Samba összes beállítását ebben az /etc/samba/smb.conf állományban kell eltvégeznünk!
Nagyon fontos, hogy a Sambában létvő Windowsos csoportokat meg kell feleltetni a Linuxos
csoportoknak. Ezt a kötvetkező lépésekkel tehetjük meg:
Linux csoportok létrehozása:
groupadd
groupadd
groupadd
groupadd

admins
diak
tanar
adminisztracio

Windows csoportok megfeleltetése a net paranccsal:
net
net
net
net
net

groupmap
groupmap
groupmap
groupmap
groupmap

add
add
add
add
add

ntgroups="Domain Admins" unixgroup=admins rid=512 type=d
ntgroups="Domain Users" unixgroup=users rid=513 type=d
ntgroups="diak" unixgroup=diak
ntgroups="tanar" unixgroup=tanar
ntgroups="adminisztracio" unixgroup=adminisztracio

Ha ezekkel megtvagyunk, a telepítés késznek tekinthető, és jöhet a konfgurálás.

Konfigurálás
A totvábbiakban az /etc/samba/smb.conf szötveges állományt szerkesztjük. Nézzük sorban a legfontosabb és minket érintő beállításokat.
Globális beállítások:
[global]

Ez tvezeti be a globális beállításokat, kötelező a megléte!
interfaces = eth1 127.0.0.1/8
bind interfaces only = yes

Méltatlanul elfeledet beállításpár. Többlábú gépen megadhatjuk mely interfészen fogadja a kéréseket a Samba, így biztosan nem fogja a kültvilág felé elérhetőtvé tenni a szolgáltatásait.
hosts allow = 127.0.0.1/8 10.0.0.

Csak a localhost-ról és a 10.0.0.X címekről engedjük a hozzáférést. A localhost-ot mindenképp
engednünk kell, különben nem működik a Samba, a 10.0.0.X pedig a saját belső hálózatunk gépeinek egy csoportja.
hosts deny = 0.0.0.0/0

Biztos ami biztos minden egyéb címről még külön megtagadjuk a hozzáférést.
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admin users = administrator

Mi a tartományi rendszergazda netve
unix password sync = yes
pam password change = yes

Erre a két beállításra tvan szükség, ha engedélyezni szeretnénk, hogy a Windowsos gépeiken a
felhasználók módosíthassák a jelszatvaikat.
netbios name = SZERVER3

Ez lesz a szertver netve, ez látszik a tallózólistában. Igen jatvasolt a gép host netvétvel megegyező
netvet tválasztani.
server string = KOZPONTI_LINUX_SZERVER

Ez jelenik meg leírásként a szertverről.
workgroup = LOK

Ez lesz a tartomány netve.
passdb backend = smbpasswd

It határozzuk meg milyen módon tárolja a jelszatvakat. Több egyéb lehetőség is tvan, 131 mi a 2.2
Sambákkal tvaló kompatibilitás miat tválasztotuk ezt (azért mert jó eséllyel találkozhatunk még
arról frissítet rendszerekkel is).
os level = 254
preferred master = yes
domain master = yes
local master = yes

Ha azt szeretnénk, hogy mi legyünk a főtallózók a tartományban (és legtöbbször ezt szeretnénk)
akkor a fenti beállításokra tvan szükség. 132
security = user

It határozzuk meg a biztonsági módot133 (share tvagy user szinteken, összesen 5 tvan).
domain logons = yes

Mitvel szeretnénk PDC (elsődleges tartománytvezérlő) lenni, így szükséges beállítás.
encrypt passwords = true

Titkosítot jelszatvak megkötvetelése
name resolve order = wins bcast host lmhosts

Hogyan történjen a nétvfeloldás. Amennyiben nem szeretnénk sok broadcast üzenetet a hálózatunkon, úgy a wins-et tegyük előre.
wins support = yes

It engedélyezzük, hogy szertverünk WINS134 szertverként is működjön. Lényegesen csökken a
broadcast üzenetek száma a hálózaton, ha ezt engedélyezzük.
1131. http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/passdb.html
1132. http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/NetworkBrowsing.html
1133. http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/ServerType.html
1134. http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows_Internet_Name_Service
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time server = yes

Időszertverként is működjünk a klienseknek.
display charset = UTF8
unix charset = UTF8
case sensitive = no
default case = lower
preserve case = yes
short preserve case = yes

Ezekkel a beállításokkal érjük el, hogy az ékezetes karakterek mindenhol korrektül jelenjenek
meg (Windows és Linux alat is), és rendben legyen a kis- és nagybetűs fájlnetvek eltérő kezeléséből adódó különbség.
add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g 100 -s /bin/false %u

Ennek a beállításnak köszönhetően nem kell a szertveren előre létrehozni a gépek fókjait, hanem
amikor tartományba léptetjük a gépeket, azok automatikusan elkészülnek.
logon path = \\%L\profiles\%U
logon drive = Z:
logon home = \\%L\%U\.profiles

Ezekkel a beállításokkal tudjuk bekapcsolni a tvándor proflt, és hogy a Samba a felhasználói
könytvtárat a Z meghajtóhoz rendelje.
logon path =
logon drive = z:
#logon home =

Így nézne ki a konfgurációs állomány idetvágó része, ha nem szeretnénk tvándor proflt használni.
Logon script = %G.bat

It adhatjuk meg, hogy bejelentkezéskor milyen parancsfájl fusson le a kliensgépeken. A %G-tvel
minden csoportnak eltérő parancsfájlt adhatunk meg. Rendkítvül hasznos lehetőség. Természetesen lehet csak egy parancsfájl mindenkinek, de lehet akár felhasználónként külön-külön is.
load printers = no

Hatására nem töltődnek be a nyomtatók, azaz a Samba nem működik nyomtatókiszolgálóként.
printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes

Ezekkel a beállításokkal tudjuk elérni, hogy a Samba kiajánlhassa a nyomtatóinkat. Ehhez azokat majd a megosztás részben még defniálnunk kell azon kítvül, hogy a CUPS 135-ban már megfelelően bekonfguráltnak kell lenniük, amelynek webes felületén tökéletesen tudjuk majd azokat
menedzselni is.
Ezzel a globális szekció legfontosabb beállításainak tvégére értünk, azonban egy hasznos opciót
akár már it be lehet állítani ez pedig a tveto fles. A tveto fles után megadot fájl- és könytvtárnetveket a Samba elrejti a felhasználók elől. Hasznos lehet például akkor, ha a felhasználók letvelezése
Maildir formátumban a saját könytvtárukban tvan, mert így például nem tudják azt tvéletlenül tvagy
szándékosan törölni, mitvel nem is látják azt. Használata:
1135. http://www.cups.org/
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veto files = /Maildir/

A másik hasznos lehetőség a naplózás szabályozása.
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50

A fenti beállításokkal netbios netvenként külön naplóz minden gépet és 50Kb-onként kezd új
naplófájlt.
Megosztások

Az smb.conf másik fontos része a megosztások. A megosztások netveit [kapcsos zárójelek] közé
kell tenni. Vannak kötelező megosztások, és tvannak, amiket tetszőlegesen készíthetünk el.
Kötött megosztások
[netlogon]

Az it létvő parancsfájlokat futatják le a kliensek bejelentkezéskor.
[profiles]

Ide kerülnek a felhasználói proflok (tvándor proflok esetén).
[homes]

It defniáljuk a felhasználók saját könytvtárait
[printers] [print$]

Az első a globális nyomtatómegosztás, helyete használhatunk nyomtatónként külön is. A másodikra akkor tvan szükségünk, ha azt szeretnénk, hogy a nyomtatómeghajtók kliensre telepítése automatikusan megtörténjen.136
Megosztásaink

A megosztások felhasználók általi használatát, amennyiben elég jól átgondoltuk a csoportok
jogait, némi segítséggel könnyen szabályozhatjuk. Most a konkrét megosztásokon keresztül fogjuk tvégigtvenni a beállítási lehetőségeket. Nézzük, hát milyen megosztásokat defniálunk:
[netlogon]
browseable = no
path = /home/samba/netlogon
read only = yes
write list = @admins

A netlogon megosztás nem tallózható (nem látszik a tallózólistában), a Linuxon létvő fzikai
könytvtár helye a „/home/samba/netlogon”, csak oltvasható, ugyanakkor az admins csoport tagjai
(tartományi rendszergazdák csoportja) mégis írhatnak bele.
[profiles]
browseable = no
path = /home/samba/profiles
read only = no
create mask = 0600
directory mask = 0700
1136. https://wiki.samba.org/index.php/Samba_as_a_print_server
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A profles megosztás nem tallózható, fzikailag a /home/samba/profles a helye a szertveren, csak
oltvasható, az it létrejötvő fájlok 600, a könytvtárak 700 joggal jönnek létre (klasszikus Linux jogosultság szerint).
[homes]
valid users = %S
comment = Felhasznalo sajat konyvtara
browseable = no
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700

A homes megosztásból (felhasználók saját könytvtára) minden felhasználó csak a saját „saját
könytvtárát” éri el. Felhasználó saját könytvtára lesz a megjegyzés, nem tallózható, írható, és 700
joggal jönnek benne létre a fájlok és a könytvtárak is.
[publikalas]
valid users = @tanar @admins @diak
path = /home/samba/publikalas
comment = tanarok szamara publikalasra
browseable = yes
create mask = 0755
directory mask = 0755
writable = yes

A publikalas könytvtárba csak a tanar, admins és diak csoport tagja léphetnek be, tallózható, 755ös joggal jönnek létre a könytvtárak és fájlok, tvalamint írható. (Ha Linuxon úgy néz ki fájl szinten
a megosztás könytvtára, mint it: drwxrwxr-x root tanar publikalas, akkor máris elértük, hogy a
tanár csoport tud bele írni, a diákok pedig csak oltvasni tudják.)
[adminiszt]
valid users = @adminisztracio verocsek vorosd
path = /home/samba/adminisztracio
comment = adminisztrativ dolgozoknak, zart
browseable = yes
create mask = 0750
directory mask = 0750
force group = adminisztracio
writable = yes

Az adminiszt megosztást elérhetik az adminisztracio csoportba tartozó felhasználók, de rajtuk
kítvül a tverocsek és a tvorosd netvű felhasználó is. Tallózható, 750-es joggal jönnek létre benne az
objektumok, és minden fájl és könytvtár az adminisztracio csoport netvében jön létre. Írható megosztás. A force group-pal érjük el, hogy az egyébként tanár tverocsek és tvorosd felhasználók által
létrehozot fájlok, könytvtárak oltvashatóak legyenek az adminisztracio csoport tagjai számára, mitvel minden általuk létrehozot fájl és könytvtár tulajdonoscsoportja az adminisztracio csoport lesz,
hiába tartoznak ők a tanárok közé tvalójában. (A könytvtár Linux alól így néz ki: drwxrwx--- root
adminisztracio adminisztracio.)
[adminiszt2]
valid users = @adminisztracio @tanar
path = /home/samba/adminisztrac2
comment = adminisztrativ dolgozoknak, nyilt
browseable = yes
create mask = 0750
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directory mask = 0750
writable = yes
force group = adminisztracio

Az adminiszt2 megosztáshoz az adminisztracio és a tanar csoport tagjai csatlakozhatnak csak.
Függetlenül atól, hogy tanár tvagy adminisztratítv dolgozó hozot létre tvalamit, az 750-es joggal az
adminisztratítv dolgozók csoport tulajdonában lesz. Így elértük, hogy a két külön csoport tudja oltvasni egymás elmentet fájljait, írni pedig mindenki csak a sajátját. (Természetesen Linuxon az adminisztracio csoportnak rwx joga kell legyen a könytvtáron.)
[hr]
valid users = balazs petra
write list = balazs petra
path = /home/samba/hr
comment = hr-es dolgozoknak
browseable = yes
create mask = 0770
directory mask = 0770
writable = yes
force group = adminisztracio

A hr megosztásba már csak 2 felhasználó léphet be, nem pedig az egész adminisztracio csoport.
Ők keten a balazs és a petra felhasználók. Minden, amit létrehoznak, az adminisztracio csoport
jogátval jön létre, ráadásul it 770 a jog, tehát képesek egymásét törölni is, nem csak oltvasni.
[rendszerg]
path = /home/samba/rendszergazda
comment = rendszergazdai publikaciok
browseable = yes
create mask = 0755
directory mask = 0755
read list = @tanar @diakok @adminisztracio
write list = @admins
writable = yes

A rendszerg megosztáshoz hozzáférnek a diákok, a tanárok és az adminisztratítv dolgozók is,
azonban csak oltvasási joggal, írási joga egyedül a rendszergazdák csoportnak tvan. (Linux alat tvalami hasonlónak kell lennie a könytvtárnak: drwxrwxr-x administrator admins rendszergazda)
A megosztásoknál lehet tovább cifrázni, ha a fájlrendszerünk támogatja az ACL-eket, illetve néha jól jöhet az immutable vagy az append bit137 beállítása is egy-egy könyvtáron.
Totvábbi hasznos lehetőség lehet, ha szeretnénk lomtárakat létrehozni a hálózati megosztásokon,
ezt megosztásonként lehet az alábbi példa szerint:
vfs objects = recycle
recycle:repository = /home/samba/adminisztracio/kuka/%U

Példa nyomtatók megosztására
[anyomiga]
comment = Kozpotni nyomtato adminisztrativ dolgozoknak igazgatasi csoport
valid users = @adminisztracio @admins muszashi tami
1137. http://en.wikipedia.org/wiki/Chattr
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path = /var/spool/samba
printer = anyomiga
writable = no
printable = yes
use client driver = yes

A szokásos értelmezés alapján a nyomtatóra csak a rendszergazda csoportba és az adminisztracio csoportba tartozók nyomtathatnak, rajtuk kítvül még a muszashi és a tami felhasználó. Vegyük
észre, hogy ez nem írható, ellenben nyomtatható megosztás. Ezen eltv alapján tudunk totvábbi
nyomtatókat is feltvenni a rendszerbe. Fontos, hogy a printer= után megadott név pontosan
egyezzen a CUPS-ban konfgurált névvel! Az use client driver abban az esetben kell, ha
kliens oldalon telepítjük a nyomtatók meghajtóprogramjait. Nélküle csak nulla méretű fájlok sorakoznak majd a /tvar/spool/samba könytvtárban. Ha azt szeretnénk, hogy a szertverről automatikusan települjenek a meghajtóprogramok, akkor totvábbi lépéseket kell tennünk. 138
A netlogon könyvtár szkriptjei

A netlogon könytvtárban elhelyezet szkriptek lefutnak a klienseken történő belépéskor. Jelenlegi beállítással minden csoportnak külön szkriptje tvan, ami azt jelenti, hogy a szkript netve megegyezik a felhasználói csoport netvétvel. Jelen esetben adminisztracio.bat, tanar.bat, diak.bat.
Érdemes ezeket a fájlokat Windowson szerkeszteni, mitvel a linuxos sortvégjel nem jó a windowsos
klienseknek. Annak érdekében, hogy lássuk mikre lehet használni, nézzünk megint egy példát, a
diak.bat tartalmát:
echo off
echo "Csatlakozas a szerverhez..."
echo "Mappolom a home konyvtarat a Z: meghajtohoz"
net use z: /HOME /yes
start \\szerver3\netlogon\shortcut.vbs
echo "Ora szinkronizalasa a szerverhez"
net time \\szerver3 /set /yes
echo "Tovabbi konyvtarak rendszerhez adasa..."
net use k: \\szerver3\publikalas /yes
start \\szerver3\netlogon\shortcut5.vbs
net use r: \\szerver3\rendszerg /yes
start \\szerver3\netlogon\shortcut4.vbs
echo "...tovabbi parancsikonok elhelyezese"
start \\szerver3\netlogon\shortcut9.vbs
start \\szerver3\netlogon\shortcut10.vbs

… és példaképp az egyik hitvatkozot tvbs fájlt is (szintén a netlogon könytvtárban tvan):
' VBScript.
Dim Shell, DesktopPath, URL
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
DesktopPath = Shell.SpecialFolders("Desktop")
Set URL = Shell.CreateShortcut(DesktopPath & "\Rendszergazda.LNK")
URL.TargetPath = "R:\"
URL.Save

Látható, ez például kiteszi az asztalra a rendszergazda megosztás parancsikonját, amelyet a
szkriptben R: meghajtóként felcsatoltunk. Ezzel könnyíthetjük meg felhasználóink és a saját életünket is.
1138. https://wiki.samba.org/index.php/Samba_as_a_print_server
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Felhasználók létrehozása

Először adjuk hozzá az administrator felhasználót a rendszerhez az alábbi parancsokkal:
useradd -m -s /bin/false -c "Samba Admin" -G admins administrator
smbpasswd -a administrator

A felhasználókat létrehozhatjuk egyesétvel is, de érdemes tvalamilyen szkriptet készíteni amitvel
könnyebbé tehetjük a munkát. It most láthatjuk egy régi rendszer felhasználólétrehozó szkriptjét
átalakíttva, amiben eredetileg tvolt e-mail fók, csoportmunka hozzáférés létrehozása és ktvóta is, de
most csak a lecsupaszítot Samba hozzáférések létrehozását csinálja. Arra mindenképpen jó, hogy
ez alapján lehessen sajátot készíteni.
#!/bin/bash
clear
echo " ............ Felhasználó létrehozó script! ............"
# felhasznaloi csoport konstansok
export CSOPORT1="diak"
export CSOPORT2="tanar"
export CSOPORT3="adminisztracio"
# Kvota konstansok
export CSOP1K="300000"
export CSOP2K="1024000"
export CSOP3K="2048000"
# felhasznaloi alapadatok
export VNEV=""
export KNEV=""
export UNEV=""
export KORNYEZETE="/bin/false"
export PASSWORDJE=""
export CSOPORTJA=""
# Adatok bekérése:
echo "Kérem a felhasználó vezetéknevét: "
read VNEV
echo " "
echo "Kérem a felhasználó keresztnevét: "
read KNEV
echo " "
echo "Kérem a felhasználó user-nevét: "
read UNEV
cat /etc/passwd | grep $UNEV
PROBA=$?
case "$PROBA" in
1):
echo "OK!";;
0):
echo "Sajnálom $USERNEV felhasználó MÁR létezik!!!";
exit 1;;
esac
echo " "
echo "Kérem a felhasználó jelszavát: "
read PASSWORDJE
echo " "
echo " "
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echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
read
case
1):

"Neve: " $VNEV" "$KNEV "Userneve: " $UNEV " jelszava: " $PASSWORDJE
" "
" "
"Mely csoporthoz kíván felhasználót hozzáadni:"
"1," $CSOPORT1
"2," $CSOPORT2
"3," $CSOPORT3
""
valasztas
"$valasztas" in
export CSOPORTJA=$CSOPORT1;
useradd -m -p $PASSWORDJE -s $KORNYEZETE -c $UNEV -g $CSOPORTJA $UNEV;
echo $UNEV:$PASSWORDJE|chpasswd –md5;
(echo $PASSWORDJE; echo $PASSWORDJE)|smbpasswd -s -a $UNEV;;

2):
export CSOPORTJA=$CSOPORT2;
useradd -m -p $PASSWORDJE -s $KORNYEZETE -c $UNEV -g $CSOPORTJA $UNEV;
echo $UNEV:$PASSWORDJE|chpasswd –md5;
(echo $PASSWORDJE; echo $PASSWORDJE)|smbpasswd -s -a $UNEV;;
3):
export CSOPORTJA=$CSOPORT3;
useradd -m -p $PASSWORDJE -s $KORNYEZETE -c $UNEV -g $CSOPORTJA $UNEV;
echo $UNEV:$PASSWORDJE|chpasswd –md5;
(echo $PASSWORDJE; echo $PASSWORDJE)|smbpasswd -s -a $UNEV;;
esac
echo
echo
echo
echo

""
"A kiválasztott csoport: $CSOPORTJA"
" "
"A művelet végetért... "

A teljes /etc/samba/smb.conf

It pedig egyben látható az elkészült konfgurációs állományunk, az /etc/samba/smb.conf tartalma:
[global]
interfaces = eth1 127.0.0.1/8
bind interfaces only = yes
hosts allow = 127.0.0.1/8 10.0.0.
hosts deny = 0.0.0.0/0
admin users = administrator
unix password sync = yes
pam password change = yes
netbios name = SZERVER3
server string = KOZPONTI_LINUX_SZERVER
workgroup = LOK
passdb backend = smbpasswd
os level = 254
preferred master = yes
domain master = yes
local master = yes
security = user
domain logons = yes
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encrypt passwords = true
wins support = yes
name resolve order = wins bcast host lmhosts
time server = yes
display charset = UTF8
unix charset = UTF8
case sensitive = no
default case = lower
preserve case = yes
short preserve case = yes
add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g 100 -s /bin/false %u
logon path = \\%L\profiles\%U
logon drive = Z:
logon home = \\%L\%U\.profiles
Logon script = %G.bat
printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
[netlogon]
browseable = no
path = /home/samba/netlogon
read only = yes
write list = @admins
[profiles]
browseable = no
path = /home/samba/profiles
read only = no
create mask = 0600
directory mask = 0700
[homes]
valid users = %S
comment = Felhasznalo sajat konyvtara
browseable = no
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
[publikalas]
valid users = @tanar @admins @diak
path = /home/samba/publikalas
comment = tanarok szamara publikalasra
browseable = yes
create mask = 0755
directory mask = 0755
writable = yes
[adminiszt]
valid users = @adminisztracio verocsek vorosd
path = /home/samba/adminisztracio
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comment = adminisztrativ dolgozoknak, zart
browseable = yes
create mask = 0750
directory mask = 0750
force group = adminisztracio
writable = yes
[adminiszt2]
valid users = @adminisztracio @tanar
path = /home/samba/adminisztrac2
comment = adminisztrativ dolgozoknak, nyilt
browseable = yes
create mask = 0750
directory mask = 0750
writable = yes
force group = adminisztracio
[hr]
valid users = balazs petra
write list = balazs petra
path = /home/samba/hr
comment = hr-es dolgozoknak
browseable = yes
create mask = 0770
directory mask = 0770
writable = yes
force group = adminisztracio
[rendszerg]
path = /home/samba/rendszergazda
comment = rendszergazdai publikaciok
browseable = yes
create mask = 0755
directory mask = 0755
read list = @tanar @diakok @adminisztracio
write list = @admins
writable = yes
[Deskjet_3510]
comment = Kozpotni nyomtato adminisztrativ dolgozoknak igazgatasi csoport
valid users = @adminisztracio @admins muszashi tami
path = /var/spool/samba/
printer name = Deskjet_3510
writable = no
printable = yes
use client driver = yes

A konfgurációs állományunk helyességét ellenőrizhetjük a szertveren a testparm parancs kiadásátval.
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Samba használata
Most tehát már elkészült a konfgurációs állományunk, feltvetük az administrator és az egyéb
felhasználókat, így nincs más teendő, mint elindítani a Sambát.
Samba indítása
service samba start

tvagy a régi módon az
/etc/init.d/samba start

segítségétvel tudjuk megtenni.
Kliensek tartományba léptetése

A windowsos gépeken jelentkezzünk be rendszergazda jogú felhasználótval, hogy a gép tartományba léptetését el tudjuk tvégezni. XP esetén nincs extra teendő, ugyanakkor Windows 7 alat
szükséges az alábbi registry beimportálása:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManWorkstation\Paramete
rs]
"DNSNameResolutionRequired"=dword:00000000
"DomainCompatibilityMode"=dword:00000001

A tartományba léptetést a Vezérlőpult\Rendszer és Biztonság\Rendszer úttvonalon a számítógépnétv módosítása alat tudjuk megtenni. A tagságot munkacsoportról tartományra kell állítani és be
kell írni a tartomány netvét (LOK). Kötvetkező lépésként egy felugró ablakban meg kell adni a tartományi rendszergazda (administrator) netvét és jelszatvát. Ha mindent jól csináltunk, sikeresen be
kell tudni lépjünk a tartományba.
Hasznos segédeszközök

Pár eszközt érdemes lehet telepíteni a szertveren. Ezek a cifs-utils csomagban találhatóak. Telepítsük őket a szokásos módon!
apt-get install cif-utils

Hasznos segédeszközeink egy Samba szertveren:
– smbclient
Sokcélú programocska, például a Samba elindítása után rögtön ellenőrizhetjük tvele, hogy működik-e: smbclient -L localhost -U administrator
– nmblookup
Nétvfeloldás ellenőrzésére tökéletes, például így: nmblookup -U szerver IP -A egy kliens IP
– smbtree
Megjeleníti a hálózaton létvő összes aktítv Netbios netvet
– smbstatus
A legfontosabb eszköz: láthatjuk, mely felhasználók, mely gépeken, milyen megosztásokon mit
csinálnak éppen.
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Samba 4 telepítése, konfigurálása
Ebben a részben telepítünk egy Samba 4-es tartományt, gyakorlatilag ugyanazt a rendszert tvalósítjuk meg a négyes Samba segítségétvel, amit az előző oldalakon a 3.6-os ismertetésénél már egyszer létrehoztunk. Ami onnan már ismerős lehet, azt it már csak megemlítjük, részletesen nem
tárgyaljuk. Főként az eltéréseken lesz ebben a részben a hangsúly. Mivel a Samba 4 még folyamatosan változik, így az it leírt dolgok csak ebben a verzióban működnek biztosan!

Samba 4 igényei
A Samba 4 az Actitve Directory miat rengeteg komponens meglétét igényi, jótval összetetebb,
mint a korábbi sorozatok. A kötvetkezőkre tvan szüksége a megfelelő működésre:
– DNS szertver
– Kerberos
– NTP
– LDAP
– ACL és Extended Atributes
A fentieken kítvül jatvasolt még a quota támogatás, és egy CUPS szertver telepítése is (nyomtatáshoz).
Ami szerencse, hogy a Samba 4 tartalmaz LDAP-ot, tvan belső DNS szertvere is, Kerberos-t sem
kell telepítenünk. Természetesen lehet külső eszközöket használni, például BIND lehet a DNS
szertver, azonban egy alap telepítéshez tökéletesen jól használhatóak a Samba beépítet megoldásai. NTP-szertvert ellenben telepítenünk kell majd, mitvel pontos idő nélkül a Kerberos nem mű ködne helyesen (egészen pontosan arra tvan szükségünk, hogy a kliensek és a szertver órája járjon
együt, az lényegtelen ez miként tviszonyul a tvalós időhöz). A fájlrendszer ACL és XATTR támogatására szükségünk tvan, mert ezen keresztül tudnak tárolódni a windowsos jogosultságok, CUPS-ot
is telepítenünk kell, mitvel nyomtatni szeretnénk és természetesen a quota is fontos lehet, ezért
majd azt is beállítjuk az fstab fájlban.

Samba 4 beszerzése
A Samba 4 beszerzése rögtön kihítvásokkal teli, mitvel az általunk használt stabil Debian tverzióban a 3.6 az alapértelmezet és ajánlot, 4-es sorozatból csak 4.0.0 beta tvan benne, amit még a ké szítők sem ajánlanak produktítv környezetbe. Jelenleg 2 módon lehet hozzájutni:
– forrásból telepíttve
– enterprisesamba oldalról letölttve a debian csomagokat
Mi az utóbbi megoldást tválasztjuk, és a kötvetkező lépéseket kötvetjük:
– Először el kell látogatni a http://enterprisesamba.com/ oldalra, és ot regisztrálni szükséges. A regisztráció és a letöltés ingyenes. Miután regisztráltunk, kapunk egy jelszót, amitvel
majd le tudjuk tölteni a csomagokat.
– Állítsuk be az /etc/apt/sources.list fájlban, hogy az enterprisesamba oldal is a források közöt
legyen, ezt a kötvetkező sor beszúrásátval tudjuk megtenni:
deb https://USERNAME:ACCESSKEY@download.sernet.de/packages/samba/4.0/debian
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wheezy main

A USERNAME helyére a felhasználói netvet, az ACCESSKEY helyére a kapot jelszót írjuk
be.
– Töltsük le és telepítsük a kulcsokat az alábbi parancsok begépelésétvel!
wget http://ftp.sernet.de/pub/sernet-samba-keyring_1.4_all.deb
dpkg -i sernet-samba-keyring_1.4_all.deb

– Megfgyelhetjük, hogy a telepítési források htps-en keresztül érhetőek el. Ahhoz, hogy az apt
kezelni tudja ezt, előbb telepíteni kell az apt-transport-htps csomagot. Tegyük meg:
apt-get install apt-transport-https

– Frissítsük a csomaglistát!
apt-get update

– Telepítsük a Sambát!
apt-get install sernet-samba-ad

– Amennyiben a Samba sikeresen települt, azt ellenőrizzük le a tverzió lekérésétvel:
samba -V

Jó esetben, tvalami ilyet kapunk tválaszul: Version 4.0.10-SerNet-Debian-8.wheezy. Tehát jelenleg a
4.0.10 a legfrissebb amihez hozzájuthatunk.

További előkészítő munkálatok
Mint feljebb már tvolt róla szó, szükségünk tvan egy NTP-szertverre. Ezt könnyedén telepíthetjük
az alábbi parancs begépelésétvel:
apt-get install ntp

Ha szeretnénk (nem kötelező), akkor utána a pool-kat módosíthatjuk az /etc/ntp fájlban hu netvűekre így:
server
server
server
server

0.hu.pool.ntp.org
1.hu.pool.ntp.org
2.hu.pool.ntp.org
3.hu.pool.ntp.org

A helyes működést ellenőrizhetjük az alábbi paranccsal:
ntpq -p

Engedélyeznünk kell a Samba számára fenntartot partíciókon az ACL és Extended Atributes, illettve a quota támogatást is. Ehhez előbb telepíteni kell ezeket az alábbi paranccsal:
apt-get install acl attr

Ezután szerkesszük az /etc/fstab állományt az alábbi mintához hasonlóan:
/dev/sda3 /home ext4
defaults,nodev,nosuid,usrquota,grpquota,user_xattr,acl,barrier=1
2
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Ebből az acl és a user_xattr megléte most a lényeges számunkra. A barrier=1 a Samba csapat
ajánlása, mely szerint nélküle hirtelen áramszünetkor előfordult pár adatbázissérülés, szóval inkább
tegyük be mi is.
Ellenőrizzük, hogy a hálózati beállítások rendben legyenek. Ez alatt az értendő, hogy az /etc/resolv.conf állományban legyen valamilyen működő DNS beállítva (ezt az értéket fogja majd a Samba bemásolni az /etc/samba/smb.conf állományba), és tanácsos, ha a gép hostneve megegyezik
azzal a névvel, ami a tartomány neve lesz, mert az eltérő hostnév esetenként problémát okozhat.
Ha mindezekkel megvagyunk indulhat a Samba konfigurálása!

Konfigurálás
A samba-tool nevezetű programot kell használnunk az alapbeállítások elkészítéséhez. A parancs
használható interaktív módon is (samba-tool domain provision –interactive), illetve úgy is hogy rögtön
megadjuk neki a kívánt értékeket. Íme:
samba-tool domain provision --realm=lok.local --domain=lok --server-role=dc
--adminpass=Tuj024b

Látható, hogy meg kell adni a teljes tartománynevet (lok.local), a tartománynevet (lok), a szerver
szerepkörét (dc, azaz domain controller, tartományvezérlő) és az admin felhasználó jelszavát. Ez
utóbbira külön figyeljünk, mert csak kellően bonyolult jelszót fogad el, kis- és nagybetű, valamint
szám kombinációt. Gyenge jelszó esetén a folyamat, amely a parancs indítása után fog kezdődni, a
vége felé hibával megszakad.
Ezzel el is készült a tartományvezérlőnk, létrejön egy alap smb.conf az alábbi tartalommal:
[global]
workgroup = LOK
realm = lok.local
netbios name = SZERVER4
server role = active directory domain controller
dns forwarder = 8.8.4.4
[netlogon]
path = /var/lib/samba/sysvol/lok.local/scripts
read only = No
[sysvol]
path = /var/lib/samba/sysvol
read only = No

Láthatunk itt egy új megosztást sysvol néven: ez a csoportházirendekhez kell, nélküle nem lenne
AD-vezérlő a Sambánk, illetve látható egy dns forwarder bejegyzés is, amely arra a DNS-szerverre
mutat, ami telepítéskor be volt állítva az /etc/resolv.conf-ban, és felé irányítja a külső lekérdezéseket.
Utómunkálatként töröljük ki az összes futási szint könyvtárából (/etc/rc könyvtárak) az összes
sernet-samba-nmbd, sernet-samba-smbd, sernet-samba-winbindd-re mutató linket. A sernet-sambaad-t viszont feltétlen hagyjuk meg, mivel ezzel tudjuk indítani, leállítani a Samba 4 szerverünket.
Szerkesszük az /etc/default/ könyvtárban a sernet-samba állományt úgy, hogy a
samba_start_mode=”none” helyett „ad” legyen:
SAMBA_START_MODE="ad"

Eljött az indítást, tesztelés ideje.
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/etc/init.d/sernet-samba-ad restart

Újraindítjuk a Samba szervert.
ps ax

A paranccsal meggyőződhetünk, hogy fut-e (ilyen sorokat kell látnunk a kimenetben /usr/sbin/samba
-D).
smbclient -L 127.0.0.1 -U%

A parancs kiadására látnunk kell, hogy mi a tartomány neve, milyen megosztások vannak stb. Ha
a Samba jól fut, teszteljük le még a DNS-szolgáltatását is.
host -t SRV _ldap._tcp.lok.local. 10.0.0.1

A 10.0.0.1 a saját szerverünk IP címe, hiszen tőle várunk eredményt a lekérdezésre.
host fsf.hu 10.0.0.1

...és végül ellenőriztük, hogy külső címet is helyesen old fel.
Fontos, hogy a klienseken a Samba szerver címe legyen majd megadva DNS-szervernek! Ha minden jól működött, akkor tényleg elkészült a tartományvezérlő, mostantól be lehet léptetni a tartományba a gépeket.
További globális beállítások

Érdemes azonban még további beállításokkal bővíteni a [global] szekciót. Hogy mik az alapértelmezett beállítások, azt a hármas sorozattal ellentétben itt a samba-tool testparm -v paranccsal kapjuk
meg.
Ezek a beállítások már a hármas Samba ismertetésekor említésre kerültek, így tudjuk szabályozni, hogy csak a belső interfészünkön kommunikáljon a Samba:
interfaces = eth1 lo
bind interfaces only = yes

Az előző tverziónál ismertetet host allow, host deny-t ne kapcsoljuk be, mert akkor látszólag
működő, tallózható szertverünk lesz, ellenben mikor szeretnénk majd menedzselni windowsos kliensről a gépet (hamarosan), akkor nem fogja elérni a DC-t a megfelelő segédprogram.
Gyakorlatilag ennyi elég is, mitvel sok minden egész másképp zajlik a 4-es sorozatban, mint az
elődben, ezt már rögtön a kötvetkező részben is láthatjuk.
Megosztások

A legfontosabb, hogy már nem kell a linuxos könyvtárszerkezetben beállítani semmilyen
különös jogosultságot (csoportnak stb.), egyszerűen legyenek a könyvtáraink a root számára írhatóak.
Hozzuk először létre az alaptvető működéshez szükséges megosztásokat:
[home]
path = /home/samba/home
read only = No
[Profiles]
path = /home/samba/Profiles/
writable = yes

Majd az összes többi megosztásunkat:
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[publikalas]
path = /home/samba/publikalas
comment = tanarok szamara publikalasra
browseable = yes
writable = yes
[adminiszt]
path = /home/samba/adminisztracio
comment = adminisztrativ dolgozoknak, zart
browseable = yes
writable = yes
[adminiszt2]
path = /home/samba/adminisztrac2
comment = adminisztrativ dolgozoknak, nyilt
browseable = yes
writable = yes
[hr]
path = /home/samba/hr
comment = hr-es dolgozoknak
browseable = yes
writable = yes
[rendszerg]
path = /home/samba/rendszergazda
comment = rendszergazdai publikaciok
browseable = yes
writable = yes
[Deskjet_3510]
comment = Kozpotni nyomtato adminisztrativ dolgozoknak igazgatasi
csoport
path = /var/spool/samba/
printer name = Deskjet_3510
writable = no
printable = yes

Látható, jócskán csökkent egy-egy megosztásnál a tartalom, mitvel a tvalid user és force group
amikkel eddig tudtuk kordában tartani a megosztásokhoz tvaló csatlakozást, feleslegessé tvált, helyete az Actitve Directory-ban fogjuk megmondani, ki mihez férhet hozzá. (Működnek, eltvben
használhatóak, csak immár feleslegesek.)
Hozzuk létre a fájlrendszerben is a könytvtárakat, amelyekre a megosztások mutatnak, egyedül a
nyomtató megosztásnál fgyeljünk rá, hogy a csoportnak és mindenki másnak is teljes hozzáférési
joga legyen a könytvtárhoz, azaz azt így hozzuk létre:
mkdir -p /var/spool/samba/
chmod 1777 /var/spool/samba/

A Samba alapból támogatja a CUPS-ot, tehát nem kell erre semmilyen konfg sort beírjunk a global szekcióban.

Tartomány kezelése
Eljött az idő, hogy a tartományi rendszergazda nevében bejelentkezzünk egy windowsos gépen, és
a hármas Sambánál leírt módon beléptessük a tartományba a gépet (leszámítva, hogy már a registry
kulcsot nem kell módosítsunk előtte). A tartományi rendszergazda neve: administrator, a jelszava
pedig az, amit megadtunk a tartomány létrehozásakor.
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Rsat letöltése, telepítése

Első dolgunk a beléptetés után, hogy letöltsük a Windows Remote Server Administration Tools
programot.
Windows 7-re: http://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=7887
Windows 8-ra: http://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=28972
Akit pedig eltérő verziók érdekelnek, itt nézhet utána:
https://wiki.samba.org/index.php/Samba_AD_management_from_windows

Miután telepítettük, látszólag nincsenek új programok a gépen, ugyanis előtte még a Vezérlőpult
> Programok > Programok és szolgáltatások alatt a Windows-szolgáltatások be- és kikapcsolása
pontban engedélyezni kell a távoli kiszolgálófelügyeletet. Ezek után a Felügyeleti eszközök alá bekerül sok újabb lehetőség, amikkel az AD-t tudjuk elérni, vagy egyszerűen futtassuk:
dsa.msc

Ennek hatására elindul az AD felügyeletét ellátó segédprogram (Actitve Directory – felhasználók
és számítógépek):

A program használata egyszerű, gyakorlatilag kattintgatással összeállítható a kívánt konfiguráció.
Javasolt először létrehozni a csoportokat, azaz tanár, diak, adminisztracio, miként azt a fenti ábra is
mutatja (a jobb egér gomb hatására előugró helyi menüből tudunk választani).
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Megosztások jogai

Következő lépésként érdemes a megosztások megfelelő jogait beállítani. Erre legjobb elindítani az
intézőt, majd az UNC szintaxisnak megfelelően a beviteli sorba beírni a szerver nevét. Jelen esetben így: \\szerver4.
Majd jobb egérgombbal kattintsunk a kívánt mappán, és a biztonság fülön kattintsunk a speciális
gombra. Valahogy így:

...majd a megosztot könytvtáraink számára állítsuk be a kítvánt jogokat!
Home és Profiles mappák jogai
A home és a profiles mappák számára a következő jogokat állítsuk be:
Profiles mappa:
– administaror (teljes hozzáférés, ez a mappa, almappa és fájljai)
– domain users (mappa bejárás, fájl tvégrehajtás, mappa listázása, adatok oltvasása, mappák létrehozása, adathozzáfűzés, csak ez a könytvtár)
– létrehozó tulajdonos (teljes hozzáférés, alkönytvtár és a fájljai
Ennek a példáját látjuk a fent bemutatott képen is.
Home mappa:
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– administrator (teljes hozzáférés)
– system (teljes hozzáférés)
– hitelesítet felhasználók (teljes hozzáférés – it érdemes a hatókört a csak ez a mappára
csökkenteni, így kitallóztva nem tudnak egymás könytvtárába benézegetni a felhasználók)
Home és Profil könyvtárak beállítása

Ismét indítsuk el a dsa.msc-t, és miután kiválasztottuk a felhasználót, kattintsunk a tulajdonságokra, majd a profil fülre. Válasszuk ki, mely meghajtóhoz rendelje hozzá a home könyvtárat, majd
a csatlakoztatott mappához írjuk be az útvonalat \\szerverneve\home\felhasználói név formában.
Az OK gombra kattintva elkészíti az adott felhasználó könyvtárát.
Következő lépés a Profil beállítása, amit szintén itt tudunk megtenni a Profil elérési útjához beírt
\\szerverneve\Profiles\felhasználói név formában.

Nyomtatás beállítása

Következő lépésként a nyomtatókonfiguráció van hátra, ahol most maradunk a kliens oldalról történő meghajtótelepítésnél. Aki ennél többre vágyik, az itt talál információkat az automatikus meghajtótelepítésről: https://wiki.samba.org/index.php/Samba_as_a_print_server#General
Nekünk csak egy dolgunk van, a hálózati nyomtató használatának korlátozása az adminisztracio
csoportra, hogy rajtuk kívül más ne tudjon nyomtatni rá. Feltételezzük, hogy a CUPS-ban a megosztás nevével megegyező nevű nyomtató telepítésre került, és megfelelően működik.
– Tartományi rendszergazdaként lépjünk be egy kliensen, majd az intézőben natvigáljunk el a
szertverünkhöz az UNC formátumú nétv beírásátval, jelen esetben \\szertver4.
– Katintsunk a tátvoli nyomtatók megtekintése pontra, és katintsunk a nyomtató tulajdonságaira.
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– Válasszuk a megosztást, adjunk netvet a megosztásnak.
– A biztonság fülön jelöljük be, mely csoportok és felhasználók érhetik el a nyomtatót.

Logon szkriptek

Az utolsó lépés, hogy miként lehet a Samba 4 alatt a logon szkriptjeinket futtatni. Ami azonos,
hogy a netlogon megosztásban kell őket elhelyezni, és ügyelni kell rá, hogy legyen olvasás és futtatás jog rajta a hitelesített felhasználóknak.
Két módon tudjuk elérni, hogy lefusson egy logon szkript.
– Az egyik esetben a már ismerős Actitve Directory – felhasználók és számítógépek elindításátval,
az adot felhasználóknál a profl fülön kell beírni a logon szkript netvét. Figyeljünk rá, hogy
amíg a home és profles-nél a teljes UNC úttvonalat meg kellet adni, addig it csak a tényleges
fájlnetvet kell és szabad, egyéb esetben nem fog lefutni! (pl. diak.bat)
– A másik lehetőség egy globális megoldás, ehhez az RSAT részeként települő csoportházirend
kezelése eszköz, melyet tvagy kibogarászunk a Start menüből, tvagy írjuk be:
gpmc.msc

A feljövő ablakban válaszuk a tartományunkat, majd a jobb egér gombbal való kattintás után válasszuk a csoportházirend objektum létrehozását. Adjunk neki nevet (mondjunk szkriptjeink),
majd rajta jobb egérrel válasszuk a szerkesztés pontot. Menjünk a felhasználó konfigurációja ponton belül a házirendek → Windows beállításaiba, majd ott a parancsfájlok (bejelentkezés/kijelentkezés) részre, és a jobb oldalon válasszuk a bejelentkezést. A hozzáadás gombbal tudjuk
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hozzáadni a kívánt szkriptet a házirendhez. A végén a házirendbejegyzésünkön jobb egérrel kattintva válasszuk az „érvénybe léptetve” pontot.

Ezzel gyakorlatilag el is készültünk, használatra kész a rendszerünk, amely nemcsak tudja azt
amit a Samba 3 tudott, de jócskán van még benne lehetőség.
A teljes Samba 4 konfigurációs állományt azért a végére beszúrjuk:
[global]
workgroup = LOK
realm = lok.local
netbios name = SZERVER4
sertver role = actitve directory domain controller
dns forwarder = 8.8.4.4
interfaces = eth1 lo
bind interfaces only = yes
[netlogon]
path = /tvar/lib/samba/systvol/lok.local/scripts
read only = No
[systvol]
path = /tvar/lib/samba/systvol
read only = No
[home]
path = /home/samba/home/
read only = No
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[Profles]
path = /home/samba/Profles/
writable = yes
[publikalas]
path = /home/samba/publikalas
comment = tanarok szamara publikalasra
browseable = yes
writable = yes
[adminiszt]
path = /home/samba/adminisztracio
comment = adminisztratitv dolgozoknak, zart
browseable = yes
writable = yes
[adminiszt2]
path = /home/samba/adminisztrac2
comment = adminisztratitv dolgozoknak, nyilt
browseable = yes
writable = yes
[hr]
path = /home/samba/hr
comment = hr-es dolgozoknak
browseable = yes
writable = yes
[rendszerg]
path = /home/samba/rendszergazda
comment = rendszergazdai publikaciok
browseable = yes
writable = yes
[Deskjet_3510]
comment = Kozpotni nyomtato adminisztratitv dolgozoknak igazgatasi csoport
path = /tvar/spool/samba/
printer name = Deskjet_3510
printable = yes
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Hálózati nyomtatás, szkenner szerver
Nyomtatás Linuxon
Linuxon használt nyomtatási rendszer
Linuxon régebben az LPD 139 nyomtatási rendszereket használtuk, de az elmúlt étvek alat fokozatosan kiszorítota azt a CUPS 140 (Common Unix Printing System), amely rengeteg modern nyomtató használatát teszi lehetőtvé. Szabtványos IPP 141 protokollt használ, támogatja a PostScript
nyomtatóleírást (PPD142), ráadásul egy könnyen használható webes felületű adminisztrációs rendszert is biztosít.
A nyomtatási rendszer mellet érdemes még megemlíteni a nyomtatómeghajtókat is, melyek közül a legismertebbek a gutenprint 143 csomag, amely jelenleg 700 nyomtatót támogat, illettve a foomatic144. It kell még megismerkednünk a Ghostscript 145 csomaggal is, mely arra képes, hogy az
alkalmazások által küldöt PostScript formátumú adatokat fordítsa le a PostScriptet nem ismerő
nyomtató számára értelmezhető adatfolyammá, ezt használja például a foomatic is. (Ebből sejthe tő, az a legegyszerűbb, ha tvalódi PostScript-képes nyomtatót tudunk használni, sajnos ezt azonban
a pénztárcánk gyakran megakadályozza…) Talán ez kissé zatvaros most – ami őszintén elismertve
nem csoda –, de ebből a lényeg, hogy ha nyomtatni is szeretnénk, akkor a nyomtatási rendszeren
(CUPS) kítvül érdemes ezeket is feltelepítenünk, amennyiben az általunk használt Linux rendszer
nem tete tvolna ezt meg automatikusan a CUPS telepítésekor.
Amennyiben még nem kapkodtuk tvolna a fejünket, akkor jöjjön it be még pár szereplő! A HPLIP146 (Hewlet-Packard's Linux Imaging and Printing), amely kimondotan a HP eszközök támogatására készült, nem csak nyomtatókat, de szkenner- és FAX-támogatást is tartalmaz, és
szerencsére GPL licenc alat érhető el. Jelenleg 2295 eszközt támogat, és a CUPS-ot, mint hátér programot
használja.147
148
Pár nyomtatót pedig az SpliX segítségétvel tudunk használni, amely SPL-en alapul (Samsung
Printer Language).
A fentiek fényében sejthető, hogy elég sok nyomtatót tudunk Linux alat használni, de azért érdemes beszerzés előt tájékozódni.

1139. htp://en.wikipedia.org/wiki/Line_Printer_Daemon_protocol
1140. htp://www.cups.org/
1141. htp://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Printing_Protocol
1142. htp://en.wikipedia.org/wiki/PostScript_Printer_Description
1143. htp://gimp-print.sourceforge.net/
1144. htp://en.wikipedia.org/wiki/Foomatic
1145. htp://www.ghostscript.com/Ghostscript.html
1146. htp://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
1147. htp://hplip.sourceforge.net/images/hplip_architecture.png
1148. htp://splix.ap2c.org/
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Nyomtató kiválasztása
Amennyiben újonnan kerül a nyomtató beszerzésre, mindenképp győződjünk meg arról, hogy
használható-e az eszköz Linuxon.
Az egyik legismertebb oldal, ahol utána tudunk nézni, hogy mely nyomtató Linux-kompatibilis,
az a kötvetkező openprinting oldal: htp://www.openprinting.org/printers
It gyártó és típus szerint tudunk keresni, azonban a legújabb nyomtatók közül meglehetősen
sok hiányzik. Ez azonban nem jelenti feltétlen azt, hogy azok nem működnek Linuxon. Csak más hol is körül kell néznünk…
Szerencsére egyre több gyártó ismerte fel, hogy mennyire fontos az általa gyártot eszközök Linux-támogatása, így egyre több nyomtatót tudunk használni, azonban ennek a gyártó oldalán kell
utánanéznünk.
Sok nyomtató, csak a gyártói oldalról (tvagy máshonnan) leszedet PPD fájllal használható; tvagy
például a HPLIP legújabb tverziója kellhet sok korszerű nyomtatóhoz, ami esetleg ismét csak a
gyártói oldalról tölthető le, mert az általunk használt disztribúció csak egy régebbi tverziót tartalmaz, amitvel a nyomtató nem működik. Azt hiszem, sikerült eléggé hangsúlyozni mennyire fontos
az előzetes tájékozódás.
A gyártói oldalakról letöltöt nyomtatómeghajtók szerencsére könnyen telepíthetőek, általában
minden függőséget letöltenek maguknak, és gyakran még grafkus telepítőfelületel is rendelkeznek (tapasztalatból jatvasolt azonban a gyártói megoldások telepítése előtt a CUPS telepítése).
Maga a telepítés egyszerűbb, mint a fentiek alapján sejteni lehetne…

CUPS telepítése
A telepítéshez használt rendszer a jelenlegi stabil Debian Linux, a Wheezy. 149 A telepítéshez az
apt-t használjuk:
apt-get install cups

Vegyük észre, hogy ezzel nem csak a CUPS szertvert telepítetük, de sok más csomag mellet felkerült függőségként a printer-dritver-gutenprint, a foomatic-flters, a ghostscript-cups és a hplip is.
Csupa korábbról ismerős kifejezés…
Ezek után már el is indult a gépünkön a CUPS. A
ps ax

parancs kiadása után a kötvetkezőhöz hasonló eredményt láthatunk:
/usr/sbin/cupsd -C /etc/cups/cupsd.conf

Rögtön észretvehetjük, hogy konfgurálni majd az /etc/cups/cuspd.conf fájlban tudjuk, illettve ha
kiadjuk a
netstat -lnp

parancsot, akkor látható, hogy jelen pillanatban a localhoston tválaszol a 631-es porton:
127.0.0.1:631

0.0.0.0:*

LISTEN

1149. htps://wiki.debian.org/DebianWheezy
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CUPS alap konfigurálása
Gyakorlatilag a legegyszerűbb megoldás az, ha azon a gépen, amire telepítetük a CUPS-ot, tvan
grafkus felület és egy böngésző, mitvel a böngésző címsorába beírtva a https://127.0.0.1:631 címet
betöltődik a CUPS webes adminisztrációs felülete.
Szertvereknél gyakori, hogy nincs telepíttve grafkus felület, ilyenkor engednünk kell, hogy más
helyekről is hozzá lehessen férni a webes felülethez. Ehhez először engedélyeznünk kell, hogy a
localhost-tól eltérő interfészen is lehessen kapcsolódni a CUPS-hoz, utána pedig a hozzáférési sza bályoknál kell megadjuk, hogy mely helyekről lehet kapcsolódni a szertverhez.
Mindegyiket az /etc/cups/cupsd.conf szerkesztésétvel tudjuk megtenni.
Keressük meg a Listen sort, majd bőtvítsük:
Listen localhost:631
Listen 10.0.0.1:631

Eredetileg csak a localhost sor szerepelt a konfgurációs állományban, ez után szúrtuk be a kötvetkező „Listen” sort, ahol megadtuk annak a csatolókártyának az IP címét, amelyen szeretnénk,
hogy működjön. Ez jelenleg a teszt gépünk belső hálózat felé néző csatolókártyája.
Azonban ha ekkor elnatvigálnánk a böngészőtvel a szertver címére (htp://10.0.0.1:631), egy tviszszautasító üzenet tvárna minket, ugyanis engedni kell, hogy lehessen csatlakozni a szerverhez, az
adminisztrációs felülethez és a konfgurációs állományhoz:::
# Restrict access to the server...
<Location />
Order allow,deny
Allow from 10.*.*.*
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow from 10.*.*.*
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow from 10.*.*.*
</Location>

A fenti három bejegyzés tvonatkozik sorban a szertver, az adminisztrációs felület és a konfgurációs állomány elérésére. Mi az „Allow from 10.*.*.*„ sort szúrtuk be, amitvel azt érjük el, hogy a teljes 10.0.0.0 hálózatból elérhetővé vált mindhárom szempont alapján. Megadható lenne például
Allow from all, azaz mindenhonnan; tvagy Allow from 10.0.0.5, azaz csak a 10.0.0.5-ös gépről; tvagy
*domain tvagy gépnétv.domain formákban is.
Ezek után már csak arra tvan szükség, hogy újraindítsuk a CUPS-ot:
/etc/init.d/cups restart
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Etől a pontól máris tudjuk a belső hálózatunk bármely gépéről egy böngészőn keresztül adminisztrálni a CUPS szertvert, és persze a nyomtatókat.

CUPS webes felülete
A böngészőnkbe írjuk be a CUPS szertver címét, amely jelen példában a htps ://10.0.0.1:631, majd
fogadjuk el a tanúsíttványt, és máris elénk tárul a webes adminisztrációs felület.

Az adminisztráció felületen csak hitelesítés után tudunk bármit csinálni. Jelenleg egyedül a root
felhasználónak van joga mindenhez, így a root nevét és jelszavát kell beírni a párbeszédablakba.

Nyomtatóadminisztrátor felhasználó beállítása
Amennyiben szerencsénk tvan, és tvan kijelölt tvagy esetleg önként tvállalkozó, aki egyéb elfoglaltságaink miat magára tvállalja az elakadt, rossz nyomtatások törlését, nyomtatók újraindítását stb.,
tvagy mi szeretnénk inkább a saját felhasználói netvünket használni root helyet a CUPS webes
adminisztrációjakor, akkor csak annyi a teendőnk, hogy a kítvánt felhasználót az lpadmin csoport
tagjátvá kell tenni.
usermod -a -G lpadmin muszashi

A fenti konzolon kiadot paranccsal a muszashi netvű felhasználó mostantól tudja adminisztrálni
a nyomtatókat.
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Nyomtatók hozzáadása
Mielőt bármit is tennénk, ellenőrizzük, hogy a nyomtató egyáltalán elérhető-e! Főként hálózati
nyomtatók telepítésekor fordul elő, hogy tvalami tritviális hiba miat a nyomtató nem is elérhető a
hálózaton, így mielőt időt áldoznánk a hibakeresésre, a ping paranccsal nézzük meg, hogy a
nyomtató fzikailag elérhető-e a hálózaton (USB nyomtató esetén az lsusb paranccsal).
A telepítés it kétféleképpen történhet
– Amennyiben gyártóoldali telepítőprogramot használunk, úgy kötvessük a gyártó és a program
utasításait. Ha minden jól megy, a telepítés tvégén látni fogjuk a nyomtatót a CUPS adminisztrációs felületén a telepítet nyomtatók közöt, és ugyanúgy tudjuk kezelni, mintha mi telepítettük tvolna.
– Amennyiben a nyomtató támogatot a rendszerünkön, akkor az adminisztrációs felület Nyomtató hozzáadása alat tudjuk feltvenni a nyomtatót, 4 egyszerű lépésben:

– Válasszuk ki a nyomtató kapcsolódási pontját, majd katintsunk a folytatásra!

– Adjuk meg a nyomtató leírását és netvét! Amennyiben a nyomtatót szeretnénk megosztani, érdemes a netvet átírni az alapértelmezeten jatvasolt nétvnél rötvidebbre, hogy könnyebb legyen
arra hitvatkozni, és csökkentsük a hibalehetőséget.
111

Hálózati nyomtatás, szkenner szertver

– Válasszuk ki a nyomtatómeghajtót::!
Ezzel el is érkeztünk a kritikus kérdéshez, hogy melyik meghajtót tválasszuk. Amennyiben több
lehetőségünk is tvan, akkor először tválasszuk az ajánlotat (recommended), de ha az nem működne, tvagy nem hozná a kítvánt eredményt, akkor a nyomtatót majd tudjuk módosítani, és
másik meghajtót tválasztani. A különböző nyomtatóknál eltérő, hogy épp melyik meghajtó hoz
jobb eredményt. A nyomtatás beállításának pont az a leglényegesebb része, hogy az adot
nyomtatóhoz tvaló meghajtók mennyire felelnek meg. Szerencsére az utóbbi étvekben a gyártói
(proprietary) meghajtók sokat jatvultak, az esetek nagy részében megfelelően, tán jobban is
működnek, mint a foomatic/gutenprint meghajtók, így talán érdemes először azokkal próbát
tenni.
Van egy speciális „meghajtó” is, ez pedig a RAW. Ez gyakorlatilag semmit nem csinál, csak a
beérkező adatfolyamot tváltoztatás nélkül totvábbküldi a nyomtatóra. Gyakran használjuk például akkor, ha Samban osztjuk meg a nyomtatót: ekkor ugyanis a Windows kliens oldalon feltelepítjük az adot nyomtató meghajtóprogramját, így már eletve olyan adatfolyam érkezik, amelyet
a nyomtató értelmezni tud, így azt egyszerűen módosítás nélkül kell totvábbküldenünk, no erre
tvaló a RAW.
Amennyiben a nyomtatóhoz PPD fájlt szereztünk, akkor azt it tudjuk feltölteni a szertverre.
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– Állítsuk be a nyomtató alapértelmezéseit!

Amennyiben a negyedik lépésnél az állapot helyén hibaüzenet fogad, akkor
– tvagy nem érhető el a nyomtató
– tvagy telepítés után szüneteltetésre került (előfordul), engedélyezzük a folytatást a karbantartás
pontban, és „megjatvul”
– indítsuk újra a CUPS szertvert
– próbálkozzunk másik meghajtótval
– Most már látjuk a telepítet nyomtatót a nyomtatók közöt. Készen is tvagyunk.
Nyomtatót módosítani, adminisztrálni bármikor tudunk, amennyiben a nyomtatóra katintunk,
tvagy az adminisztráció pontban kitválasztjuk.

Amennyiben a nyomtató nem helyben, hanem hálózaton keresztül kapcsolódik, ugyanígy járunk el, csak az első oldalon a nyomtatónak megfelelő kapcsolódási formát kell tválasztani, és
megfelelő adatokkal kitölteni. Erre látható példa az alábbi nyomtató esetén:
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Nyomtatók megosztása a hálózaton
A nyomtató megosztásánál érdemes eldönteni, mit is szeretnénk pontosan. Ha cél, hogy csak bi zonyos felhasználók, csoportok tudjanak nyomtatni bizonyos nyomtatókra, és tvan mondjuk egy
Samba fájlszertverünk, akkor érdemes a nyomtatót azon keresztül elérhetőtvé tenni a kliensek számára. Ez a legegyszerűbb út, és a leginkább fnomhangolható. Erről ezen kiadtvány Sambátval kapcsolatos részében lehet oltvasni.
Amennyiben csak egyszerűen azt szeretnénk, hogy a hálózatunk bármely tagja nyomtathasson a
nyomtatókra, akkor legegyszerűbb rögtön CUPS-on keresztül megosztani a nyomtatókat. (Természetesen az elején említet módon szabályozhatjuk, a hálózat mely gépeiről, alhálózatokról érhető
el a CUPS, illettve felhasználók alapján is lehet szabályozni az elérést, de akkor inkább Sambán ke resztül érdemes megosztani)
A megosztáshoz a webes felületen, jelöljük be a „rendszerhez csatlakozó nyomtatók megosztása”
négyzetet, illettve az adot nyomtatóknál engedélyezzük a megosztást. Innentől kezdtve a kliensek
elérhetik a nyomtatót, nyomtatókat.
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Linux kliensek
Linux kliens esetén gyakorlatilag semmi teendő nincs, szinte tvalamennyi grafkus nyomtatókezelő programban automatikusan megjelenik a megosztot nyomtató, tvagy oda 1-2 katintással
könnyedén feltvehető. (Amennyiben nem jelenne meg, ellenőrizzük, hogy a kliensen telepítve van-e a
CUPS, illetve a htp://127.0.0.1:631 címen elérhető a kliensen lévő CUPS, ahol az Adminisztráció >
Kiszolgáló > Speciális pont alat engedélyezhetjük, hogy más szerveren megosztot nyomtatók is megjelenjenek a mi CUPS szerverünkön – lásd előző ábra.)
Legtöbbször semmi teendőnk nincs, automatikusan megjelenik:

Windows kliensek
Windows kliensen is könnyen elérhetőtvé tehetjük a megosztot nyomtatóinkat a nyomtató hoz záadása ponton keresztül. Válasszuk a hálózati nyomtató hozzáadását és ot pedig a „Megosztot
nyomtató kitválasztása nétv szerint pontot”. Elérkeztünk oda, ahol nem szabad kötvetni a nyomtató
eléréséhez az ablakban látható megadot mintát, ugyanis a htp://szamitogepnev/Printers/ nyomtatonev/.printer minta nem működik!
Helyete adjuk meg a http://cups szerver neve vagy IP címe:631/printers/nyomtatónév formában,
ahogy az alábbi képen is látható:
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Ezek után a telepítés lezajlik és a nyomtató használható.

Egyéb CUPS ötletek
Amennyiben szükséges, hogy a nyomtatásokat nyiltvántartsuk, akkor a webes felületen kényelmesen megnézhetjük minden korábbi nyomtatási munkának a bejegyzését. Néha kítvánatos, hogy
kimutatást tvagy egyéb jelentést készítsünk a nyomtatásokról, ilyenkor tviszont hasznosabb, ha
ezek az adatok fájlban is megtalálhatóak. Ez a fájl létezik: a /tvar/log/cups/page_log netvezetű naplófájlban láthatjuk a nyomtatások naplózását. (Szintén it található a szertvert és a hozzáférést naplózó állomány is. {error_log és access_log}, probléma esetén ezekben keresgéljünk.)
Lehetőség tvan arra is, hogy ne webes felületen, hanem parancssorban konfguráljunk nyomtatókat, illettve kezeljük a nyomtatásokat.
Lekérdezni a jelen példában szereplő nyomtató állapotát így lehet:
lpstat -p lj1120
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A CUPS parancssori eszközeiről it lehet részletesebben oltvasni:
htp://www.cups.org/documentation.php/options.html

Szkennelés Linuxon
Linux rendszereken a szkenner használatát a SANE 150 (Scanner Access Now Easy) segítségétvel
tudjuk megtvalósítani, amelynek célja az egységes hozzáférés biztosítása minden képoltvasó hardtverhez. Igen, a SANE nem csak szkennerrel, hanem például kamerákkal is együtműködhet, it
most azonban csak a szkennerről lesz szó.

Szkenner támogatottsága
Mielőt eszközbeszerzésbe kezdenénk, ugyan azt kell tegyük, mint a korábbi oldalakon a nyomtatókkal kapcsolatban oltvasható tvolt már. Meg kell nézni, támogatja-e az eszközt a SANE jelenlegi
operációs rendszerünkön található tverziója, esetleg a SANE oldaláról letölthető újabb tverzió, tvagy
pedig az eszköz gyártójának oldaláról letölthető-e egy Linuxos telepítőprogram. Beszerzésünket
ennek fgyelemtvételétvel tegyük meg.
A SANE adatbázisa a támogatot eszközökről: htp://www.sane-project.org/sane-mfgs.html
Jelen pillanatban 2036 eszközt ismer, melyből 1087 kapot teljes tvagy jó minősítést. Amelyik eszköz ezeknél gyengébb minősítésű, annak a használata igencsak kétséges. A fenti adatbázison túl
újabb eszközök használatakor ismét érdemes a gyártói weboldalakat is felkeresni, mitvel például a
nyomtatásnál már említet HPLIP is rengeteg képoltvasó eszköz (szkenner, multifunkciós eszköz)
használatát teszi lehetőtvé.

Telepítés
A SANE tulajdonképpen hátér- (backend) és előtér- (frontend) programokból áll, amelyek korábban a jól elkülönült sane-backend (tulajdonképp a szkenner elérését teszi lehetőtvé) és sanefrontend (a szkenner tényleges használatához szükséges) netveken tvoltak telepíthetőek, mára
azonban már az általunk használd Debian Wheezy rendszeren is csak egyszerűen sane nétven hitvatkozhatunk rá.
apt-get install sane

A fenti paranccsal telepíthetjük a sane csomagot. A szükséges függőségeket hozza magátval.
(Amennyiben szkennerünk igényli, ellenőrizzük, hogy a libsane-extras és a hplip telepítésre került-e. Ha nem, pótoljuk!)

Konfiguráció
Amennyiben a szkennerünk tvalóban támogatot, akkor az most már le is kérdezhető. Ehhez csak
a kötvetkező utasításra tvan szükség:
scanimage -L

Kilistázza az észlelt képolvasó eszközöket. Amennyiben nincs képolvasó eszköz kilistázva, akkor
vagy nem támogatott az eszköz, vagy egyéb probléma van vele. Jelen példánkban ezt kaptuk a parancs kimeneteként:
1150. htp://www.sane-project.org/
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device `hpljm1005:libusb:001:005' is a Hewlett-Packard LaserJet M1120 multifunction peripheral

Szkenner használata
Parancssorból
Tulajdonképpen a szkenner már használható, a működését le is tudjuk ellenőrizni a már előzőleg
megismert scanimage parancssoros eszközzel, amely lehetővé teszi a szkennelést terminálból.
scanimage --mode Color --format tiff -p -d hpljm1005:libusb:001:005 >teszt.tiff

Azaz készít egy színes képet tiff formátumban a megadott eszközzel, és a beolvasott képet teszt.tiff néven tárolja. A -p hatására pedig lesz egy állapotjelzőnk is, amin nyomon tudjuk követni a
szkennelés előrehaladását. Amennyiben a szkennelés rendben lezajlott az eszköz működőnek tekinthető, lehet próbálkozni a grafikus eszközökkel.
Grafikus felületen
A SANE telepítésével rögtön kaptunk egy grafikus előtétprogramot is az xscanimage nevezetűt.
Ezt elindíthatjuk, illetve a szkennert kezelő programok (pl. GIMP) már meg is hívják ezt az eszközt,
ha a szkennert választjuk adatforrásnak. Nagyon egyszerű kis program, csak az alapvető funkciókat
tudja.

1. Ábra: xscanimage
Az xsanimage programnál vannak lényegesen nagyobb tudású eszközök is, ilyen például az xsane, amely amellett hogy sokkal több lehetőséggel rendelkezik, okozott már pozitív meglepetést,
amikor a nem épp tökéletes eszközmeghajtó az xscanimage programmal hibásan működött, míg a
xsane-vel kompromisszumok árán, de lehetett használni...
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apt-get install xsane

A fenti paranccsal telepíthető az xsane.

2. Ábra: xsane
Látható, hogy az xsane sokkal több funkcióval rendelkezik.

Hálózati lapolvasás
Telepítés
A sane-utils csomag lehetővé teszi, hogy a gépünkhöz csatlakoztatott szkenner a hálózat többi gépéről is elérhető legyen. Amennyiben eddig nem telepítettük fel, azt tegyük meg most az alábbi parancs begépelésével:
apt-get install sane-utils

A sane utils által szállított saned151 fogja elérhetővé tenni a szkennerünket, azonban ehhez még telepítenünk kell a xinetd152 csomagot is (Internet superserver).
apt-get install xinetd

Most, hogy már telepítettük a sane démont és xinet démont is, csak konfigurálnunk szükséges a
rendszert.
1151. htp://penguin-breeder.org/sane/saned/
1152. htp://en.wikipedia.org/wiki/Xinetd
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Konfiguráció
– Kezdjük a /etc/default/saned fájllal. Itt módosítsuk a RUN=yes sorra a korábbi RUN=none sort,
ezzel elérjük, hogy elindulhasson a saned.
# Set to yes to start saned
RUN=yes

– Folytatásképp keressük meg az /etc/sane.d/saned.conf fájlt, és egyszerűen írjuk bele a hálózatunk
vagy azon gépek címét vagy nevét, amely irányba elérhetővé szeretnénk tenni a szkennert.
# The hostname matching is not case-sensitive.
10.0.0.0/8

A fenti beállításokkal tulajdonképp a saned konfigurációja véget ért, már csak a xinetd van
hátra.
– Létre kell hoznunk egy állományt az /etc/xinetd.d/ könyvtárban, amelynek tetszőleges nevet
adhatunk, de célszerű mondjuk saned-nek elnevezni (pl. touch /etc/xinetd.d/saned), majd ebbe az
alább látható tartalmat elkészíteni (pl pico /etc/xinetd.d/saned):
service saned
{
socket_type = stream
server = /usr/sbin/saned
protocol = tcp
user = saned
group = scanner
wait = no
disable = no
}

Gyakorlatilag a fentiek megadásával adtuk a xinetd tudtára, hogy mit és hogyan kell elindítania, ha kérés érkezik hozzá.
A konfigurálás elkészült, indítsuk újra a xinet démont:
/etc/init.d/xinetd restart

Kliens oldali lehetőségek
Linux kliens
Linuxos kliensen rögtön van lehetőségünk tesztelésre (természetesen ehhez a sane csomagnak telepítve kell lennie a kliens gépen is), adjuk ki ismét:
scanimage -L

A kiszolgálótól eltérően immár hálózati címmel látjuk a korábban telepített szkennert:
device `net:10.0.0.1:hpljm1005:libusb:001:009' is a Hewlett-Packard LaserJet
M1120 multi-function peripheral

A fenti sort látva biztosak lehetünk, hogy elérjük a hálózati lapolvasót.
Ezek után a szokásos grafikus felületű eszközök közül válogathatunk, ugyan úgy fognak működni
mintha helyi eszközzel dolgoznának.
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A korábbi képhez képest csak annyiban különbözik ez, ami a hálózati kliensen készült, hogy látható az xscanimage címsorában, hogy valójában egy hálózati eszközzel dolgozik (net 10.0.0.1).
Windows kliens
Windowsos kliens esetén első lehetőségként arra gondolunk, hogy az xsane rendelkezik win32-es
binárisokkal is, így akár használhatnánk azt is, de a weboldalának tanúsága szerint ezt évek óta nem
fejlesztik, nem tanácsos a használata.
Helyette a sanetwain programot érdemes használni, mely elérhető az alábbi címről:
http://sanetwain.ozuzo.net/
A program letöltése és telepítése rendkívül egyszerű: amennyiben minden beállítás rendben van,
azonnal működik. (Amennyiben elrontottunk valamit a kiszolgálói oldalon, vagy a kliensen hibáztunk a beállításokkal és a szkennert nem éri el, akkor a legváltozatosabb hibaüzeneteket produkálja,
ilyenkor csak a feladatkezelőből történő kilövése segít.)
A telepítő innen érhető el: http://sanetwain.ozuzo.net/#download
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3. Ábra: Sanetwain működés közben, magyar nyelven. Látható a szkenner hálózati elérésének megadása.
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Adatbázis-kezelés
Az általános defníció szerint az adatbázis-kezelő szoftverek olyan speciális alkalmazások, amelyek adatok tárolására és elemzésére használhatók. Az adatbázis-kezelő rendszerek gyakran hálózatos környezetben többfelhasználós, párhuzamos hozzáférést biztosítanak adatbázisokhoz. Angol
megnetvezésük: DBMS – Database Management System.

Történeti áttekintés
Már a 20. század legelején mutatkozot igény a népesség nyiltvántartási adatok kezelése miat
adatbázisba szertvezésre. Valójában azonban csak a 1960-as étvekben alakult ki az a struktúra,
amelynek nyomait a ma működő adatbázis-kezelők működési modelljeiben is megtaláljuk. Elsősorban bérszámfejtésre és adatsorok, statisztikák elkészítésére használták a lyukkártyás technológiát. A ma használt legnépszerűbb adatbázis-modell működési logikáját 1970-ben Edgar F. Codd 153
publikálta az IBM munkatársaként. Az első modern adatbázis-kezelőt is az IBM hozta létre System-R nétven (ma DB/2 nétven ismert). Az első nagyszabású adatbázis-kezelő mégis az Oracle 154 netvéhez fűződik, amelyet ma is széles körben használnak. Fejlesztésének motitvációi közöt többek
közöt a CIA igényei is szerepeltek. A mai SQL alapjait azonban a System-R fejlesztői fekteték le,
amelyet SEQUEL nyeltvnek netveztek el. Ma már sok kereskedelmi termék, köztük számos kitváló
nyílt forráskódú rendszer is a felhasználók rendelkezésére áll. A legelterjedtebb szabad szoftverek:
– MariaDB155
– MySQL156
– PostgreSQL157
– SQLite158
Rendelkezésre áll még több olyan adatbázis-kezelő is, amely akár bizonyos felhasználószámig,
tvagy bizonyos nem kereskedelmi esetekben ingyenesen használhatóak, de mitvel ezek nem szabad
szoftverek, és tvagy funkció-, tvagy felhasználószám-korlátozással rendelkeznek, nem szerepelnek
ebben a felsorolásban. Egy napjainkban üzemeltetet átlagos LAMP (mely a Linux, Apache, MariaDB és PHP stack közös rötvidítése) szertveren biztosan telepíttve tvan egy adatbázis-szertver, hiszen
nem csak a modern CMS, CRM és egyéb webes technológiák kötvetelik meg a DB meglétét, hanem
nagy felhasználó szám esetén az FTP, MAIL és egyéb felhasználói proflokat, jelszatvakat is célszerű adatbázisban tartani.
Speciális igények, például nagy számú hálózati hozzáférés ideiglenes adatainak tárolása, tvagy
rendkítvül nagy mennyiségű adat (big data) gyors, párhuzamos feldolgozása speciális adatárolóés kezelő alkalmazásokat hozot létre, amelyek a hagyományos adatbázis-kezelők kiegészítésére,
illettve akár kitváltására is használhatók. Az első esetben a meglétvő adatbázis-kezelők gyorsítótára11 53. http://hu.wikipedia.org/wiki/Edgar_F._Codd
1154. http://hu.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
1155. https://mariadb.org/
1156. http://www.mysql.com/about/legal/licensing/index.html
1157. http://www.postgresql.org/
1158. http://www.sqlite.org/copyright.html
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zó képességeinek teljesítményét is meghaladtva tömörebb, csak memóriában történő tárolást, és
ezzel több felhasználó egyidejű kiszolgálását teszik lehetőtvé olyan gyors kulcs-érték kezelők, mint
a népszerű nyílt forráskódú memcached tvagy Redis. A második speciális esetben a noSQL adatbázis-kezelők és a kapcsolódó map-reduce feldolgozó-rendszerek, mint például a szintén nyílt forráskódú MongoDB és a hozzá kapcsolható Hadoop jöhetnek számításba.

MySQL
A MySQL159 jelenleg az egyik leginkább ismert és elterjedt adatbázis-motor, amelynek közösségi
tváltozata (MySQL Community Edition) szabad szoftver. A jogtulajdonos Oracle nagytvállalati részre elérhetőtvé teszi zárt forráskóddal, klasszikus licenc tvásárlási konstrukcióban a közösségi tváltozat kibőtvítet funkcionalitású tvariánsát. Feltehetőleg ez a fő oka, hogy a közösség a nyílt licenc
alat hozzáférhető tváltozat alapjain elkezdte fejleszteni a MariaDB netvű adatbázis kezelőt, mely a
jelenlegi trendek szerint tempósan elkezdte áttvenni a MySQL helyét a szabad operációs rendszer
terjesztésekben és számos felhasználónál. De erről majd a kötvetkező fejezetben.
A MySQL fejlesztését a stvéd MySQL AB kezdte meg ketős licencelés alat. Lehetősége tvolt a felhasználóknak GPL szabad szoftver licenc160 alati üzleti felhasználásra tvagy zárt (tulajdonosi) licenccel egyéb üzleti modell megtvalósítására is. A MySQL-t 2008-ban feltvásárolta a Sun, amelyet
két étvtvel később az Oracle tvásárolt fel. Így mára a MySQL fejlesztését az Oracle tvégzi, de az egyelőre nyílt forráskódú maradt. Ez egyrészt kedtvező, mitvel az Oracle egyike az adatbázis-fejlesztő
cégek legnagyobbikának, másrészt pedig sok emberben kételyeket ébreszt, hogy az Oracle-nek
szüksége tvan-e egy nyílt forráskódú, konkurens termékre. Mitvel azonban a MySQL totvábbra is
GPL alat elérhető, így a lehetőség adot egy esetleges kódbezárás utáni a rendszer fejlesztésének
szabad folytatására. Jelenleg a legtöbb platform alat futatható (Linux és Unix klónok, illettve
Windows és Mac OS X alat is). Üzemeltetési szempontból a kezelése egyszerűen elsajátítható és
az elérhető dokumentációk tekintetében is igen tversenyképes. Főbb tverzióit tekinttve hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt étvekben és egyre inkább kezdenek nem kis lekérdező motorként,
hanem igen komoly feladatok ellátására alkalmas DB-ként gondolni rá. Adminisztrálását számos
eszköz könnyíti, többek közöt tvan általános célra használható parancssoros felülete, ahol gyakorlatilag majdnem mindent könnyen el lehet érni (az adminisztrátorok inkább ezt szeretik és használják, mitvel SSH-n keresztül tátvolról is könnyen és biztonságosan kezelhető). A szabad szoftver
MySQL GUI Tools a funkciók grafkus elérését teszi lehetőtvé, de ennek fejlesztését az Oracle leállítota és a részben szabad MySQL Workbench használatát ajánlják helyete, mindkét eszköz megtalálható a fontosabb Linux terjesztésekben, de elérhetők a MySQL honlapjáról is. Sajnos a legtöbb
esetben a phpMyAdmin161 felületen keresztül adminisztrálják, amely PHP-alapú, nyílt forrású eszköz. Jellemzően a rendszer-üzemeltetők (az adatbázis üzemeltetőkkel szemben) nem kedtvelik, mitvel a biztonsági hiányosságai és azok befoltozásának gyakorisága és gyorsasága jellemzően
problémás, folyamatosan tveszélyezteti az őt futató szertver és az adatbázis biztonságát egyaránt.
Ennek ellenére, megfelelő környezetben használtva (SSL mögöt, Htaccess és egyéb szabályok a
hozzáférés korlátozására, nem kitalálható URL stb.) ajánlható és remek eszköz a MySQL DB-adminok számára. Az adatbázisok mentése tviszonylag egyszerű és a gyári segédprogramokkal jól
megoldható, a legtöbb mentő program képes kezelni natítvan, illettve bizonyos esetben lehetőség
tvan MySQL Hotcopy-t csinálni az éppen futó adatbázisról. Az alaptelepítés minden esetben egy
1159. http://www.mysql.com/about/legal/licensing/index.html
1160. GPL tv2, szerkesztési (linking) kitvétellel, amely még nagyobb teret enged az üzleti célú felhasználásnak.
1161. http://www.phpmyadmin.net/
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általános my.conf állománnyal érkezik, amely fnomhangolása feltétlen szükséges az adot rendszer tvárható terhelése és a hardtverparaméterek függtvényében. A MySQL számos olyan képességgel rendelkezik, ami kiemeli a mezőnyből. 162 A MySQL-hez nagytvállalatoknak szánt megoldások is
elérhetők, amely segítségétvel magas rendelkezésre állású rendszereket lehet építeni. Ilyen megoldás például a MySQL Cluster. Működése pont olyan, mint egy teljes klaszteré, azonban csak az
adatbázis-motor tvan eloszttva. Kistvállalati környezetben, illetőleg ahol nincs szükség a teljes funkcionalitás (pl. LAMP) klaszterbe szertvezésére, jó terheléselosztó módszer lehet, illettve az adatok
redundáns tárolását lehet tvele megoldani. A funkció beállítása tviszonylag egyszerű, és igazi prémium funkcionalitást biztosít. Nagytvállalati környezetben a MySQL mellet szóló értv, hogy mitvel
hazánkban is igen elterjedt, sok informatikai tvállalkozás képes támogatást nyújtani hozzá.

Telepítése és beállítása
Mitvel a MySQL minden ismertebb platformra fordítható és természetesen a legnépszerűbb terjesztések csomagolt részét képezi, ezért igen egyszerű:
apt-get install mysql-server mysql-client

a függőségek kezelése miat, az apt-get innentől felrakja a szükséges csomagokat. Természetesen,
ha PHP alól is el akarjuk majd érni, akkor szükséges a php5-mysql csomag telepítése is, de erről
bőtvebben oltvashatunk a WEB fejezetben.
A telepítő tehát letölti a függőségeket és beállítja egy alap működésre a MySQL-t, kérni fogja az
installáció tvégén a MySQL root jelszatvát. Ezt érdemes legalább 10 karakteres tvéletlen jelszónak
beállítani, amelyet majd a MySQL backup során is fel kell hogy használjunk, így kénytelenek leszünk a MySQL gépen tárolni, ezért olyan állományba és könytvtárba rakjuk, ahol csak a root felhasználó oltvashatja (igaz nem ez lesz az Achilles-sarka a MySQL rendszerünknek :)
Ezt kötvetően a MySQL készen áll a működésre, azaz csak teljesen alap funkcionalitással. Ha szeretnénk alapesetben egy kicsit biztonságosabbá tenni, akkor erre egy remek lehetőséget kínál a
mysql_secure_installation script. Szintén rootként futattva, interaktítvan tudunk pár igen hasznos
opciót tiltani tvagy engedni: tilthatjuk az anonymous felhasználó hozzáférését, a tátvoli root hozzáférést, törölhetjük tvagy korlátozhatjuk a teszt adatbázishoz tvaló hozzáférést. Ezek azért fontos
dolgok, mitvel többnyire egy LAMP környezet gyenge pontja (a PHP-n kítvül) általánosságban az
SQL szokot lenni.
A totvábbi konfgurálást a /etc/mysql/my.cnf állományban tudjuk megtenni. A fontosabb opciók:
[mysqld]
user
pid-file
socket
port
basedir
datadir
tmpdir
lc_messages_dir
bind-address

=
=
=
=
=
=
=
=

mysql
/var/run/mysqld/mysqld.pid
/var/run/mysqld/mysqld.sock
3306
/usr
/var/lib/mysql
/tmp
/usr/share/mysql
= 127.0.0.1

A fenti alap beállítások megtváltoztatására csak indokolt esetben tvan szükség. Ilyen lehet, ha a
nem a standard 3306-os porton akarjuk, hogy tválaszoljon, tvagy ha DATADIR-t át akarjuk rakni,
pl. lemez I/O tvagy telítetség miat. Fontos megjegyezni, hogy a MySQL nagyon rosszul tolerálja,
1162. http://hu.wikipedia.org/wiki/MySQL
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ha normál üzem közben elfogy alóla a lemezterület. Ilyenkor a táblák és a DB is sérülhetnek, ezért
nagyon fontos jól méretezi a DATADIR területet, tvalamint érdemes folyamatosan egyedi scriptek,
tvagy nagios, tvagy munin segítségétvel fgyelemmel kísérni, nehogy kifusson a MySQL a neki fenntartot lemezterületből. A bind-address segítségétvel pedig beállíthatjuk, hogy a ne csak a localhoston hallgasson DB motor, hanem pl. a külső lábon is. Ehhez ugyan aztán a DB-n belül is
engedélyezni kell. Mitvel ez egy jellemző dolog ezért a többi konfguráció előt érdemes tárgyalni.
Tehát ha egy tátvoli host részére szeretnénk engedni, hogy egy adot db tvagy akár egy adot db
táblájához hozzáférjen, akkor a kötvetkezőket kell tennünk:
a bind-address-t átírjuk a megfelelő IP-címre, pl.
bind-address

= 192.168.1.1

majd újraindítjuk a MySQL-t: service mysql restart
Ezek után belépünk a mysql -u root -p parancs segítségétvel. Ha még nem hoztunk létre adatbázist,
akkor a legegyszerűbb, ha rögtön úgy hozzuk létre, hogy ahhoz a megfelelő IP-ről hozzá is tudjanak férni:
mysql> CREATE DATABASE webmotor;
mysql> GRANT ALL ON webmotor.* TO webuser@'192.168.1.2' IDENTIFIED BY 'jelszo';
mysql>flush privileges;
mysql>quit;

jelen esetben tehát a webmotor db-hez a webuser felhasználónak engedtük a 192.168.1.2-ről a hozzáférést. Ezt később bármikor módosíthatjuk a GRANT parancs segítségétvel. A tátvoli SQL hozzáférések alapesetben titkosítatlan csatornán utaznak, azaz tökéletesen lehallgathatóak. Éppen ezért,
ilyen tátvoli hozzáférést, csak VPN-en belül, tvagy belső hálózaton belül, de mégis leginkább akár
ssh port forward, tvagy stunnel163 segítségétvel csináljunk csak! A tátvoli management fejezetben
mindkető opció eloltvasható.
A totvábbiakban a MySQL fnomhangolását tvégezhetjük el:
max_connections

= 100

alapesetben 100 db párhuzamos csatlakozást enged a szertver felé, természetesen ez akár lehet párhuzamosan 100 db PHP kód, ami ír tvagy oltvas az SQL-ben. Éppen ezért, nagyon fontos, hogy ezt a
paramétert szükség esetén emeljük fel a megfelelő számra. Nagyon gyakori hiba, hogy egy jól méretezet tvason a MySQL hatalmas terhelést ad, egyszerűen azért, mert elfogynak a nyitható kapcsolatok és berakja őket egy tvárakozó sorba, ami az Apache+PHP oldalon is fennakadást okoz. Így
előbb-utóbb megeszi az erőforrásokat, a memóriát és a CPU-t is. Egy átlagos és jól méretezet
LAMP környezetben, átlagos tvasteljesítmény mellet az ideális szám 900.
connect_timeout
wait_timeout
max_allowed_packet
thread_cache_size
sort_buffer_size
bulk_insert_buffer_size
tmp_table_size
max_heap_table_size

=
=
=
=
=
=
=
=

5
600
16M
128
4M
16M
32M
32M

Jellemzően a timeout és cache értékek beállításai megfelelőek szoktak lenni egy teljesen alap
rendszernek. Megint csak egy megfelelően megtválasztot timeout tvagy cache méretel nagy gyorsulást lehet elérni, de ugyan akkor egy túl rötvidre tvagy hosszúra tválasztot timeout, szépen le tud1163. http://shellboy.com/secure-remote-mysql-connection-using-stunnel.html
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ja ültetni a rendszert, akár csak a túl kicsi tvagy nagy cache. Ezeket szépen fokozatosan érdemes
igazítani az aktuális rendszerhez, a programozókkal együtműködtve. Érdemes folyamatosan monitorozni egy-egy átállítot paraméter hatását pl. a munin segítségétvel.
slow_query_log_file
long_query_time = 10

= /var/log/mysql/mysql-slow.log

a slow query log beállítása egy befektetés a jötvőbe, hiszen utólag it lehet majd tvisszakeresni azokat a lekérdezéseket, amelyek tvalamiért akár percekig, tvagy órákig futotak. It megint nagy segítséget jelenthet a Munin Slow-Qery mrtg diagramja, ahol látható hogy tvolt tvagy nem tvolt ilyen.
Utána pedig oda lehet adni a programozónak a logot elemzésre. Ezen kítvül természetesen a MySQL teljes és részleges log rögzítésre is képes, amely szintén megtalálható az alap konfgurációban, tviszont ezzel nagyon csínján bánjunk, ugyan is nagyon hamar a telítődhet a teljes log
partíció, ha nem csak adot periódusra kapcsoljuk be a teljes logot.

A MySQL mentése
Értelemszerűen az installálás utolsó lépcsőjében érdemes egy alap mentést azonnal beállítani,
amit aztán lehet bőtvíteni, tvagy mentési rendszerbe kötni. A MySQL beépítet mentési mechanizmusát felhasználtva a kötvetkezőképpen lehet a legegyszerűbben lementeni a DB-t:
/usr/bin/mysqldump -prootjelszo webdb | /bin/gzip > /backup/mysql-webdb-$1.tgz
/usr/bin/mysqldump -prootjelszo information_schema | /bin/gzip >
/backup/mysql-information_schema-$1.tgz
/usr/bin/mysqldump --all-databases -prootjelszo | /bin/gzip > /backup/mysqlALLDATABASE-$1.tgz

Mint az látható, az első két sor adot adatbázisokat ment, amelyeket a jelszó után netvesítetünk,
a harmadik sor pedig az összes adatbázist menti egyben. A mentő sorok gzip tömörítést is alkalmaznak, mitvel a DB állományok akár 80-90%-os méret csökkenéssel is tárolhatóak, hiszen azok
jellemzően sima text állományok. A fenti példában azért tvan külön és egyben is menttve az összes
használt DB, mitvel egy esetleges részleges adat tvesztés tvagy korrupció esetén, nagyon nagy segítség, ha nem a teljes mentésből kell tvisszaállítani 1 táblát tvagy 1 DB-t. Viszont fontos, hogy egy
teljes dump is rendelkezésre álljon. Fontos totvábbá az information_schema DB mentése is, mint az
látható, hiszen it tárolódnak a DB közöti hozzáférések és egyéb fontos információk. A teljes
mentés természetesen ezt tartalmazza. A fenti sorokat érdemes tehát egy héjprogramba belemásolni, és a megfelelő időben, amely jellemzően hajnalban üresjárati időben tvan, futatni. Akár
napi, heti, hatvi rotációs tárolással.
Egy alternatítv mentési lehetőség, amikor a MysqlHotCopy 164 Perl script gyűjteményt használjuk.
Jellemzően ezt a módszert nem az előzőekben leírt mysqldump helyet, hanem annak kiegészítésére, akár napközbeni tvagy tesztelés előti gyors DB-mentésre használhatjuk bizonyos megkötésekkel. Pl. csak MyISAM DB és Architve db típusok esetében használható.
Természetesen a komplexebb mentő eszközök kezelik a MySQL-t, de erről a Backup fejezetben
oltvashatunk.

1164. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysqlhotcopy.html
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Referenciák
Néhány fontosabb referencia, ahol a MySQL-t megelégedéssel használják 165: :
– WhiteHouse.Gotv
– NASA
– Department of Homeland Security
– Swedish National Police
– Ministère de la Justice (France)
– Bank of Finland
– Swedish National Police
– US Natvy

MariaDB
A MariaDB166 a MySQL forráskódjából kiindult fejlesztés, mely jelenleg a MySQL-lel teljes mértékben kompatibilis, közösség által fejlesztet és támogatot adatbázis szertver. A rendszer egyben
kitválóan szemlélteti a szabad szoftver licencelésben rejlő hatalmas lehetőséget is. A MariaDB-t az
Oracle üzleti célokat szem előt tartó lépései miat aggódó közösség hozta létre a GPL licenc előírásait betarttva, a MySQL forráskódjának totvábbfejlesztésétvel. A legtöbb platformra elérhető binárissal tvagy forráskóddal rendelkezik. Több klienssel használható, és rendelkezik a saját fejlesztésű
MariaDB Client Library for Jatva Applicationsszel is. 2012 decemberében egy alapíttványt is létrehoztak, amelynek célja a fejlesztés felügyelete, tvalamint annak háterének megteremtése. Jelenleg
azonban nem minden Linux terjesztésnek része (bár ez 2013 elején gyorsan tváltozik, szinte minden fontosabb terjesztés átállt rá MySQL-ről), tviszont minden lényeges terjesztéshez elérhető, binárisan formában létvő programcsomagok szintjén (pl. Debian és Ubuntu rendszerekhez apt.source
szinten is). Minden jel arra mutat, hogy a MariaDB a jövő szabad szofveres adatbázis-kezelője, hiszen az Oracle MySQL fejlesztése nagyon könnyen tvehet nem tvárt fordulatot, így a felhasználók jelentős része tart a MySQL-től.
A MariaDB installálása majdnem pontosan megegyezik a MySQL beállításaitval, csupán jelenleg
nem alap része a terjesztések szoftver kínálatának. Ezért első közelítésben szükséges feltvenni a
MariaDB csomag tárolóit167 a rendszerbe:
sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
sudo add-apt-repository 'deb
http://ftp.heanet.ie/mirrors/mariadb/repo/5.5/ubuntu precise main'

Innentől pedig már csak telepíteni kell:
sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server
1165. http://www.mysql.com/customers/
11 66. https://mariadb.org/
1167. https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
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A totvábbiakban pontosan ugyanolyan parancsok és lehetőségek segítségétvel állíthatjuk be, mint
a MySQL esetében.

Referenciák
Számos ismert sikertörténetről oltvashatunk a MariaDB honlapján 168, ezek közül néhány nagyobb, érdekesebb:
– A Wikipédia angol és német kiadásai, tvalamint a WikiData 2013. április 22-én befejezte a MariaDB-re tvaló átállást169, melyet azóta is elégedeten használnak. A rendszer terhelésére jellemző,
hogy az intenzítv gyorstárazás ellenére (melyet memcached és Redis segítségétvel tvalósítotak
meg) az angol Wikipédia csúcsterhelése 50k lekérdezés másodpercenként.
– A 150 millió felhasználós Nimbuzz hátérrendszerén átállt MariaDB-re 170.
– Az OLX, mely napi 40 millió lapot szolgál ki, szintén MariaDB-t használ171.

PostgreSQL
A PostgreSQL172 fejlesztését az 1970-as étvekben kezdték meg a kaliforniai Berkeley egyetemen
Ingres nétven. A 80-as étvek közepétől több különböző kereskedelmi termék (mint a Sybase tvagy a
Microsof SQL Sertver), és akkor még Postgres (Post Ingres) nétven ingyenes tverzióként élt totvább
a projekt. 1996-ban kapta a manapság használt PostgreSQL netvet (a 6.0-s tverziótól). Alaptvetően
egy olyan adatbázis-kezelő rendszer, amely szabtványos SQL-felületen tvezérelhető, azonban a tudása jótval komplexebb a függtvényrendszernek köszönhetően. A függtvények megtvalósítása több
nyeltven is lehetséges (pl. Jatva, Perl, Python, Ruby, Tcl, C/C++, PL/pgSQL). Totvábbi előnyei a triggerek173 defniálása, a tranzakciókezelés, a komplex adatípusok használhatósága, a sémák és a
replikáció. Természetesen rendelkezik a magyar nyeltv teljes körű támogatásátval DB szinten.
Komplexitásának és tudásának köszönhetően gyakran tválasztják nagy teherbírású és magas rendelkezésre állást igénylő feladatokhoz. A PostgreSQL is szabad szoftver, amelyet a MIT-stílusú (a
módosítot tváltozatok zárt licencelését is megengedő) PostgreSQL 174 licenc alat tesznek közzé.
Jelenleg a kötvetkező, igencsak meggyőző korlátokkal rendelkezik:
– maximális adatbázisméret korlátlan
– maximális táblaméret32 TB
– maximális sorméret 1,6 TB
– maximális mezőméret
1 GB
– sorok maximális száma táblánként korlátlan
– oszlopok maximális száma táblánként
250–1600, oszloptípustól függően
11 68. https://kb.askmonty.org/en/mariadb-case-studies/
1169. http://blog.wikimedia.org/2013/04/22/wikipedia-adopts-mariadb/
1170. https://kb.askmonty.org/en/nimbuzz-uses-mariadb/
1171. https://kb.askmonty.org/en/olx_serves_40_million_page_views_daily_MariaDB/
1172. http://www.postgresql.org/
1173. http://hu.wikipedia.org/wiki/Trigger_%28adatb%C3%A1zisok%29
1174. http://opensource.org/licenses/postgresql
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– indexek maximális száma táblánként
korlátlan
Rendelkezik a természetesnek számító parancssoros kezelést lehetőtvé tetvő eszközzel, és számtalan támogatot és igen magas szinten elkészítet GUI segédprogrammal175 is, amelyek megkönnyítik az adatbázis-adminisztrátorok munkáját. Az egyik ilyen igen népszerű segédprogram a
phpPgAdmin176, amely akárcsak a MySQL esetében a phpMyAdmin, egy PHP alapú GUI. Érdemes
megnézni a tudásmátrixot177, amely jól szemlélteti, hogy az elmúlt étvekben hatalmas fejlődésen
ment keresztül, amelyet folyamatosan honorálnak is a különféle díjakkal 178. A kételkedőknek pedig érdemes átfutni a nagyobb felhasználók 179 listáját tartalmazó weboldalt, ahol meggyőződhetünk arról, hogy mekkora cégek döntötek a PostgreSQL mellet. Természetesen rendelkezik az
összes ilyenkor eltvárható support és információs felületel, Wiki-oldallal, célzot fórumrendszerrel. Inkább érdekesség, mint fontos információ, de a PostgreSQL team kizárólag Debian GNU/Linuxot használ a saját180 projektjén belül. Számos európai cég tvállal 7×24-es támogatást a
PostgreSQL-re. Érdemes megemlíteni a számos gyári kiterjesztés közül a PostGIS 181 kiterjesztést,
amely kifejezeten földrajzi adatok kezeléséhez nyújt hathatós segítséget. Gyakorlati tapasztalat,
hogy a PostreSQL a komplexebb Oracle-szintű DB kitváltására kitválóan alkalmas.

Referenciák
A rendszer honlapján számos komoly referencia tvan feltüntettve 182, ezek közül néhány fontosabb:
– U.S. Department of Labor
– U.S. General Sertvices Administration
– U.S. State Department
– National Physical Laboratory of India
– United Nations Industrial Detvelopment Organisation
– City of Garden Grotve, California
– BASF, Agricultural Product Ditvision
– IMDB.com
– Creatitve Commons
– Greenpeace
– Fujitsu
– Cisco

1175. http://wiki.postgresql.org/wiki/Community_Guide_to_PostgreSQL_GUI_Tools
1176. http://sourceforge.net/projects/phppgadmin/
1177. http://www.postgresql.org/about/featurematrix/
1178. http://www.postgresql.org/about/awards/
1179. http://www.postgresql.org/about/users/
1180. http://www.postgresql.org/about/servers/
1181. http://www.postgresql.org/about/news/1387/
1182. http://www.postgresql.org/about/users/
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SQLite
Az SQLite183 egy igen széles körben használt (a többi felsorolt DB-hez képest apró) adatbáziskezelő függtvénykönytvtár, mely egyszerű kezelését egy parancssori adminisztrációs eszköz és egy
Firefox kiegészítő (SQLite Manager) segíti. Egyéni felhasználásra szánt (bár helyben párhuzamosan több folyamat és szál is használhatja), nem biztosít hálózati hozzáférést az egyetlen állományként tárolt adatbázisaihoz. Jellemzően kliens oldali szoftverekbe építik a rendszer adatainak és a
gyorsító tárnak egyszerű kezelésére. Jó példa erre a Firefox 184 böngésző és Tunderbird185 letvelezőkliens, ahol az elsődleges adatok tárolására használják. Számos más cég építi bele 186 zárt tvagy
szabad szoftveres termékébe. Felhasználási feltételei nincsenek 187, hitvatalosan közkincs (public
domain)188, amely szabad kezet ad a felhasználás tekintetében. Tudása folyamatosan fejlődik, 189 és
méreteihez képest igen fgyelemreméltó. Az adatbázis fájlok kényelmes elérésére használható még
az Sqliteman190, az SQLite Studio191 és a (PHP-ban íródot) SQLiteManager192.
Számos totvábbi adatbázis-kezelő megoldás létezik szabad szoftverként, azonban egy tipikus tvállalati környezetben (ide nem érttve az olyan felhasználási területet, ahol párhuzamosan több ezer,
százezer, tvagy millió felhasználó férhet hozzá egy időben ugyanahhoz az adatbázishoz, mint pl. a
Google tvagy a Facebook esetében) jellemzően a több főkiszolgálós replikációt 193 tudó adatbázismotorokat használjuk.

Referenciák
Meglepő, hogy az SQLite teljesen észretvétlenül mennyire részétvé tvált a mindennapjainknak. A
projekt honlapján található fontosabb referenciák közül 194 kiemelünk néhány fontosabbat:
– Mozilla Firefox, Tunderbird, FirefoxOS - ezek az óriási felhasználói bázissal rendelkező programok és rendszerek a belső adataik tárolására használják az SQLite-ot.
– A Google számos helyen használja az SQLite-ot. A leginkább ismert felhasználási terület az
Android rendszer, de ez tvégzi Google egyre népszerűbb böngészőjének, a Chrome-nak az adattárolását is.
– Az Apple is használja a rendszert a MacOS X, Apple Mail, Safari, iTunes szoftverekben, tvalamint az iPhone rendszerben.
– A széles körben használt Dropbox adatmentő és szinkronizáló szolgáltatás kliens oldalán ebben
tárolják az adatokat.

1183. http://www.sqlite.org/
1184. http://www.mozilla.org
1185. https://www.mozilla.org/hu/thunderbird/
1186. http://www.sqlite.org/famous.html
1187. http://www.sqlite.org/copyright.html
1188. http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Domain
1189. http://www.sqlite.org/features.html
1190. http://sqliteman.com
1191. http://sqlitestudio.pl/index.rvt
1192. http://www.sqlitemanager.org/
1193. http://hu.wikipedia.org/wiki/Multi-master_replication
1194. http://www.sqlite.org/famous.html

131

Adatbázis-kezelés

Hogyan válasszunk?
Felmerül a kérdés, hogy a felsoroltak közül melyik az, amelyik egy adot feladatra megfelelő. Ha
hálózaton is elérhető, többfelhasználós adatbázis kezelőre tvan szükség, akkor a kérdés a PostgreSQL és a MariaDB közöt fog eldőlni. Általánosságban elmondható, hogy mindkét rendszer kitválóan használható általános feladatokra. De a rendszer használatát jól ismerők nagyobb száma
(korábbi MySQL DBA-k), elterjedtsége (a MySQL-t is beleérttve), illettve népszerűségének gyors
nötvekedése miat a MariaDB195 a legjobb tválasztás. Ha mindenképpen szeretnénk nagytvállalati
rutinnal licenctvásárlással egybekötni a támogatási igényünket, akkor jatvasolt a MySQL nagytvállalatoknak szánt tváltozatai közül tválasztani. A legjobb tanács, ami adható, hogy a feladathoz tválasszunk eszközt, és ne fordíttva. Azaz, nézzük meg, hogy közép tátvon mire tvan szükségünk,
mekkora adatmennyiség, milyen adatbázis-felépítés, milyen típusú adatbázis-kiterhelés tvárható,
és ezt az ajánlásokkal és a két projekt weboldalán feltüntetet tudásmátrixszal összetvettve döntsünk. Fontos totvábbi szempont, hogy a MariaDB azt az utat járja, amit előte a MySQL sok sok
étven át, mielőt feltvásárolták, így aki biztos szeretne lenni abban, hogy még sokáig a közösség támogatását fogja éltvezni, annak érdemes megfontolni a MariaDB-re tvaló tváltást.

1195. http://db-engines.com/en/system/MariaDB%3BPostgreSQL
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Webproxy
Proxynak196 netvezzük azokat a szoftvereket, amelyek a kliensek kéréseit köztes elemként más
szertverekhez totvábbítják. A kliens alkalmazás csatlakozik a proxy szertverhez, akár transzparenciátval (anélkül, hogy tudná, hogy egy proxy szolgáltatásait tveszi igénybe – átlátszó), akár a kliens
szoftverében rögzítet módon, majd onnan egy erőforrást, tvagy szolgáltatást igényel, amely egy
tvagy több másik szertveren található. Lényegében a proxy egy erőforrást tvagy szolgáltatást oszt el.
A proxy természetesen a rajta keresztüláramló adatokat és kapcsolatokat szabadon, a beállításai
szerint módosíthatja. Azaz elemzés után a lokális tárolójából szolgálhatja ki a klienst anélkül,
hogy a szertverhez fordult tvolna, tvagy a kérésben és/tvagy a tválaszban megtváltoztatot tvolna bármit. Sokszor a proxy célja a gyorsabb és erőforrás-kímélő felhasználás, de lehet korlátozás, megfgyelés alapeszköze is. A proxy legszélesebb körben a HTTP kiszolgálásra alkalmas eszközként
terjedt el az 1990-es és a 2000-es étvek elején, főként a modemes internetes időkben. Manapság
azonban a legtöbb magasabb szintű tűzfal alaptvető része több fajta proxy (elemző megoldás), illettve használjuk tunnelezésre, tvagy erőforrások elosztására is. Másik elterjedt felhasználása, hogy az
illegális szervereket rejtik el proxy szerverek mögé, főként a torrent világban. Így biztosítva azt, hogy
ha az egyik vagy másik proxy kiszolgálót a hatóság le is kapcsolja, akkor nem a központi (core) modulhoz (adatbázis stb.) jut el. Ugyanilyen felhasználási módja a TOR197 project megoldása, ahol
szintén proxy szertvereken keresztül juthatunk el az internetre anonim módon (igaz, a működési
eltvéből adódóan a mi internet hozzáférésünkön keresztül mások is forgalmazhatnak tartalmat
szintén anonim módon). A proxyk tehát széles körben használatosak a szertveroldali felhasználás
számtalan területén, és sok esetben egy tűzfal mögöt, tvagy egyéni alkalmazásokat használtva
nincs is köztvetlen tudomásunk róluk.

A HTTP proxy
Többgépes hálózat esetén szinte kikerülhetetlen tényező tvolt az 1990–2000-es étvek derekán,
amikor is a legtöbb cég tvagy betárcsázós analóg tvagy ISDN tvonalon osztozot, de később a bérelt
tvonalak feltűnésétvel is maradt a legtöbb kistvállalkozás életében a web proxy. Tipikusan jellemző
tviselkedés minta, hogy az egy területen dolgozó kollégák szabadidejükben ugyanazon oldalakat
látogatják. A megfelelően beállítot proxy csak a tváltozásokat fgyeltve, mindig csak aktualizáltva a
saját lokális gyorsítótárában tárolt tartalmat szolgálja ki a belső hálózatot. Így előfordulhat az,
hogy bár 20 kolléga nézi meg ugyanazon híroldal nyitólapját, amelynek mérete felhasználói letöltésenként kb. 5 MB lenne, azonban mégsem 20×5 MB a bejötvő forgalom, mitvel a proxy lokálisan
szolgál ki 19 felhasználót, és csak az első felhasználó tölti le teljesen a tartalmat, ezzel is kíméltve a
sátvszélességet. Az internetszolgáltatók régebben hatalmas proxy szertvereket tartotak fenn,
ugyanezen okokból, csak ot a belső hálózatot a betárcsázós modemes és ISDN/bérelt tvonali felhasználók alkoták, amíg a külső, spórolni kítvánt tvonal a nagyon drága nemzetközi sátvszélesség
tvolt, amely a régebbi időkben műholdas és mikrohullámú rendszerek segítségétvel jutot el többnyire hazánkba. Egy ilyen proxy rengeteg pénzt tudot megspórolni, és a felhasználói élményt is
nagyban tudta jatvítani, hiszen a gyakran látogatot tartalmak szinte gyorsabban jötek be mint a
közelebbi, ketvésbé látogatot ithoniak. Kezdetben számos zárt webproxy termék uralta a piacot,
1196. http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server#Forward_proxies
1197. https://www.torproject.org/
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olyan cégek termékei mint a Netscape tvagy a Cisco. A szabad szoftverek közöt a legelterjedtebb
mind a mai napig a Squid proxy198.

Squid
Alapjai az 1996-ban lezárult Hartvest projekt keretein belül készültek el. Természetesen az elmúlt
több mint 1,5 étvtized alat a kódja teljesen átalakult. A szoftver fejlesztésért felelős Duane Wessels
az NLANR199 munkatársa fogja össze a többi fejlesztőt. Alapja egyetlen blokkolásmentes I/O alapon tvezérelt folyamat, ez tvégzi el a feladatok nagy részét. Sokszor ez is jelenti a legnagyobb problémát, pl. a memóriafoglalások tekintetében. Elterjedésének alapja, hogy funkcionalitása a
kezdetek óta olyan bő, hogy a legtöbb zárt termék színtvonalátval nem csak feltveszi a tversenyt, hanem sok esetben meg is haladja azokat. Ennek köszönhető az is, hogy számtalan kereskedelmi dobozos termék, tvagy eszköz felhasználja a Squidet.
A teljes körű szolgáltatási paletán olyan dolgok szerepelnek, mint: HTTP és FTP protokollok
teljes körű kiszolgálása, az SSL kapcsolatok kezelése és gyorsítása, DNS cache, transzparens működési lehetőség. Részletesebb szakmai ismeret nélkül konfgurálható a tartalomszabályozás, és
olyan népszerű gyorsítótárazási protokollok200 széles körét támogatja, mint az ICP, HTCP, CARP
és WCCP. Egyszótval egy igazi szabad szoftveres sikertörténet, főként a tudása és a rendkítvül széles körű skálázhatósága miat: ugyanúgy használható egy 10-20 fős iroda kiszolgálójaként, mint
egy 100 ezer ügyféllel rendelkező ISP201 szertvereként – természetesen más beállításokkal és merőben más hardtverelemekkel. A Squidre ugyan úgy jellemző, mint a Postfxre és az SSH-ra is (hogy
csak két példát ragadjunk ki), hogy a tényleges tudásának csak a felszínét kapargatjuk átlagos kisés középtvállalati üzemeltetés során.

A Squid telepítése
sudo apt-get install squid3

Ahogy az már megszokot, ez a parancs a függőségekkel együt letölti a tárolókból, telepíti azt,
majd alapbeállítás szerint létrehozza a cache dir környezetet és el is indítja a Squidet. Mitvel az
alapbeállítások nem feltétlenül felelnek meg nekünk, ezért a legjobb, ha telepítés után rögtön le is
állítjuk:
sudo service squid3 stop

A konfgurációs állomány az /etc/squid3/squid.conf úttvonalon található.
Nézzük tehát a squid.conf legfontosabb lehetőségeit:
http_port 3128

Defniálhatjuk, hogy a Squid melyik TCP porton fog hallgatni. A felhasználók ide fognak csatlakozni a klienseikkel (böngésző stb.). Jellemzően érdemes 3128-as alapbeállításon hagyni.
hierarchy_stoplist cgi-bin \?
1198. http://www.squid-cache.org/
1199. http://www.nlanr.net/
1200. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Cache_Communication_Protocol
1201. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider
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acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
cache deny QUERY

Jelentése: A dinamikus tartalmat nem gyorsítótárazzuk.
access_log /var/log/squid/access.log squid

A naplót it fogjuk tárolni, ezért nagy terheltségű proxy esetében fgyeljünk arra, hogy bár a logrotate fogja ezeket a naplókat is kezelni, de azzal együt se nőhessenek túl nagyra.
cache_mem 256 MB

A Squid által használt memóriaterület nagyságát határozhatjuk meg. Érdemes it 202 tájékozódni
arról, hogy mennyit érdemes beállítani. Minden rendszer egyedi, és főképpen a felhasználók számától és tviselkedésüktől függ. Az úgynetvezet „hot object” méretől is és a maximálisan tárolható
objektum méretétől is függ, amely a kötvetkező opciótval állítható. Azaz képzeljünk el egy olyan
hálózatot, ahol tvegyesen Ubuntu kliensek és Windows kliensek használják a proxy szertvert. Jellemzően az Ubuntu frissítések 0,5-5 MB méretűek, esetenként egy kernel 30-50 MB méretű is lehet. Azaz legalább ennek érdemes beleférnie a memóriába, hiszen ahogy a kliensek
felkapcsolódnak a hálózatra, majdnem egyszerre fognak frissíteni. Windows frissítéseknél ugyan
így kell ügyelni a méretezése, azaz:
maximum_object_size 128 MB

Ide azt a legnagyobb objektumméretet írjuk be, amely jellemző a környezetünkre.
Fontos az is, hogy a maximum_object_size beleférjen a cache_mem területbe is. A Squid a
cache_mem terület sokszorosát is lefoglalhatja terhelés alat. Jellemzően egy gyorsítótár-szertverbe
legalább 4 GB memóriát érdemes beépíteni már 10-15 felhasználó esetében is, tvagy ha tvan rá lehetőség, akkor ennél akár többet is, tvalamint ezzel párhuzamosan lehet nötvelni a cache_mem méretét is.
cache_dir ufs203 /var/spool/squid3 1024 16 256

Ezzel a beállítással megadjuk, hogy hol helyezze el az átmeneti tárolókat, tvalamint sorban a
gyorsítótár mérete MB-ban, a könytvtárak és az alkönytvtárak száma. Már egy alap proxy esetében
is fontos, hogy a napló és a lemezgyorsítótár jól elkülönüljön, lehetőleg más partíción, még inkább
más lemezen legyenek tároltva, hiszen ha ugyanabban az időben fogjuk a naplót írni és a tárolt
adatot írni/oltvasni, akkor a diszk oltvasófejének mozgatása két tátvoli rész közöt fölöslegesen lassítana. Nagyobb rendszerek esetében érdemes egy külön tvezérlőn RAID0-ba összefűzni egy nagyobb partíciót, hiszen it az adattvesztés maximum átmeneti fennakadást okozhat csak, amíg újra
megtelnek a tárolók. Érdemes totvábbá a „noatime” mount-opciót használni a külön lemezgyorsítótárat tartalmazó fájlrendszer csatolásához, ezzel is nagyban gyorsíttva a hozzáférést. Totvábbi jó
megoldás hagyományos meretvlemezek esetében, ha minél gyorsabb (ma: 15k-tval pörgő) lemezeket tválasztunk és a fájlrendszer foglaltságát 50% közelébe kalibráljuk be. Ugyanakkor a folyamatosan egyre megfzethetőbb SSD-tárolók térnyerésétvel érdemes elgondolkodni egy sima SSD
cache_dir megoldáson, hiszen ezt közel memória sebességgel fogja a rendszer elérni. Természetesen egy SSD Squid cache-ként tvaló használata erősen csökkenti az SSD életartamát, hiszen folyamatos írásnak/oltvasásnak tvan kitétve, így az egész rendszert nem érdemes SSD-re telepíteni,
hanem kifejezeten csak a lemezgyorsítótár részt. Valamint az SSD állapotát folyamatosan monitorozni kell, például beköttve Nagios/Icinga alá, tvagy smartmoontols-szal 204 fgyelni. A fájlrendszer
elkészítése során (mkfs) egy normál nem túl nagy cég kiszolgálásra alkalmas proxy beállítása ese1202. http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidMemory
1203. http://www.squid-cache.org/Doc/config/cache_dir/
1204. http://sourceforge.net/apps/trac/smartmontools/wiki
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tén használhatjuk a default paramétereket, azonban ha nagy terheltségű gyorsítót akarunk üzemeltetni akkor érdemes utánaoltvasni a blokkméretnek és úgy hozzuk létre az FS-t, hiszen jellemzően a Squid állományai pár KB-os méretűek.
acl205 manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32 ::1
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 ::1
acl SSL_ports port 443
# https
acl Safe_ports port 80
# http
acl Safe_ports port 21
# ftp
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
http_access deny all

A fenti beállításokkal egyben határozzuk meg egyrészt a belső hálózatunkat (jelen példában
csak a localhost tvan engedtve), illettve határozzuk meg azokat a portokat, amelyeket biztonságosnak ítélünk. Majd az első szabályok segítségétvel mindent engedünk a localhost-ról, minden Safe
portot engedünk és tvégül minden mást kizárunk. It sorolhatjuk fel az alhálózatainkat, úgy mint:
acl localnet src 192.168.2.0/255.255.255.0

De ebben az esetben ne feledjük a http_access allow localnet segítségétvel azt engedni:
http_access allow localnet

Roppant fontos, hogy a belső proxy, ha tvan külső lába semmiképpen se látszódjon, tvagy engedjen forgalmat kítvülről, ugyanis előbb tvagy utóbb a szemfüles, direkt ilyen hiányosságokat, azaz
kilátszó anonymous proxykat kereső emberek tvagy robotok ezt meg fogják találni és onnantól
gyakorlatilag a netvünkben indíthatnak kéréseket a nagytvilág felé.
A Squid3 összekapcsolható LDAP-ból tvaló azonosítással tvagy Actitve Directory-tval 206 is, így a
már meglétvő felhasználó-azonosítási rendszerbe is integrálható.

Transzparens üzemmódban
Ha nem szeretnénk, hogy a felhasználó maga dönthessen, hogy használja-e a proxyt, tvagy sem,
akkor kikényszeríthetjük annak használatát a helyi tűzfal és egy proxy szertver segítségétvel. A
már beállítot paramétereken kítvül a Squid3-ban igazán csak a kötvetkező opcióra tvan szükség
ahhoz, hogy átlátszó elemként beépüljön a hálózatunkba :
http_port 3128 transparent

Természetesen azért a tűzfalat módosítani kell, hogy a HTTP és az FTP forgalom átmenjen a
proxy gépünkön. Egy aktuális LTS Ubuntuhoz készítet leírást találhatunk it 207, de álljon it egy

1205. http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidAcl
1206. http://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples/Authenticate/WindowsActiveDirectory
1207. http://ubuntuserverguide.com/2012/06/how-to-setup-squid3-as-transparent-proxy-on-ubuntu-server-1204.html
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egyszerű példa amelyet a tűzfal gépünkön kell beállítanunk, hogy a forgalom átmenjen a proxy
gépen:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --todestination 192.168.1.1:3128
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --toports 3128

Jelen esetben a Proxy gép IP címe a 192.168.1.1 és az eth0 a WAN felöli oldal.
A transzparens proxy beállításátval lehetőség nyílik arra, hogy a teljes, titkosítatlan közegben
történő felhasználói HTTP forgalmat monitorozzuk, majd elemezzük a Sarg 208 segítségétvel. Ez sok
esetben célratvezetőbb, mint tiltani és arra sarkalni a felhasználót, hogy keressen kiutat. Természetesen fgyelembe kell tvenni a hazai törtvényi környezetet, azaz a felhasználótval megfelelő módon
közölni kell, hogy megfgyelés alat áll.

Proxy beállítások központosítása:
A böngészők támogatnak egy úgynetvezet automatikus proxy beállítást (Proxy AutoConfguration – PAC). Ezt abban az esetben érdemes használni, ha nem tudunk tvagy nem akarunk transzparens proxyt beállítani, de nem szeretnénk a klienseken az esetleges proxy IP-cím, port stb.
tváltozásokat kézzel állítgatni. Az ilyen esetekben egyszer kell csak a kliens böngészőben az automatikus proxy beállítást kitválasztani, majd megadni a proxy beállító szkript URL-jét. A hálózaton
elhelyezet (HTTP- tvagy HTTPS-protokollon elérhető) PAC 209 állományból oltvassa majd fel a
böngésző, hogy hol található a proxy szertver. Valamint a PAC210 szkriptben azt is ki lehet kötni,
hogy amennyiben a proxy szertver nem elérhető, akkor direktben menjenek ki az internetre a gépek.

Weboldalak blokkolása
Gyakori igény, hogy az ismertebb „sátvszélességrabló” oldalakat szükség esetén blokkoljuk, erre
a Squid többféle megoldást is kínál. A legegyszerűbb egy acl létrehozása és kitiltása:
acl block_site dstdomain "/etc/squid3/blocked-sites"
http_access deny block_site

Értelemszerűen a /etc/squid3/blocked-sites állomány tartalmazza a blokkolni kítvánt oldalak listáját.
Ennél kifnomultabb megoldás kínál a squidguard211, amely beépülő modulként hítvható a
Squid-ből, természetesen telepítés után:
apt-get install squidguard

1208. http://sarg.sourceforge.net/
1209. http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/ConfiguringBrowsers
1210. http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_auto-config
1211. http://www.squidguard.org/
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Tudása messze túlmutat az egyszerű blokkolási lehetőségeken 212, hiszen adatbázisból dolgozik,
így eletve mások által készítet feketelistákat is felhasználhatunk 213. A Squid-del tvaló integrációja
igen egyszerű, a Squid konfgurációját a kötvetkező sorral kell kiegészíteni:
redirect_program /usr/sbin/squidGuard -c /etc/squid3/squidGuard.conf

Majd a Squid újraindítása után használatba tvehetjük:
sudo service squid restart

Az /etc/squid3/squidGuard.conf fájlban beállíthatunk mások által defniált adatbázisokat, kategóriákat is létrehozhatunk:
dbhome /usr/local/squidGuard/db
logdir /usr/local/squidGuard/log
dest gambling {
log
domainlist
urllist
}

gambling
gambling/domains
gambling/urls

dest warez {
log
domainlist
urllist
}

warez
warez/domains
warez/urls

acl {
default {
pass !gambling !warez all
redirect 302:http://gnu.hu
}
}

Így ha a példában szereplő gambling/domains, gambling/urls, és warez/domains és warez/urls fájlok
megfellelően ki tvannak tölttve tartomány- tvagy számítógépnetvekkel, illettve URL-ekkel, akkor pl. a
szerencsejátékos és a warezoldalak egy jelentős részét tudjuk blokkolni, tvagy átirányítani akár
egy meglétvő külső akár egy saját hálózatban létvő belső weboldalra, amely természetesen lehet
egy fgyelmeztetés is.

Sarg214
Ez az igen hasznos alkalmazás kiegészíti a Squid naplózási képességeit. Természetesen a proxy
szertver naplóállománya igen részletes, így nagy felhasználói szám mellet még a gyakorlot napló1212. http://www.squidguard.org/about.html
1213. http://www.squidguard.org/about.html
1214. http://sarg.sourceforge.net/
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elemző számára is tökéletesen átláthatatlan. A Sarg ebben nyújt segítséget, mitvel grafkusan elemzi számunkra a felhasználók szokásait. Használata és telepítése egyszerű, felépítése és konfgurációs állománya nagyon hasonlít a Webalizerhez215. Praktikusan éjszaka lefut, és az aznapi
tetvékenységet grafkonok és táblázatok segítségétvel elhelyezi egy kiértékelés könytvtárban, amelyet aztán akár weblapszerűen (webszertver szükséges) tvagy lokálisan (a tartalmat saját gépre
átmásoltva, pl időzítet scp, stb) egy böngészőből kiértékelhetünk különböző rendezési eltvek alapján. Nagyon könnyű összegezni tvele a legnagyobb letöltőt, illettve mérni tvele az esetleges nem tiltot, de nem ajánlot tartalmakon eltöltöt időt. Éppen ezért komoly tvisszaélésekre is lehet
használni, hiszen a felhasználók teljes napi/heti/hatvi weben töltöt naplóját könnyen értelmezhetően mutatja. Tehát kezeljünk szenzitítv adatként, és mindenképpen tvédjük/tároljuk megfelelően a
kiértékelt adatokat.

1215. http://en.wikipedia.org/wiki/Webalizer
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Ha már eljutotunk oda, hogy az SSH alagút és az egyéb megoldások nem kínálnak kellő komfortot, tvagy nem jól központosíthatóak, tvagy egész egyszerűen csak nem mindenki számára jelentenek könnyen kezelhető megoldást, akkor érdemes megfontolni egy olyan megoldást, amikor a
teljes hálózati kommunikáció egy titkosítot magánhálózat kiépítésétvel jár együt. A VPN nem
csak akkor jelent megoldást, amikor két céges alhálózatot akarunk összekapcsolni, bár tvalójában
erre tertvezték. Akkor is kitválóan használható, ha az othoni gépünkkel akarunk rákapcsolódni
egy céges hálózatra, illettve bizonyos esetben szertver és szertver közöti kommunikációra is használható, de arra talán nem a legideálisabb megoldás. A fő előnye, hogy az alhálózatokat típusától
függően erős titkosítással biztosítja, tvalamint minden, az adot kapcsolaton átmenő forgalom az
átjáró beállításainak függtvényében a titkosítot közegben utazik. A manapság használatos VPN
kliensek olyan egyszerűen kezelhetőek, hogy egy átlagos tudású felhasználónak sem okoz gondot
a kezelése, természetesen ha megfelelően automatizálta a rendszergazda a felépülési folyamatot.
Segítségétvel nem csak a szertvereinket érhetjük el, hanem az irodában létvő bekapcsoltva hagyot
klienseket is (például egy tátvoli asztal szoftver segítségétvel). VPN megoldásokból számtalan létezik, mint ahogyan a VPN-protokoll használata alapján is sokrétűek (PPP, PPTP, L2TP, IPsec) 216. A
leginkább elterjedt és széles körben használt az OpenVPN217, amely széleskörű dokumentációtval218
rendelkezik. Az Ubuntu kliensek beépítet lehetőséggel rendelkeznek a NetworkManager programon keresztül a gyakorlatilag pár katintásos VPN kapcsolat kiépítésére. A VPN technológiára is
értvényes az SSH-nál már bemutatot biztonsági irányeltvek alkalmazása, azaz a lehetőségek tárházából használjuk ki a lehető legtöbb azonosítási, hitelesítési eljárást és módot annak érdekében,
hogy biztosak lehessünk benne, csak az jut be a hálózatunkba, akit mi be is akartunk engedni. Ha
az a cél, hogy néhány felhasználó számára biztosítsuk OpenVPN-nel a tátvoli elérést, akkor a kötvetkező lépésekre lesz szükségünk.

OpenVPN
Szertver oldalon telepítsük az OpenVPN csomagot, és hozzuk létre a fő konfgurációs fájlt, netve
tipikusan /etc/opentvpn.conf, de például Ubuntu 12.04 LTS alat /etc/opentvpn/szertvernetve.conf. A
lenti konfgurációban az alapértelmezet UDP helyet TCP-t használunk. (Nincs rá általános szabály, hogy TCP, tvagy UDP a jó. Az OpenVPN dokumentációja az alapértelmezet UDP-t jatvasolja,
tviszont elég sok tűzfalon könnyebb átengedtetni egy titkosítot IMAP-nak álcázot kapcsolatot 219,
mint mindenféle szedet-tvedet UDP-csomagokat. Ráadásul a tűzfalszoftverek jelentős része az
SSL miat nem nagyon tudja megkülönböztetni a tvalódi IMAPS forgalmat, az annak álcázot
OpenVPN forgalmától.) Az egyes klienseket tanúsíttvány segítségétvel azonosítjuk. A klienseknek 1
hétig értvényes dinamikus címeket osztunk ki a 172.22.2.0/24-es tartományból. Lehetőség tvan az
egyes klienseket ideiglenesen kitiltani a VPN-ből. Ehhez a Client-Confg-Dir könytvtárban létre
1216. htp://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_pritvate_network
1217. htp://opentvpn.net/
1218. htp://opentvpn.net/index.php/open-source/otvertview.html
1219. Ebben a példában egy működő gyakorlatot mutatunk, tviszont a helyi biztonsági házirendbe ütközhet, és az azért
felelős társaság akár támadásnak is tekintheti. Erről mindenképpen bizonyosodjunk meg, mielőt így állítanánk
be. Az OpenVPN-hez a szabtványosítot szertverport az 1194-es, kétségek esetén próbálkozzunk inkább azzal
(persze mind a szertver, mind a kliens oldalon azonos módon kell beállítani).
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kell hozni a kliens tanúsíttványában szereplő nétvtvel megegyező netvű egyedi konfgurációs fájlt,
amely fájlba a „disable” sort beírtva, a tiltás értvényre jut. Ha tvalamely klienst tvéglegesen ki kell
tiltani, akkor jatvasolt a disable helyet a tanúsíttvány tvisszatvonásátval megoldani a dolgot.

A konfigfájlban megadandó paraméterek
Egy un. TUN eszközt használunk a kommunikációra, amikor a VPN szoftver elindul, akkor egy
tunX netvű hálózati interfész jelenik meg.
dev tun

A fent említeteknek megfelelően, titkosítot IMAP protokollnak álcázzuk magunkat – ezért a
TCP beállítás, és ezért kommunikálunk a 993-as porton keresztül
proto tcp
port 993

A szertver ebből a címtartományból osztja a címeket a klienseknek.
server 172.22.2.0 255.255.255.0

Ezek a hitelesítés használatához szükséges fájlokat adják meg.
A Root-CA:
ca /etc/openvpn/szerverneve/keys/ca.crt

A szertver tanúsíttványa:
cert

/etc/openvpn/szerverneve/keys/kompkp1.crt

A szertver tanúsíttványához tartozó kulcs:
key

/etc/openvpn/szerverneve/keys/kompkp1.key

A szertvernek szükséges Dife-Hellmann paramétereket tartalmazó fájl:
dh /etc/openvpn/szerverneve/keys/dh2048.pem

Időnként szükség lehet az egyes kliensek számára egyedi paramétereket meghatározni – tvagy
mint fentebb már tvolt róla szó, ideiglenes tiltáshoz is nagyon kényelmes, ha minden kliensnek tvan
saját konfg fájlja. Amennyiben egy kliens csatlakozik, akkor a tanúsíttványa CN (CommonName)
mezőjében szereplő netvű fájlt tveszi fgyelembe az OpenVPN szertver, ha ilyen netvű fájl nincs, akkor a DEFAULT netvű fájlt – és mindezeket a CCD paraméterben meghatározot könytvtárban keresi a szertver.
client-config-dir /etc/openvpn/szerverneve/ccd

It tárolja a szertver, hogy egyes klienseknek milyen IP-címet osztot ki, és az utolsó bejelentkezés után mennyi ideig tárolja ezt az információt. Ha több idő telik el, a bejegyzés törlődik, ily módon már nem biztos, hogy a kliens ugyanazt a címet kapja megint.
ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/szerverneve/client_ips.txt 604800

Bizonyos esetekben SIGUSR1 megszakítás generálódik, de nem szeretnénk, ha ezek a megszakítások különböző paraméterek módosulását eredményeznék.
persist-tun
persist-key
persist-local-ip
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persist-remote-ip

A működési állapotra tvonatkozó információk ebbe a fájlba kerüljenek:
status /var/log/openvpn-status.log

A naplózás szintjének és helyének meghatározása:
verb 3
log-append

/var/log/openvpn.log

Megpróbáljuk fenntartani a hálózati kapcsolatot akkor is, ha nincs tvalódi adatforgalom az egyes
kliensek irányában. Ez azért lehet érdekes, mert sok tűzfal bizonyos időtartam után, ha nincs forgalom egyszerűen lebontja a kapcsolatot.
keepalive 60 300

Ezzel a paraméterrel biztosítjuk, hogy a kliensek egymást is elérhetik, nem csak a szertvert.
Nyiltván, ha szeparálni kell őket, ez az opció nem szükséges.
client-to-client

A paraméterek nélküli tömörítési opció azért jó, mert ebben az esetben akár kliensenként lehet
kapcsolgatni, hogy legyen-e forgalomtömörítés. Általában érdemes bekapcsolni, de talán egy fokkal jobb, ha ezt a kliensek DEFAULT, illettve kliens-specifkus fájljában tudjuk testre szabni, nem
pedig globálisan engedélyezzük tvagy tiltjuk.
comp-lzo

A teljes VPN használatához ezen kítvül szükséges a fent hitvatkozot tanúsíttványok (és a kliensek
tanúsíttványai) létrehozása. Ehhez a ma már szinte minden terjesztésben alapértelmezeten elérhető OpenSSL csomag szintén openssl netvű parancsát kellene köztvetlenül használni, de használható
helyete néhány könnyebben kezelhető segédprogram. Az OpenVPN terjesztés részeként elérhető
az un. easy-rsa netvű parancssoros eszköz, de aki jobb szereti a grafkus eszközöket, az használhatja a Gnomint220 netvű grafkus eszközt is, amely sok disztribúcióban szintén bináris csomagként
elérhető, kényelmesen használható segédprogram.

Easy-rsa
Nézzük az easy-rsa-t. Először keressük meg, és lehetőleg másoljuk át a feltelepítet könytvtárstruktúrát egy kényelmesebben kezelhető (és ráadásul frissítésektől nem bántot) helyre, mondjuk
a saját könytvtárunkba. Például Ubuntu-12.04 LTS alat a kötvetkező paranccsal:
cp -r

/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa $HOME/

Noha Ubuntun elérhető a régebbi 1.0-s tverziójú easy-rsa is, jatvasolt az újabb tverziót használni.
Ehhez lépjünk a másolat könytvtárba, és annak 2.0 netvű alkönytvtárába:
cd ~/easy-rsa/2.0

Legelső lépésként az it található vars netvű fájlt kell megszerkeszteni, és a különböző tanúsíttványokhoz szükséges információkat beállítani. Ehhez át kell írni a fájl tvégén található export KEY_
kezdetű sorokat, hasonlóan az it találhatóhoz:
export KEY_COUNTRY="HU"
export KEY_PROVINCE="Pest megye"
1220. htp://gnomint.sourceforge.net/
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export
export
export
export
export
export
export
export

KEY_CITY="Budapest"
KEY_ORG="Szervezet Neve Ha Tartalmaz Szóközt Kötelező Az Idézőjel"
KEY_EMAIL="hivatalos.emailcim@mail.example.hu"
KEY_CN=openvpn-server
KEY_NAME=vpn.example.hu
KEY_OU="szervezeti egység"
PKCS11_MODULE_PATH=changeme
PKCS11_PIN=1234

Ha a fájl ki tvan tölttve, kezdhetjük. A legelső lépés, hogy az aktuális shellbe beoltvastatjuk a szükséges beállításokat a kötvetkező, elég furcsa paranccsal:
. ./vars

A parancs netve „.” (azaz pont), paramétere pedig ./vars (pont-per-tvars). Ezek után első lépésként
futassuk le a kötvetkező parancsot. Vigyázat, ezt a későbbiekben csak abban az esetben szabad
használni, ha teljesen tiszta lappal szeretnénk kezdeni, minden korábban esetleg létrehozot kulcsot, tanúsíttványt, egyebet töröl. Még egyszer: ezt a parancsot csak most kell futatni, a későbbiek során már nem:
./clean-all

Miután (az egyébként tiszta) környezetünket kitakarítotuk, jöhet a munka hasznosabb része.
Előállítjuk az un. root-CA-t. A parancs futása során kérdezget tőlünk, alapértelmezetként mindenhol megfelel az alapértelmezet tválasz (amiket a tvars fájlban kitöltöt adatokból állít elő):
./build.ca

Ha ezzel készen tvagyunk, állítsuk elő a szertverünk saját tanúsíttványát. Amikor jelszót kér tőlünk a rendszer, ot is elegendő az Enter, ellenben ezt kötvetően kétszer is egyértelműen IGEN tválaszt („y”) kell adni: előbb a tanúsíttvány aláírásakor („Sign the certifcate”), majd pedig a
tanúsíttvány elfogadtatásakor („1 out of 1 certifate requests certifed, commit”) megjelenítet üzenetnél.
./build-key-server server

Ha ez is megtvan, gyárthatjuk a kliensek által használandó tanúsíttványokat:
./build-key egyik-kliens
./build-key masik-kliens

Amikor a tanúsíttványok már megtvannak, még egy legenerálandó adat tvan hátra. A szertver számára szükséges un. Dife-Hellman paraméterek előállítása. Ehhez szintén adot egy segédprogram:
./build-dh

Végeredményként előálltak a kötvetkező fontos fájlok, eltvben a keys netvű alkönytvtárban:
A szertver számára szükségesek: dh*.pem (a fájl netve atól függ, hogy a vars fájlban mekkorára
állítotuk a KEY_SIZE értékét – ezt az alapértelmezet 1024-ről jatvasolt megnötvelni, legalább
2048-ra), a sertver.crt és sertver.key fájlok. Minden egyes kliens számára szükséges a kliensnetve.crt
és kliensnetve.key fájlok. Végül mind a szertver, mind a kliensek számára szükséges a ca.crt. (Valamint a tanúsíttványokat létrehozó – az eddigi példában a szertver – számára a ca.key is.) A *.key
fájlokat erősen tvédeni kell, a klienseknek a sajátjukat jatvasolt tvalamilyen tvédet adatcsatornán eljutatni (esetleg megfelelően titkosítot – például GPG221 – e-mailben). Miután mindent legenerál1221. Részletes GPG ismeretekért oltvassa el GPG-fejezetünket.
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tunk, a ca.crt, sertver.crt, sertver.key és dh*.crt fájlokat helyezzük el ot, ahol a fenti opentvpn-konfgurációs fájl szerint hitvatkozunk rájuk. A szertver beállításátval tvégeztünk, tulajdonképp a szertver
elindítása és a kliensek bekonfgurálása tvan hátra.

Kliensek beállítása
A kliensekhez jutassuk el a ca.crt fájlt, és a hozzájuk tartozó client.crt és client.key fájlokat,
majd pedig a kliens számára tvagy létrehozunk egy szötveges konfgurációs fájlt, amit majd az importál222, tvagy rábízhatjuk magukra a felhasználókra is, hogy a kítvánt adatokat adják meg kézzel.
Egy tipikus kliens oldali konfguráció, it már csak a fentiekben nem tárgyalt paraméterek magyarázatátval:
Ezeket a paramétereket a szertverrel összhangban kell beállítani:
dev tun
proto tcp

Ez a paraméter azt jelenti, hogy a kapcsolatban mi kliensként tveszünk részt, TLS-t fogunk
használni, és induláskor elkérjük a szertvertől a ránk tvonatkozó paramétereket.
client

Ehhez a szertverhez kapcsolódunk, a megadot porton.
remote 1.2.3.4 993

Véletlenszerű portot használunk a szertverrel tvaló kommunikációhoz. Bizonyos tűzfalbeállítások
esetén okozhat problémát, és helyete a tűzfal adminisztrátorátval egyeztetet portot kell megadni
(a port tvagy lport paraméterek segítségétvel).
nobind

A kötvetkező paraméter egyfajta plusz biztonságot nyújt, a klienseink csak olyan OpenVPN-szertverhez fognak csatlakozni, amelynek a tanúsíttványa szertver típusú. (Ehhez a szertver tanúsíttványát megfelelő módon kellet generálni – szerencsére mi ezt tetük.) Nyiltván a tanúsíttványok
használata eletve nötveli a biztonságot, de ahogy fent már elhangzot : használjunk ki minél több
biztonságot nötvelő lehetőséget, ha az nem megy a használhatóság rotvására.
ns-cert-type server

Ezek pedig már ismerősek korábbról.
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert kliens1.crt
key kliens1.key
comp-lzo
verb 3

Fenti beállítások szerint a szertver az 1.2.3.4 IP-című gép 993-as portján érhető el. Az azonosításhoz ahogy korábban már elhangzot, tanúsíttványt használunk, ez a kliens1.crt fájlban található. A
fenti VPN kliens konfguráció állományba mentése után ( *.ovpn kiterjesztéssel) célszerű egy
könytvtárba helyezni a kulcsokkal (crt és key fájlok), majd Ubuntu Desktop rendszer esetén az
1222. Természetesen kliens konfgot nem kell létrehozni abban az esetben, ha a felhasználók nem csak egy tviszonylag
egyszerűbb importálást, hanem egy bonyolultabb, pár paraméter kitöltését igénylő műtveletet is képesek
eltvégezni a NetworkManager-ben.
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.ovpn állományt megadni a NetworkManager alkalmazás VPN kiegészítőjének. Előte azonban

Ubuntu alat szükséges az NM OpenVPN kiegészítésének a telepítése a kötvetkezőképpen:
sudo apt-get install network-manager-openvpn

Ezek után a NetworkManager már felismeri az optvn állományt, amit egyszerűen az importálás
menüpontban tudunk feloltvastatni tvele:

Ha szeretnénk, hogy a VPN elindítása utána, a default route-ot a VPN csak kiegészítse, és ne állítsa át a VPN irányába teljesen, akkor a kötvetkező kapcsolót alkalmazzuk:

Tehát, ha az „A kapcsolat használata csak a hálózatán létvő erőforrásokhoz” pipát használtuk,
egyszerre fog működni a publikus internet felé a routing és a VPN felé is. Persze sok esetben pont
az a cél, hogy ha a VPN tvan életben, akkor a publikus internet felé a felhasználó ne tudjon forgalmazni, ebben az esetben célszerű ezt a kapcsolót alapállapoton – azaz kikapcsoltva – hagyni.

IPsec223
Az IPsec a nagytvállalatok és céges rendszerek elengedhetetlen kelléke, az IP protokollra épül két
másik protokollból. Az egyik az Encapsulated Security Payload (ESP), amely a hasznos adatot csomagolja be szimmetrikus kriptográfai algoritmussal (Blowfsh, 3DES) így tvédtve meg az IP csomag
tartalmát az illetéktelenektől. A másik réteg az Authentication Header (AH), amely az IP csomagok fejlécének hamisítását teszi lehetetlenné egy ujjlenyomat segítségétvel.
1223. htp://hu.wikipedia.org/wiki/IPsec
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A nagy kérdés, hogy ha az IPsec az iparági standard, akkor miért nem azzal kezdődik a VPN fejezet, miért azt hagytuk a tvégére? A megtválaszolása egyszerű, az OpenVPN az elmúlt étvtizedben
hatalmas fejlődésen ment keresztül, együt fejlődöt a tűzfalakkal és a szolgáltatók szűrési mechanizmusa is egyszerűbben megkerülhető tvele, mint az IPsec esetében. Hogy egyértelmű legyen
mire gondolok, álljon it egy általános példa. A legtöbb tűzfal tvagy csak csomagszűrő tvagy ha
applikációs szintű, akkor sem tudja megkülönböztetni a 443, 993, 995-ös porton üzemelő SSL alapú letvelezéshez megnyitot portok forgalmát az ezekre a portokra felültetet OpenVPN-étől. Azaz
ha a 3G szolgáltatónk borsos áron akarja eladni nekünk az amúgy is komoly összegért megtvásárolt 3G adat mellé a pritvát hálózat szolgáltatást, és ezt úgy éri el, hogy tiltja a tipikus VPN protokoll portokat és esetleg csomagokat, akkor az OpenVPN-nel ezt egyszerűen ki tudjuk használni.
Mint az az előzőekben bemutatásra került, a konfgurációja is igen egyszerű, és a kliens oldali
megoldásai is tvannak már olyan széles körűek, mint az IPsec-kel megtvalósítot VPN esetében. Éppen ezért részletes konfgurációt nem közlünk, de ajánlunk pár nagyszerű HOWTO-t, amelyek
alapján ki lehet építeni egy VPN kapcsolatot az IPsec segítségétvel, ha ez a szoftver szükséges:
– Hitvatalos IPsec Howto224
– Ubuntu LTS+IPsec225
– Ubuntu kliens226
Ma már jellemzően azok tválasztják az IPsec megoldást, akiknek pl Cisco tvagy Windows szertverrel kialakítot hálózathoz kell csatlakozni, tvagy ezeket az eszközöket kell kliens módban elérni,
bár erről hitvatalos statisztika nincs, azonban a fórumok és a keresőmotorok találatai szerint ez a
jellemző.

1224. htp://www.ipsec-howto.org/
1225. https://help.ubuntu.com/community/IPSecHowTo
1226. https://www.witopia.net/support/setting-up-and-using-your-vpn/ubuntu-linux-ipsec-setup/
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Hasznos információk az LDAP-ról
Az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) egy egyszerű, hierarchikus adatbázis elérését
lehetőtvé tetvő protokoll. Nagymértékben az X.500 DAP protokollján alapul, mely túlzot bonyolultsága miat nem igazán terjedt el.
Az LDAP egy olyan adatbázis, melyben nagyon gyorsan lehet keresni, rendkítvül rugalmas hitelesítő és hozzáférés szabályzó rendszere miat nagyon népszerű a címtár és a központi hitelesítés
(authentication) és feljogosítás (authorization) területén. Az adatbázisok felépítése miat tviszonylag egyszerű elosztot adatbázisokat kialakítani. A jelenleg elérhető szertver szoftverek általában
támogatják a replikációt (több szertver-másolat automatikus fenntartását) master-slatves, tükör,
több master tvagy tvegyes megoldásban is, ezért magas rendelkezésre állású rendszerek építésére
kitválóan alkalmas.
Maga a protokoll meglehetősen egyszerű ezért a fejlesztők előszeretetel használják. Megfelelő
mélységű megértéséhez először meg kell ismerni néhány alapfogalmat, melyeknek a későbbiekben alaptvető jelentősége lesz.
objektum

Az LDAP-ban az adatokat objektumokban tároljuk. Minden objektumnek tvan legalább egy típusa, melyet it osztálynak netveznek. Ha például egy felhasználói objektumot akarok létrehozni, annak az osztálya a "Person" lesz. Egy objektumnak több
osztálya is lehet, ekkor az összes osztály lehetséges atribútumai adhatók meg értékként.
osztály
Az ~ leírja, hogy az adot tárolandó adatok milyen adatagokból -it úgy hítvják,
hogy atribútum- állnak. Az osztály atribútumai lehetnek kötelezőek, ezek megadása nélkül egy objektumot nem lehet feltvenni az LDAP adatbázisba.
atribútum
Az ~ alaptvetően egy nétv-típus pár, ezekbe lehet az objektumok adatai pakolni. Az ~
tulajdonsága, hogy egyetlen tvagy több értéket is tartalmazhat. Egy "mail" netvű atribútum esetében például ésszerű, hogy több értéke is lehessen, hisz egy személynek több e-mail címe is lehet.
hierarchikus Az általánosan elterjedt relációs adatbázisokkal szemben a hierarchikus adatbázisok
adatbázis
nem táblákban tárolják az adatokat, hanem fa szerkezetekben, melyeknek az elágazásai (konténerei) és a letvelei is objektumok. Közismert hierarchikus adatbázis a
személyi számítógépek fájlrendszere. Ehhez képest az LDAP-nál minden típusú objektum lehet konténer és letvél egyaránt.
RDN
Az RDN (Relatitve Distinguised Name) egy objektum egyedi netve. Minden RDN egy
atribútum nétvből, egyenlőség jelből és egy értékből áll. Egy felhasználó objektumának az RDN-je például lehet "mail=atya@fsf.hu". Az objektumok RDN-jébe olyan
atribútumot kell tválasztani, mely nem okozhat ütközést. A gyakran tválasztot CN
(Common Name) nem szerencsés, hiszen a személyek természetes netve nem egyedi.
DN
A DN (Distinguised Name) egy objektum teljes elérési útal meghatározot egyedi
azonosítója. Ez RDN-ek tvesszőtvel eltválasztot sorozata, ahol jobbról balra minden
szinten a tartalmazó konténer RDN-je található, az utolsó elem pedig az objektum
RND-je. Íme egy minta: mail=atya@fsf.hu,OU=admins,O=FSF.hu Ebben az esetben
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a fa alsó szintén az O=FSF.hu szertvezetet jelképező objektum tvan, felete az OU=admins a szertvezeti egység, abban pedig egy felhasználó adatait tartalmazó objektum.
sufx
Az aktuális LDAP fa legalsó elágazásának DN-je, ezek alati objektumokat nem tárolja az LDAP. A sufx lehet több RDN-ből álló, például ha egy szertveren csak egy
szertvezeti egység adatait tárolja a rendszer. Tehát értvényes sufx lehet: OU=admins,O=FSF.hu
userPassword Minden LDAP objektumnak lehet egy ~ atribútuma. Ez egy különleges, kiemelt jeatribútum
lentéssel bíró érték. Ha tvalaki az LDAP szertverhez kapcsolódik, akkor az ebben tárolt értéket (mely lehet titkosítás nélküli szötveges is, de általában jelszó hash) használja a rendszer a felhasználók hitelesítésére.
bind
Az LDAP adatbázis esetén nem a relációs adatbázisoknál megszokot belépést
használjuk, hanem bind-olunk az LDAP-hoz. Ez lehet anonymous bind, akkor nem
kell jelszótval tvagy más módon hitelesíteni magunkat. Ha nem elegendő az anonymous jogosultság, akkor egy objektumhoz bind-olunk. Ekkor a klasszikus szóhasználatal a "felhasználó nétv" egy objektum DN-je lesz, a megadot jelszót pedig egyszerű esetben az adot objektum userPassword mezőjében tárolt értékkel ellenőrzi
le az LDAP szertver.
struktúra
Az LDAP-ban tárolt adatok térképét netvezzük az LDAP struktúrájának. It tehát le
tvan írtva, hogy a sufx alat milyen konténerek találhatók, azok mire szolgálnak, milyen konténerek tvagy objektumok találhatók bennük. Szerencsés egy-egy konténerben azonos típusú objektumokat elhelyezni (bár erre semmi nem kötelez). A struktúra leírása tartalmazza a konténerek és a tartalmazot objektumok osztályait is. Ha
azok nem szabtványos osztályok, akkor azt is le kell írni, hogy hogyan épülnek fel.
séma
Az LDAP szertverek a szabtványos és az egyéni atribútumok és osztályok leírását is
az LDAP sémában tartják. Innen lehet megnézni, hogy egy-egy osztály milyen lehetséges atribútumokat tartalmazhat, illettve it lehet saját célra speciális atribútumokat és osztályokat defniálni.
OID
Az OID (Objektum ID) egy egyedi azonosító, mely minden atribútumnak és osztálynak kötelező tulajdonsága. Egy példa OID: 2.5.6.7 Ez a szertvezeti dolgozó osztályának (organizationalPerson) a szabtvány azonosítója.

Az OpenLDAP szerver
Számos szabad szoftver LDAP szertver elérhető. Ezek közül kiemelkedik múltjátval, fejlesztői hozzáértésétvel (számos szabtványt ők írtak), jó dokumentáltságátval, nagy méretű közösségétvel az
OpenLDAP.

Telepítése
Az OpenLDAP szertver telepítéséhez Ubuntu 12.04 LTS szertven a slapd csomagot tegyük fel. A
későbbiekben nagyon hasznos kiegészítő lesz az egyik LDAP parancssoros eszközkészlet, ez az
ldap-utils csomagban található. Tehát:
$ sudo apt-get install slapd ldap-utils

A telepítés közben a rendszer megkérdezi az LDAP adminisztrátor jelszatvát. Ezt nagy körültekintéssel tválasszuk meg, nem jatvasoljuk a "test" jelszót, hisz a szertver telepítés után azonnal elérhetőtvé tválik. Ezt a kötvetkező paranccsal ellenőrizhetjük le:
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$ sudo netstat -tnlp | grep ':389'
tcp
0
0 0.0.0.0:389
tcp6
0
0 :::389

0.0.0.0:*
:::*

LISTEN
LISTEN

2388/slapd
2388/slapd

Amint az látszik, az OpenLDAP IPtv4 és IPtv6 protokollt is használ, az alapértelmezet TCP portja
a 389. Ha a tvédetebb LDAPS protokollt használjuk, akkor annak szabtványos portja a TCP/636.

Az LDIF fájlformátum
Az LDIF az LDAP adatok egyszerű szötveges áttviteli formátuma. Formálisan az RFC 2849-ben
tvan leírtva. It most egy rötvid összefoglaló kötvetkezik. Egy rötvid LDIF így néz ki:
dn: cn=operators,ou=pam_group_db,ou=Accounting,ou=IT_Systems,o=Funoveszto
objectclass: top
objectclass: posixGroup
cn: operators
gidnumber: 20003
memberuid: kovacsg
memberuid: ...
dn: cn=kovacsg,ou=Unix_groups,o=Funoveszto
objectclass: top
objectclass: posixGroup
cn: operators
gidnumber: 10001
memberuid: kovacsg
dn: uid=kovacsg,ou=pam_user_db,ou=Accounting,ou=IT_Systems,o=Funoveszto
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: posixAccount
objectclass: shadowAccount
objectclass: inetOrgPerson
cn:: S292w6FjcyBHw6Fib3IK
gecos: kovacsi
uidnumber: 10001
gidnumber: 10001
homedirectory: /home/kovacsg
loginshell: /bin/bash
mail: kovacs.gabor@funoveszto.hu
shadowexpire: -1
shadowflag: 0
shadowinactive: -1
shadowlastchange: 10877
shadowmax: 999999
shadowmin: 0
shadowwarning: 7
sn:: S292w6Fjcwo=
uid: kovacsg
userPassword: {SSHA}FArIZeiW4NCN09Xx/lSGgEw/0LKrQo4n
usercertificate;binary:: SGEgZXp0IGRla8OzZG9sdGFkLCBha2tvciBqw7MgYXJjIGxlaGV0
c3ouIEV6dCBheiDDvHplbmV0ZXQgYXR5YSBoYWd5dGEKMjAxMy0xMS0wOC3DoW4uIERvYmogZWd5
IG3DqWx0LCBob2d5IMO2csO8bGplaywgdm9sdCBpbHllbiBib2xvbmQgOkQKSWRlOiBtYXRvLnBl
dGVyQGdtYWlsLmNvbQpIYSBlenQgZGVrw7Nkb2x0YWQsIGFra29yIGrDsyBhcmMgbGVoZXRzei4g
RXp0IGF6IMO8emVuZXRldCBhdHlhIGhhZ3l0YQoyMDEzLTExLTA4LcOhbi4gRG9iaiBlZ3kgbcOp
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bHQsIGhvZ3kgw7Zyw7xsamVr
...

Minden LDAP objektum egy üres sorokkal határolt összefüggő rész, mely megnetvezés érték párokból áll. Az első sor kötelezően az objektum DN-je. Ez után tetszőleges sorrendben annak atribútum-érték párjai. Az objektum típusát meghatározó osztály meghatározások azonos módon
kerülnek be, mint az általános értékek, a netvük "objectclass".
Az LDIF fájlban minden nem ASCII karaktert base64 kódolni kell. Ha kézzel kell ilyesmit csinálnunk, akkor használhatjuk a coreutils csomag base64 parancsát, mely alapértelmezeten bekódol (encode), -d paraméterrel tvisszakódol (decode). Ilyen baes64 sztring látható Kotvács Gábor
felhasználói objektumának a cn, sn és usercertifcate mezőjénél. Ezek közül az utolsó nem egyszerűen utf8 karaktereket tartalmaz (mely egyébként általában az LDAP belső sztring formátuma, így
az ékezetekkel nem kell szentvedni), hanem egy bináris adat. Ezért tvan megjelöltve a ";binary" jelzéssel. Amint az látszik, a base64 kódolt adatoknál a megnetvezés után kető darab ketőspont tvan.
Az LDAP adatbázist tvagy annak tvalamilyen szűrt részét könnyedén el tudjuk menteni LDIF fájlba az ldapsearch parancs tvagy tvalamilyen LDAP GUI segítségétvel. A legtöbb GUI képes adatok
tvisszatöltésére is. Erre szintén használhatók a slapd tvagy az ldap-utils csomag parancsai, melyet a
későbbiekben tárgyalunk.
Az LDIF formátum nem csak az adatok tárolására képes, hanem módosításokat is le lehet írni
benne. Ekkor a DN után egy módosítás típus és a módosítás leírása kerül be. Ha a módosítás típusa tváltoztatás, akkor több tváltoztatás is bekerülhet, mindegyiket egy mínuszjel zárja. Így néz ki
egy összetet LDAP módosítás LDIF-ben:
dn: uid=kovacsg,ou=pam_user_db,ou=Accounting,ou=IT_Systems,o=Funoveszto
changetype: add
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: posixAccount
objectclass: inetOrgPerson
cn:: S292w6FjcyBHw6Fib3IK
gecos: kovacsi
uidnumber: 10001
gidnumber: 10001
homedirectory: /home/kovacsg
loginshell: /bin/bash
sn:: S292w6Fjcwo=
uid: kovacsg
dn: uid=kovacsg,ou=pam_user_db,ou=Accounting,ou=IT_Systems,o=Funoveszto
changetype: modify
add: mail
mail: kovacs.gabor@funoveszto.hu
mail: kovacsg@funoveszto.hu
delete: mail
mail: kovacs.gabor@funoveszto.hu
replace: mail
mail: kovacs.gabor@funoveszto.hu
mail: kovacsg@funoveszto.hu
mail: kovacsgabi@funoveszto.hu
-
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delete: mail
dn: uid=kovacsg,ou=pam_user_db,ou=Accounting,ou=IT_Systems,o=Funoveszto
changetype: remove

A fenti példában először hozzáadunk egy objektumot, majd módosítjuk azt a kötvetkezőképpen.
Hozzáadunk két e-mail címet, töröljük az egyiket, majd lecseréljük az aktuális állapotot három új
e-mail címre, tvégül töröljük az összes e-mail címet, melyet a mail mezőben tárol az LDAP. Ez után
a kötvetkező LDIF módosítás az előzőleg feltvet objektum törlése. Ezeket a módosításokat LDAP
protokollon keresztül tudjuk a szertveren eltvégezni az ldap-utils csomag ldapmodify parancsának
segítéségétvel.

Alacsony szintű műveletek az adatbázissal
Feltöltés LDIF-ből

Miután az OpenLDAP beállításait eltvégeztük, eltvégezhetjük az adatbázis feltöltését a kezdőadatokkal. Ha azok a rendelkezésünkre állnak LDIF formátumban. Erre haszálható az OpenLDAP slapadd parancsa. Ez köztvetlenül írja a szertver adatfájljait, így értelemszerűen leállítot állapotban,
általában üres adatbázis feltöltésére használjuk. Több tízezer objektum kezdő feltöltésénél érdemes
az OpenLDAP adatbázisát (/tvar/lib/ldap) áthelyezni egy erre a célra létrehozot, megfelelő méretű
tmpfs alá, mert így radikálisan felgyorsul az egyébként elég lassú műtvelet.
Kiírás LDIF formátumba

Az OpenLDAP adatbázisát kétféleképpen lehet elmenteni LDIF formátumba.
Akár másik fajta szertveren is használható adatátadásra kész állapotban lementhető LDIF fájl formátumban az ldapsearch segítéségétvel. Ha ezt helyi gépen használjuk, megfelelően feljogosítot
felhasználótval, akkor az összes adatot nagyon gyorsan kiírja fájlba. Mitvel azonban ez LDAP protokoll-t használ és a szertver működő állapotát kérdezi le, így – ha az adatok közt összefüggések
tvannak, és épp egy nagyobb írás közben mentjük le az adatbázist, akkor inkonzisztens lehet az
eredmény. Mégis nagy előnye, hogy az eredmény szertver típus független, és nem kell hozzá leállás. Ekkor azonban nem minden speciális információ kerül bele az LDIF-be, ami az OpenLDAP
szertveren tárolódik.
Fájl szintű mentés, helyreállítás

Ha a konfgurációs állományban átállítotuk a szertver adatbázisának helyét (kezdőnek nem jatvasolt), akkor gond lehet a MAC tvédelmi rendszerek beállításai miat (Apparmor, SELinux stb.,
disztribúció függő). Ha egy adatbázisunk tvan (ez a tipikus), akkor jobban járunk, ha azt az alapértelmezet helyen hagyjuk.
Ubuntu 12.04 LTS alat az OpenLDAP adatbázis alapértelmezeten a /tvar/lib/ldap könytvtárban
található. Ha ezt az LDAP szertver leállítot állapotában teljes egészében elmentjük, akkor később
ezt az állapotot könnyedén tvissza tudjuk majd állítani. Akár egy másik szertveren is (például a replikáknál lehet ez a kezdő adatfeltöltési módszer, és akkor nem kell nekik órákig húzgálni a sok tízezer objektumot a hálózaton át…). Egy teljes leállítás, cp -ra majd újraindítás néhány tízezer
objektumig másodpercek alat eltvégezhető, ha nincs semmi olyan kritikus rendszer, melynek folyamatosan szüksége tvan az LDAP-ból adatokra, akkor ezt naponta, hajnalban gond nélkül el lehet tvégezni.
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A félév teljesítésének, értékelésének szempontjai
A félév során az egyes órai, illetve otthoni feladatok pontozásra kerülnek, amelyek meghatározott arányban számítanak bele a félév végső
eredményébe. Az egyes teljesítéstípusokhoz rendelt súlyok a következők:
zárthelyi dolgozatok: 30+30 pont
otthoni tesztek, felkészülés: 15 pont
órai munka: 10 pont
egyéni otthoni (extra) feladatok: 15 pont
A fenti részteljesítések alapján számított összpontszám az alábbiak szerint kerül értékelésre:
elégtelen < 55 pont
55 pont <= elégséges < 65 pont
65 pont <= közepes < 75 pont
75 pont <= jó < 85 pont
85 pont <= jeles
A félév során két zárthelyi dolgozaton egyenként 30-30 pont szerezhető. A zárthelyi dolgozatok a 6., illetve a 12. héten várhatók. A 6. héten
írt zárthelyi dolgozat része egy IP hálózatokkal kapcsolatos számolási feladat megoldása. Amennyiben ezt a feladatot nem sikerül hibátlanul
megoldani, az adott zárthelyi dolgozat értékelése 0 pont. A 13. héten az egyik zárthelyi dolgozat pótlására vagy javítására van lehetőség. A
vizsgaidőszak első hetében a két zárthelyi dolgozat teljes anyagából van lehetőség további egy alkalommal a jegyszerzésre. Az otthoni tesztekért,
az órára való felkészülésért, az órai munkáért, valamint az egyéni otthoni feladatok megoldásáért szerezhető pontok nem pótolhatók.
A várhatóan 5-10 egyéni otthoni (extra) feladat határidőre történő megoldásával 15 pont szerezhető meg. Azonban ha valaki minden feladatot
helyesen old meg a határidő lejárta előtt, az további extra 10 pontot kap! Ha egy adott feladatot senkinek sem sikerült megoldani, akkor a feladat
törlésre kerül, és helyette új feladat kerül kiírásra.
Elvárt továbbá a gyakorlatok látogatása, a megengedett hiányzások száma három (3). Indokolt esetben további egy hiányzásra van lehetőség, de
csak abban az esetben, ha ezt a kurzus oktatója előzetesen jóváhagyta. A megengedettnél több hiányzás esetében a félév nem teljesíthető!

Utolsó módosítás: 2020. February 7., Friday, 15:52
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Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pontok
Pont

1 kérdés

2021. June 4., Friday, 16:12
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:12
6 mp
0,00/5,00
0,00 a maximum 1,00 közül (0%)
Hányas osztályzatot kapnak az alábbi pontszámokat elérő hallgatók?

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

51 pont

Választás...

60 pont

Választás...

61 pont

Választás...

70 pont

Választás...

77 pont

Választás...

100 pont

Választás...

25 pont

Választás...

80 pont

Választás...

55 pont

Választás...

89 pont

Választás...

1 pont

Választás...

75 pont

Választás...

Válasza helytelen.

2 kérdés
Nincs rá válasz

Mennyi a megengedett (igazolt és igazolatlan együtt) hiányzások száma alapesetben?

1,00 pont
szerezhető

Hány további indokolt hiányzás elfogadására van lehetőség?
Hány hiányzással teljesíthető a kurzus?

3 kérdés





Nincs rá válasz

Maximálisan hány pont szerezhető a két zárthelyi dolgozattal összesen?

1,00 pont
szerezhető

Maximálisan hány pont szerezhető órai munkával?



Maximálisan hány pont szerezhető otthon végzett tevékenységgel?
Hány pont szerezhető a kurzuson összesen?









4 kérdés
Nincs rá válasz

Mi lesz a félév értékelése abban az esetben, ha valaki 95 pontot ért el, miközben 3 alkalommal igazoltan, 2 alkalommal
pedig igazolatlanul hiányzott?



1,00 pont
szerezhető

A határidő lejárta után pótolhatók-e az otthoni feladatok?



Van-e lehetőség a vizsgaidőszakban javítani?



5 kérdés

Milyen tevékenységekkel szerezhető pont a kurzus teljesítéséhez?

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. A témakörbe tartozó Wikipédia szócikkek szerkesztésével.
b. Bonyolultabb, egyéni extra feladatok otthoni megoldásával
c. Prezentáció tartásával.
d. A gyakorlatok látogatásával.
e. A gyakorlatokra való felkészüléssel.
f. Zárthelyi dolgozatok megírásával.
g. A szakterületen sikeresen elvégzett külső képzésekkel (pl.: CCNA, CCNP)
h. Órai munkával
i. Oktatási segédanyagok fejlesztésével.
j. Tesztek, feladatok otthoni megoldásával.

Válasza helytelen.

◄ A félév teljesítésének, értékelésének
szempontjai
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Virtualizációról dióhéjban, mini virtuális tesztlabor kialakítása
A ma kapható legkisebb teljesítményű számítógép is olyan erős processzorral, annyi memóriával rendelkezik, hogy könnyedén el tud látni több
független feladatot is. Különösen akkor tudjuk optimálisan kiterhelni a rendszert, ha olyan feladatokat tudunk rábízni, melyek nem egy
időben okoznak nagyobb terhelést. Például egy gépen remekül egymás mellet futhat a pénzügyi rendszer adatbázis kezelője, mely főként hónap
végén, munkaidőben kap nagyobb terhelést, és a belső rendszerek mentésére szolgáló szoftver, mely főképp éjszaka dolgozik. De ezeket a
funkciókat érdemes lenne biztonsági és kényelmi okokból is elválasztani. A virtualizáció segítségével egy számítógép erőforrásait úgy oszthatjuk
meg, hogy a virtualizációs szoftver valamilyen módon különálló környezetet hoz létre a szeparálandó szolgáltatásnak.
Erre alapvetően kétféle módszer van. Az egyik, hogy a szoftver lényegében egy teljes számítógépet szimulál vagy emulál. Ezt nevezzük virtuális
gépnek (VM, virtual machine). A VM-ek a rajtuk futó operációs rendszerek és szoftverek szempontjából látszólag ugyanolyan felépítésűek mint
egy általános célú asztali számítógép, van bennük processzor, memória, hátértár és hálózati eszköz, természetesen akár több is. A virtualizációs
szoftvert futtató gépet általában host-nak nevezik, a virtuális gépeket pedig guest-nek. Ekkor tehát a virtuális gépen lényegében egy teljesen
független operációs rendszer indul el, azt fel kell telepíteni, be kell állítani és utána a host futása közben tetszőlegesen elindítható vagy leállítható, a
benne lévő virtuális eszközök kikapcsolt állapotban (bizonyos esetekben bekapcsolva is) módosíthatók. Például nagyon gyorsan lehet egy VM-be
több memóriát tenni.
A másik módszer egy szeparált környezet létrehozása az adott számítógép környezetében, ekkor nem egy független operációs rendszer indul el,
hanem a host kernelén fognak futni a processzek, csak általában leválasztott fájlrendszert használnak és a legtöbbször független hálózati
eszközük van (akár valódi, akár virtuális). Ez megvalósítható az Linux alaprendszer részét képező „chroot” rendszerhívással, de ilyen funkciót nyújt
például az LXC is. Ha az azonos kernel használata elfogadható, akkor jó választás lehet, mert teljesítményben valamivel jobbak, mint a virtualizált
gépek használta. Mivel azonban használatuk kissé nehézkesebb, mint a virtuális gépek használata, mi azt ajánljuk, hogy szerencsésebb virtuális
gépeket használni.
Linuxos környezetben több különböző lehetőségünk is van virtuális gépeket használni. Van szabad és tulajdonosi szofver, ingyenes és pénzes
megoldás is. Néhány ezek közül:
KVM és QEmu – a KVM a Linux kernel része, a QEmu pedig egy korábbi független virtualizációs eszköz mely a KVM-hez is használható. Ez a két
eszköz kiválóan használható szerveren és munkaállomáson egyaránt, bár a virtuális gépek menedzsmentjére további szoftvereket kell majd
használni.
VirtualBox (OSE) – a VirtualBox kereskedelmi termék, aminek az OSE (Open Source Edition) verziója nyílt forráskódú, de kevesebb funkciója van,
mint a zárt verziónak. Kényelmes felhasználói felülete, több platform támogatása és praktikus funkciói miatt desktop felhasználásra nagyon
ajánlott.
VMware Player/Workstation/szerver család – úttörő, piacvezető zárt forrású szoftver család. A Player ingyenesen használható freeware. Noha sok
tulajdonságában fejlettebb szabad konkurenseinél, közepes méretű vállalatig ezek a funkciók általában nem kritikusak. Speciális igények esetén,
amennyiben a szabad szoftverek valamilyen problémára nem tudnak megnyugtató megoldást nyújtani, beszerzése megfontolandó.
És még sokan mások. Néhány név a jelentősebb további versenyzők közül: XEN, Proxmox (mely egy kényelmes előtét a KVM-hez és az LXC-hez)
Ezek közül az első 3 egészen más kategóriát képvisel, mint az utolsó 2:
A QEmu egy általános célú emulációs rendszer, amely többek között x86 architektúra emulációját is képes megvalósítani (illetve megfelelő
hardveres támogatás esetén virtualizációra is képes);
a VirtualBox kereskedelmi termék, aminek az OSE (Open Source Edition) verziója nyílt forráskódú, de némileg kevesebb funkciója van, mint a zárt
verziónak;
a VMware Player és a VMware Workstation szintén kereskedelmi termékek, melyeket (hasonlóan a QEmuhoz és a VBoxhoz) elsősorban asztali
felhasználásra szántak. Ezek is a kezdetektől használhatók Linux rendszerek alatt.
A XEN és a KVM sokkal inkább javasolható szerver felhasználásra1. Míg a XEN egy paravirtualizációs technológia segítségével a processzorok
hardveres támogatása nélkül is képes virtualizációra, addig a KVM működtetéséhez feltétlenül szükséges a processzorok hardveres
virtualizációs támogatása. Ma ez azért már nem akkora probléma, mivel mind az Intel, mind az AMD által gyártott modern processzoroknál jó pár
éve megtalálható ez a támogatás (Intel VT vagy VMX, illetve AMD-V vagy SVM néven nevezet processzor tulajdonságok).2 Ennek ellenére fontos
tudni, hogy ha valahol olyan x86-alapú gépen szeretnének szerver virtualizációt, amely gép processzora hardveresen nem támogatja azt, akkor
nekik a KVM nem alkalmas.
Virtualizáció esetén elterjedt kifejezés a gazda (host) és vendég (guest) számítógép (esetleg operációs rendszer) – az előző a fizikai gépet, az utóbbi
a virtuális gépet (vagy az abban futó oprendszert) jelenti. KVM használata esetén a gazda gépen fut egy teljesen általános Linux disztribúció4,
amelynél amennyiben használni szeretnénk a virtuális gépeinket, akkor csak betöltjük a kvm nevű kernel-modult.
Virtuális gépek használatához létre kell hozni azokat, majd az így létrehozott VM-ekbe operációs rendszert kell telepíteni (ez utóbbi nem

lényegesen tér el a valódi hardveres telepítéstől). Ahogyan a valódi számítógépek, úgy a virtuális gépek is a következő fő komponensekből állnak, a
VM létrehozásánál ezekre kell odafigyelni:
CPU – a processzorral sok gond nincs, a gépben fizikailag meglevő processzort fogják a VM-ek látni, legfeljebb azt kell beállítani, hogy hány
darab, hány magos, hány szálúnak lássa a VM. Egy VM-be sem konfigurálhatunk több processzort, mint amennyi a gazda számítógépben létezik
(ebbe viszont már beletartozik a gazda gép HyperTreading, illetve multi-core tulajdonsága is). Azaz egy 2 fizikai processzoros, amúgy
processzoronként duplamagos (dual-core), ráadásul Intel gyártmányú (így HyperTreading támogatással rendelkező) gazdagép esetén, mivel ez
látszólag 8 processzor, ezért maximum 8 processzoros virtuális gép hozható létre. (Igaz, akár több is.)
memória – természetesen it is a gazdagép által elérhető memória szab határt
hátértár – egy virtuális géphez egy vagy több, IDE (ATA), SATA, esetleg SCSI, SAS-interfészen keresztül elérhető virtuális diszket, és elsősorban a
telepítéshez valamilyen CD/DVD eszközt kell konfigurálni. Ezek a virtuális diszkek lehetnek a akár gazda számítógép csak erre a célra fenntartot
fizikai eszközei, vagy a gazda számítógép fájlrendszerében létrehozott un. diszk képek (disk image). (Természetesen a virtuális diszkekhez virtuális
hátértár-vezérlőre is szükségünk van – és az egyes virtualizációs rendszerek között elég nagy eltérések lehetnek, hogy milyen vezérlőket
szimulálnak.)
hálózati hozzáférés – valódi gépek esetén (szerver környezetben) jellemzően hagyományos Ethernet-vezérlőket használunk. A virtuális gépek
eléréséhez szükséges hálózatot pedig a VM-hez létrehozott virtuális hálózati interfészek szolgáltatják.
egyebek – a valódi számítógépekben ezen kívül elő-előfordulnak egyéb hardverelemek, mint a géppel való kapcsolattartásra jellemzően használt
billentyűzet, egér, grafikus kártya, soros, párhuzamos és USB-csatlakozók, egyebek.
A virtuális gépek kezelésére több eszköz is rendelkezésre áll. Általában van egy specializált parancskészlet, aminek segítségével az adott
virtualizációs eszköz speciális szolgáltatásai érhetőek el. Ez tipikusan parancssoros eszköz (pl. a XEN-hez tartozik egy xm nevű eszköz, a VirtualBoxhoz egy VBoxManage nevű segédprogram, és í. t.), de sokszor grafikus felületű adminisztrációs szoftver is létezik.
Utolsó módosítás: 2020. February 7., Friday, 15:26
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Virtuális gépek létrehozása és konfigurálása VirtualBox segítségével
Az Oracle VM VirtualBox letölthető a https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads címről. Egyaránt elérhető Windows, Linux, OS X és Solaris
rendszereken futtatható verzió is. Amennyiben problémát tapasztal az operációs rendszer telepítése során, érdemes lehet a VirtualBox egy régebbi
(vagy újabb) verziójával is megpróbálni a telepítést. A régebbi verziók a https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds címen érhetők el.
Az Oracle VM VirtualBox Kezelő elindítása után az Új gomb megnyomásával kezdeményezhető a virtuális gép kialakítása. Első lépésben a
létrehozandó gép nevét (tetszőleges lehet), a géphez tartozó állományok elérési útját, valamint a telepíteni kívánt operációs rendszer típusát és
verzióját kell megadni. Fontos, hogy az elérési úthoz tartozó állományrendszer rendelkezzen a virtuális gép telepítéséhez szükséges szabad
területtel.

A következő lépésben a virtuális gép számára elérhető memória méretét kell meghatározni. Érdemes végiggondolni, hogy az adott operációs
rendszert önmagában, vagy esetleg más virtuális gépekkel párhuzamosan kívánjuk-e futtatni a későbbiekben. Egy időben egyetlen virtuális gép
futtatása esetén csak a gazda (host) és a vendég (guest) operációs rendszer osztozik a gépünkben található memórián, azonban több vendég
operációs rendszer párhuzamos futtatása esetében célszerű alaposan végiggondolni a rendelkezésre álló fizikai memória felosztásának módját.

A merevlemez beállításánál készíthető új virtuális diszk, de akár egy korábban készített lemezkép is felhasználható.

A következő lépésben a merevlemez típusának kiválasztása történik. Általános felhasználás esetén a VDI (VirtualBox lemezkép) megfelelő választás
lehet. Amennyiben más virtualizációs rendszerekkel is dolgozunk, érdemes lehet az egyéb formátumok használatának lehetőségét is megfontolni.

VDI (VirtualBox lemezkép) - Az Oracle VM VirtualBox saját formátuma. Megfelelő választás, amennyiben a lemezképet csak VirtualBoxban fogjuk
használni.
VHD (Virtuális merevlemez) - A Microsoft által fejlesztett Windows Virtual PC lemezformátuma.
VMDK (Virtuális gép lemez) - A VMware szoftverek által használt nyílt lemezformátum.
Fontos lépés a virtuális háttértár fizikai tárolási módjának kiválasztása. A dinamikus méret előnye, hogy tetszőlegesen nagy tárhely beállítása
mellett is mindig csak a tényleges foglaltságnak megfelelő tárhely kerül felhasználásra a gazda gépen. A módszer hátránya a jellemzően lassabb
működés. A fix méret alkalmazásával a megadott lemezméret ténylegesen lefoglalódik a gazda operációs rendszer fájlrendszerében, függetlenül a
virtuális gépben felhasznált adatmennyiségtől. A megoldás előnye a virtuális gép gyorsabb működése. Ennek mértéke nagyban függ azonban a
fizikai adattároló típusától (HDD, SSD) is.

A következő lépésben adható meg a virtuális háttértár mérete és helye. A fájlt nem szükséges a virtuális gép mappájában elhelyezni, akár másik
partíción vagy meghajtón is tárolható. Fontos figyelembe venni, hogy bizonyos fájlrendszerek (pl.: FAT) erősen korlátozhatják a tárolható fájlok
maximális méretét, ami -- mivel a VirtualBox nem darabolja a lemezkép állományokat -- egyben a virtuális diszkek méretét is maximalizálja.
Amennyiben az adott lemezméret nem hozható létre a hoszt fájlrendszer korlátozásai miatt, érdemes a virtuális lemez tárolását egy másik partíción
végezni.

A virtuális háttértár beállítása után véget ér az új gép létrehozásának folyamata. Az elkészült virtuális gép innen kezdve bármikor elindítható,
azonban az első indítás előtt érdemes áttekinteni a további konfigurációs lehetőségeket is. A Konfigurálás gombra kattintva számos beállítási
lehetőségünk adódik, melyek közül itt csak a kurzus szempontjából fontosak kerülnek kiemelésre.
A Rendszer beállítási lehetőségei közül az Alaplap fülön megváltoztatható a korábban megadott memóriaméret, de beállítható a rendszerindításhoz
(boot) használható eszközök sorrendje is. Letiltható vagy engedélyezhető a megszakításkezeléshez kapcsolódó I/O APIC, valamint a rendszerindítás
folyamatát meghatározó EFI is. Utóbbit modern operációs rendszerek telepítésekor érdemes engedélyezni.

A Processzor fülön állítható be a virtuális gép számára elérhető processzorok (processzormagok) száma. A memóriához hasonlóan érdemes lehet a
processzormagokat a párhuzamosan futó operációs rendszerek között felosztani annak érdekében, hogy minden gép rendelkezzen dedikált
erőforrásokkal.

A Tároló fülön van lehetőségünk az egyes vezérlők által kezelt háttértárak kezelésére. Itt látható a már korábban létrehozott lemezkép csatolása is.
Új operációs rendszer telepítéséhez lehetőségünk van az IDE vezérlő optikai meghajtó emulációjához egy ISO lemezkép csatolására. Ez több
operációs rendszer esetében letölthető, de fizikai hordozóról is beolvasható. Fontos, hogy nem csak a megjelenő vezérlők használatára van
lehetőség, az ablak alsó részén újabb (akár más típusú) vezérlők és háttértárak is rendszerbe illeszthetők.

A Hálózat fülön összesen négy hálózati interfész engedélyezésére (virtuális telepítésére) van lehetőség. Az egyes interfészek különböző módokon
és korlátozásokkal érhetik el a hálózatot. A következő működési módok állíthatók be:
Nincs csatlakoztatva - megtörténik a hálózati kártya hardveres emulációja, azonban az operációs rendszer felé a hálózathoz való csatlakoztatás
nélküli állapot (pl.: kábel nincs bedugva) kerül szimulálásra.
NAT - valódi hálózatok (pl.: internet) elérésére alkalmas csatlakozási mód, ahol a hoszt operációs rendszer végzi a hálózati forgalom továbbítását.
A módszer szinte minden hálózatban alkalmazható, azonban néhány megkötéssel számolni kell. A NAT működését részletesen is tárgyaljuk a
félév során, azonban hálózati címfordításhoz kapcsolódó Wikipédia szócikk működésről szóló része is alkalmas lehet az alapok megértésére.
Bridge-elt kártya - a hálózat közvetlen elérését teszi lehetővé a vendég operációs rendszer számára. A hálózat szempontjából a virtualizált
operációs rendszer külön gépként jelenik meg a hálózaton, ami egyaránt lehet előny és hátrány is. Bizonyos esetekben (pl.: kollégiumi hálózatok)
ez a beállítás nem használható, mivel végpontonként csak egy eszköz csatlakozása engedélyezett. Ilyen esetekben a NAT továbbra is
megfelelően biztosítja a hálózat és az internet elérését, mivel elrejti a vendég operációs rendszert a hálózat elől.
Belső csatoló - egy vagy több virtuális hálózat hozható létre belső csatolók segítségével, amelyeken keresztül az azonos nevű belső hálózatba
tartozó interfészek elérhetőek, de a hoszt operációs rendszer vagy az internet nem. A megoldás kifejezetten alkalmas hálózatok működésének
megfigyelésére, hálózati szolgáltatások tesztelésére.
Hoszt-only kártya - a hoszt operációs rendszerben létrehozott virtuális interfész segítségével alakítható ki hálózati kapcsolat a hoszt operációs
rendszer és a virtuális gépek között. Külső hálózatok, internet elérésére nem alkalmas.
A Haladó beállítások megnyitásával lehetőségünk van továbbá az emulált hálózati interfész kiválasztására, illetve az ahhoz tartozó fizikai cím (MACcím) megváltoztatására.

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára
Utolsó módosítás: 2020. February 7., Friday, 18:07

◄ Virtualizációról dióhéjban, mini virtuális
tesztlabor kialakítása

Ugrás...

openSUSE telepítés (1 pont) ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Virtualizáció, virtuális gépek konfigurálása, telepítése (1. hét) / openSUSE telepítés (1 pont)

openSUSE telepítés (1 pont)
Telepítsen két virtuális gépre openSUSE 15.0 vagy 15.1-es operációs rendszert. A későbbiekben az egyik gép a szerver, a másik pedig a kliens
szerepét fogja betölteni. A telepítés paramétereit és a fontosabb részleteket a csatolt fájlban találják. A telepítés akár a félév végéig is elkészíthető,
azonban sok további feladatnál is szükségük lesz rá, így érdemes mindezt már a félév elején megtenni.
openSUSE_telepites.pdf

2020. February 13., 13:51

Osztályozási összesítő
Tanulók elől rejtve

Nem

Résztvevők

0

Leadva

0

Osztályozandó

0

Határidő

2020. April 26., Sunday, 23:59

Hátralévő idő

A feladat teljesítendő

Későn leadott munkák

Csak a halasztást kapók számára engedélyezett

Minden leadott munka megtekintése

◄ Virtuális gépek létrehozása és
konfigurálása VirtualBox segítségével

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Pont

Telepítési problémák, kérdések ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése gyakorlat
openSUSE Leap 15.0/15.1 telepítési feladat

A feladat beadása
A feladat megoldása során két képernyőmentést és két log állományt kell feltöltenie a Moodle keretrendszerbe. A képernyőmentések formátuma PNG legyen. A fájlok elnevezése
tartalmazza az Ön NEPTUN kódját, valamint, hogy a szerverre vagy a kliensre vonatkozó
állományról van-e szó. A következő formában nevezze el a fájlokat (ahol az ABCDEF helyére
a saját Neptun azonosítóját írja) : ABCDEF-S.PNG, ABCDEF-K.PNG, ABCDEF-S-boot.log,
ABCDEF-K-boot.log. A képernyőképek készítése előtt ellenőrizze, hogy az adott parancsok a feladatnak és az ábrákon látható mintáknak megfelelő eredményt szolgáltatják-e,
és csak abban az esetben lépjen tovább, ha mindent rendben talál. Az elkészített képeket és lementett log állományokat tömörítés nélkül, egyenként kell a Moodle rendszeren
keresztül beadni.

Szükséges szoftverek
A házi feladat megoldásához olyan virtuális környezetek létrehozására alkalmas szoftverre van szükség, amely alkalmas több virtuális számítógép közti hálózatok kezelésére. A
megoldáshoz tetszőleges virtualizációs környezet használható, azonban nyílt forráskódja,
ingyenessége, elterjedtsége és a feladatra való alkalmassága miatt a VirtualBox használata javasolt.
A VirtualBox letölthető a http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads címről,
Windows, OS-X, Linux és Solaris platformokra.1 A feladat megoldása során szüksége
lesz továbbá az openSUSE Leap 15.0 vagy 15.1 Linux disztribúció 32 vagy 64 bites telepítőkészletére2 , előbbi letöltése a https://download.opensuse.org/distribution/leap/
15.0/iso/ URL-en elérhető megfelelő lemezkép kiválasztásával indítható.

Virtuális gépek telepítése
A feladat megoldása során két virtuális gép telepítését kell elvégeznie. Az elsőként telepített gép a kiszolgáló, a másodikként telepített pedig a kliens szerepét fogja betölteni.
Mindkét gép esetén engedélyezze az EFI használatát a virtuális gép konﬁgurációjában.
Ahol nincs más megadva, az alapértelmezett beállításokat használja!
1

Ha az aktuális verzió használatával problémát tapasztal az operációs rendszer telepítéskor, használja
a VirtualBox egy korábbi verzióját.
2
Bármilyen openSUSE verziót vagy más Linux disztribúciót is használhat, azonban tartsa szem előtt,
hogy a feladatlap képernyőmentései az openSUSE Leap 15.0 verzió használatával készültek, valamint a
gyakorlatokon is ezzel a változattal dolgozott, így más verziók használata esetén elképzelhetők apróbb
eltérések.

A kiszolgáló telepítése
A virtuális gép beállítása során az alábbiakban megadott értékeket használja. A meg nem
adott paramétereket tetszőlegesen választhatja meg.
Név:
Operációs rendszer:
Verzió:
Merevlemez mérete:
Hálózati csatoló:

openSUSE Leap szerver
Linux
openSUSE (32-bit vagy 64-bit)
10 GB
1 db. Bridged (vagy szükség esetén NAT) csatoló

A telepítés kezdetei paraméterei
Az operációs rendszer telepítése és virtuális gépen történő futtatása során olyan felbontást
használjon, hogy az Ön által használt monitoron a virtuális gép ablaka teljes egészében
elférjen. A telepítés nyelveként magyart vagy angolt válasszon. Felhasználói felületnek az
Asztal a KDE Plasma használatával lehetőséget válassza.
Particionálás
A particionálás során szakértői particionálást végezzen, melynek alapjául az üres diszk,
vagyis a jelenlegi állapot szolgáljon. A méretek megadásánál a virtuális diszk geometriája
miatt a végleges méretek kis mértékben eltérhetnek. A gyökérpartíció megadásakor a
fennmaradó teljes lemezterületet használja. Ügyeljen arra, hogy az első partíció létrehozásakor a lehetséges szerepkörök közül az EFI Boot Partition-t válassza!
Partíció
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eszköz
\dev\sda1
\dev\sda2
\dev\sda3
\dev\sda4
\dev\sda5
\dev\sda6

Méret
500 MB
1 GB
1 GB
500 MB
500 MB
—

Fájlrendszer
FAT
Swap
XFS
XFS
XFS
BtrFS

Csatolási pont
\boot\eﬁ
swap
\home
\root
\tmp
\

Felhasználói beállítások
A felhasználó beállítása során hozzon létre egy tetszőleges felhasználót, azonban ügyeljen
arra, hogy a root felhasználóhoz más jelszót állíthasson be. Mindkét felhasználó esetében
használjon megfelelő erősségű jelszavakat.
Telepítés áttekintése
Szoftver Tekintse át a telepítésre alapértelmezetten kijelölt szoftverek listáját, majd az
alábbiakkal egészítse ki azt.
• Fájlkiszolgáló (File Server)
• Web- és LAMP-kiszolgáló (Web and LAMP Server)

A későbbi megszokott és egyszerű munkavégzés érdekében javaslom továbbá a Midnight
Commander (mc) telepítését is.
Tűzfal és SSH Annak érdekében, hogy a későbbiekben egyszerűbben hozhasson létre
SSH kapcsolatokat a kiszolgálóval, már most engedélyezze az SSH szolgáltatás használatát
és az SSH port megnyitását a tűzfalon.
Telepítés utáni beállítások
Háttér Állítson be egyedi háttérképet (olyat, amit a telepített disztribúció nem tartalmaz) a graﬁkus felületen.

Szerver képernyőmentés
A telepítés ellenőrzéséhez készítsen képernyőmentést a monitor teljes tartalmáról. A virtuális gép ablaka mögött a hoszt operációs rendszer graﬁkus felülete is legyen látható.
A graﬁkus felületen nyisson egy Terminal ablakot, amit az 1. ábrához hasonló módon
és méretben helyez el. A képernyőmentés készítése előtt az alábbi parancsokat adja ki a
terminálban:
•
•
•
•

su (majd adja meg a rendszergazda jelszavát)
free
df -h
ip address show eth0

1. ábra. A szerver telepítésének ellenőrzése
Fájlnév: ABCDEF-S.PNG

Készítsen továbbá másolatot a /var/log/boot.log állományról ABCDEF-S-boot.log néven
úgy, hogy azt a felhasználóként is elérhesse a beadáshoz.

A kliens számítógép telepítése
A virtuális gép beállítása során az alábbiakban megadott értékeket használja. A meg nem
adott paramétereket tetszőlegesen választhatja meg.
Név:
Operációs rendszer:
Verzió:
Merevlemez mérete:
Hálózati csatoló:

openSUSE Leap kliens
Linux
openSUSE
8 GB
1 db. Bridged (vagy szükség esetén NAT) csatoló

A telepítés kezdetei paraméterei
A kiszolgáló telepítésével azonos módon.
Particionálás
A particionálás során szakértői particionálást végezzen, melynek alapjául az üres diszk,
vagyis a jelenlegi állapot szolgáljon. A méretek megadásánál a virtuális diszk geometriája
miatt a végleges méretek kis mértékben eltérhetnek. A gyökérpartíció megadásakor a
fennmaradó teljes lemezterületet használja. Ügyeljen arra, hogy az első partíció létrehozásakor a lehetséges szerepkörök közül az EFI Boot Partition-t válassza!
Partíció
1.
2.
3.

Eszköz
\dev\sda1
\dev\sda2
\dev\sda3

Méret
Fájlrendszer
500 MB
FAT
1024 MB
Swap
—
BtrFS

Csatolási pont
\boot\eﬁ
swap
\

Felhasználói beállítások
A felhasználó beállítása során hozzon létre egy tetszőleges felhasználót, azonban ügyeljen
arra, hogy a root felhasználóhoz más jelszót állíthasson be. Mindkét felhasználó esetében
használjon megfelelő erősségű jelszavakat.
Telepítés áttekintése
Szoftver Tekintse át a telepítésre alapértelmezetten kijelölt szoftverek listáját, majd
a későbbi megszokott és egyszerű munkavégzés érdekében a Midnight Commander (mc)
kiválasztásával egészítse ki azt.
Beállítások
Háttér Állítson be tetszőleges, egyszínű hátteret a graﬁkus felületen.

Kliens képernyőmentés
A telepítés ellenőrzéséhez készítsen képernyőmentést a monitor teljes tartalmáról. A virtuális gép ablaka mögött a hoszt operációs rendszer graﬁkus felülete is legyen látható.
A graﬁkus felületen nyisson egy Terminal ablakot, amit a 2. ábrához hasonló módon és
méretben helyez el. A képernyőmentés készítése előtt az alábbi parancsokat adja ki a
terminálban:
•
•
•
•

su (majd adja meg a rendszergazda jelszavát)
free
df -h
ip address show eth0

2. ábra. A kliens telepítésének ellenőrzése
Fájlnév: 2.ABCDEF.PNG

Készítsen továbbá másolatot a /var/log/boot.log állományról ABCDEF-K-boot.log néven
úgy, hogy azt a felhasználóként is elérhesse a beadáshoz.

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Alapfogalmak, parancssor, állománykezelés, alapvető parancsok (2. hét)
/ Alapfogalmak, parancssor, állománykezelés, alapvető parancsok

Szerkesztés BE

Alapfogalmak, parancssor, állománykezelés, alapvető parancsok
A fejezet a 20/80 – Unix és Linux alapismeretek rendszergazdáknak Tananyag című, szabad felhasználású könyv részeit tartalmazza. A teljes könyv
megtalálható és letölthető a kurzus anyagai között.

 

1. Alapfogalmak: parancssor, grafikus felület, munkakörnyezetek
A Linux rendszerekkel a legkülönbözőbb helyeken találkozhatunk: szuperszámítógépeken, nagygépeken, szervereken, hálózati- és táreszközökön,
asztali gépeken, notebookokon, ipari eszközökön, mobiltelefonokon, vagy éppen a hűtőszekrényen. Számos tekintetben azonos
elemekből építkeznek ezek a rendszerek, azonban a végfelhasználó mindezeket különböző felületeken éri el. Ezen felületek közül kiemelkedik a
parancssori felület, ami valamilyen formában minden gépen elérhető, általában képernyőn és billentyűzettel, hálózaton, vagy soros vonalon
keresztül.
A fogyasztói eszközök (PC-k, táblagépek, mobiltelefonok) általában grafikus felületen érhetőek el. Ezen belül a PC-ken használt felületek
alapeszköze az ablakozó rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy egyidejűleg több alkalmazást futtassunk, és azok között váltsunk. A táblagépek és
a mobiltelefonok ezt a problémát máshogy oldják meg. Végül nem szabad megfeledkezni azokról az eszközökről sem, amelyekre közvetlenül
képernyőt nem csatlakoztatunk, hanem más perifériáikkal, egyedi módon kommunikálnak a felhasználóval.

 

◄ RAID tömbök mérete
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Alapfogalmak, parancssor, állománykezelés, alapvető parancsok
A fejezet a 20/80 – Unix és Linux alapismeretek rendszergazdáknak Tananyag című, szabad felhasználású könyv részeit tartalmazza. A teljes könyv
megtalálható és letölthető a kurzus anyagai között.

 

1. Alapfogalmak: parancssor, grafikus felület, munkakörnyezetek
1.1. A parancssor
A parancssor interfész (command-line interface, CLI) a Unix eredeti felhasználói felülete, a mai napig szinte minden rendszernek része. Ezen a
felületen parancsokat gépelhetünk be, amelyeket a parancsértelmező (shell) futtat. Az alapbeállítás szerinti parancsértelmező a bash, de sokan
kedvelik a csh-t, a ksh-t és a zsh-t is.
A parancssori felületet számos módon érhetjük el. A grafikus felület nélkül telepített Linux rendszereken általában a gép indítása után a login
alkalmazás fogad minket, amely felhasználónevünk és jelszavunk megadása után elindítja a parancsértelmezőt. (Ne ijedjünk meg, ha a begépelt
jelszavunk nem látszik, ez biztonsági okokból van így.)
Ez a felület egy virtuális terminál. Az elnevezés a nagygépes Unix rendszerek korából származik, amikor a felhasználók soros vonalon, terminálokon
keresztül csatlakoztak a géphez. Ez a felület ennek „virtuális” megvalósítása a gépre kötött megjelenítővel és billentyűzettel. Nem csak egy ilyen
virtuális terminált érhetünk el, általában hat ilyen vonalat érhetünk el (lásd még a Rendszerindítás című fejezetet), amelyek között az Alt+sorszám
billentyűkombinációkkal válthatunk. Akkor is elérhetőek a virtuális terminálok, ha a rendszerünkön grafikus felület is fut: a Ctrl+Alt+sorszám
kombinációval.
A parancssori felületet rugalmassága lehetővé teszi azt is, hogy számos más módon csatlakozzunk hozzá. Gyakran érjük el hálózaton, az SSH
protokollon keresztül (bővebben a Távoli elérés: ssh című fejezetben). Lehetőségünk van a grafikus felületről is a gép parancssori felületét
elérni, amelyhez terminálemulátorra lesz szükségünk.
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1. Alapfogalmak: parancssor, grafikus felület, munkakörnyezetek
1.2. Grafikus felület
A grafikus felület napjainkig elterjedt megvalósítása az X11 keretrendszer. Ez egy kliens-szerver felépítésű architektúra, amelyben a szerver vezérli a
megjelenítőt, míg a kliensek az egyes alkalmazások, amelyek ablakokat kívánnak megjelentetni. A legtöbb esetben a kliens és a szerver egyazon
helyen fut: a képernyő arra a gépre van kötve, amely az alkalmazásokat futtatja. Ez a felépítés azonban lehetővé teszi azt, hogy különböző okokból
távol futó alkalmazásokat használjunk grafikusan.
Az X11 referenciaimplementációja az X.Org Server, amely egyben a legnépszerűbb is. A nyolcvanas évek óta számos örökséget magával hordó X11
szabványt több alkalommal igyekeztek kiváltani. A jelenleg is aktív törekvések a Wayland és a Mir.
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1. Alapfogalmak: parancssor, grafikus felület, munkakörnyezetek
1.3. Ablakkezelők, asztali környezetek
Az X11 keretrendszer szolgáltatásai korlátozottak, kényelmes grafikus felhasználói felület eléréséhez ablakkezelőre is szükségünk van. Számos
választási lehetőségünk van, azonban a legnépszerűbb ablakkezelőket a még több szolgáltatást nyújtó asztali környezetek részeként érhetjük el.
Az asztali környezetek közti választás ízlés kérdése, azonban a legtöbb Linux-disztribúció döntött egy-egy környezet mellet, amelyet kiemelten
támogat.
A közelmúltig két nagy asztali környezet osztotta meg a Linux-felhasználókat: a GNOME és a KDE. Ezen kívül jelentős, egyszerűbb alternatíva az
XFCE. Ezen a piacon jelent meg az Ubuntu új felülete, a Unity, amely nagyrészt a GNOME alkalmazásaira támaszkodik.
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2. Miért beszélünk egyáltalán parancssorról?
A Linuxot ellenzők sok egyéb mellet rendszeresen hátrányként hozzák fel azt, hogy nincs egységes kezelőfelület, amin keresztül mindent – de
legalábbis az adminisztrációs munka nagy részét– könnyedén, egy-két kattintás segítségével el lehetne végezni. Lehet a dolgot szépíteni, de
fölösleges. Ma linuxos szerver üzemeltetése során nagy eséllyel lesz egy olyan pont, amikor a webböngészőn keresztüli adminisztratív eszköz nem
elegendő, vagy az adott terjesztéshez elkészített (nem feltétlenül) webes adminisztrációs program egy adott feladatot már nem képes elvégezni –
pl. mert annyira nyakatekert dolgot szeretnénk megcsinálni, amire a szoftver fejlesztői nem gondoltak. Ezt lehet felróni, de ha Linux kiszolgáló (vagy
akár Linux munkaállomás) használatára vetemedik valaki, jobb ezt az elején tisztázni. Nem nagyon lehet megúszni a parancssort.
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2. Miért beszélünk egyáltalán parancssorról?
2.1. Bejelentkezés
Egy linuxos gép használatához a gépre be kell jelentkezni. Egy gépet elérhetünk közvetlenül a gép előtt állva (ülve) és hálózaton keresztül távolról
is, illetve egy másik csoportosítás szerint használhatjuk buta, karakteres felületen, vagy a mai rendszerekre jobban hasonlító grafikus felületen
keresztül is (amely amúgy szintén lehet akár lokális, akár távoli elérés). Főleg karakteres felületű elérés esetén a bejelentkezéshez általában
felhasználói név és jelszó szükséges – ezeket eredendően a rendszergazda állítja be, akinek hagyományosan root a bejelentkezési neve. (Grafikus
felületen sok esetben nem felhasználói nevünket kell megadni, hanem valódi nevünket kell egy listából kiválasztani – de a hátérben a rendszer
ilyenkor is felhasználói nevünkkel azonosít minket.) Sikeres bejelentkezés után már dolgozhatunk is.
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2. Miért beszélünk egyáltalán parancssorról?
2.2. Alapparancsok
A továbbiakban hosszabb-rövidebb részekre lebontva elmagyarázzuk a parancssor használatának alapvető építőkockáit, amit aztán mindenki
igényének megfelelően használhat. Szó lesz ezen kívül néhány egyszerű, a napi használat során sűrűn előforduló, vagy ritkábban használt, de
fontos egyéb eszközről is. Hozzáolvasni nem muszáj, de sok esetben kifejezetten javasolt.
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2. Miért beszélünk egyáltalán parancssorról?
2.3. A parancsértelmező
A Linux szellemi elődjének számító Unix rendszerekben az idők során eléggé sokféle parancsértelmező jött létre, de a legtöbb Linux-terjesztés a
bash névre hallgató (Bourne Again SHell)1 nevűt adja alapból. Azaz, ha valamilyen módon karakteres felületű hozzáféréshez jutunk
Linuxunkon2, szinte biztos, hogy ez a parancsértelmező indul el. A napi beszédben egyszerűen csak shellként szoktunk hivatkozni a
parancsértelmezőre, bár létezik magyar nyelvű szakirodalom, amely a jóval kevésbé elterjedt – de kétségtelenül legalább magyarnak tűnő – héj,
vagy burok kifejezéssel hivatkozik erre az eszközre3.
1. A név utalás a korai shellek közül legsikeresebbnek minősülő – kvázi szabványként elterjedt, Steve Bourne által fejlesztet sh-ra (amit pedig Bourneshellként szoktak emlegetni).
2. Ez lehet a gép karakteres konzolja, egy távoli SSH-hozzáférés, egy titkosított csatornán keresztüli telnet-elérés (titkosítás nélkül a telnet erősen
ellenjavallt), vagy akár a grafikus felületről elérhető, ún. terminál által nyújtott hozzáférés.
3. Noha elvben egyetértünk azzal, hogy amit lehet, magyarul kell mondani, bizonyos esetekben kifejezetten ellenségesen viszonyulunk néhány –
jelenleg nem túl elterjedt – „magyarításhoz”. És noha az adott könyvek írójának, fordítójának a szakmai munkáját nem akarjuk leszólni (nem is lenne
miért), maradunk ennél a megközelítésnél – ha számunkra is elfogadhatónak tűnik a magyar kifejezés, akkor azt, ellenkező esetben kíméletlenül az
angol nyelvű eredeti kifejezést használjuk.
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2. Miért beszélünk egyáltalán parancssorról?
2.4. Parancssor
Elsődleges feladata a különböző parancsértelmezőknek az általunk begépelt parancsnak és a parancstól és egymástól jellemzően szóközökkel,
tabulátorokkal elválasztott opcióknak (módosítók) és egyéb paramétereknek a feldolgozása, értelmezése; egyszerűbben az általunk begépelt
utasítá soknak a végrehajtása. A parancsokat egyszerűbb esetben az ENTER (soremelés) karakter zárja le.
A parancssor általános felépítése:
$ parancs [ -o -m --hosszú-opció] [ fájl | könyvtár | gép | felhasználó | egyéb ]
# parancs [-om --hosszú-opció] [ fájl | könyvtár | gép | felhasználó | egyéb ]

A példákban a parancssor elején egy ún. prompt – a parancsra várás jele – áll, ezt begépelni sosem kell. Hagyományosan a $-jel azt jelenti, hogy
tetszőleges felhasználó végrehajthatja az adott parancsot, a #-jel pedig azt, hogy rendszergazda jogosultság kell a futtatáshoz.
A gyakorlatokon használt openSUSE disztribúció alapértelmezett promptja eltér az előzőekben leírtaktól. Normál felhasználó esetében az
alapértelmezett a promptban megjelenik a bejelentkezett felhasználó neve (felhasználóneve), amit egy @ karakter választ el a gépnévtől. Ezt egy :
(kettőspont) karakter követi, majd az aktuális elérési út látható. A promptot egy > (nagyobb jel) zárja. Az alábbi példában a tehát a user a
felhasználónevet, az opensuse a gép nevét, a ~ (tilde vagy hullámvonal) karakter pedig az elérési utat jelöli. A ~ karakternek speciális jelentése van,
a bejelentkezett felhasználó saját könyvtárát (home könyvtárát) jelöli.
user@opensuse:~>

Az openSUSE a root felhasználó esetében némileg más promptot használ alapértelmezésben. Ez a gépnévvel kezdődik, amelyet egy kettőspont
választ el az elérési úttól. A promptot egy szóköz és egy # (kettőskereszt vagy hashmark) zárja. Az openSUSE a prompt piros szedésével is igyekszik
felhívni a figyelmet a rendszergazdai módra.
opensuse:/home/user #

A „-o” és „-m” opciók (rövid forma) és a „--hosszú-opció” a műveletet magát valamilyen formában befolyásoló ún. módosító paraméterek. A rövid,
egybetűs opciók többségében írhatók egyben is (mint a 2. pél dában), de hosszú formájukban megadva külön-külön kell írni őket. Az esetek
többségében a módosítók megadási sorrendje nem számít – de erről minden esetben a konkrét parancs dokumentációjában érdemes
meggyőződni; viszont ajánlott a fent jelzet formában az egyéb para métereket (pl. gépek, felhasználók, fájlok neve) a parancssorban az összes
módosító után, a parancs végén megadni, és nem bekeverni az opciók közé.
Írhatunk egy sorba több, egymás után végrehajtandó utasítást is, ebben az esetben az egyes parancsokat a ; (azaz a pontosvessző) választja el
egymástól:
$ parancs1 parm1 parm2 ; parancs2 parm3 parm4;parancs3

Mint látható, nem kell, de lehet a ; jobb- és baloldalán szóközöket írni, ezt általában az olvashatóság növelésére szokták használni. Fenti
parancssorban először a parancs1, amikor befejeződött a futása, akkor parancs2, és amikor az is befejeződött, akkor parancs3 indul el. (Pont
ugyanúgy, mintha a fenti három parancsot külön sorba írtuk volna.)
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2. Miért beszélünk egyáltalán parancssorról?
2.5. Néhány egyszerű parancs
Néhány egyszerűbb, a mindennapokban jól használható parancs :
exit

A parancsértelmező futását befejezi, bizonyos esetekben a teljes rendszerből való kijelentkezést is jelent4. Interaktív shell esetén sokszor helyette
egy üres sor elején a Ctrl-D billentyűkombináció lenyomását használjuk ugyanerre a funkcióra.5 Ha már szóba került a kijelentkezésre is
használható billentyűkombináció, még párat hadd említsünk meg: a Ctrl-C lenyomásával megszakíthatjuk az éppen futó alkalmazást; ritkán szükség
lehet ennek a durvább formájára, a Ctrl-\ (igen, a Control mellé a hanyat-törtvonalat kell nyomni); illetve meglehetősen kényelmessé teszi az életet,
ha rájövünk a négy „nyílgomb” funkciójára.
man parancsnév

A paraméterként megadott „parancsnév” használatát bemutató ún. kézikönyvlap megjelenítésére szolgál. Az egyik legfontosabb parancs, sajnos
szeretik elfelejteni, hogy a linuxos parancsok általában elég jól dokumentáltak. Van egy rendszeresen elfelejtet funkciója: a
kézikönyvlapokon szereplő információkból a rendszer általában létrehoz egy speciális adatbázist, amely adatbázisban kulcsszó alapon kereshetünk,
ezzel sok esetben akkor is rátalálhatunk egy parancsra és dokumentációjára, ha magát a parancs pontos nevét nem is ismerjük. Erre szolgál a -k
opció:
man -k kulcsszó

A dokumentációt hagyományosan fejezetekre bontják, az egyes fejezeteket pedig jellemzően számokkal „nevesítik”. Normál (értsd: extra
jogosultsággal nem rendelkező) felhasználók számára elérhető parancsok dokumentációja az 1-es számú, a csak rendszergazdák számára elérhető
parancsok pedig hagyományosan a 8-as számú fejezetben találhatók, elsősorban tehát az it található információk érdekesek (persze a közbenső
fejezetszámok is léteznek, és az ott található információk is hasznosak lehetnek). Ezt a fejezetszámozást azért is érdemes ismerni, mert szokás
ezekre a dokumentációkra hivatkozni, a hivatkozás formája: man(1) – ami azt jelzi, hogy az egyes számú fejezetben szereplő dokumentációról
beszélünk, méghozzá a man parancshoz tartozóról. A man parancs meghatározott sorrendben keres a fejezetek között. Esetenként szükség lehet
egyértelműsíteni, hogy nem minden, hanem csak egy meghatározott fejezetben szeretnénk keresni, ekkor a parancsnak meg kell adnunk magát a
fejezetazonosító számot is:
man 4 passwd

Mindegyik fejezet jól meghatározott részét írja le a rendszernek, hogy pontosan mit, az kideríthető az egyes fejezetekhez tartozó ún. intro
kézikönyvlap elolvasásával. (Pl. man 4 intro és man 1 intro elolvasása után kitalálható, hogy a man passwd – ami amúgy a man 1 passwd paranccsal
ekvivalens -, és man 4 passwd közöt mi a különbség.) Levelezőlistákon, fórumokon feltett kérdések esetén meglehetősen gyakori az RTFM válasz –
a rövidítés kifejtése: Read Tat F... Manual6 – azaz Olvasd el azt a ... kézikönyvet! Ez a velős „nemválasz” általában azt jelzi, hogy a kérdező a
legalapvetőbbnek tekinthető lépést sem tette meg a probléma megoldása érdekében: még a dokumentációt sem olvasta el – ha megtette volna,
megtalálta volna a választ7. Ez a rövid kifakadás is jelzi a fentebb már szereplőt: tessék elolvasni a dokumentációt, azért van. (Ha már rövidítés,
elsősorban triviális hibák elkövetésekor kapható még a PEBKAC8 válasz is – nem sokkal szebben utal az elkövető hibáira.)
Nagyon sok linuxos parancs fejlesztője a man helyet egy másik eszközt, az ún. info fájlokat használja dokumentálásra. Ezért érdemes az info
(esetleg pinfo) nevű parancsnak is utánanézni.
Áttételesen ugyan, de már szerepelt a példában, így nézzük a következő fontos parancsot:
passwd

Ez szolgál a bejelentkezési jelszó átállítására. Rendszergazdák más felhasználók jelszavát is módosíthatják a passwd felhasználóinév forma
használatával

használatával.
echo

Segítségével üzenetet jeleníthetünk meg; nyilván mindennapos munkánk során nem várjuk, hogy a gép hülyeségeket fecsegjen (pláne utasításra),
de pl. parancsfájlokban meglehetősen gyakori a használata.
clear

A parancs letörli a képernyőt.
date

A nyelvi beállítások függvényében az aktuális dátum, idő, időzóna információk megjelenítésére szolgál.
who

Megmutatja, hogy az adott pillanatban kik vannak a gépre bejelentkezve, ők hol és mikor jelentkeztek be.
whoami

A bejelentkezett (a parancsot kiadó) felhasználó nevét írja képernyőre.
4. Ha karakteres felületen jelentkezünk be (a korábban emlegetett konzolos, vagy távoli: SSH/telnet), akkor az exit jellemzően kijelentkeztet a
rendszerből, ha grafikus felületről indítottunk egy terminálemulátort, akkor általában csak az adott terminálablak bezárása történik meg.
5. Részletesebb információért olvasd el az stty parancs dokumentációját, és legalább az EOF beállítását (illetve a többit is, ha a Ctlr-C, ... is érdekel)
6. Maradjunk abban, hogy az F a Funny rövidítése (nem, nem az)
7. Gyakorlatilag az RTFM a lmgtfy.com internet-előtti, pre-Google megfelelője
8. Problem Exists Between Keyboard and Chair – azaz a hiba forrása a billentyűzet és a szék között keresendő; gy.k.: maga a műveletet végrehajtó (aki
valószínűleg a kérdést feltevő) rontott el valamit.
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3. Fájlok, könyvtárak, dzsóker karakterek
A parancsértelmező egyik nagyon hasznos szolgáltatása, hogy a parancssorban a fájlok nevét minta segítségével is meg lehet adni. A minta
megadásához használható karaktereket több különböző néven is emlegetik: helyettesítő karakterek, dzsóker karakterek, sőt az igen elborzasztó
fájlnév metakarakter is feltűnik itt-ott a szakirodalomban. Angol nyelven leginkább a „wildcard pattern” kifejezéssel illetik. Van viszont egy olyan
kifejezés, amit használni ugyan nem fogunk, de ismerni kell. Amikor a parancsértelmező az általunk begépelt parancssorban a lentebb tárgyalt
karakterek helyettesítését elvégzi (azaz kicserél egy általunk adott mintát egy vagy több fájlnévre), az a művelet a GLOBBING. („Egyszer volt, hol
nem volt, valamikor a pattintott kőkorszak idején,volt egy program, amit úgy hívtak: glob. Feladata az volt, hogy ...” Akit a dolog mélyebben
érdekel, man 7 glob)
A három dzsóker karakter:
? – A fájlnévmintában az adott helyen egyetlen tetszőleges karakter megadására használható. A rejtet fájlnevek nevének elején álló pont nem
írható le mintával. (Más helyen álló pontok helyet írhatunk kérdőjelet.) Ezen kívül is van kivétel: ez a karakter nem helyettesíti a fájlnévben a 0
kódú karaktert (C nyelvű megfogalmazásban: a ’\0’ karaktert) – némileg enyhítheti a gyötrő hiányt, hogy elvi szinten ilyen karakter nem lehet
fájlnév része. Hasonlóan nem helyettesíthető a fájlnévben szereplő törtvonal. Hozzáértők (vagy akik figyelmesen előreolvasták a fájlkezelés részt
és emlékeznek, hogy volt róla szó) természetesen már tudják, hogy a / sem lehet része a fájl nevének – csak az elérési úttal adott névben
szerepelhet /. Mindenesetre egy másik, kicsit gyakorlatiasabb megfogalmazás: elérési úttal adott fájlnév esetén az egyes komponenseket
elválasztó / karakter nem helyettesíthető dzsóker karakterrel. Nem csak a ?, de a későbbiekben taglalt karakterek egyike sem alkalmas a /
helyettesítésére.
[...] – A fájlnévmintában az adott helyen egyetlen karakter megadására használható, hasonlóan a ?-hez. Lényeges különbség, hogy míg a ?
bármilyen karakter helyettesítésére alkalmas, a [...] forma használatakor csak a zárójelek között felsorolt karakterek szerepelhetnek a fájlnév adott
helyén. Szintén nem lehet vele megadni a név elején álló pontot.
[!...] – Majdnem ugyanaz, mint az előző, csak éppen nem a felsorolt karaktereket, hanem azokon kívül minden egyéb karaktert jelent – persze a
rejtettség jelzésére szolgáló név eleji pontot, vagy az elérési útvonal jelzésére használt törtvonalat így sem lehet mintával megadni.
* – Bármilyen karaktersorozatot jelenthet. Hivatalosan: tetszőleges darabszámú tetszőleges karakter – kivéve a név eleji pontot, meg az elérési
útvonal /-ját.
Figyelmesebb olvasónak feltűnhetett, hogy voltak olyan kikötések, amelyek mindegyik glob-karakter esetén szerepeltek:
A rejtet fájlnevek elején álló pont – ellentétben a fájlnév bármely egyéb pontjával – nem írható le mintával.
Akár abszolút, akár relatív elérési útvonallal adunk meg egy vagy több fájlnevet, az alkönyvtárak jelzésére szolgáló törtvonal ( / ) nem írható le
mintával. Elérési útvonal használatakor tehát az egyes komponenseket adhatom meg mintával, de a /-t ki kell írni. (Azaz a*b, vagy akár a?b nem
jelenti az a/b fájlt. Cserébe */*-ként már hivatkozhatunk rá – igaz, ha van másik, nem rejtett nevű alkönyvtár, és abban nem rejtett nevű fájl, azt
mindet jelenti ez a minta.)
Nem hátrány tudatosítani magunkban, hogy a parancsértelmező a fájlnevek helyettesítését (mint egyébként az egyéb helyettesítéseket is), az
általunk begépelt parancs elindítása előtt hajtja végre – következésképpen az elindított parancs már nem fog róla tudni, hogy az eredeti
parancssorban szerepeltek-e helyettesítő karakterek – a parancs már csak néhány fájlnevet lát. További jól-jöhet-még információ, hogy a
helyettesítés során a parancsértelmező a nyelvi beállításokban meghatározott rendezési elvet követő ábécésorrendben adja át a helyettesített
fájlneveket. Jó tudni azt is, hogy az egyes shellek beállítástól függő módon reagálnak arra, ha mi megadunk egy mintát, de a mintára illeszkedő
fájlnév nem létezik. Ilyenkor akár hibaüzenetet is kaphatunk a parancsértelmezőtől (és mellesleg ekkor nem hajtja végre a parancsot). Más
parancsértelmezők, más beállítás esetén (ez a gyakoribb egyébként) mindenféle probléma nélkül odaadják a mintát az alkalmazásnak, csináljon
vele, amit akar. Ez utóbbi működésnek furcsa következménye is lehet.
Például ha egy nem üres könyvtárban kiadjuk a vi *.txt parancsot, akkor ha ott van néhány fájl, amelynek illeszkedő neve van, akkor a vi
szövegszerkesztő ezeket kezdi szerkeszteni. De ha a könyvtár üres (vagy csak nincs benne txt kiterjesztésű fájlnév), akkor a vi megkapja ezt a
paramétert, amit aztán a frissen létrehozandó nevének tekint, tehát ha írunk valamit a fájlba, majd mentjük, akkor a kedves nevű „*.txt”-t hozzuk
vele létre.

A követező példákban szokásunktól eltérően megint jelezzük a promptot. (És kivételesen tekintsünk el az ékezetes fájlnevektől. Ez it most példa,
nem éles környezet.):
$ ls -A12
.dió alma banán eper körte narancs szilva
$ ls -d ????
alma eper
$ ls -d ??[mn]*
alma banán
$ ls -d [!abe]*
körte narancs szilva
$ ls -d *a
alma szilva
$ ls -d *r*
eper körte narancs
$ ls /ho*/*
/home/less /home/tanf1 /home/tanf2 /home/tanf3

12. Ha valaki nem értené kapásból. Az ls -A opciója ugyanúgy kiírja a rejtet fájlokat, mint az ismertebb -a, csak épp a listából kihagyja a . és a ..
bejegyzéseket. Fenti parancs amúgy kiírja az aktuális könyvtárban levő fájlok nevét.
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3. Fájlok, könyvtárak, dzsóker karakterek
3.1. Fájlnevek
Linuxon az adatokat fájlnak nevezet struktúrákban tárolják. Az adatoknak nevük van, ezt használjuk az adat azonosítására, elérésére – ez a fájlnév.
Ami viszont elsőre elég szokatlan, hogy ugyanahhoz a fájlhoz nem csak egy, hanem több különböző valódi fájlnév, ún. hard link is tartozhat. Ezek a
fájlnevek egyenrangúak, és csak az utolsó törlése esetén törlődik a fájl tartalma is a fájlrendszerből. Linux alatt a fájlok neve tetszőleges
karaktereket tartalmazhat – és ebbe olyan rondaságok is beletartoznak, mint szóköz, soremelés, vagy három darab pluszjel. Ráadásul a kis- és
nagybetűket megkülönbözteti. Noha elvi síkon nem okoz problémát ékezetes karakterek használata a fájlnevekben sem, időről időre találkozunk
hibás, csak az angol nyelv ékezettelen betűire felkészült programokkal, ezért ez ügyben óvatosságra intünk mindenkit, kifejezetten nem javasoljuk a
használatát13. (Fájl nevében nem megengedett a C programozási nyelvben ’\0’ jelöléssel illetett, azaz a 0 kódú karakter, illetve mivel speciális
szerepe van, ezért szintén nem lehet a fájl nevének része a /. Az más kérdés, hogy – a később tárgyalandó – elérési útvonallal adott név
már tartalmazhat /-t.)
Noha pont is szerepelhet egy fájlnévben (akár több is), ennek ellenére van egy specialitása: azokat a fájlokat, amelyek neve ponttal kezdődik, a
rendszer a többi fájltól kicsit eltérően kezeli, elrejti14. Az ilyen fájlokat „rejtett fájl”-nak nevezik. (Elsősorban programok beállításait tartalmazó fájlok,
könyvtárak szoktak rejtetek lenni.) A fájlnévben nem különböztetjük meg a „kiterjesztést”, de köznapi beszédben általában szokták érteni, ha valaki
ezt a kifejezést használja15.
13. Pl. legutoljára az eléggé elterjedt ZIP formátumban futottunk bele abba, hogy egy meg nem nevezet nem szabad operációs rendszer alatt ZIP-be
csomagolt német nyelvű fájlnevek eléggé sajátosan néztek ki Linuxon kicsomagolás után (és még van jó pár ilyen jellegű rossz tapasztalatunk).
14. Igazság szerint csak a parancsértelmező, az ls parancs és a fájlkezelő programok rejtik el ezeket alapértelmezés szerint, de ez bőven elég.
15. Vajon mi a kiterjesztése az alma.körte.szilva nevű fájlnak? (Hallgatólagos megállapodás alapján általában az utolsó pont utáni részt tekintjük
annak – de még egyszer hangsúlyozzuk, az operációs rendszer szintjén a fájlnévkiterjesztés, mint fogalom, nem létezik.)
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3. Fájlok, könyvtárak, dzsóker karakterek
3.2. Fájltípusok
A „fájl” egy gyűjtőfogalom, különböző fájltípusok léteznek. A legfontosabbak:
közönséges fájl (ordinary file) – egyéb operációs rendszert használók ezt szokták fájlnak nevezni; szöveget, képet, hangot, futtatható program
kódját (és í. t.) tároló struktúra. A közönséges fájl jele az ls parancs kimenetében: - (egy mínuszjel).
könyvtár (directory) – egyéb rendszerben pl. mappa (folder) névvel illetik, szerepe szerint az egyéb fájlok tárolására szolgál, segítségével ésszerű,
logikus, fastruktúrájú hierarchiát építhetünk ki az adattároláshoz. Jele: d.
szimbolikus link (szimbolikus fájlnév, symlink, vagy soft link néven is emlegetik)16 – olyan fájltípus, amely egy másik fájl nevére hivatkozik17.
Jellemző használat pl., amikor egy nagyon hosszú elérési útvonallal elérhető fájlra hivatkoznak symlinken keresztül.18 Jele: l.
Ezen a három fájltípuson kívül még négyféle létezik. Rendszergazdák számára fontos a következő kettő:
karakteres (vagy karakter speciális, character special) eszközfájl. Jele: c.
blokkos (blokk speciális, block special) eszközfájl. Jele: b.
Nevükből sejthető, ezek a különböző hardverkomponensek, perifériák elérésére szolgálnak. Karakteres fájlok esetén azt feltételezzük, hogy a
hardverrel egyszerű, „byte-okat írok-byte-okat olvasok” módon lehet kommunikálni, míg blokkos esetben az operációs rendszer puffereli
az adatokat, egyszerre nagyobb mennyiségű adatot küld, illetve fogad az adott eszközre/ről.
Az utolsó két fájltípusról nem árt tudni, de ritkán szoktak ilyeneket direktben piszkálni:
cső (pipe) – Két, ugyanazon a gépen futó program közötti egyirányú adatcserére használt objektumról van szó. Két alfaja a névtelen (no-name,
vagy unnamed pipe) és a névvel ellátott cső (named pipe, FIFO). Nyilván csak az utóbbi látható valahol a könyvtárstruktúrában, azaz fájlként. Jele:
p.
socket (foglalat) – ez a csőhöz nagyon hasonló objektum, csak éppen kétirányú kommunikáció folyhat egy socketen keresztül. Ebből is kétféle
létezik. A régebben Unix domain, mostanság local domain néven emlegetett – mondjuk helyi. Ennek a fajtának a használatához a két
programnak ugyanazon a gépen kell futnia. Ez a fajta az, amelyik látszik a könyvtárstruktúrában. A második az ún. internet domain típusú
(mondjuk úgy: távoli), ennek használatakor a két egymással kommunikáló programnak nem kell azonos gépeken futni, elég, ha hálózaton
keresztül látják egymást. Jele s.
16. egyike azoknak az elég fontos alapfogalmaknak, amelyekhez még nem találtunk frappáns magyar elnevezést. Még a legjobbnak tekinthető
„gyenge kötés/gyenge kapocs” is borzasztó.
17. azért nem „másik fájlra hivatkozik”, mert előfordulhat, hogy a symlink által hivatkozott fájl nem is létezik (esetleg ideiglenesen nem elérhető)
18. noha elsőre eléggé hasonlítanak, a hard link és a soft link két nagyon különböző dolog.
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3. Fájlok, könyvtárak, dzsóker karakterek
3.3. Elérési útvonalak
A különböző fájlok a fentiek alapján könyvtárakban tárolódnak, a könyvtárakban alkönyvtárak, abban al-alkönyvtárak, és így tovább. A struktúra
tetején álló könyvtár neve gyökérkönyvtár (root directory), és a / névvel nevezzük. Minden könyvtár tartalmaz két speciális nevű fájlt: . (aktuális
könyvtár) és .. (szülőkönyvtár). Angol nyelvű dokumentációban sokszor dot és dotdot néven szerepelnek. A . mindig azt a könyvtárat jelenti,
amelyikben szerepel, a .. pedig a struktúrában eggyel fölötte álló könyvtárat. A gyökérkönyvtárban levő fájlok19 neve pl. /tmp, /root, /vmlinuz. A /..
kicsit speciális, hisz a gyökérkönyvtár fölött nincs másik, így az szintén a /-t jelenti. Egy, a gyökérkönyvtár közvetlen alkönyvtárában levő fájl neve pl.
/etc/passwd vagy /tmp/.X11 – és ezt lehet folytatni, pl. /usr/share/doc/zfs/README. Ez az ún. abszolút elérési úttal adott fájlnév, röviden abszolút
név20. Az abszolút név egyértelműen arról ismerhető fel, hogy a root könyvtár nevével, azaz /-rel kezdődik. Létezik egy ún. relatív fájlnév is, ebben
az esetben az aktuális könyvtártól kezdve nézzük az elérési útvonalat. Így jön létre a bin/ls (az aktuális könyvtár bin nevű alkönyvtárában lévő ls
nevű fájl) vagy a ../../lib/termcap (az aktuális könyvtár szülő könyvtárának szülő könyvtárában levő lib alkönyvtárban levő termcap nevű fájl) formájú
név. Relatív név sosem kezdődik /-lal. (Mind abszolút, mind relatív név esetén szerepelhet . vagy .. az útvonalban, de jellemzően inkább relatív
névben szokták használni.)
19. fájl, mint az összes fájltípus összessége, nem pedig mint közönséges fájl
20. Ilyenkor a gyökérkönyvtártól kezdve leírjuk, hogy a struktúra tetejétől indulva, milyen könyvtárakon keresztül jutunk el az adott fájlig.
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Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pontok
Pont

1 kérdés

2021. June 4., Friday, 16:16
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:16
6 mp
0,00/4,00
0,00 a maximum 1,00 közül (0%)
Párosítsa össze az egyes parancsokat és azok rövid leírását.

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

man

Választás...

cd

Választás...

whoami

Választás...

exit

Választás...

echo

Választás...

who

Választás...

more

Választás...

cat

Választás...

clear

Választás...

ls

Választás...

Válasza helytelen.

2 kérdés
Nincs rá válasz

Az alábbi promptok közül nagy valószínűség szerint melyek nem lehetnek valósak (ha a prompt az openSUSE Leap 15.0
alapértelmezése szerint van beállítva)?

1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. anna@anna-notebook:~ $
b. anna-notebook:~ #
c. anna@anna-notebook:/home/anna>
d. root@anna-notebook:/home/anna>

Válasza helytelen.

3 kérdés

Az alábbi parancsok esetén melyeknél használunk abszolút, és melyeknél relatív útvonalat?

Nincs rá válasz
1,00 pont

tail -f /var/log/messages

Választás...

cat /home/user/valami.txt

Választás...

ls -la tmp/

Választás...

ls /proc/

Választás...

mkdir -p konyvtar/alkonyvtar

Választás...

cat olvass_el.txt

Választás...

szerezhető

Válasza helytelen.

4 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Mely állítások igazak az alábbi promptra, ha az az openSUSE 15.0 alapértelmezése szerint működik?
gamma:/home/staff/viktor #

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. A felhasználó normál felhasználói jogokkal van bejelentkezve.
b. A felhasználó viktor néven jelentkezett be.
c. A felhasználó jelenleg a saját home könyvtárában tartózkodik.
d. A parancssort futtató számítógép neve nem állapítható meg a parancssorból.
e. A parancssort futtató számítógép neve gamma.
f. A felhasználó rendszergazdaként van bejelentkezve.
g. Létezik a fájlrendszerben egy /home/staff könyvtár.
h. A felhasználó munkakönyvtára (aktuális könyvtára) a /home/staff/viktor könyvtár.

Válasza helytelen.

◄ Alapfogalmak, parancssor,
állománykezelés, alapvető parancsok
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1. EXTRA feladat (2 pont)
Telepítsen virtuális gépre egy olyan operációs rendszert, amelyet azelőtt adtak ki, hogy Ön megszületett volna. A telepítés befejezése után indítsa
újra a virtuális gépet, majd a bootolás folyamatáról készítsen képernyővideót. A feladat megoldásaként az elkészült a képernyővideót és a virtuális
gép log fájlját adja be. A fájlok neve az Ön NEPTUN azonosítója legyen, kiterjesztése pedig a fájl formátumának megfelelően állítsa be (ne
módosítsa).
A képernyővideó rögzítése a kikapcsolt virtuális gép beállításai között, a Képernyő menüpont Rögzítés fülén engedélyezhető. A rögzítés minőségét
hagyják az alapértelmezett beállításokon.
A napló (log) állomány a virtuális gépre jobb egérgombbal kattintva a Napló mutatása menüponttal érhető el.

Osztályozási összesítő
Tanulók elől rejtve

Nem

Résztvevők

0

Leadva

0

Osztályozandó

0

Határidő

2020. February 26., Wednesday, 23:59

Hátralévő idő

A feladat teljesítendő

Későn leadott munkák

Csak a halasztást kapók számára engedélyezett

Minden leadott munka megtekintése
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1. Felhasználók és csoportok, Unix típusú rendszer használata
Minden Linux rendszerben vannak felhasználók. Lehet, hogy csak egy – a rendszergazda –, ennek ellenére a fogalommal és az ehhez kapcsolódó
információkkal tisztában kell lenni.
Egy felhasználóra a rendszer két különböző módon hivatkozhat: vagy bejelentkezési név (login-name, logname) alapján – ezt jellemzően valamilyen
karakteres felületű bejelentkezéshez, különböző információk megjelenítéséhez használja a rendszer; vagy pedig egy nem-negatív egész szám, egy
egyedi felhasználói azonosító (angolul: user identifier, rövidítve UID) használatával. Ez utóbbit használja a rendszer belül, az adatok tárolásakor,
ellenőrzéskor. Hagyományosan a root bejelentkezési névhez tartozik a 0-s UID – ő a rendszer adminisztrátora; jellemzően mindenhez jogot biztosít,
ha valaki root-ként tevékenykedik. (Általában az a jellemző, hogy a logname / UID hozzárendelés kölcsönösen egyértelmű, de ritkán előfordul, hogy
több bejelentkezési név mögött a valóságban ugyanaz a UID áll. Ez utóbbi nem javasolt beállítás.)
A felhasználókat csoportokba sorolják. A felhasználói csoportoknak szintén van neve, a csoportnév (groupname) teljes mértékig független a
felhasználói névtől, bár jellemző, hogy vannak azonos nevű felhasználók és csoportok (és ha ez fennáll, nagy eséllyel a felhasználó tagja az
azonos nevű csoportnak). A csoportokat szintén számmal azonosítja a rendszer, ez a csoportazonosító (angolul group identifier, röviden GID). A 0-s
UID-hoz (root felhasználó) hasonlóan létezik 0-s GID is, szintén root (csoport)névvel9 . Hagyományosan a 0-s csoporthoz tartozás extra
jogosultságot biztosított, ma ez többségében már csak csak extra konfiguráció után érhető el.
A felhasználói és csoportnevek kiválasztása, az UID-ek és GID-ek kiosztása, a felhasználók csoportba sorolása a rendszergazda feladata. Ezek az
adatok alapértelmezetten egy /etc/passwd és egy /etc/group nevű kötött formájú szöveges fájlban tárolódnak. A fájlok szerkeszthetők akár
kézzel is, az erre szolgáló vipw és vigr parancsokkal (csak óvatosan!), de léteznek parancssoros eszközök: a felhasználók kezelésére a
useradd/usermod/userdel parancshármas, míg a csoportok kezelésére hasonló nevű groupadd/groupmod/groupdel szolgál.
Linux használatához be kell jelentkezni a rendszerbe. Karakteres felületen ezt tipikusan a bejelentkezési név és a hozzá tartozó jelszó megadásával
lehet megtenni, grafikus felületen ellenben sokszor a felhasználókhoz tartozó valódi nevet tartalmazó listából választjuk ki a megfelelőt, esetleg
nem is jelszóval, hanem egyéb módon (pl. ujjlenyomattal) azonosítjuk magunkat. Igazából mindegy, hogy a nevünkre kattintva, a fényképünket
kiválasztva vagy bármilyen egyéb módon „mutatkozunk be” a rendszernek, a hátérben az UID áll. Szintén a bejelentkezés során kapja meg a
felhasználó a különböző, a rendszergazda által beállított csoporttagságokat, illetve az ehhez tartozó jogosultságokat. Ezeket az információkat
lekérdezhetjük az id parancs segítségével. (Szenilis vagy tudathasadásos felhasználók azt is megkérdezhetik, hogy a rendszer őket milyen névvel
látja, erre jó a whoami parancs, illetve a nagyon hasonló who am i is. Ez utóbbi a bejelentkezett felhasználók listáját lekérő who parancs
kimenetéből csak a ránk vonatkozó információt jeleníti meg.)
Amikor bejelentkezett felhasználóként csinálunk valamit a gépen, a bejelentkezéskor (indirekt módon) kiválasztott UID határozza meg, hogy mit
tehetünk a rendszerrel, ugyanis a jogosultságkezelés ezt (és esetleg a GID-et) ellenőrizve dönt, hogy valamit megtehetünk, vagy nem. Ha
nincs jogosultságunk a művelet elvégzésére, a következőket tehetjük:
kijelentkezés után más névvel (tehát más UID-dal) visszajelentkezünk, nyilván olyannal, akinek van joga a művelet elvégzésére
ideiglenesen azonosítót váltunk. Erre szolgál a su (superuser) parancs (illetve ha csoportjogra van szükségünk, a chgrp – change group –
parancs). Ha mást nem mondunk, a su parancs rendszergazda (root) felhasználóvá vált, de lehetőségünk van egyéb felhasználói név
megadásával más felhasználóvá „átváltozni”.
ideiglenesen megszerezzük a szükséges jogosultságot. Ezt legtöbbször a sudo nevű paranccsal tesszük. A su/chgrp parancspárossal ellentétben a
sudo egyszerre biztosítja a felhasználói, illet ve a csoportjogosultságok megszerzését. Előbbit a -u, utóbbit a -g opcióval kérhetjük. A
sudo hasonlóan a su-hoz, ha mást nem mondunk, akkor alapértelmezettként a root felhasználó jogait biztosítja.
Fenti három lehetőségből Linux alatt messze a sudo használata a legelterjedtebb. Annyira, hogy pl. az Ubuntu terjesztés alapból nem is teszi
lehetővé a root felhasználó bejelentkezését, vagy a su parancson keresztüli root elérést.
9.

Egyéb UNIX, vagy UNIX-szerű rendszerben a 0-s csoportot szokták még system, vagy wheel névvel illetni
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1. Felhasználók és csoportok, Unix típusú rendszer használata
1.1. A sudo használata
Amennyiben extra jogosultság kell egy művelet végrehajtásához, akkor a parancsot sudo parancs paraméterek formában kell begépelni, pl.:
sudo ip addr add 10.10.10.10/24 brd + dev eth0

Első alkalommal a sudo megkérdezi a rendszergazdai fiókhoz tartozó jelszót10, és ha jól gépeltük be, akkor extra, rendszergazdai jogokkal
végrehajtja a paraméterként megadott parancssort. Egy időzítő mechanizmus segítségével biztosítja, hogy ha a következő sudo parancsot
nem sokkal később gépeljük be, akkor ne kelljen újra jelszót gépelni. (A lejárati időt sokan indokolatlanul rövidnek tartják – általában 5-15 perc
közötti értékre van beállítva; a rendszergazda ezt módosítani tudja a sudoers névre hallgató konfigurációs fájlban.) A sudo használata esetén
a végrehajtható parancsok (vagy akár a parancsok és a megengedett paraméterek) listája felhasználónként, vagy csoportonként szabályozható.
Precízen beállítani a sudo-t nem könnyű, de használatával az amúgy UNIX és Linux rendszereken nem létező operátor11 felhasználói
kategória megalkotható, és tényleg szeparálni lehet az egyes rendszergazdai jogosultságokat.
A sudo minden rajta keresztül végrehajtott műveletet naplóz, illetve ha valakinek nem sikerül az azonosítás, vagy nem megengedett parancsot
próbál végrehajtani, akkor erről azonnal figyelmeztetőt küld a bekonfigurált módon (alapból e-mail a rendszergazdának). Ez eléggé eltér a su
módszerétől, ahol a(z esetleg sikertelen) parancsvégrehajtás körülményei (ki, mit mikor stb.) tárolódnak egy szöveges fájlban, amit egyéb eszközzel
nekünk kell figyelni.
Sok helyen a sudo konfiguráció nincs túlbonyolítva, és adott felhasználó, vagy felhasználói csoport minden tagja számára minden hozzáférést
engedélyeznek. Mivel a sudo -i vagy sudo -s, esetleg a sudo su, netán a direkt sudo sh használata esetén már nem lesz nyoma a naplókban annak,
hogy pontosan mi is történt, ezt ilyen konfiguráció használata esetén érdemes észben tartani.
10.

A jelszókérés természetesen átkonfigurálható, vagy akár ki is kapcsolható

11.

Itt most extra jogosultságokkal (pl. nyomtató alrendszer, hálózat stb. konfigurálása) rendelkező felhasználót (vagy csoportot) értünk alatta
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2. Jogosultságok, azok használata
Ebben a fejezetben a jogosultságok kezelésének lehetőségeiről lesz szó.
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2. Jogosultságok, azok használata
2.1. Klasszikus UNIX-szerű jogosultságok
A Linux rendszerek alapszintű jogosultságkezelése a UNIX-ból származik, és meglehetősen egyszerű. Felhasználók és fájlok egymáshoz való
(tulajdon)viszonyán alapul. Minden fájlnak van egyetlen tulajdonosa (ezt egy UID reprezentálja a rendszerben), és egyetlen ún. csoporttulajdono sa
(ezt pedig egy GID). Ezek a jellemzők a fájl létrehozásának pillanatában állítódnak be, de utólag módosíthatók (chown, chgrp parancsok.) Ezek az
információk az „ls -l” paranccsal lekérdezhetők.
Minden felhasználó minden bejelentkezése során automatikusan megkapja a hozzá kiosztott egyetlen felhasználói azonosítót (UID), és a neki
kiosztott egy vagy több csoportazonosítót (GID-eket) a rendszertől. (Ezeket a rendszergazda állítja be akkor, mikor a felhasználót beilleszti a rend
szerbe. Utólag is neki van joga ezeket változtatni.) A felhasználó bizonyos feltételek teljesülése esetén, ideiglenes jelleggel megváltoztathatja a
felhasználói azonosítóját ( su , sudo parancsok) illet ve a csoporttagságát (newgrp parancs)28. A felhasználó ID információi pedig az „id” nevű
parancscsal kaphatók meg.
Végül pedig amikor valaki (valami) elindít egy programot, a futó program, azaz folyamat (process) örökli az elindítója jogait – technikailag a
felhasználói és csoportazonosítóját29 (azaz az UID és GID információkat). Ez szintén lekérdezhető, pl. a „ps -eo user,group,cmd” paranccsal.
A felhasználók tevékenységük során jellemzően fájlokhoz nyúlkálnak. Például amikor valaki kiadja a cat /etc/passwd parancsot, akkor első lépésként
meg kell keresni a cat parancsot tartalmazó fájlt a PATH környezeti változó által meghatározott könyvtárakban (ehhez ezekhez a könyvtár tí pusú
fájlokhoz kell keresési jog), utána programként el kell indítani a /bin/cat fájlban található kódot (ehhez a fájlra kell futtatási jog), ha ez sikerült,
akkor a cat folyamatnak meg kell keresnie a /etc/passwd nevű fájlt (ennél a pontnál megint keresési jogok szükségesek a különböző
könyvtárakhoz), végül olvasásra meg kell nyitni a fájlt (amihez szintén jog – most épp olvasási – kell). Már csak az a lépés van hátra, hogy a
beolvasott adatokat meg kell tudni jeleníteni a kijelzőn – ehhez persze a kijelzőt reprezentáló fájlhoz kell valamilyen – nyilván írási – jog.
Fenti példákból szépen körvonalazódik a Linuxokon létező jogosultságok köre:
olvasási jog, jele r (read)
írási jog, jele w (write)
futtatási jog, más néven keresési jog, jele x (execute)
A felhasználókat 3 kategóriába soroljuk.
Van a fájl mindenkori tulaja (jele u, mint user)
Vannak a fájl csoportjába tartozó felhasználók (g, mint group)
És van az összes többi felhasználó (o, mint other)
Külön van meghatározva a tulaj joga, ettől teljesen függetlenül a csoporthoz tartozók joga, és a „maradék” felhasználók joga. Az ellenőrzés is
ebben a sorrendben történik:
Elsőként azt ellenőrzi a rendszer, hogy a fájl tulaja akar-e csinálni valamit. Ha igen, akkor a tulaj jogai határozzák meg egyedül, hogy a művelet
elvégezhető-e. (Ebben az esetben a csoport és egyéb kategóriák jogai nem számítanak, azt a rendszer már nem is vizsgálja.)
Ha nem a tulaj tevékenykedik, másodikként azt vizsgálja a rendszer, hogy csoporttag akar-e valamit csinálni. Ha igen, akkor a csoportjogok
döntenek egyedül. (Azaz már nem vizsgálja a rendszer az egyéb felhasználók jogait.)
Ha a művelet végrehajtója nem a fájl tulaja, és nem is tagja a fájl csoportjának, akkor az egyéb felhasználókra vonatkozó jogosultságok
döntenek.
Fentiből az a kicsit furcsa helyzet is következik, hogy akár az is előállhat, hogy a csoporttagoknak vagy épp az egyéb kategóriának több joga van,
mint a tulajnak.
Az egyes jogosultságok az egyes fájltípusokon némiképp eltérően működnek. Az olvasás és az írás jogok a legtöbb fájltípusnál egyértelműek,

általában az adott típusú fájlban elérhető adatok elérhetőségét vagy módosíthatóságát jelentik. A futtatási/keresési jog csak közönséges és
könyvtár típusú fájlokon jelent egyáltalán valamit.

Olvasás (read)
közönséges
amit a neve mond
fájl (-)
könyvtár
(d)

Írás (write)

futtatás(execute) /
keresés(search

amit a neve mond

programként elindítható

megnézhető a tartalma (ls, de -l opció már nem); létrehozható,
be lehet lépni (cd), ismert nevű fájl jellemzője lekérdezhető
a benne lévő fájlokhoz csak ezzel a joggal
átnevezhető, törölhető (ls -l fnév), ismert nevű fájlhoz hozzá lehet férni (ha a fájl
férhetünk hozzá
(!!!) benne fájl
saját joga engedi)

symlink (s) ---

---

---

karakteres
amit a neve mond
eszköz (c)

amit a neve mond

---

blokkos
eszköz (b)

amit a neve mond

amit a neve mond

---

cső (p)

amit a neve mond

amit a neve mond

---

socket (s)

amit a neve mond

amit a neve mond

---

A táblázatban a „---” azt jelenti, hogy azokat a jogokat a rendszer nem értelmezi30. Fentiekből talán a könyvtárak jogainak értelmezése a
legnehezebb. Nézzük kicsit részletesebben:
Ha egy könyvtáron csak olvasási jog szerepel (és a keresési jog nem), akkor ls-sel listázható a benne levő fájlok neve. De más információ a fájlokról
nem kapható meg, azaz az „ ls -l” már hibát ad vissza, vagy nem használható olyan ls opció (pl. „ -t”, dátum szerinti rendezés), amely ezen egyéb
információkat használná fel. Ami a kellemetlenebb, ha csak olvasási jogunk van egy könyvtárra, a fájlok nevét látjuk (de már típusát nem), és nem is
férhetünk hozzá a fájlhoz (függetlenül az általunk egyébként nem látható fájlengedélyektől). Azaz akár az is lehet, hogy magához a fájlhoz lenne
jogunk hozzáférni, de a fájlbejegyzést tartalmazó könyvtár joga megtagadja ezt a hozzáférést.
A könyvtár keresési joga pedig azt teszi lehetővé (azaz ha csak az x jog adott, és az r jog nem adott), hogy az ismert nevű fájlokról31
megkaphassam a bővebb információkat („ls -l”); vagy épp használhassam ezeket a bővebb információkat („ls -t”); vagy ezen információk
felhasználásával megpróbálhassam elérni a fájlokat (futtatni, olvasni, írni) – amihez viszont már magának a fájlnak a saját joga szintén szükséges.
Ezen kívül könyvtár keresési joga teszi lehetővé az adott könyvtárba belépést (azaz kiadható a cd /dir parancs, és még sikerülhet is).
Könyvtár írási joga pedig biztosítja a könyvtár módosíthatóságát, amibe sokak számára igen váratlan és fájdalmas módon azt is jelenti, hogy egy fájl
törlése nem a fájl saját jogain, hanem a fájl bejegyzést tartalmazó könyvtár írási jogán múlik (amúgy a törléshez a könyvtár keresési joga
is szükséges).
28.

Fentiek miatt megkülönböztetünk valós UID-ot (real UID, RUID) és hatásos UID-ot (effective UID, EUID). Az első az, amit a bejelentkezéskor oszt ki a
rendszer, a második, amire változik a sudo/su hatására. Hasonlóan létezik RGID és EGID is.

29.

És rögtön el is érkeztünk az első kivételig. Az ún. setuid vagy setgid beállítások esetén a létrejövő folyamat nem az őt indító felhasználótól, hanem a
programkódot tartalmazó fájltól örökli a jogosultságokat (illetve az UID/GID értékeket).

30.

Ez szerepel a dokumentációban például a szimbolikus linkről: „a chmod soha nem módosítja a szimbolikus linkek engedélyeit, a chmod
rendszerhívás nem tudja módosítani az engedélyeket. Ez nem probléma, mivel a szimbolikus linkek engedélyei soha nincsenek használva”.

31.

Onnan ismert, hogy valahogy a tudomásomra jutott, vagy éppen kitaláltam (de nem úgy, hogy „ ls *” – ez utóbbihoz olvasási jog kellene).
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2. Jogosultságok, azok használata
2.2. chmod
A jogosultságok beállítása a fájl mindenkori tulajdonosának hatásköre (illetve a rendszergazda – root felhasználó – szintén módosíthatja azokat). A
parancs használata egyszerű:
chmod JOGOK fájl1 fájl2 ...

Két módszer létezik a jogok megadására:
numerikusan
szimbolikusan
írhatjuk le a jogokat.
A numerikus forma a nehezebb. Minden jog egy számérték:
r=4
w=2
x=1
Meghatározzuk, hogy az egyes felhasználói kategóriák (tulaj, csoport, egyéb), pontosan milyen jogokat kapjon. A megkapandó jogok számértékét
minden kategóriára külön-külön összeadjuk, mintha a kategóriák helyi értéket jelentenének, leírjuk az így kapott számot. Hátulról előrefelé szokták
megadni, azaz a legutolsó számjegy az egyéb kategória jogait írja le, az utolsó előtti számjegy a csoportjogokat, hátulról a harmadik szám pedig a
tulaj jogait32. Tehát az előzőek alapján a
chmod 751 fájl.bin
parancs az egyéb felhasználók számára 1 (azaz x), a csoporttagoknak 5 (azaz 4+1, tehát r és x), míg a tulaj számára 7 (4+2+1, azaz r, w és x) jogokat
biztosít a fájl.bin-hez. Azaz mindenki futatthatja programként az adott fájlt, a tulaj és csoporttagok olvashatják is, míg a tulaj számára adott az extra
módosíthatóság.33
Másik forma a jogosultságok beállítására az ún. szimbolikus forma. A felhasználói kategóriákat és a jogokat betűkkel jelöljük (pont azokkal, amiket
korábban is használtunk):
Felhasználók:
u = user, azaz a tulaj
g = group, azaz csoporttagok
o = other, azaz a „maradék”, mindenki más
a = all, azaz mindenki, a fenti három együtt, egyszerűbben írva
Jogok:
r = read, olvasás
w = write, írási, módosítási jog
x = execute/search, futtatási, keresési jog
Mivel a szimbolikus forma (a numerikussal ellentétben) erre is lehetőséget nyújt, ezért van egy harmadik tag. Milyen jellegű legyen a módosítás?
= = jelentése, a bal oldalon álló felhasználói kategória pontosan a jobb oldalán álló jogokkal fog rendelkezni a sikeres művelet-végrehajtás után
b l ld li f lh
álók
ói
l őj
ih
l b
k j
j bb ld l álló j
k (
b j h
k j
k á l

+ = a bal oldali felhasználókategória a meglevő jogaihoz pluszban megkapja a jobb oldalon álló jogokat (az nem baj, ha ezek a jogok már eleve
adottak)
- = a bal oldali felhasználókategória meglevő jogaiból a jobb oldalon álló jogot elvesszük, az neki a sikeres végrehajtás után már nem fog a
rendelkezésére állni (és ekkor sem gond, ha eredetileg sem volt neki)
Fentiekből legalább egyet, vagy vesszővel elválasztva többet is megadhatunk a chmod parancsnak a jogosultság állításához:
chmod u+w,go-x fájl.bin

Azaz a tulaj írási jogot fog kapni, míg mindenki mástól elvesszük a futtatási jogot. Vagy a numerikus formabeli példa:
chmod u+rwx,g=rx,o=x fájl.bin

(Annyit módosíthatnánk, hogy a tulajnál is egyenlőségjelet írunk, de szimbolikus formában a kívánt eredményt valószínűleg csak ennél
bonyolultabban tudnánk beállítani.)
Természetesen nem kell mindig mindenki jogait állítani,
chmod u+w fájl.bin

csak a tulaj jogait bántja, a többihez hozzá sem nyúl.
32.

Van három speciális bit, amiket szintén a chmod-dal lehet állítani, és szintén az „ls -l”-ben látszanak. Ennél a numerikus megadásnál ezek
szerepelhetnek a hátulról a 4. számjegyen.
33.

Mindez csak részben igaz a futtathatóságra: héjprogramok (shell script) futtatásához az olvasási jogra is szükség van a futtatási jog mellet: nem
véletlenül, mivel ezek olyan szövegfájlok, amelyek tartalmát a parancsértelmező fogja értelmezni, ha meg tudja őket nyitni olvasásra.
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2. Jogosultságok, azok használata
2.3. chown
Mint elhangzott, a mindenkori tulaj és csoporttagok más jogokkal rendelkeznek. A tulajdonos megváltoztatható, ez ma Linux alatt általában
rendszergazdai hatókör34. Erre szolgál a chown (change owner) parancs:
chown julianna fájl.bin

Innentől a julianna felhasználó lesz a tulajdonos (és neki lesz joga pl. a jogosultságokat átállítani). Mivel a fájl attól marad ugyanabban a
könyvtárban, ahol eddig volt, szerencsétlen helyzetben ez ahhoz is vezethet, hogy a tulaj a tartalmazó könyvtár jogai miatt nem fér hozzá a
tulajdonában levő fájlhoz.
34.

Létezik rendszer, ahol a jelenlegi tulaj átadhatja másnak – persze mivel onnantól nem ő a tulaj, ezzel óvatosan kell bánni.
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2. Jogosultságok, azok használata
2.4. chgrp
Ezzel a csoporttulajdonos állítható át: ezt a mindenkori tulaj és a rendszergazda változtathatja meg. (A tulaj csak olyan csoportok tulajdonába
adhatja át a fájlját, amely csoportnak ő maga is tagja.)
chgrp staff fájl.bin

Immár a staff nevű csoport tagjaira vonatkoznak a csoportjogok.
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2. Jogosultságok, azok használata
2.5. umask
Az előző parancsok ( chmod, chown, chgrp) már meglevő fájlok jellemzőinek átállítására alkalmasak. De milyen módon állítódnak be ezek a
jellemzők a fájl létrehozásának pillanatában?
tulajdonos: a fájl a létrehozó tulajdonába kerül
csoport: a fájl a létrehozó éppen aktuális csoportjának tulajdonába kerül (az aktuális csoport az id parancs kimenetében a gid érték, illetve a
groups parancs kimenetében látható első érték)35
jogosultság: a fájl létrehozásakor a jogosultságot az ún. umask parancs segítségével lehet állítani
Amikor egy alkalmazás létrehoz egy fájlt (típusa lényegtelen), egyúttal azt is megmondja az operációs rendszernek, hogy milyen jogokat szeretne
adni ennek a fájlnak. A megadott jognál létrehozáskor nem lesz több, ez a maximum. (De utólag a fent tárgyalt chmod-dal módosítható.)
Viszont ezt az alkalmazás által eldöntött maximumot csökkentjük az umask értékével. Az umask paraméter nélküli futtatáskor kiírja a jelenleg
érvényben levőt, pl:
$ umask
0002

Jelentése a korábbi táblázat alapján: az alkalmazás által a fájl létrehozásakor javasolt jogokból mindenképpen el kell hagyni az „egyéb” felhasználói
kategória írás jogát, azaz ha az alkalmazás pl. „rw-rw-rw-” jogokkal hozta volna létre a fájl, a végeredmény „rw-rw-r--” lesz.
Az umask-ot paraméterrel indítva, a továbbiakban létrehozandó fájlokra vonatkozó korlátot állítjuk be, pl:
umask 027

azt mondja, hogy a csoporttagoktól letiltjuk az írás jogot, egyéb felhasználóktól pedig minden jogot, azaz az előző példa alapján létrejövő fájl jogai
„rw-r-----”-re változnának.
35.

Ha a könyvtáron be van állítva az ún. setgid-bit, akkor a csoportot a fájl a könyvtár csoportját örökli.
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3. Folyamatok és kezelésük
A folyamat (process) egy elindított program még létező példánya. Egy PID (process identifier – folyamatazonosító) nevű, nem negatív egész
számmal azonosítjuk. A 0-s azonosító fenntartott, az 1-es pedig egy speciális, az ún. init process ID-je. (Ez minden más felhasználói folyamat közös
ősatyja. Vagy ősanyja, kinek hogy tetszik.) Egy rendszeren belül egy időben nem lehet két azonos PID-ű folyamat. A legelső (init) folyamat
kivételével minden másik folyamat úgy keletkezik, hogy egy már létező folyamat létrehozza38. Az eredeti folyamatot a továbbiakban
szülőfolyamatnak hívjuk (parent process, azonosítóját jellemzően PPID-ként emlegetik), a frissen létrejött neve: gyerek (child process).
Természetesen a való élet szabályai it is érvényesek, egy folyamat egyidejűleg lehet valamely másik folyamat gyereke, de mivel neki is lehet (akár
több) gyereke, így egyben szülőfolyamat is. Azok a folyamatok, amelyek szülőfolyamatként a 2-s PPID-t mutatják39, azok a rendszermag (kernel)
részei (nem található önálló bináris ezzel a fájlnévvel), és csak adminisztrációs, ütemezési okokból látszanak folyamatként. Nevük: kernelszintű (vagy
simán: kernel-), vagy még egyszerűbben: rendszerfolyamatok. A rendszerfolyamatokra nem érvényes semmilyen jogosultság kezelés. A folyamatok
életük során használnak valamennyi CPU-erőforrást, memóriát is, terhelik a gép IO-alrendszerét. Egy folyamat megszűnésének van egy fázisa,
amikor ún. zombifolyamatként létezik a rendszerben. Ekkor már tulajdonképpen nincs is; CPU-t, memóriát nem használ, egyedül a szülőfolyamat
nem végzet el egy bizonyos adminisztratív feladatot. Ez teljesen normális állapot – de az már jellemzően programozói hiba, ha a zombi állapotú
folyamat látványosan ottmarad.
38.

Erre jó a fork (illetve a vfork) rendszerhívás

39.

Egyéb UNIX és UNIX-jellegű rendszert használók számára talán furcsa lehet, mert máshol a PPID=0 szokott lenni a rendszerfolyamat jellemzője
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3. Folyamatok és kezelésük
3.1. ps
A folyamatokról információt vagy a /proc fájlrendszeren keresztül direktben, vagy pedig a ps paranccsal lehet szerezni. (Bizonyos ps
implementációk szintén a /proc-ból nyerik ki az információkat, mások direktben a kerneltől.) A ps parancs egyik kellemetlen tulajdonsága, hogy
rendkívül sok információt képes megjeleníteni meglehetősen változatosan szabályozható formában40. Ráadásul a a BSD-rendszerekkel és a zárt
Unixokkal való kompatibilitási törekvések miatt legalább kétféle opciókezelése van. Ennek egyszerű következménye, hogy általában nem az egyes
opciók jelentését szokták megtanulni, hanem helyette inkább „opciókupacokat”, és azok körülbelüli jelentését.
ps -ef

Az összes rendszerben futó folyamat (-e opció) „hasznosabb” (-f opció) jellemzőit megmutatja. Ezek között szerepel a folyamat „tulajdonosa” –
akinek a jogosultságával fut az adott folyamat; látható a PID, az elhasznált processzoridő, a CPU-használatra vonatkozó adatok, és így
tovább. Hasznos opciója a „-o”, aminek segítségével mi magunk határozhatjuk meg, hogy pontosan mely információkat akarjuk az egyes
folyamatokról látni – ez nagyon hasznos parancsfájlok írásakor, hisz ebben az esetben sokkal könnyebb a minket érintő információkat összeszedni:
ps -e -o pid,user,cmd
A folyamatlistában látható, szögletes zárójelekkel bezárt folyamatok a fent említett rendszerfolyamatok. Ha pedig ezt látjuk a folyamat neveként,
hogy <defunct>, az a korábban emlegetett, már erősen halálán van kategóriájú zombifolyamat. Sokat nem tudunk tenni ellene, meg kell próbálni a
szülőfolyamatának elküldeni egy „Death of a Child”, azaz „Gyerekfolyamat megszűnt” jelentésű megszakítást (SIGCHLD).
40.

Ami egyszerre jelenti azt, hogy mely folyamatokat írjon ki, és azt is, hogy azok melyik adatát milyen sorrendben.
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3. Folyamatok és kezelésük
3.2. kill, killall, pkill
Egy folyamat „kívülről” megszüntethető egy ún. megszakítás (signal) adott folyamatnak elküldésével. A megszakítások teljes listája lekérdezhető:
kill -l

Fontosabbak a HUP (1), INTR (2), QUIT (3), KILL (9) és TERM (15). A megszakításhoz szükséges a folyamat azonosítója, és hogy a megszakítást
kezdeményező jogaival futó folyamatot akarjunk megszüntetni. Rendszergazda joggal természetesen mások folyamatai is megszakíthatók.
kill -2 1234
kill -n quit 1234

Elterjedt a név alapú forma, ehhez nem a folyamatazonosítót, hanem a futó program nevét kell megadni. Erre a pkill, vagy esetleg a killall parancsot
érdemes használni. (A killall nagy hibája, hogy létezik olyan nem-Linux operációs rendszer, ahol a killall semmilyen paramétert nem vesz
figyelembe, ellenben valóban minden folyamatot meggyilkol, ahogy azt a neve mondja is – így helyette talán érdemesebb a pkill-t megszokni.)
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3. Folyamatok és kezelésük
3.3. top
Míg a ps paranccsal egy adott pillanatbeli állapotot lehet lekérdezni, addig a top egy folyamatosan futó folyamatmonitorozó eszköz. Alapból a lista
elején a legtöbb processzoridőt használó alkalmazások állnak, de ez már az indulásnál átváltható memóriahasználat alapú rendezésre.
top
top -m

Folyamatosan aktualizált listát kapunk. Futás közben interaktív parancsokkal a lista rendezési elve változtatható (N, M, P parancsok), de akár a
folyamatok prioritása is változtatható (r), vagy akár meg is szüntethetünk egy folyamatot (k). (Újabban terjed a látványosabb htop nevű
parancs használata a klasszikus top helyet.)
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4. A hardverek elérésének unixos, linuxos módja
Az operációs rendszer feladata a hardverelemek és a felhasználó közötti kapcsolat biztosítása.UNIX rendszer – és így a Linux is – ezt a legtöbb
eszközzel eszközfájlokon keresztül oldja meg. Ezzel a megoldással a különböző eszközök kezelése az általános fájlinterfészen keresztül
történhet, úgy, hogy a programnak az adott eszköz sajátosságait nem kell ismernie. Így válik lehetővé például, hogy egy mágnesszalagok
kezelésére írt programmal SSH-kapcsolaton át is lehet mentést készíteni, vagy egy lemezek másolására valóval hangfelvételt készíteni és
visszajátszani.
Az eszközfájl egy speciális fájl, amelynek a műveleteit (mint az írás vagy az olvasás) a rendszermag nem a fájlrendszerrel valósítja meg, hanem más
módon, tipikusan egy periféria működtetésével. Így érhetik el a felhasználói térben futó programok egy általános interfészen keresztül
a lemezmeghajtókat, a terminált (billentyűzetet, egereket), a soros vonalakat, a hangkártyát, vagy éppen a kernelmemóriát.
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4. A hardverek elérésének unixos, linuxos módja
4.1. Eszközfájlok típusai
Az eszközfájloknak két típusa van: a karakteres- és a blokkeszközök. A karakteres eszközökre az írás-olvasás byte-onként, pufferelés nélkül történik,
és általában nincs lehetőség címzésre, ugrásra (ilyen például egy soros vonal). A blokkeszközöket pufferelve, blokkonként (eszköztől függően
néhány kilobyte-os egységenként) kezeli a rendszer, és címezhetőek (ilyen például egy lemezmeghajtó).
Az karakteres- (c) és blokkeszközfájlok (b) ugyanúgy útvonal alapján érhetőek el, mint a többi fájltípus – a közönséges fájlok (-), a könyvtárak (d), a
szimbolikus linkek (l), vagy éppen a csővezeték (pipe, p) vagy a socket (s). A két eszközfájltípust legegyszerűbben az ls -l paranccsal
különböztethetjük meg – a kimenet első oszlopa a fájl típusát mutatja a felsorolás szerinti jelölésekkel:
$ ls -l /dev/sda /dev/ttyS0
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 dec 2 17:20 /dev/sda
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 dec 2 17:20 /dev/ttyS0

Észrevehetjük a fenti példában is, hogy a listázáskor az ötödik mezőben, az eszközfájlokra nem értelmezhető fájlméret helyén két, vesszővel
elválasztott szám szerepel. Ezek a „major”- és „minor”-számok, amelyek a kernel felé az elérni kívánt eszközt azonosítják.
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4. A hardverek elérésének unixos, linuxos módja
4.2. Pszeudoeszközök
A rendszermag számos olyan szolgáltatást is nyújt, amelyeket ugyan eszközfájlokon keresztül lehet elérni, azonban mögöttük nem egy
hardvereszköz áll.
Gyakran felmerülő probléma az, hogy egy alkalmazás írni akar egy fájlba, azonban erre nincs szükségünk. Ilyenkor használjuk a nulleszközt, amely
egy végtelen nyelő (sink). A szabványos helye a /dev/null. Az ebbe a fájlba írt adatot a rendszer eldobja. Olvasáskor egy nulla byte-os, üres fájlként
viselkedik. Például ha egy HTTP lekérést kell csinálnunk, de az eredményére nincs szükségünk, a wget -O /dev/null http://drupalsite.tld/cron.php
parancs a nulleszközbe menti a letöltött fájlt.
Hasonló eszköz a /dev/zero, amely íráskor hasonlóan működik a nullhoz, azonban olvasáskor nem üres fájlként, hanem végtelen forrásként
viselkedik, mint egy végtelen hosszú, nullákból álló bináris fájl. Például a head -c 1024 </dev/zero >fájlom parancs beolvas 1024 darab nulla byteot a zero eszközből és a fájlom nevű fájlba írja.
A /dev/random és a /dev/urandom is végtelen forrásként működik, azonban nem nullákat, hanem véletlenszerű byteoket lehet belőlük olvasni. A
head -c 1024 </dev/urandom >fájlom parancs így egy 1024 byte-os, véletlenszerű tartalmú fájlt hoz létre. A két eszköz között az a különbség,
hogy az urandom csak pszeudovéletlen generátor, így sokkal gyorsabban olvasható, mint a valódi véletlen számokat biztosító random eszköz.
Vegyük azonban figyelembe, hogy a rendszer entrópiájától függően sokáig tarthat akár kevés byte kiolvasása is a random eszközből. Ha például a
/dev/sdx nevű lemezeszköz teljes tartalmát szeretnénk megsemmisíteni, akkor jó választás lehet a cat /dev/urandom >/dev/sdx parancs.
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4. A hardverek elérésének unixos, linuxos módja
4.3. Statikus eszközfájlok
Az eszközfájlokat hagyományosan általános célú fájlrendszereken hozhatjuk létre, helyük a /dev/ könyvtár. Ezeket a fájlokat csak ritkán kell
magunknak létrehoznunk, a telepítő elvégzi ezt a feladatot. Ha esetleg mégis hiányzik egy eszközfájl, és ismerjük a típusát, valamint major és
minor számait (ezeket a rendszermag dokumentációjában, a devices.txt fájlban találjuk) akkor azt az mknod paranccsal hozhatjuk létre. Például az
esetleg hiányzó /dev/null eszközt (mely egy karakteres eszköz (c), major száma 1 és minor száma 3) a root felhasználó az mknod -m 666 /dev/null c
1 3 paranccsal hozhatja létre (a 666 az eszközfájl védelmi kódja: mindenki írhatja és olvashatja). A hiányzó eszközfájlok létrehozását a statikus
eszközfájlokat használó rendszereken a kívánt könyvtárban kiadott MAKEDEV parancs végzi el automatikusan.
A statikus eszközfájlok karbantartása több okból is nehézkes. A gépen rendszeresített összes eszközfájlnak léteznie kell akkor is, ha az eszköz éppen
nincs csatlakoztatva – ellenkező esetben a root felhasználónak kell az eszközfájlokat létrehoznia és törölnie. A disztribúciók által szállított „mindent
bele” moduláris kernelek esetében már az adott fájlnevekhez tartozó eszköz sem feltétlenül egyértelmű. Azonban a kis erőforrással rendelkező és
ritkán változó hardverkonfigurációjú beágyazott rendszerekben, valamint más UNIX rendszerekben még előfordul, hogy a telepítéskor létrehozott,
statikus eszközfájlokat használják.
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4. A hardverek elérésének unixos, linuxos módja
4.4. Dinamikus eszközfájlok: udev
Az eszközfájlok létrehozásának és karbantartásának elkerülésére készült a devfs fájlrendszer, amely az aktuális disztribúciókban már ritkán fordul
elő. Ez egy virtuális fájlrendszer, amelyben a kernel automatikusan hozza létre az eszközfájlokat. Számos hiányossága van: az eszközök
állandó elnevezéseit, vagy a jogosultságok konfigurálásának lehetőségét sem biztosítja megfelelően.
A feladat megoldásának korszerű, általánosan elterjedt módja az udev használata. Ez egy olyan felhasználói térben futó szolgáltatás, amely a
kerneltől értesítést kap az eszközök csatlakoztatásáról, és a konfigurációjában megadott szabályok alapján hozza létre, állítja be és törli az
eszközfájlokat, valamint értesíti a felhasználói folyamatokat (például az asztali környezetet) erről.
Az udev által kezelt eszközfájlokat általában egy memóriában tárolt fájlrendszerre írjuk, mivel az operációs rendszer minden indítása után
létrejönnek. A legkézenfekvőbb ilyen fájlrendszer a tmpfs, amelyet egyszerűen csatolhat a root felhasználó a mount -t tmpfs none /csatolási/pont
paranccsal más célra is.
Mivel az elmúlt években sok disztribúció céljai között szerepelt a rendszerbetöltés gyorsítása, amit az udev szolgáltatás korai elindítása hátráltat,
bekerült a Linux rendszermagba egy olyan, devtmpfs nevű öszvér-fájlrendszer, amely a devfs-hez hasonló megoldásaival automatikusan hozza létre
az eszközfájlokat, de a jogosultságok beállításáról, a szimbolikus linkek létrehozásáról és az értesítésekről nem gondoskodik. Ezt a fájlrendszert az
init folyamat csatolja, és csak később indul el az udev szolgáltatás. Egyes egyfelhasználós beágyazott rendszerek önmagában, udev daemon nélkül
is használják ezt a fájlrendszert.
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Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pontok
Pont

1 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:20
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:20
8 mp
0,00/4,00
0,00 a maximum 1,00 közül (0%)
Egészítse ki az alábbi parancsokat és promptokat az elvárt működés eléréséhez.
1. Állítsa be a user tulajdonában lévő /home/user/nevsor.ods állomány jogosultsági szintjét úgy, hogy azt csak a
tulajdonos tudja írni és olvasni, mindenki másnak csak a fájl megtekintésére legyen joga.
user@opensuse:~> chmod

2. Változtassa meg úgy az alábbi könyvtár jogosultságait, hogy a tulajdonos jogai ne változzanak, azonban mindenki
másnak is adjon adjon jogot a könyvtárba való belépésre és a könyvtár tartalmának olvasására.
drwx--x--x

2 user users

6 febr

19 20.44

eurobasket

user@opensuse:~>

eurobasket

3. Módosítsa istvan-ra az aktuális könyvtárban található elso.txt fájl tulajdonosát.
opensuse:~ # chown

4. Biztosítson mindenki számára teljes hozzáférést a /mnt/ data könyvtárra.
opensuse:/tmp # chmod

5. A /var/log könyvtárat rendelje a rendszergazda (root) csoporthoz.
opensuse:~ #

/var/log

755

630

644

440

user@opensuse:~>

data

660

/tmp/elso.txt

/mnt/data/

chmod

~/data

tmp

nevsor.ods

user/

777

opensuse:/home/user #

/tmp/nevsor.ods

root

tmp/zarthelyi

istvan

750

../zarthelyi

chgrp

chown

760

elso.txt

Válasza helytelen.

2 kérdés

Párosítsa össze az egyes parancsokat és azok rövid leírását.

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

su -

Választás...

find

Választás...

exit

Választás...

mc

Választás...

top

Választás...

uptime

Választás...

kill

Választás...

Válasza helytelen.

3 kérdés

Rendelje össze az alábbi fájlkeresési feladatokat és parancsokat.

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

find -user
anna

Választás...

find
/home/user/
-name 't*'

Választás...

find /tmp/ mtime +100

Választás...

find / -size
+100M

Választás...

Válasza helytelen.

4 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Egészítse ki az alábbi parancsokat és promptokat az elvárt működés eléréséhez.
1. Másolja le a felhasználó home könyvtárában található txt kiterjesztésű állományokat a /tmp könyvtárba.
user@opensuse:/sbin>

/tmp/.

2. Nevezze át az aktuális könyvtárban található olvass_el.txt állományt readme.txt-re.
user@opensuse:~>

olvass_el.txt

3. Írja képernyőre a /root/config.txt állomány tartalmát.
root/config.txt

4. Hozzon létre a /etc/passwd állományra mutató szimbolikus linket a felhasználó home könyvtárába jelszavak néven.
user@opensuse:/tmp>

/etc/passwd

5. Listázza a bejelentkezett felhasználó saját könyvtárában található összes állományt.
opensuse:/home/bela #

mv

../readme.txt

~

ln

root

~/jelszavak

cp

egyeb.txt

readme.txt

ln ‑s

jelszavak

echo

cat

ls

/home/tmp

/tmp

ls ‑r

~/*.txt

~/home

user@opensuse:~>

ls ‑a

*.txt

opensuse:/ #

?.txt

[a‑zA‑z].txt

ln ‑l

Válasza helytelen.

◄ Rendszergazdai mód, jogosultságok,
folyamat- és állománykezelés

Ugrás...

2. EXTRA feladat (1 pont) ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Rendszergazdai mód, jogosultság-, folyamat- és állománykezelés (3. hét)
/ 2. EXTRA feladat (1 pont)

2. EXTRA feladat (1 pont)
Érjen el a virtuális gépén 10 feletti load értéket (túlterhelést) úgy, hogy a 15 perces átlag értéke 2 alatt maradjon. Töltsön fel képernyőképet, ahol
ablakban látszik a top parancs kimenete (az ablakot részben se takarja semmi), és szintén legyen látható a hoszt operációs rendszer processzor
terheltsége is.

Osztályozási összesítő
Tanulók elől rejtve

Nem

Résztvevők

0

Leadva

0

Osztályozandó

0

Határidő

2020. March 4., Wednesday, 23:59

Hátralévő idő

A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése

◄ Harmadik hét utáni ellenőrző teszt (1
pont)

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Pont

Szabályos kifejezések és néhány azokat
használó program ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Reguláris kifejezések (4. hét) / Szabályos kifejezések és néhány azokat használó program

Szerkesztés BE

Szabályos kifejezések és néhány azokat használó program
 

1. Reguláris minták és használatuk röviden
(A szabályos kifejezés angol neve: regular expression. Ezért hétköznapi használatban sűrűn használják a reguláris kifejezés, helyenként szabályos
kifejezés elnevezést is, de valószínűleg még többször a „regex”, „regexp” neveket.)
A szabályos kifejezés egy olyan eszköz, aminek használatakor minta segítségével írhatók le különböző szövegek. Elsőre hasonlít pl. a fájlnevek
megadásához használható helyettesítő karakterekre. De míg a dzsóker karaktereket elsősorban a parancsértelmezők használják, és
gyakorlatilag csak fájlnevek kiválasztására alkalmazzák, addig a szabályos kifejezéseket elsősorban nem a parancsértelmezővel használjuk, hanem
speciális alkalmazásokkal, és jellemzően fájlokon belüli szövegrészek kiválasztására.
Miért fontos megtanulni egy szövegkeresésre használható eszközt? Azért, mert Linux környezetben a legváratlanabb eszközökről derül ki, hogy
képesek valamely funkciójukhoz regexet használni. Szövegszerkesztők, lapozóprogramok, különböző egyéb fájlmanipuláló alkalmazások –
vagy éppen a web- vagy a levelezőszerver. Azaz akár felhasználó, akár rendszergazda valaki, biztosan belebotlik olyan feladatba, ahol jól jön ez a
tudás.
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1. Reguláris minták és használatuk röviden
1.1. BRE, ERE, PCRE
Szabályos kifejezéseket – azaz mintákat – általában úgy állítunk össze, hogy a mintában állhatnak önmagukat jelentő karakterek (elegánsan:
literálok), és speciális (vagy meta-) karakterek: ez utóbbiak mást jelentenek, nem önmagukat (általában, de nem mindig több különböző
karaktert; vagy karakterek speciális helyen való, vagy speciális darabszámú előfordulását). A UNIX/Linux-világban használt, regexképes eszközök
sajnos abban nem egységesek, hogy melyek azok a karakterek, amik literálok, és melyek speciálisak. Vannak ugyan olyan – minden eszközre
érvényes – szabályok, hogy például az angol ábécé minden betűje (26 kis, és 26 nagybetű), és a tíz számjegy (0-9) literálok, de az egyéb karakterek
literális/speciális helyzete nem ennyire egyértelmű. Regex szempontból 4 csoportot lehet megkülönböztetni.
BRE, Basic Regular Expression, azaz alapszintű regex. Az ebben definiált minták kezelését támogatja alapból pl. a grep és a sed nevű parancsok.
ERE, Extended RE, azaz bővített készlet. A BRE-készlet bővítése, azaz speciális jelentést kap néhány olyan karakter, ami a BRE-készletben literál42.
Ezt a „nyelvet” támogatja az awk; vagy a grep43 és a sed44 a -E opcióval indítva.
PCRE, Perl Compatible RE, azaz a Perl nyelvben használt „nagyon kibővített” regex. Természetesen ezt használja maga a Perl (meg a Python, és a
Ruby).
Egyéb. Ez nyilván nem egy egyértelmű kategória, de nagyon sok olyan egyéb alkalmazás van, amely valamilyen regex „tájszólást” beszél. A
többség a BRE valamilyen szintű kiterjesztését. (Pl. a vi szövegszerkesztő ismer olyan konstrukciót, amely a PCRE része; az expr nevű parancs
majdnem BRE, de kicsit korlátozza azt, és í. t.)
42.

Az igazság az, hogy van, ami viszont éppen speciális a BRE készletben, de literál az ERE-ben. (Agyrém.)

43.

A grep -E helyet sokszor használják az „egrep” parancsot. Ez utóbbi a régebbi forma.

44.

A dokumentáció szerint a sed-nek nincs is -E opciója, hanem helyette a „-r” opció szolgál a bővített készlethasználatára. Ennek ellenére működik.
Érdeklődőknek: htp://hup.hu/node/1232278
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1. Reguláris minták és használatuk röviden
1.2. Szabályos kifejezések használata
Használat szempontjából kissé kellemetlen, hogy a regexeket használó alkalmazásokat jellemzően a parancsértelmezőből indítjuk, és sok esetben
magát a regexet parancssori paraméterként adjuk át az alkalmazásnak. Ez azért baj, mert van jó pár olyan karakter, amely egyszerre
speciális karaktere a shellnek, és speciális jelentése van egy szabályos kifejezésben is. Ezért a félreértések elkerülése érdekébe rögtön az elején
érdemes megjegyezni: ha parancssorban kell regexet használni, azt érdemes a shell elől mindig eltakarni. Például úgy, hogy aposztrófok közé zárjuk
az egész mintát.
grep ’[aAeEiI]*l.txt’ /etc/passwd

Ha fenti példában elfelejtenénk kitenni az aposztrófokat, a parancsértelmező fájlnév-mintának tekintené az egyébként a grep-nek átadandó mintát,
és ha pechünk van, sikerül is olyan fájlnevet találni (esetleg többet is), amelyre a mintát kicserélhetné. Fájlnévként ez a minta illeszkedik pl.
az „Akol.txt”, „emel.txt” „Illatos virágszál.txt” fájlnevekre.
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1. Reguláris minták és használatuk röviden
1.3. Illeszkedési szabályok
Illeszkedés vizsgálatánál pár szabály érvényes:
az illeszkedés vizsgálatánál van amikor csak az illeszkedés ténye számít („megtaláltuk-e egyáltalán a kereset mintát bárhol?”), de van amikor
fontos az is, hogy hol találtuk meg („csak a vizsgált szövegrész elején fogadható el a találat”), illetve esetenként fontos az illeszkedés hosszúsága.
Csak literálokat tartalmazó minta esetén egyértelmű, hogy ha a minta 3 betűből áll, akkor illeszkedni vagy nem fog, vagy pontosan ugyanerre a 3
betűre, azaz 3 hosszúságban. Viszont metakaraktereket tartalmazó minta esetén az illeszkedés tetszőleges hosszú lehet, sőt az az extrém helyzet
is előállhat, hogy a minta illeszkedik (azaz van találat), de az illeszkedés hosszúsága 0. (És ez nem egyezik meg azzal, hogy „nincs találat”.)
egyetlen karaktert jelentő minta (ilyen minden literál, illetve néhány metakarakter) illeszkedik, ha az adott karakter megtalálható a vizsgált
szövegrészben (pl. az „a” mint minta illeszkedik az „asztal”, „hajó”, „lámpa” szavakra, vagy a Kispál „Sika, kasza, léc” című lemezének címére,
de nem illeszkedik a „Cseberből vederbe” kifejezésre).
két vagy több literálból álló minta illeszkedik, ha mindegyik tagja illeszkedik, ugyanabban a sorrendben szerepelnek a mintában, mint a vizsgált
szövegben, ráadásul az első literál illeszkedése után közvetlenül megtalálható a második literál illeszkedése, közvetlenül utána a harmadik, és í. t.
(Azaz összetett minta esetén a rész-mintáknak illeszkedniük kell.) Példa: az „al” minta illeszkedik az „alma”, a „balra” szövegre, de nem illeszkedik
az „ajtónál” vagy a „lampion” szavakra – első esetben külön-külön illeszkednek, de van a megtalált szövegek között más, a második esetben
mind a kettő illeszkedik, közvetlenül egymás mellet is vannak, de nem jó sorrendben.
ha egy minta többször is illeszkedne egy vizsgált szöveg esetén, akkor a legelső illeszkedést tekintjük megtaláltnak (van olyan eszköz és feladat
amikor ez nagyon fontos szabály). Azaz a „fej” minta a „fejhús fejlövéssel” szöveg legelején (a fejhús szóban levőre) fog illeszkedni.
ha egy minta illeszkedne rövidebb és hosszabb szövegre is (ezt ugye literálokkal nem tudjuk megtenni, de metakarakterekkel már igen), akkor a
leghosszabb lehetséges szövegre fog illeszkedni – de az előző szabály erősebb, azaz „a legbaloldalibbak közül a leghosszabb” illeszkedés lesz
érvényben (a metakarakterek bemutatása után erre is mutatunk példát)
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1. Reguláris minták és használatuk röviden
1.4. Metakarakterek
Nézzük a speciális karaktereket! Figyelmeztetés: legtöbb regex megvalósítás esetén semelyik speciális karakter megadása nem teszi lehetővé az
újsor karakterre való illeszkedést.
Speciális jelentésű a . (pont) karakter. Ahol a mintában . áll, ott a megtalált szövegrészben tetszőleges karakter állhat. Példa: ha a minta a.b, akkor
ez illeszkedik a lambada szóra (jelen esetben az „a” és „b” közötti „m”-et jelentette a „.”), vagy a kalbász szóra (ahol pedig „l”-t jelentett a „.”), de
nem illeszkedik a labda szóra, abban ugyanis az „a” és a „b” között nincs semmi, pedig a minta szerint kellene, hogy legyen.
A \c két karakterrel leírt kombináció egyetlen c karakterre illeszkedik (azaz ezzel lehet egy metakarakter funkcióját eltakarni, literállá tenni). Példa:
az a\.b már nem illeszkedik a lambadára, de a Léghajó.a.bálnák.fölöt szövegre igen.
A [...] azt jelenti, hogy a minta adott pozíciójában azok a karakterek állhatnak, amelyek a zárójelen belül állnak – és egy karakternek lennie kell.
(Hasonlít a .-ra, csak annál szűkebb az értelme.) A szögletes zárójelen belül semmilyen karakternek nincs speciális jelentése (még a \ is elveszti
speciális jelentését45), csak az alábbi kettőnek. Példa: az A[bcDEF] minta illeszkedik az Ablak, vagy az ADÉL szóra, de az alma már nem jó.
Ha [^...] a minta, akkor a zárójelek között levő karakterekre pont nem illeszkedik, csak azokra, amik nem szerepelnek a felsorolásban. Ha a
felsorolásban szerepelnie kell a ^-nak, akkor ez legyen bárhol, kivéve a nyitó zárójel után közvetlenül. tehát a [a^b] csak ezt a három
karaktert jelenti, míg a [^ab] mindent, ami nem az „a” és nem a „b” (meg nem a soremelés). Példa: az A[^bcDEF] illeszkedik az ASZTAL, ABLAK
(mivel csak a kisbetű van kizárva) szavakra, de akár erre is „A mai nappal” (ebben az esetben az „A”-ra és az utána levő szóközre illeszkedett);
de nem illeszkedik az ajtó szóra (mert nagybetűt írtunk elő).
[a-z] és [^a-z] Azaz szögletes zárójelen belül írhatunk ún. karaktertartományokat, pl. a-m K-H, 5-8. Értelmezése: a kódjuk alapján egymást követő
karakterek mindegyikét jelenti (a nyitó és záró tagot is beleértve). Az, hogy ezeket keressük, vagy épp ellenkezőleg pont ezeket nem keressük, az
azon múlik, hogy szerepel-e a nyitó zárójel utáni első pozícióban a ^-karakter. Azaz: [0-9] – az összes számjegyet elfogadjuk találatként, [^A-Z]
pedig az angol ABC összes nagybetűje kivételével minden mást elfogadunk találatként. Ha kötőjelet szeretnénk a felsorolásba betenni, akkor
legbiztosabb módszer a záró zárójel elé közvetlenül, vagy a nyitó zárójel mögé – vagy közvetlenül, vagy ha negáltunk a ^ karakterrel, akkor e
mögé írni. Azaz: [abc-] esetleg [^-M-S] Példa: az [a-zA-Z][0-9] minta mindent elfogad, ahol egy betűt egy számjegy követ. Pl. jó a „B19-es
bombázó” vagy a „Sinclair ZX81 számítógép” szövegek, de már a „Commodore C-64” nem felel meg.
Ha a minta első karaktere a ^ karakter (jelölése: ^RE), akkor az illeszkedést az RE rész határozza meg, de az illeszkedés helye csak a vizsgált
szövegrész eleje lehet. Ez feladattól függő módon lehet, hogy a sor elejét jelenti (ha pl. soronként vizsgálunk valamit); lehet, hogy a mondat
elejét jelenti (ha a feldolgozás mondat alapon történik); de jelentheti akár egy szó elejét is (ha a vizsgálat szó alapon zajlik). Legtöbb program sor
alapú feldolgozást végez, tehát általában ez sor elejére „ragasztást” jelent46. Példa: az ^alma a mintát már csak akkor találja meg, ha egy sor az
alma betűsorozattal kezdődik, még szóköz, tabulátor, egyéb nem-látható karakter sincs előtte.
Ha a minta utolsó karaktere a $-jel, (jelölése: RE$), akkor a vizsgált minta csak a sor végén fogadható el. (hasonlóan a ^-karakterhez ez persze
lehet sor, szó, mondat stb. – a feldolgozástól függő módon). Példa: a körte$ kizárólag akkor lesz találat, ha a sor végén a körte betűsorozat áll, se
szóköz, se írásjel, se semmi egyéb nem állhat mögötte.
Egy tetszőleges minta után álló *-karakter az adott minta tetszőleges darabszámú előfordulását jelenti – de csak a közvetlenül a csillag előtt álló
minta-részre vonatkozik. A tetszőleges darabszám 0-t is jelenthet. Azaz: abc* illeszkedik az abcúg szóra (itt „c”-ből van 1 db,) de az absztinens és
habpatron szavakra is (amikor 0 db c-t talál), de nem illeszkedik a Hacsaturján, vagy a kacsatánc szavakra – mert hiányzik a kötelezően előírt „b”.
Fenti lista korántsem teljes. Még a BRE készletben is vannak olyan metakarakterek, amelyek itt nem szerepelnek. Aki teljesebb leírásra vágyik, annak
javasolt az egyik lábjegyzetben szereplő opengroups.org oldalon elérhető leírás – az maga a szabvány.47
Korábban szerepelt, hogy az illeszkedés mindig a legbaloldalibb találatot, de azok közül a leghosszabbat adja meg. Azaz ha a minta: aa*48, és a
vizsgált szöveg XaaYaaaZaaaa, akkor nyilván a leghosszabb találat a Z utáni 4 db a lenne. Viszont erősebb szabály, hogy a legbaloldalibbat
kell megtalálni. Azaz az X utáni a. Vagy az X utáni aa. Mivel ezek közül a leghosszabb kell, ezért az X és Y közötti 2 db „a” lesz a találat. (Ezt amúgy
pl. a Linuxokban meglevő GNU grep segítségével eléggé reménytelen ellenőrizni – sajnos eléggé félreérthető a kimenete, ezért tesztre kicsit
jobban használható a később tárgyalandó sed, pl. a csere művelettel:
$ echo XaaYaaaZaaaa | sed -e ‘s/aa*/csere/’
XcsereYaaaZaaaa

Viszont ennél elsőre meglepőbb lesz az eredmény, ha a kereset mintát aa* -ról a* -ra változtatjuk:
$ echo XaaYaaaZaaaa | sed -e s/a*/csere/
csereXaaYaaaZaaaa

Mivel az illeszkedéshez a 0 db előfordulás is megfelel (ekkor illeszkedés van, csak épp 0 hosszúságban), ezért a sed-del végzet vizsgálat azt mutatja,
hogy a legbaloldalibb előfordulásként az X előtti „semmit” – azaz a 0 db. „a” betűt találja meg és azt cseréli le. Utolsó példa:
$ echo aXaaYaaaZaaaa | sed -e s/a*/csere/
csereXaaYaaaZaaaa

Itt szintén a legbaloldalibb szöveget találja meg. Szintén jó lenne a 0 db „a”, de it már életbe lép a következő szabály, ami a leghosszabb
megtalálását jelenti, így ugyanott van egy hosszabb találat is, az egy db. „a”-t tartalmazó – így ezt cseréli le.)
45.

Ez ([...\ ...]) konkrétan egy olyan szabály, amelyet nagyon sok programban sikerült hibásan implementálni. (A szabály leírását lásd:
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/basedefs/V1_chap09.html a 9.3.3 és a 9.3.5 pontok első bekezdését)
46.

Sok regexet használó program esetén utal a dokumentáció arra, hogy „implicit anchoring” van érvényben. Ez azt jelenti, hogy minden mintát úgy
értelmez az alkalmazás, mintha az elején lenne ez a ^-karakter.
47.

Esetleg még ezen kívül Gábriel Ákos magyar nyelven elérhető (bár sajnos elég régi), a mai napig viszonylag kevés hibát tartalmazó tömör
összefoglalója, pl. a http://www.szabilinux.hu/ismerteto/regexp.html oldalon. Ki hány hibát talál benne?
48.

ERE esetén ezt a+ formában is írhatjuk, és azt jelenti, hogy néhány – de legalább egy db „a”
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2. Szabályos kifejezést használó programok
Mint korábban szerepelt, sok program képes kezelni a szabályos kifejezéseket, ezek közül kettőről ejtünk itt szót. A grep és a sed használatának
alapjait érdemes megtanulni (meg persze az AWK-t, a Perl-t, vagy akár kedvenc szövegszerkesztőnknek is utánanézhetünk, hogy keresés,
vagy keresés-csere műveleteknél nem támogatja-e a regexeket.)
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2. Szabályos kifejezést használó programok
2.1. A sed (nagyon) alapjai
A sed egy nem-interaktív szövegszerkesztő, ami azt jelenti, hogy előre megmondjuk, hogy milyen feltételek teljesülésekor milyen módosításokat
hajtson végre a paraméterként megkapott fájl tartalmával, a szerkesztés eredménye aztán a program normál kimenetén jelenik meg.
Egy sed parancs felépítése igen egyszerű:
cím – azaz melyik sorral tegyük amit tennünk kell (sokszor elmarad, ez általában azt jelenti, hogy minden sorral végezzük el a műveletet. A cím
lehet egy vagy két (vesszővel elválasztott) szám (az a sor, illetve az a tartomány), illetve /RE/ formában egy BRE szintaxissal megadott minta,
amely azokat a sorokat címzi meg, amely sorokban a minta illeszkedik (itt is lehet tartományt megadni, akkor az első minta a kezdő sort, a
második pedig a kezdő sor utáni sortól kezdve a tartományt lezáró sort adja meg). Például:
5
13,24
/^[A-Z]/
/[0-9]$/,/kg/

a cím mögött áll a művelet, amelyet a cím által kiválasztott sorokon végrehajtatunk.
és ha a parancsnak szüksége van rá, akkor a paraméterek.
Noha nagyon sok szerkesztő parancsa van, ennek ellenére aki egyáltalán használja, az többségében 4 parancsra korlátozza a megtanulnivalót :
valószínűleg leggyakrabban az s (azaz substitute, csere) parancsát használják
ezt követi a d (delete, azaz törlés) parancs
és a szöveg hozzáadására szolgáló a (append azaz mögéírás)
és az i (insert, azaz elé beszúrás) parancsok
Pár példa kedvcsinálónak:
sed -i.bak -e ‘s/(C)/Copyright/g’ MyDocument.txt

A MyDocument.txt fájl minden sorában kicseréli a ‘(C)’ szöveget a Copyright szóra. Az amúgy nem szabványos, de Linux alatt használható -i.bak
paraméter hatására az eredeti fájlt elmenti MyDocument.txt.bak néven, és a módosított szöveg visszakerül a fájlba. (Az i opció nélkül az eredmény
az stdout-ra kerülne, nekem kellene átirányítással valamilyen másik fájlba tennem.)
sed -e ’/^[

]*#/d’ -e ’/^[

]*$/d’ /etc/ssh/sshd_config

Az SSH-szerver központi konfigurációs fájlját mutatja meg úgy, hogy kitörli az összes olyan sort, amiben csak megjegyzések vannak, illetve az üres
(esetleg szóközöket, tabulátorokat tartalmazó) sorokat. Mind a két szerkesztő parancsban a szögletes zárójelek között egy szóköz és egy tabulátor
karakter van – ez utóbbit bash-ban a CTRL-v TAB billentyűkombinációval lehet begépelni (van olyan shell, amiben pedig \ TAB kombinációval).
sed -e '/^/a\
' /etc/profile

A képernyőre írja a /etc/profle nevű fájl tartalmát úgy, hogy minden olyan sor mögé, amire illeszkedik a minta49, odaszúr egy db. üres sort.
sed -e ‘/^function /i\
\
\
‘ shell-functions.sh

Ez pedig a shell-functions.sh nevű hipotetikus fájlt jeleníti meg, de minden „function ” szöveggel kezdődő sor elé beszúr három üres sort. Így aztán
a fájlban szereplő shell-függvények elkülönülnek kicsit egymástól.
49.

Mivel a minta a ^ („soreleje”) – márpedig minden sornak van eleje –, ezért ez gyakorlatilag minden sor mögé rak egy üres sort
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2. Szabályos kifejezést használó programok
2.2. A grep parancs
A grep arra jó, hogy szöveges fájlból gyorsan kikeressünk olyan sorokat, amely egy (vagy több) szabályos kifejezésre illeszkedik (vagy éppen nem
illeszkedik). Gyakran használt opciói:
-v – ezzel írjuk elő azt, hogy a nem-illeszkedő sorokat szeretnénk megkapni
-i – kis-nagybetű érzékenység kikapcsolása (sokkal kényelmesebb, mint minden karakter helyet a [xX] formát írni pl.)
-l – a megtalált sorokat nem, csak a fájl nevét írja ki, amiben volt találat
(Természetesen nagyon sok egyéb opció van ezen kívül.) Fenti, a sed d funkcióját bemutató parancsot megcsinálhatjuk akár grep-pel is. Nyilván
maga a két regex nem változik, csak kicsit a hívási mód:
grep -v -e ’^[

]*#’ -e ’^[

]*$’ /etc/ssh/sshd_config

Ha valakinek nem tetszenek a szabályos kifejezések, ne csüggedjen. Nem kell őket szeretni. Használni kell. Ha pedig valakinek tetszenek, akkor
érdemes továbblépni, megismerni az it kimaradt dolgokat, esetleg következő lépésként megtanulni előbb az AWK, utána a Perl lehetőségeit.

 

◄ 2. EXTRA feladat (1 pont)

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Negyedik héthez kapcsolódó felkészülés
tesztje (1 pont) ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Reguláris kifejezések (4. hét) / Szabályos kifejezések és néhány azokat használó program

Szerkesztés BE

Szabályos kifejezések és néhány azokat használó program
 

2. Szabályos kifejezést használó programok
2.3. Az AWK néhány lehetősége*
Az AWK egy szövegek feldolgozására létrehozott szkriptnyelv, melynek legfőbb célja a kimenet céljainknak megfelelő formázása. Egy rendkívül
összetett és sokoldalú rendszerről van szó, amelyről akár egy teljes féléven át is lehetne tanulni. Számos könyv született önmagában az AWKt-ról,
amit leginkább csak azért hangsúlyozunk, hogy egyértelmű legyen, hogy az alább tárgyalt lehetőség pusztán csak egy a sok közül. Azért emeltük
mégis ki, mivel segítségével a kimenet formázásának egy gyakori problémája oldható meg egyszerűen.
Az AWK használatával a szöveg felbontható valamilyen mezőhatároló mentén. Ez tipikusan egy-egy oszlop kiválasztásakor lehet hasznos, de akár
egy egysoros szöveg is felbontható a segítségével. A felbontáshoz a -F opció segítségével adható meg határolókarakter, ami lehet egy vagy több
karakter is.
Például ha a who parancsot használva lekérdezzük a rendszerbe bejelentkezett felhasználókat, akkor az alábbi kimenetet kapjuk:
$ who
c-ta
root
andras

pts/0
pts/0
pts/0

2020-02-15 15:44 (:0)
2020-02-14 10:14 (:0)
2020-02-15 13:11 (:0)

Azonban ha nekünk csak az első oszlopban található felhasználónevek listájára van szükségünk, akkor az AWK használatával kiválaszthatjuk a
kimenet megfelelő részét. Jelen esetben az elválasztókarakter a szóköz, ezért a -F opció után ezt fogjuk aposztrófok között megadni. Az első
oszlopban található információra pedig a $1 használatával hivatkozhatunk:
$ who -s | awk -F' ' '{print $1}'
c-ta
root
andras

De a kimenet több oszlop és saját karakterláncok használatával is formázható:
who -s | awk -F' ' '{print $1 " " $3 " " $4 "-kor jelentkezett be"}'
c-ta 2020-02-15 15:44-kor jelentkezett be
root 2020-02-14 10:14-kor jelentkezett be
andras 2020-02-15 13:11-kor jelentkezett be
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Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pontok
Pont

1 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:23
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:23
9 mp
0,00/3,00
0,00 a maximum 1,00 közül (0%)
Egészítse ki az alábbi, metakarakterek jelentésével kapcsolatos mondatokat!
vizsgálja az utána megadott kifejezés illeszkedését.

A ^ szimbólum mindig a szövegrész

szimbólum használható.

A szöveg végén való illeszkedés kereséséhez a

karaktert írjuk eléjük.

Metakarakterek literálokká alakíthatók, ha a
jelenti.

Az [a-z] minta az angol abc

különbség a [a-z][A-Z] és az [a-zA-Z] kifejezések között.
karakter(ek)nek van speciális

Szögletes zárójelekben megadott minta esetében csak a
jelentése.

előfordulását jelenti.

A szögletes zárójelben megadott minta utáni * karakter a minta

tetszőleges számú betűjét

van

tetszőleges számú

egyetlen kisbetűjét

többszörös

tetszőleges számú kisbetűjét

/

$

egyszeres vagy többszörös

^/

végén

egyszeres

^‑

elején

egyetlen betűjét

lehet

\

@

nincs

^‑/

~

#

^

Válasza helytelen.

2 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont

Egészítse ki az alábbi állításokat!
Reguláris kifejezések használata esetén literáloknak nevezzük azokat a karaktereket, amelyek a kifejezésben

szerezhető

.
A meta karakterek

karakterek, melyek általában

karaktert

helyettesítenek.
Parancssorban egy reguláris kifejezés megadása

ajánlott, mivel némelyik speciális karakternek

jelentése van.

Válasza helytelen.

3 kérdés

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások!

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Egyetlen karaktert jelentő minta esetén akkor beszélünk illeszkedésről, ha az adott karakter
megtalálható a szövegben.

Választás...

Egy azonos minta megadása mellett az illeszkedés hossza is mindig azonos.

Választás...

Ha egy minta az adott helyen hosszabb és rövidebb szövegre is illeszkedik, akkor mindig a rövidebb
illeszkedés jelenti a találatot.

Választás...

Ha a minta több helyen is illeszkedik a szövegre, akkor mindig a leghosszabb illeszkedés lesz a találat.

Választás...

Ha a minta több helyen is illeszkedik a szövegre, akkor mindig a legelső illeszkedés lesz a találat.

Választás...

A kizárólag literálokból álló minta minden esetben a minta teljes hosszában illeszkedik.

Választás...

Válasza helytelen.

◄ Szabályos kifejezések és néhány azokat
használó program
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Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:24
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:24
9 mp
0,00/3,00
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A rendszam.txt állományban az alábbi listában található (nem feltétlenül szabványos) rendszámok szerepelnek (minden
rendszám önmagában, külön sorban). Döntse el, hogy az alábbi parancs kimenetén megjelenik-e az adott rendszám!
grep -e '^[A-Z][A-Z][A-Z]\-[0-9][0-9][0-9]' rendszam.txt
T T K-999

Választás...

PETER1

Választás...

BOND-007

Választás...

ABC-123

Választás...

PTE-TTK

Választás...

NORBI-1

Választás...

CIA100

Választás...

KIA-001

Választás...

DOS-198

Választás...

PTE--001

Választás...

Válasza helytelen.

2 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

A rendszam.txt állományban az alábbi listában található (nem feltétlenül szabványos) rendszámok szerepelnek (minden
rendszám önmagában, külön sorban). Döntse el, hogy az alábbi parancs kimenetén megjelenik-e az adott rendszám!
grep -e '^[A-Z0-9-]*$' rendszam.txt
MIX 345

Választás...

PTI-GI-1

Választás...

KGB- 5 5 5

Választás...

DT 55-25

Választás...

YWX-988

Választás...

HARAP-1

Választás...

QWE--458

Választás...

PECS-001

Választás...

P-00-123

Választás...

TTK :-)

Választás...

Válasza helytelen.

á as a e yte e .

3 kérdés
Nincs rá válasz

A rendszam.txt állományban az alábbi listában található (nem feltétlenül szabványos) rendszámok szerepelnek (minden
rendszám önmagában, külön sorban). Döntse el, hogy az alábbi parancs kimenetén megjelenik-e az adott rendszám!

1,00 pont

grep -e '[A-Z]3*-[0-9]3*' rendszam.txt

szerezhető

DT 55-25

Választás...

PTI-GI-1

Választás...

PECS-001

Választás...

P-00-123

Választás...

QWE--458

Választás...

YWX-988

Választás...

KGB- 5 5 5

Választás...

MIX 345

Választás...

TTK :-)

Választás...

HARAP-1

Választás...

Válasza helytelen.
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Gyakorló feladat - 4. hét (1 pont)
Írjon reguláris kifejezést a grep-et használva a normál magyar rendszámok (sorozat- és egyedi rendszámok) szövegben (tetszőleges helyen) történő
felismerésére. A speciális rendszámokat(honvédségi, rendőrségi, mezőgazdasági, diplomáciai, próba, ideiglenes, oldtimer, stb.) nem kell felismernie.
A normál rendszámok a következő feltételeknek tesznek eleget:
Hat plusz egy (kötőjel) karakterből állnak.
Az első három karakter minden esetben betű.
Az utolsó karakter minden esetben szám.
A betűket és a számokat kötőjel választja el.
A betűk után már csak számok következhetnek.
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A sed parancsot használva úgy írja képernyőre a parancs paraméterében megadott HTML fájl tartalmát, hogy abból eltávolítja a kommenteket, a
HTML tageket, a scripteket és az üres sorokat. Teszteléshez használhatja a mellékelt mii.html állományt, de érdemes különböző HTML fájlokon is
elvégezni az ellenőrzést. A leadás során ne csak a parancsot illesszék be, hanem egy rövid magyarázatot is adjanak hozzá.
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
A parancsértelmező egy speciális szintaxisú programozási nyelv értelmezője (interpreter) is, mely nyelv legalapvetőbb eszközeit a napi munka
hatékony elsajátításához érdemes megtanulni. Vannak fanatikusai50 és ellenzői – a többség egyszerűen nem veszi a fáradságot az alapok
megtanulásához, ezért aztán a későbbiekben csak nyűglődik.
Mivel a shell interpreterként dolgozik, akár interaktívan, a parancssorba begépelve is lehet programocskákat írni és futatni. Némi gyakorlás után ez
egyre természetesebbé válik, és hamar eljuthatunk oda, hogy egy-egy feladat megoldásához 5-10-30 egyszerű parancsból álló „kódot” írunk –csak
nem egy szövegszerkesztő ablakába, hanem a shell promptjánál. Nyilván az ily módon előállított kód nem nagyon szokott aztán bekerülni napi
eszközeink valamilyen könyvtárban megmaradó tárházába, de sok esetben egyszerűbb ugyanazt (vagy majdnem ugyanazt) a 10 sort két
héttel később újra begépelni, mint rájönni, hogy amikor gondosan elmentettük, vajon milyen névvel hivatkoztunk rá, hogyan is kellene
paraméterezni, stb.
Az elején legfontosabb szabályként jegyezzük meg: míg interaktívan futtatva az egyes parancsokat láthatjuk az eredményt, a hiba-, vagy
figyelmeztető üzeneteket, és ezek alapján dönthetünk a következő lépésről, addig ha parancsfájlt (angolul shell scriptet, vagy csak egyszerűen
scriptet) írunk, akkor a parancsfájl futtatásakor látjuk ugyan az üzeneteket, de már nincs döntési lehetőségünk, a maximum, hogy ha figyelünk,
esetleg megszakíthatjuk a program futását (esélyes, hogy jóval később, mint kellene). Ezért parancsfájlok írásakor legyünk körültekintőek, és
lehetőség szerint készüljünk fel minden rossz bekövetkeztére.
Fenti szabály alkalmazása a gyakorlatban: mivel minden parancs a befejezésekor beállít egy ún. státuszkódot (hívhatjuk ERRORLEVEL-nek is akár),
minden lehetséges alkalommal ellenőrizzük, hogy az előző lépés sikeresen, vagy sikertelenül fejeződött be. A státuszkód 0 értéke jelzi, hogy sikeres,
és bármely 0-tól eltérő értéke a sikertelen befejeződést. Hasonlóan, az általunk megírt kódnál figyeljünk arra is oda, hogy szintén egyértelműen
minden programocskánk jól állítsa be ezt a státuszkódot. (Erre szolgál a számparaméterrel ellátott exit parancs, pl: exit 2.)
50.

Érdemes elolvasni ezt a sokat sejtető című előadásanyagot: „A New Object-Oriented Programming Language: sh”
http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/bos94/full_papers/haemer.ps
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
1.1. Megjegyzések
A kettős kereszt (#, hashmark) karaktertől az adott sor végéig terjedő szöveget a shell megjegyzésnek tekinti. Nyilván interaktívan használva nem
valószínű, hogy sok megjegyzést fűznénk a saját magunk által begépelt parancsokhoz, de parancsfájlok írásánál már erősen javasolt használni.
Ráadásul van egy elég speciális funkciója. Parancsfájlok legelső sorába nagyon javasolt a következőt írni:
#! /bin/sh

Fenti – amúgy megjegyzés – sor egy speciális jelzés az operációs rendszer számára, hogy ebben a fájlban olyan programkód található, melynek
értelmezéséhez a /bin/sh nevű programot kell futtatni. Amennyiben programjaink kihasználják a bash speciális funkcióit, konstrukcióit, akkor
természetesen helyette #!/bin/bash írandó.
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
1.2. A ~ (tilde) karakter
Egy tetszőleges szöveg elején álló ~ valamely könyvtárnév rövidített megadására szolgál. Ha önmagában áll, vagy közvetlenül mögötte egy /, akkor
a felhasználó bejelentkezési könyvtárának nevét jeleni:
echo ~

eredménye
/home/team5

Ha pedig valamely egyéb szöveglánc következik, akkor a szöveg végéig, vagy az első /-ig terjedő részt felhasználói névnek tekinti a shell, és az
adott nevű felhasználó bejelentkezési könyvtárának nevére cseréli le:
echo ~team5/.profile

eredménye
/home/team5/.profile

lesz.51
51.

Ennek az információnak az elfelejtése igen kellemetlen következményekkel járhat, lásd az alábbi fórumbejegyzést: http://hup.hu
/cikkek/20120608/a_btrfs_elso_embere _elhagyja_az_oracle-t?comments_per_page=9999#comment-1671428
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
1.3. A „takaró” karakterek
Mint a legelső részben szerepelt, a begépelt parancssorban a szóközöknek, tabulátoroknak fontos szerepe van, az választja el egymástól az egyes
részeket. Mondhatjuk, a szóköz és tabulátor a parancsértelmező számára speciális jelentéssel bír. Kezdők számára meglehetősen kellemetlen
módon, ilyen „speciális” karakter nagyon sok van a shell eszköztárában. De mit lehet tenni, ha egy parancsban szeretnénk valahol ilyen speciális,
jelentéssel bíró karaktereket használni? Pl. ki sze retnénk íratni egy szöveget, de a szövegben két szó között több szóközt használni. A probléma
ugyanis, hogy az
echo alma

körte

parancs futtatásakor – hiába van az alma és körte szavak között több szóköz is, a parancsértelmező elnyeli a fölösleget, és úgy tesz, mintha
pontosan egyet gépeltem volna be, azaz
alma körte

lesz a kimenet. Ezen probléma megoldására találták ki a shell ún. escape (vagy takaró) karaktereit. A legegyszerűbb a \ (azaz backslash:
hanyattörtvonal, vagy rep-jel52). Ez a közvetlenül mögötte álló egyetlen karakter speciális jelentését szünteti meg (és egyébként a parancssorból,
miután „megvédte” azt a fránya mögötte álló karaktert, gyakorlatilag nyom nélkül távozik). Azaz az előbbi parancsot ha jól akarjuk írni (azaz úgy,
hogy megmaradjanak a szóközök), akkor ezeket szépen, egyesével takarni kell:
echo alma\ \ \ \ \ \ \ körte

Így a végeredmény tényleg úgy néz ki ahogy kellene:
alma

körte

Persze látható, hogy ez meglehetősen átláthatatlan parancsot eredményez, ezért csak ritkán, egy-két karakter esetén szokták használni. Helyette
használható az egyszerű aposztróf, az ’ karakter. Ellentétben a rep-jellel, ebből kettő kell. Az első jelzi, hogy innentől nincs speciális jelentése a
karaktereknek, a második pedig azt, hogy onnantól már megint igen. Azaz a szöveg elejének és végének jelzésére jó. Fenti példa tehát:
echo ’alma

körte’

formában is írható. Eredménye a már jól ismert:
alma

körte

A rep-jel és az aposztróf közös tulajdonsága, hogy minden speciális karakter elveszíti extra funkcióját.53 Van egy harmadik, hasonló tulajdonsággal
bíró karakter, ez az idézőjel, azaz a " ka rakter. Működése nagyon hasonló az aposztróféhoz, ugyanúgy párban kell szerepeljen, és a szöveg elejének
és végének jelölésére szolgál. Azaz a fenti példánkat írhatjuk így is:
echo "alma

körte"

és ugyanúgy a megérdemelt
alma

körte

lesz az eredmény. Viszont idézőjelen belül nem minden speciális jelentésű karakter veszíti el a speciális jelentését, hanem csak a többség. Pontosan
3 karakter van, ami másként működik aposztrófok, és másként idézőjelek között, ez a három karakter a
$
`
\
Azaz a dollár-jel, a hanyatt-aposztróf – „magyarul”: backtick –, és a már jól ismert rep-jel. Ha ezen három karakter idézőjelpáron belül található,
akkor ezek nem veszítik el speciális jelentésüket.54 Látszólag persze egy meglehetősen jelentéktelen dologról beszélünk, de a későbbiek
során látszani fog, hogy ezeknek a karaktereknek a „jó” használata meglehetősen sok helyen válik fontossá.

52.

rep-jel, mert vissza-per

53.

Lehet-e aposztrófok közé másik aposztrófot írni, illetve rep-jel mögé másik rep-jelet? Ha igen, miért nem? (Elnézést Karinthy Frigyestől a pofátlan
lopásért.)
54.

Megjegyezzük, hogy idézőjelen belüli rep-jel esetén a rep-jel nem minden esetben tartja meg speciális funkcióját, kizárólag teljesen logikus helyen:
azaz dollárjel előtt, hanyatt-aposztróf előtt, rep-jel előtt és idézőjel előtt. (Ez tényleg logikus, de vajon Te is meg tudod magyarázni?)
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
1.4. Háttérben futtatás
Alapból egy általunk elindított parancs kisajátítja azt a terminált, ahol elindítottuk. Bizonyos feladatokhoz szükségtelen a folyamatos felügyelet,
nyugodtan csinálhatna mindent a program automatikusan, mi meg valami mást. Ha a program fel van készítve a felügyelet nélküli futásra
(nem kezd el futtában mindenféléket kérdezni a felhasználótól), akkor futtassuk hátérben. Ekkor az indítás után visszakapjuk a shell promptját, és
indíthatunk újabb parancsokat (akár hátérben is). Használata:
parancs &
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
1.5. Átirányítások
Parancsok futtatásakor eddig nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy mi történik, elfogadtuk azt, hogy pl. egy echo parancs a képernyőre írja a
paraméterként megadott szöveget. Ezt most pontosítsuk. A Linux parancsok55 egy ún. normál bemenet, kimenet nevű „eszközön” kommunikálnak
a felhasználóval. Más szóval, az echo nem a képernyőre, hanem egy ún. stdout (standard output; normál vagy szabványos kimenet; 1-es számmal is
jelöljük) nevű helyre küldi az adatokat – ami viszont alapértelmezetten a képernyő. Ugyanígy, ha egy program adatot szeretne a
felhasználótól elkérni, azt az stdin (standard input; normál vagy szabványos bemenet; 0-val jelöljük) nevű eszközön keresztül teszi, ami viszont
alapbeállításban pont a felhasználó által használt billentyűzettől érkező adatokat jelenti. Ezen kívül létezik egy harmadik, neve stderr (standard
error, normál vagy szabványos hibakimenet; 2-vel jelöljük). Ez utóbb a különböző hibaüzenetek megjelenítésére van fenntartva (sajnos ezt néhány
programozó elfelejtette megtanulni és a hibaüzeneteket is az stdout-ra írják – mi ne tegyük ezt!).
Ha egyszer az stdout a képernyő, akkor minek ez a megkülönböztetés, hogy nem képernyőre, hanem stdout-ra írnak az egyes programok? Prózai
oka van: ezek az alapbeállítások átállíthatóak, azaz meg lehet csinálni, hogy egy program – amelyik változatlanul az stdout-ra ír, a
továbbiakban nem a képernyőre hanem egy fájlba, vagy akár egy másik programnak küldje át a kiírandó adatait. Ezt hívják összefoglaló néven
átirányításnak. Talán leggyakrabban a kimenet átirányítása történik meg:
echo alma körte > fájl1.txt
Hatására a képernyőn semmi nem jelenik meg, viszont az alma körte szöveg bekerül a nagyobbjel mögött álló nevű fájlba. Ez a forma az ún.
felülírásos (overwrite) üzemmód, azaz ha volt már korábban ugyanilyen nevű (azaz fájl1.txt) nevű fájl ebben a könyvtárban, akkor az eredeti
tartalma elveszik.56 Ha a fájl még nem létezett, akkor létrejön. Ráadásul a parancsértelmező először intézi el az átirányítás dolgait, és csak utána
indítja el a programot: azaz ha
ehco alma körte > fájl1.txt

volt a (félre)gépelt parancs, akkor a shell először eldobja a korábban esetleg már létező fájl1.txt tartalmát (vagy ha nem volt, létrehozza azt), majd
utána amikor indítaná a parancsot, észreveszi, hogy ilyen parancs nincsen, ezt egy – az stderr -ra küldött hibaüzenettel honorálja, és a státuszkód
beállítása57 után befejezi az adott paranccsal kapcsolatos tevékenységet. (Azaz ha a parancssorban nem áll mögötte másik parancs – pl. ; -vel
elválasztva –, akkor kiírja a promptot, ha van másik parancs, akkor kezdi annak a feldolgozását.)
A kimenet-átirányítás másik formája a >>, az un hozzáírásos (append) mód. Ekkor ha már létezik a fájl, akkor annak eredeti tartalma megmarad, és
az eredeti adatok után azonnal tárolódik az átirányított adat. (Ha a fájl nincs, akkor ugyanúgy létrejön a fájl, mint a sima > átirányításnál.)
Azaz feltételezve, hogy fájl1.txt az előző példa maradványa, fájl2.txt pedig eddig nem volt, a következő parancsok hatására
echo szilva banán >> fájl1.txt
echo dió mogyoró >> fájl2.txt

fájl1.txt két sort fog tartalmazni: az előző átirányítás alma körte, és a mostani szilva banán tartalmú sorait. Ezzel szemben fájl2.txt csak a dió
mogyoró szöveget tartalmazza.
A kimenet átirányításhoz nagyon hasonló a hibacsatorna átirányítása, csak a >, illetve >> jelek elé közvetlenül egy kettes számot kell írni, és így áll
elő ez a forma:
cp file1.txt 2> fájl3.txt
cp . 2>> fájl3.txt

Mivel a cp legalább két paramétert vár (ráadásul külön opció nélkül az nem lehet könyvtárnév), mind a két parancs hibaüzenettel leáll. Viszont a
hibacsatorna átirányítása miatt a hibaüzenet nem látszik a képernyőn, hanem eltárolódik a fájl3.txt nevű állományban.
A bemenet átirányítása sem sokban tér el, csak nagyobb-jel helyet kisebb-jelet kell használni, és a sikerességhez szükséges, hogy a hivatkozott fájl
már létezzen:
cat < fájl3.txt

Ez a fenti két másoló parancs hibaüzenetét tartalmazó fájl tartalmát írja a képernyőre.
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Gyakran előfordul, hogy egy parancs kimenetét egy másik parancs bemeneteként szeretnénk használni. Ekkor használhatjuk ezt a formát:

parancs1 > átmenetifájl ; parancs2 < átmenetifájl ; rm átmenetifájl

(A törlés a szemét eltakarítása miatt fontos, nyilván ha kell az adat, akkor hagyjuk ki.) E helyett egy speciális átirányítást javasolt használni, az ún.
csövet, csőhálózatot (pipe, vagy pipeline). Azaz egyszerűen írjuk így:
parancs1 | parancs2

Ezzel a formával az első parancs kimenetét a második parancs bemenetével kapcsoljuk össze, ráadásul megspóroltuk az ideiglenes fájl
létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos adminisztrációt.58
Elsősorban a kimeneti (stdout és stderr) átirányításokkal használatos még egy elég sajátos szintaxis. Az átirányítás után nem egy fájl neve áll, hanem
a latin „és”-jel – azaz & és egy szám. Jellemzően ebben a két formában szokták használni:
echo Hiba >&2
parancs 2>&1 | less

Az első forma arra szolgál, hogy az echo (amely parancs alapból az stdout-ra ír) használható legyen hibaüzenetek megjelenítésére – ami viszont
konvencionálisan az stderr. (Ez pont az, aminek fontosságára a fejezet elején felhívtuk a figyelmet.) Fenti trükkös átirányítással azt mondtuk, hogy a
parancs szabályos kimenete menjen a szabályos hibacsatornára. A második parancs pont fordítva, a program szabályos hibacsatornáját csapja a
szabályos kimenet mellé – ami viszont a csőbe megy, így mind a normál, mind a hibaüzenetek átkerülnek a lapozóprogramhoz, és nem kell
félni attól, hogy esetleg az üzenetek kiszaladnak a képernyőről.
Végül: előfordulhat, hogy egy program futtatásakor mind a rendes, mind a hibaüzeneteket szeretnénk fájlban, méghozzá ugyanabban a fájlban
eltárolni. Ezt két különböző módon is megtehetjük, mind a kettő meglehetősen nyakatekert:
program > fájl 2>&1
program 2> fájl >&2

Az eredmény ugyanaz, de csak ezek a megoldások adnak minden körülmények között használható eredményt.
55.

Precízebben: a karakteres felületről is futtatható programok többsége működik így, a grafikus alkalmazások már nem, de a karakteresek között is
van egy-két kivétel.

56.

Többet nem fogjuk külön kihangsúlyozni, de ehhez a jogosultsági rendszernek is lehet egy-két szava, azaz a továbbiakban végig azt feltételezzük,
hogy az adott műveletek elvégzéséhez szükséges jogok rendelkezésre állnak.

57.

Nem létező parancs futtatása 127-es hibakódot állít be.

58.

Pl. nem kell aggódni, hogy véletlenül felülírunk valami fontosat, vagy épp ott hagyjuk a szemetünket.
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
1.6. Változók
A shell, mint a programozási nyelvek többsége, képes változók kezelésére. A változók neve betűk, számok és aláhúzás karakterből állhat, de nem
kezdődhet számmal. Mint majdnem mindenhol Linux alatt, a kis- és nagybetűk itt is különböznek. Egy változóban tetszőleges érték tárolható,
és egy shell-változónak nincs típusa (illetve csak igen korlátozottan). Van pár olyan változó, amit maga a shell használ valamire, olyan is, aminek az
értékét ő módosítja. Fontosabb változók pl. a SHELL, a PATH, a HOME, a LOGNAME vagy USER nevűek. A PATH ketősponttal elválasztva tartalmazza
azokat a könyvtárneveket, amiket a shell végigkeres olyankor, amikor valaki elérési útvonal nélküli parancsot próbál indítani. Jellemzően valami
ilyesmi az értéke:
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin

Érdemes a többi környezeti változónak is utánaolvasni a parancsértelmező dokumentációjában. (És nem véletlenül szerepelnek nagybetűsen.)
Egy változó létrejön, amint értéket kap. Az értékadásnál ügyelni kell, hogy az egyenlőségjel egyik oldalán sem állhat szóköz. Azaz ezt írhatjuk:
a=5

(De ha ezt gépelnénk:
a= 5

akkor valószínűleg nehezen tudnánk megmagyarázni, hogy mi is történik pontosan.)
Ha valahol a változó értékére (azaz a tárolt adatra) vagyunk kíváncsiak, egyszerűen egy $-jel mögé kell írni a változó nevét, így:
$a

Nyilván ha tudni is szeretnénk, hogy mi ez, akkor használhatjuk pl. az echo parancsot:
echo $a

formában. A parancsértelmező az utasítás feldolgozása során fel fogja ismerni, hogy itt egy ún. változóhivatkozás szerepel, és még a parancs
végrehajtása előtt ezt a hivatkozást kicseréli a változó adott pillanatban érvényes értékére. Azaz ha begépelem az echo $a parancsot, az először
átalakul echo 5 formára, és ez a parancs kerül végrehajtásra. Noha látszólag jól működik, ennek ellenére javasolt a változó-hivatkozásokat nem $v,
hanem "$v" formában használni. Az alábbi példa jól szemlélteti a problémát59:
$ v=’alma

körte’

$ echo $v
alma körte
$ echo "$v"
alma

körte

Mint látható, csak akkor kapjuk meg a helyes eredményt, ha a változó-hivatkozás idézőjelek között áll. Ha az összes shell-változót szeretnénk látni,
erre jó a set nevű parancs.
Korábban szerepelt, hogy minden parancs lefuttatása beállít egy ún. státuszkódot. Ez lekérdezhető egy speciális nevű, a shell által belsőleg kezelt
„változó” segítségével. A változó neve: ? (ez karakter az általunk létrehozható változók nevében nincs megengedve), tehát ha egy
parancs státuszára vagyunk kíváncsiak, akkor előbb futtassuk le az ominózus parancsot, majd így kérdezzük le a státuszát:
parancs
echo "$?"

Ha később szeretnénk felhasználni egy parancs státuszkódját, akkor helyette a parancs lefuttatása után tároljuk el a státuszt egy tetszőleges másik
változóba:
parancs
errcode="$?"

Amíg felül nem írjuk az errcode nevű változó ennek a parancsnak a visszaadott hibakódját fogja tartalmazni

Amíg felül nem írjuk, az errcode nevű változó ennek a parancsnak a visszaadott hibakódját fogja tartalmazni.

A shell-változók fontos tulajdonsága, hogy csak a változót létrehozó parancsértelmező konkrét példánya tud arról, hogy van ilyen változó (és mi az
értéke). Egy speciális paranccsal ez egy csöppet módosítható. A parancs neve export, és segítségével elérhető, hogy az eredeti shellpéldányon kívül az ebből a shellből később elindított egyéb programok ennek a változónak egy saját példányát megkaphassák (és akár ők is
tovább örökíthessék). Beállítása egy vagy két lépésben:
a=1 ; export a
export b=2

szintaxissal történik. Fontos jellemzője az exportált (más néven: környezeti – environment) változóknak, hogy visszafelé nem lehet segítségükkel
adatot átadni. Azaz ha az eredeti shellből exportáltam valamit, akkor ezt megkaphatja a shellből indított alkalmazás, de az alkalmazás már nem tud
pl. egy módosított értéket visszajuttatni az őt elindító shellbe. Az összes környezeti változó listája névvel és értékkel lekérdezhető az env nevű
paranccsal.
59.

Kivételesen jelezzük a promptot
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
1.7. Parancssori paraméterek
Ha parancsfájlt hozunk létre egy feladat elvégzésére, valószínűleg szeretnénk ugyanúgy paramétereket átadni, mint ahogyan a rendszer gyári
programjaival ez megtehető. Ehhez csak annyit kell tudnunk, hogy ha egy parancsfájl indításkor paramétereket kap, akkor ezek a paraméterek (a
státuszkódhoz hasonlóan) speciális nevű „változók” értékére való hivatkozásként érhetők el. (Ezek nem változók a szó fent használt értelmében, de
ugyanaz a szintaxis.) Azaz, egy parancsfájlon belül hivatkozhatok az első átadott paraméterre a $1, a másodikra a $2, a harmadikra a $3, stb.
formákat használva. Egyrészt itt is "$1" javasolható, másrészt tudni kell, hogy max "$9" – azaz a kilencedik paraméterre tudok ilyen könnyedén
hivatkozni60. Ha elképzelhető, hogy 9-nél több paraméter van, akkor jó szolgálatot tehet a $# (ez az átadott paraméterek darabszáma – nyilván
ha nem volt paraméter, akkor 0), másrészt hivatkozhatunk az összes átadott paraméterre az "$@" formával. (Tele van a net hibás dokumentumokkal
és hibás programokkal amelyek e helyet a $* formát javasolják. Itt szólunk: a $* ugyanaz, mint a $@, de nem ugyanaz, mint akár a "$*" akár az
"$*". – ráadásul csak az utolsó forma jelenti azt, amiről beszélünk: az összes átadott paraméter61.)
60.

Ha valaki szeretné, a könnyen áttekinthető "${10}" forma épp használható.

61.

Aki nem hiszi, olvasgassa a man sh-t, vagy írjon kis programocskát, ami pl. ciklusban soronként kiírja ezen föntieket – aztán hívja meg a programját
mondjuk az ’1 2 3’ "4 5" paraméterekkel.
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
1.8. Parancshelyettesítés
Amikor azt mondtuk, hogy a "$v" formát a shell speciálisan kezeli, helyette mondhattuk volna azt is: a parancsértelmező valamit helyettesített az
általunk begépelt parancssorban. Ezt úgy hívjuk, hogy változóhelyettesítés. Más helyettesítés is létezik, legfontosabb az ún. parancshelyettesítés.
Írhatjuk így: `parancs` (ez a régebbi forma)62 és így is: $(parancs). Ha ilyet írunk valahova a parancssorba, akkor a parancsértelmező először
lefuttatja a zárójelek (vagy hanyattaposztrófok) közötti parancsot, eltárolja a program kimenetét, majd az eredeti parancssorból kidobja ezt az
egész konstrukciót, helyére rakja az eltárolt kimenetet, és az így létrejött parancsot is lefuttatja:63
$ tty
/dev/pts/3
$ ls -l /dev/pts/3
crw--w---- 1 zgabor tty 136, 3 dec

2 19:19 /dev/pts/3

Vagy egyszerűen bízzuk a shell-re:
$ ls -l $(tty)
crw--w---- 1 zgabor tty 136, 3 dec

2 19:19 /dev/pts/3

(Létezik még másmilyen helyettesítés. Vajon mi lehet ez?
$ echo $(( 2 * 3 ))
6

Neve is van: aritmetikai helyettesítés.)
62.

Ez nem aposztróf, hanem az ún. hanyattaposztróf (backtick)

63.

Itt is kiírjuk a promptot
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
1.9. Többirányú elágazás
Létezik egy parancs, amely arra szolgál, hogy egy feltétel igaz, vagy hamis voltát eldöntse. A parancs státuszkódjában 0 értéket visszaadva jelzi, ha a
feltétel igaz, illetve nem-0 értékkel, ha a feltétel hamis. A parancs neve a sokat mondó test, használata szimplán:
test feltétel

A feltétel egyébként számok összehasonlítása, sztringek (szövegláncok) egyenlőség-vizsgálata, vagy fájlok jellemzőinek ellenőrzése. Ugyanez a
parancs írható másik formában is:
[ feltétel ]

A parancsról, a különböző feltételek megadásának módjáról részletesebben a man test és a man sh dokumentációban lehet olvasni.
Shell-programok írásánál szükség lehet valamely feltételtől függő elágazásra. Erre az if és case nevű parancsok javasolhatóak. Az if egy parancs által
visszaadott státuszkódtól függően hajt végre különböző dolgokat64:
if utasítás ; then
ezt akkor hajtjuk végre
ha ’utasítás’ igaz (0)
státuszt adott vissza
else
ez kimaradhat, de ha van, a hamis
státusz esetén hajtódik végre
fi

Ha kell, több if egymásba ágyazható, vagy akár az else helyet használható elif segítségével többirányú elágaztatás hozható létre.
Szintén többirányú elágaztatásra jó a case parancs, de annál egy szöveg és minták összehasonlítása határozza meg, hogy merre tovább. A minták
megadásánál a másik fejezetben részletesen tárgyalt „joker-karakterek” használhatók.
case "$ANSWER" in
[iI]* ) # a válasz i betűvel kezdődik
csinálunk valamit ;;
n* | N* ) # n-nel kezdődik
másvalamit csinálunk ;;
*) # bármi egyéb esetén
valami harmadikfélét csinálunk ;;
esac

Fenti részlet az ANSWER nevű változó tartalmától függően csinál 3 különböző dolgot. (Ha kihagynánk a legutolsó, a * -mintára illeszkedő részt,
akkor kizárólag I-vel vagy N-nel kezdődő tartalom esetén történne bármi is.)
64.

Azaz itt a „feltétel” a státuszkód nulla-vagy-nem-nulla volta (de az előzőleg tárgyalt test parancs segítségével klasszikus feltételvizsgálatos
elágaztatást lehet csinálni)
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1. A parancsértelmező, mint programozási nyelv
1.10. Ciklusszervező műveletek
Bash-ban 4-féle ciklusszervező művelet létezik: a for, while, until és az alig ismert (és szinte sosem használt) select parancsok. Ebből a for és while
használata jellemző.
for i in alma körte szilva dió ; do
echo "$i"
done

Fenti programocska soronként kiírja az egyes gyümölcsök nevét. Működése: az "i" nevű ciklusváltozó sorban megkapja az in szócska és a ; közötti
„értékeket (először az alma, aztán a körte, és í.t.), majd a do és a done közötti műveleteket hajtja végre. A példa remélhetőleg jól jelzi, hogy a for
nem pont olyan, mint az ismertebb programozási nyelvekben. Nem kifejezetten a „számoljunk el 1-től 100-ig” jellegű ciklusok megírására van
kitalálva65.
A while ciklus pedig (hasonlóan az if-hez) egy parancs státuszkódjától függően hajtja végre a ciklustörzsben szereplő műveleteket:
while read v ; do
echo "$v"
done < /etc/passwd

Fenti parancs soronként olvassa az /etc/passwd fájlt, a beolvasott sor tartalmát eltárolja a v nevű shell-változóba, majd kiírja azt. Utána olvas tovább
a fájlban. Mindezt addig teszi, míg a read nevű parancs hamis státuszt nem ad vissza, ekkor kilép a ciklusból. (Kitalálható, hogy a read akkor ad
vissza hamis státuszt, mikor elér az olvasással a fájl végéig.)
65.

A `parancs` vagy $(parancs) formában is használható ún. parancshelyetesítés és elsősorban a nem túl hordozható seq nevű parancs segítségével
egyébként lehet ilyen lépegetős for ciklusokat is írni Linux alat, sőt ki lehet használni csak a bash-ban meglevő egyéb speciális konstrukciókat is. Ezeket
a hordozhatóság érdekében nem javasoljuk.
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Órai állományok (5. hét)
Az órán használt állományokat a dátum szerinti könyvtárban találják. A szerdai csoportok esetében sajnos a .bash_history állományok hiányoznak,
de ha valakinek erre lenne szüksége, megtalálja a hétfői csoport anyagai között. A scriptek minden csoport esetében külön-külön is elérhetőek.

20200302_1300
bash_history_20200302
bash_history_root_20200302
elso
felhasznalo
felhasznalok
felhasznalok_csoporttal
felhasznalok_fajlbol
kisbetus
20200303_0820
elso
felhasznalo1
felhasznalo2
felhasznalo3
felhasznalo4
userlist.csv
20200303_1100
elso
felh1
felh2
felh3
felh4
user_torlesre.csv
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Gyakorló feladatok
1. Írjon bash szkriptet, amely az első paraméterként megadott állomány sorai közül azokat írja képernyőre, amelyeknek harmadik karaktere
számjegy.
2. Írjon bash szkriptet, amely a htpasswd2 parancsot használva az első paraméterként megadott fájlba a harmadik paraméterként megadott
jelszóval hozza létre a második paraméterként megadott felhasználókat. A létrehozott jelszófájlban ne kódolja a jelszavakat, vagyis a felhasználók
hozzáadásakor használja a -p opciót.
3. Írjon bash szkriptet, amely az adott könyvtárban a png vagy PNG kiterjesztésű állományokat azonos néven jpg kiterjesztésű (és formátumú)
állománnyá konvertálja (a convert parancs használatával), miközben a tömörítés minőségét 85-re állítja a convert parancs -quality opcióját
használva.
4. Írjon bash szkriptet, amely az adott könyvtárban a jpg kiterjesztésű állományokat jpeg kiterjesztésűre nevezi át.
5. Folyamatosan olvasson be rendszámokat a standard inputról, majd döntse el, hogy a megadott rendszám megfelel-e a magyar
sorozatrendszámok (3 nagybetű, kötőjel, 3 számjegy) formátumának. A program futásának leállítására a PTE-001 rendszám megadásával legyen
lehetősége a felhasználónak.
Utolsó módosítás: 2020. March 4., Wednesday, 21:43

◄ Órai állományok (5. hét)

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Első ZH (hétfő 13:00-14:30) ►

Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Zárthelyi dolgozat I. (6. hét) / Első ZH (hétfő 13:00-14:30) / Előzetes megtekintés

Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pont

1 kérdés
Nincs rá válasz
1,50 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:27
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:28
8 mp
0,00 a maximum 15,00 közül (0%)
A cpuinfo állomány a processzor tulajdonságait mutatja meg, többek között az alábbi részleteket tartalmazza minden
processzormagról:
processor
vendor_id
cpu family
model
model name
stepping
microcode
cpu MHz
cache size
physical id
siblings
core id
cpu cores
apicid
initial apicid
fpu
fpu_exception
cpuid level
wp

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
GenuineIntel
6
142
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz
10
0xca
2000.000
8192 KB
0
8
3
4
7
7
yes
yes
22
yes

Állítsa össze az alábbi lehetőségekből a megfelelő parancsot úgy, hogy annak kimenete az összes processzormag aktuális
órajelét listázza.
|

|

<hr>
ls cpuinfo

grep ‑v ‑e '^cpu'

grep ‑e '^cpu MHz'

awk ‑F': ' '{print $2}'

grep ‑e '^cpu'

awk ‑F': ' '{print $1}'

awk ‑f': ' '{print $2}'

echo cpuinfo

awk ‑f: '{print $1}'

cat 'cpuinfo'

grep ‑i ‑e '^MHz'

cat cpuinfo

Válasza helytelen.

2 kérdés
Nincs rá válasz
1,40 pont
szerezhető

Két számot szeretne összeadni Bash használatával, majd kiírni az eredményt. Állítsa össze a megfelelő lépéseket!
1.
2.
3.
4.
c=$(($a+$b))

c=$a+$b

a=5

$a=5

c=a+b

$b=9

c=$(a+$b)

$a = 5

echo c$

echo c

c=$((a+b))

$b = 9

echo $c

a=5

b=9

b=9

c=$($a+$b)

Válasza helytelen.

3 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Mit jelentenek az alábbi változók?
$5
$@
$#
$0
$?

A program visszatérési értéke

A futtatott fájl neve

A munkakönyvtár

Az összes átadott paraméter

Az átadott numerikus értékek

A felhasználó azonosítója

A futási idő microsecundumokban

Olvasási és futtatási jog

A Bash verziója

A felhasználó neve

A karakteres paraméterek

Paraméterek száma

A harmadik paraméter

Átadott e‑mail cím

Az ötödik hibakód értéke

Az ötödik paraméter

A help engedélyezése

Válasza helytelen.

4 kérdés

Milyen jogosultságok kerülnek beállításra a chmod használatakor a 742 érték megadásával?

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Tulajdonos írási jog

Választás...

Tulajdonos olvasási jog

Választás...

Tulajdonos futtatási jog

Választás...

Csoport írási jog

Választás...

Csoport olvasási jog

Választás...

Csoport futtatási jog

Választás...

Mindenki más írási jog

Választás...

Mindenki más olvasási jog

Választás...

Mindenki más futtatási jog

Választás...

Válasza helytelen.

5 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az email.txt állományban az alábbi listában található (nem feltétlenül valós) e-mail címek szerepelnek (minden e-mail cím
önmagában, külön sorban). Döntse el, hogy az alábbi parancs kimenetén megjelenik-e az adott e-mail cím!
cat email.txt | grep -e '^[a-z0-9]*@[a-zA-Z\.-]*'
kiss.laszlo@gmail.com

Választás...

erasmus_en@ktk.pte.hu

Választás...

c-ta@ttk.pte.hu

Választás...

sales@hp-europe.com

Választás...

hu@international.biz

Választás...

kovacs87@freemail.hu

Választás...

support@3com.com

Választás...

viktor@gamma.ttk.pte.hu

Választás...

n.a.g.y.e.v.a@gmail.com

Választás...

info@pte.hu

Választás...

Válasza helytelen.

6 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az email.txt állományban az alábbi listában található (nem feltétlenül valós) e-mail címek szerepelnek (minden e-mail cím
önmagában, külön sorban). Döntse el, hogy az alábbi parancs kimenetén megjelenik-e az adott e-mail cím!
grep -e '^[a-z0-9_.-]*@[a-z0-9]*.[a-z0-9]*$' email.txt
erasmus_en@ktk.pte.hu

Választás...

kovacs87@freemail.hu

Választás...

sales@hp-europe.com

Választás...

hu@international.biz

Választás...

n.a.g.y.e.v.a@gmail.com

Választás...

kiss.laszlo@gmail.com

Választás...

support@3com.com

Választás...

info@pte.hu

Választás...

viktor@gamma.ttk.pte.hu

Választás...

c-ta@ttk.pte.hu

Választás...

Válasza helytelen.

7 kérdés
Nincs rá válasz

Melyik parancs lenne helyes, ha a bejelentkezett felhasználó nevét és home könyvtárának tartalmát szeretnénk egy fájlba
kiírni?

1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
a. whoami > file.txt; ls -l ~ > file.txt
b. whoami > file.txt; ls -l /home >> file.txt
c. cat whoami >> file.txt; ls -l >> file.txt
d. whoami > file.txt; ls -l ~ >> file.txt
e. whoami > file.txt; ls -l /home/user >> file.txt
f. whoami > file.txt | ls -l ~ >> file.txt
g. who > file.txt; ls -l ~ > file.txt
h. whoami >> file.txt; grep /home/user >> file.txt

Válasza helytelen.

8 kérdés
Nincs rá válasz

Melyik parancs lenne megfelelő a /var/log könyvtárban (és annak alkönyvtáraiban) a legalább 10 órával korábban
módosított fájloknak a megtalálására?

0,60 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
a. find /var/log -mmin 600
b. find /var/log -mmin +600
c. find /var/log -mtime +10
d. find /var/log -mtime -10
e. find /var/log -mtime 10
f. find /var/log -mmin -600
g. find -r /var/log -mmin 600
h. find -R /var/log -mtime +10

Válasza helytelen.

9 kérdés
Nincs rá válasz

Hogyan keresné meg azokat az állományokat, amelyek az adott könyvtárban (munkakönyvtár) a bejelentkezett
felhasználó tulajdonában vannak?

0,60 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
a. find ~ -user $(whoami)
b. find -user $(whoami)
c. find ~ -user whoami
d. find -user whoami
e. find / -user $(whoami)
f. find /home/user -user whoami
g. find / -user whoami
h. find /home/user -user $(whoami)

Válasza helytelen.

10 kérdés
Nincs rá válasz

Hogyan keresné meg azokat az állományokat a /tmp mappában amelyek neve három karakterből áll, a kiterjesztése pedig
txt vagy TXT?

0,60 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
a. find -iname ???.txt
b. find -name ???.txt or ???.TXT
c. find ~ -iname ???.TXT
d. find /home/user -iname ???.TXT
e. find / -iname ...\.TXT
f. find -iname ...\.txt
g. find ~/user -name ???.txt
h. find -iname ...\.[txt|TXT]

Válasza helytelen.

11 kérdés

Melyik módszer nem alkalmas egy képernyőre írás esetében többszörös szóközökkel történő elválasztásra?

Nincs rá válasz
0,50 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
a.
'ip: 192.168.1.1

MAC: 00:13:45:1A:1F:DB'

b.
"ip: 192.168.1.1

MAC: 00:13:45:1A:1F:DB"

c.
ip: 192.168.1.1\ \ \ \ \ MAC: 00:13:45:1A:1F:DB

d.
ip: 192.168.1.1

MAC: 00:13:45:1A:1F:DB

Válasza helytelen.

12 kérdés

Hogy kell elindítani az aktuális könyvtárban (munkakönyvtárban) lévő konvertal programot, hogy az a háttérben fusson?

Nincs rá válasz
0,50 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
a. ./konvertal !
b. konvertal !
c. konvertal
d. konvertal #
e. ./konvertal
f. konvertal
g. ./konvertal #
h. ./konvertal &

Válasza helytelen.

13 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az alábbi parancsok közül melyik kettő egyezik meg biztosan végeredmény tekintetében?
1. parancs1 > temp; parancs2 < temp; rm temp
2. parancs1 >> temp; parancs2 << temp; rm temp
3. parancs1 >> temp; parancs2 < temp; rm temp
4. parancs1 | parancs2
5. parancs1 & parancs2

Válasszon ki egyet:
a. 1. és 2.
b. 2. és 5.
c. 3. és 5.
d. 1. és 5.
e. 2. és 4.
f. 1. és 3.
g. 1. és 4.
h. 2. és 3.
i. 3. és 4.
j. 4. és 5.

Válasza helytelen.

14 kérdés

Melyik példákban működik helyesen a parancshelyettesítés egy Bash scriptben?

Nincs rá válasz
1,10 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. echo ls -l | wc -l
b. echo {ls -l | wc -l}
c. echo "ls -l | wc -l"
d. echo #(ls -l | wc -l)
e. echo *{ls -l | wc -l}
f. echo 'ls -l | wc -l'
g. echo [ls -l | wc -l]
h. echo (ls -l | wc -l)
i. echo [ls -l | wc -l] &
j. echo `ls -l | wc -l`
k. echo $(ls -l | wc -l)

Válasza helytelen.

15 kérdés
Nincs rá válasz
1,10 pont
szerezhető

Jelölje meg azoknak a soroknak a számát, amelyek szintaktikai hibát (vagy hibákat) tartalmaznak!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

#/bin/bash
if cat passwd | awk -F: {print $1} | grep -q $1 ; then
echo "A felhasználó már létezik"
else
if useradd -m $1 then
echo "$1 sikeresen létrehozva"
else
echo "$1 létrehozása nem sikerült"
fi
done

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. 1. sor
b. 2. sor
c. 3. sor
d. 4. sor
e. 5. sor
f. 6. sor
g. 7. sor
h. 8. sor
i. 9. sor
j. 10. sor

Válasza helytelen.

16 kérdés
Nincs rá válasz
1,10 pont
szerezhető

Melyik állítások igazak az alábbi scriptre?
1. #!/bin/bash
2. while read I ; do
3. UID=`echo $I | awk -F":" '{print $3}'`
4. if [ $UID -ge 1000 ] && [ $ID -le 2000 ] ; then
5.
U=`echo $I | awk -F":" '{print $1}'`
6.
if lastlog -u $U | grep -q '**Sosem lépett be**' ; then
7.
passwd -l $U
8.
fi
9. fi
10. done < "felhasznalok"

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. Bizonyos felhasználók belépési lehetősége korlátozásra kerülhet
b. A script a "felhasznalok" fájlban lévő felhasználókat vizsgálja
c. A script a 1001-1999 közötti azonosítóval (UID) rendelkező felhasználókkal foglalkozik.
d. A harmadik sor szintaktikai hibát tartalmaz
e. A script a 1000-2000 közötti azonosítóval (UID) rendelkező felhasználókkal foglalkozik.
f. A scriptet a Bash shell fogja értelmezni
g. Bizonyos felhasználók jelszava megváltoztatásra kerül
h. A script bizonyos felhasználók utolsó belépésének dátumát írja képernyőre

Válasza helytelen.

◄ Gyakorló feladatok

Ugrás...

Első ZH (kedd 8:20-10:50) ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / IP címek, alhálózatok kialakítása (7. hét) / IP címek, alhálózati maszk, alhálózatokra bontás

IP címek, alhálózati maszk, alhálózatokra bontás
Az IPv4-es (továbbiakban IP) címek egyedi azonosítók, amelyekkel az IP hálózatok állomásait tudjuk megkülönböztetni egymástól. Az IP címek 32
bit hosszúak, jellemzően azonban decimális formában szoktuk őket felírni. Ebben az esetben négy részre tagolva írjuk őket, az egyes részeket .
(pont) választja el egymástól. A részek értéke 0 és 255 közötti lehet, mivel minden rész 8 bitet reprezentál. Pl.: 193.6.62.96
Fontos tudni, hogy egy hálózatban (otthoni LAN-ban, vagy akár az interneten) nem lehet két azonos IP című eszköz, mivel az IP ütközéshez
vezetne. Szintén fontos, hogy az IP címek nem csak az adott állomást (hosztot) azonosítják, hanem azt a hálózatot is, amelyikbe az állomás vagy
hoszt tartozik. Vagyis az IP címek két részre bonthatók, hálózati és hoszt részre.
Az IP címek kiosztása kezdetben címosztályok alapján történt. Öt címosztályt határoztak meg (A, B, C, D, E), melyek közül a D és E osztályokat
speciális feladatokra tartották fenn. Gyakorlati szempontból az A, B és C osztályok közötti legnagyobb különbség, hogy egy-egy osztályban hány IP
cím osztható ki, vagyis hány eszköznek tudunk egyedi IP címet adni. Fontos továbbá, hogy az egyes osztályok abban is eltérnek egymástól, hogy az
IP cím melyik része azonosítja a hálózatot, és melyik a hosztot. Ez az eredeti címosztályok esetében fixen rögzített, de az úgynevezett alhálózati
maszk (netmask) értéke is ezt mutatja meg.
Az alábbi táblázat az A, B és C címosztályok jellemzőit tartalmazza. A táblázatban az IP cím egyes részeit (bájtjait) betűkkel jelezzük, w.x.y.z
formában. Vagyis a 193.6.62.96 esetében w értéke 193, x értéke 6, y értéke 62, z értéke pedig 96 lenne. A hálózatok és a hosztok száma az adott
részben rendelkezésre álló bitek számából határozható meg. A osztály esetében a hálózati részt az első bájt (első 8 bit) jelöli, a hoszt részt pedig a
megmaradó 3 bájton (24 biten) írható fel. Ennek megfelelően a hoszt rész 24 bitjén 2^24 különböző érték írható fel, ami 2^24 darab lehetséges
hosztot jelentene. Ebből az értékből kell levonni kettőt, mivel minden hálózatban lesz két olyan érték a hoszt részen, ami speciális jelentéssel bír,
nem használható hosztok címzésére. Ez a két speciális eset a hálózat címe, és a hálózat szórási (broadcast) címe. Előbbi esetében a hoszt részen
(bináris formában) csupa nulla értékű bit szerepel, a szórási címet pedig úgy kapjuk meg, hogy a hoszt részre csupa egyest írunk.

IP címosztályok
Kezdő bit(ek) Kezdő bájt (w) Hálózat rész Hoszt rész Alhálózati maszk Hálózatok szám Hosztok száma hálózatonként
A

0

0-127

w

x.y.z

255.0.0.0

2^7

2^24-2 = 16777214

B

10

128-191

w.x

y.z

255.255.0.0

2^14

2^16-2 = 65534

C

110

192-223

w.x.y

z

255.255.255.0

2^21

2^8-2 = 254

Az alhálózati maszk szerepe
Az alhálózati maszk annak jelzésére szolgál, hogy egy IP címben melyik bitek jelölik a hálózati, és melyek a hoszt részt. Az alhálózati maszk értéke
csak olyan lehet, hogy annak binárisan felírt formája a magasabb helyiértékű biteken csak egyeseket, az alacsonyabb helyiértékű biteken pedig csak
nullákat tartalmazhat. Ha az egyesek egyszer nullára váltottak a netmaskban, akkor annak végéig már csak nullák következhetnek. A hoszt és
hálózat rész határát ez a váltás fogja megmutatni nekünk. Példaként vizsgáljuk meg a korábban említett 193.6.62.96 címet. Első lépésben írjuk fel
bináris formában (az átváltást mindig bájtonként végezzük!):
193.6.62.96 -> 11000001.00000110.00111110.01100000
A fenti táblázatot használva akár a decimálisan, akár a binárisan felírt formából egyértelműen megállapítható, hogy a vizsgált IP cím C osztályú (Az
első bájt decimális értéke 193, ami beleesik a 192-223 tartományba, illetve az első bájt binárisan felírt formájának (11000001) első bitjei 110). Írjuk
az IP cím bináris formája alá a C osztályhoz tartozó alapértelmezett alhálózati maszk (255.255.255.0) bináris formáját.
IP: 11000001.00000110.00111110.01100000
NM: 11111111.11111111.11111111.00000000

Jól látható, hogy az alhálózati maszkban a 24 és a 25 bit között történik a váltás, ami azt jelenti, hogy az IP cím első 24 bitje (w.x.y) jelöli a hálózatot
és az alsó 8 bit (z) pedig a hosztot (ahogy azt már a fenti táblázatból is tudjuk). Az alhálózati maszkot egyébként nem csak a fenti táblázatban jelölt
formában írhatjuk, hanem az IP címtől egy / jellel elválasztva megadhatjuk a maszkban lévő egyesek számát is. Vagyis ha a példánkban szereplő IP
címet alhálózati maszkkal együtt szeretnénk megadni (márpedig így szeretnénk), akkor azt a következő formákban írhatjuk:
1. IP cím és alhálózati maszk külön megadva:
193.6.62.96
255.255.255.0
2. IP cím és alhálózati maszk egyben felírva:

193.6.62.96/24
A két felírási mód egyenértékű. Az első esetben a maszkot az IP címekkel megegyező decimális felírási formával adtuk meg, míg a második esetben
a rövidebb formát használtuk, ahol a maszkban lévő 24 darab egyes miatt került a /24-es érték az IP cím mögé.

Alhálózatokra bontás
Gyakran előfordul, hogy az adott címosztályhoz tartozó összes IP címet nem egy hálózatban szeretnénk használni. Ennek különböző okai lehetnek,
jellemzően az adott szervezet logikai struktúrája alapján végzünk felbontást (pl.: a könyvelés és a marketing ne egy hálózatban működjön), de az is
elképzelhető, hogy egy adott tartományt egyetlen szervezet ki sem tudna használni. (Gondoljuk csak az A osztályra, ahol elvileg egyetlen
hálózatban akár 16,7 millió hoszt is elhelyezhető lenne.) A kisebb egységekre, azaz alhálózatokra való felbontásra így számos esetben lehet
szükség. Ennek módját szintén egy példa segítségével tekintjük át. Válasszuk példaként a korábban használt IP címhez tartozó hálózatot, ami a
193.6.62.0 lesz. Hogy miért pont ez lesz a hálózat címe? A választ megtalálják a táblázat feletti bekezdés végén!
Írjuk fel a felbontandó hálózat IP címét (IP) és alapértelmezett maszkját (NM) bináris formában! A netmask alapján jól látható, hogy a hálózati és
hoszt rész határa a harmadik és a negyedik bájt között található:
IP: 11000001.00000110.00111110.00000000
NM: 11111111.11111111.11111111.00000000

A feladatunk pedig legyen az, hogy ezt a hálózatot bontsuk fel legalább 5 alhálózatra úgy, hogy az egyes alhálózatokban a lehető legtöbb
hoszt legyen elhelyezhető!
Első lépésben koncentráljuk csak az 5 alhálózatra. Ezeket az alhálózatok meg kell majd tudnunk különböztetni egymástól, vagyis szükségünk lesz az
alhálózatok azonosítójának (számának) tárolására. Ha kettes számrendszerben gondolkodunk, akkor 5 különböző érték tárolásához minimum
három bitre lesz szükségünk, mivel a 4 binárisan 100, azaz 3 biten írható fel. Hogy jön ide a 4? Mivel az alhálózatok számozását mindig nullától
kezdjük, 5 különböző értéket 0-4 között (0, 1, 2, 3, 4) tudunk felírni. Vagyis ahhoz, hogy megtudjuk hány bitre lesz szükségünk a felbontáshoz, az
alhálózatok elvárt számánál egyel kisebb értéket kell bináris formába váltanunk.
Régebben megkülönböztettünk használható és nem használható alhálózatokat, de manapság már minden eszköz szoftvere képes az összes lehetséges
alhálózati azonosító használatára, ezért ilyen megkülönböztetést ma már nem teszünk.
A feladatban szerepelt még az egyes alhálózatokban a lehető legtöbb hoszt legyen elhelyezhető kitétel is. Ez mindösszesen annyit jelent, hogy a
lehető legkevesebb bitet használjuk fel az alhálózatok azonosítására, mivel hamarosan látni fogjuk, hogy ezeket a biteket a hoszt részből vesszük
majd el. Az 5 alhálózat háromnál több biten is felírható lenne, azonban minden további elhasznált bit pazarlás volna, mivel ezeket a biteket
nullákkal töltenénk fel.
Vagyis most már határozottan tudjuk, hogy 5 alhálózatot 3 bit felhasználásával tudunk majd megkülönböztetni. A kérdés már csak az, hogy melyik
három bitet használjuk erre a célra? Emlékeztetőül a kiindulási értékek:
IP: 11000001.00000110.00111110.00000000
NM: 11111111.11111111.11111111.00000000

Mivel ez az IP cím már tartalmazza a hálózat azonosítóját az első 24 biten, ezt a részt (a hálózati részt) nem változtathatjuk meg. A szükséges 3 bitet
a hoszt rész magasabb helyiértékű bitjei közül kell elvennünk, ami a továbbiakban az alhálózat azonosítójaként a hálózati részhez fog tartozni.
Ennek megfelelően az alhálózati maszk is megváltozik.
IP: 11000001.00000110.00111110.00000000
NM: 11111111.11111111.11111111.11100000

Ahogy látható, az alhálózati maszk már az alhálózati azonosítója alatti bitek helyiértékein is egyes értékeket tartalmaz, jelölve, hogy ez a három bit
mostantól már a hálózati részhez tartozik. A felbontás utáni maszkot decimális formában is felírhatjuk, ha az egyes bájtok értékét átváltjuk 10-es
számrendszerbe. Vagyis az új alhálózati maszkunk ebben a feladatban a 255.255.255.224 lesz. Fontos megjegyezni, hogy minden alhálózat
esetében ezt az értéket kell majd használni, mivel az eredeti hálózatot azonos méretű alhálózatokra bontjuk fel.
Az alhálózatok kialakításával az IP cím immár három részre fog tagolódni. A hálózat azonosítója mellett a hálózati rész részeként megjelenik az
alhálózat azonosítója is, valamint az alacsonyabb helyiértékű biteken továbbra is megtaláljuk a hoszt részt. Az alábbi IP címben kiemelés nélkül (124. bit) látható a hálózat címe, félkövérrel kiemelve (25-27. bit) az alhálózat azonosítására szolgáló bitek, végül pedig kurziválva (28-32. bit) a
hosztok azonosítására fenntartott bitek találhatók.
IP: 11000001.00000110.00111110.00000000
NM: 11111111.11111111.11111111.11100000

Következő lépésként határozzuk meg az egyes alhálózatok adatait! Meg kell adnunk az alhálózatok címét, szórási címét és a hozzájuk tartozó
netmask értékét. Szerencsére utóbbit már korábban kiszámoltuk, az a felbontásunk minden alhálózata esetében egyformán 255.255.255.224
értékű lesz. Ennek megfelelően csak az alhálózatok címét és szórási címét kell kiszámolnunk. Kezdjük a nulladik alhálózattal!
0. alhálózat (000)
A zárójelben található 000 érték a nulladik alhálózatnak megfelelő decimális 0 azonosító bináris formája, három biten ábrázolva. Ebben a példában
azért három biten ábrázoljuk, mert már korábban meghatároztuk, hogy az alhálózat azonosítójának megadására 3 bitet fogunk használni. A
nulladik alhálózat címe tehát a következőképpen írható fel:

Hálózat címe: 11000001.00000110.00111110.00000000

A hálózat címe nem változott, az alhálózat azonosítójának helyére bekerült a 000 érték (félkövér) a hoszt részre (kurzív) pedig csupa nullát írtunk
(mivel ez az a speciális érték, amit behelyettesítve megkapjuk az alhálózat címét). Az eredményt bájtonként decimális formára konvertálva a
szokásos felírási formában is megkapjuk a keresett értéket: 193.6.62.0
Furcsa módon a nulladik alhálózat címeként kapott érték látszólag megegyezik az eredeti (felbontás előtti) hálózatunk címével. (Ez egyébként
minden felbontás esetén így lesz.) Vegyük észre azonban, hogy az eredeti 193.6.62.0 és a felbontás során nulladik alhálózatként kapott 193.6.62.0
közel sem azonos egymással. A különbséget az alhálózati maszkokban kell keresni. Ha ezt is megadjuk (és pontosan ezért, mindig megadjuk), akkor
már jól látható a különbség az eredeti 193.6.62.0/24 és a most kapott 193.6.62.0/27 hálózatok között. Míg a felbontás előtt 8 bitet használtunk a
hosztok azonosítására és így 2^8-2=254 állomást tudtunk volna elhelyezni egyetlen hálózatban, a felbontás után már csak 5 bitünk maradt a hoszt
részen, ami 2^5-2=30 állomást jelent alhálózatonként. (Ne feledjük, hogy a felbontás után több alhálózatunk is lesz.)
A nulladik alhálózat címének meghatározás után számoljuk ki az ehhez tartozó szórási címet is. Az előzőekhez képest csak annyi a változás, hogy a
hoszt részt (kurzív szedés) egyesekkel kell feltöltenünk:
Szórási cím: 11000001.00000110.00111110.00011111
A kapott értéket bájtonként decimális formára alakítva a nulladik alhálózat szórási címe 193.6.62.31 lesz.
Összefoglalva a lényeg:
0. alhálózat (000)
Alhálózat címe:

11000001.00000110.00111110.00000000 -> 193.6.62.0

Szórási cím:

11000001.00000110.00111110.00011111 -> 193.6.62.31

Alhálózati maszk:

255.255.255.224

Hasonló módon írhatjuk fel a további alhálózatok adatait is, egyedül az alhálózat azonosítására szolgáló bitek értékét kell megváltoztatni az
alhálózat azonosítójának megfelelő értékre.
1. alhálózat (001)
Alhálózat címe:

11000001.00000110.00111110.00100000 -> 193.6.62.32

Szórási cím:

11000001.00000110.00111110.00111111 -> 193.6.62.63

Alhálózati maszk:

255.255.255.224

2. alhálózat (010)
Alhálózat címe:

11000001.00000110.00111110.01000000 -> 193.6.62.64

Szórási cím:

11000001.00000110.00111110.01011111 -> 193.6.62.95

Alhálózati maszk:

255.255.255.224

3. alhálózat (011)
Alhálózat címe:

11000001.00000110.00111110.01100000 -> 193.6.62.96

Szórási cím:

11000001.00000110.00111110.01111111 -> 193.6.62.127

Alhálózati maszk:

255.255.255.224

4. alhálózat (100)
Alhálózat címe:

11000001.00000110.00111110.10000000 -> 193.6.62.128

Szórási cím:

11000001.00000110.00111110.10011111 -> 193.6.62.159

Alhálózati maszk:

255.255.255.224

5. alhálózat (101)
Alhálózat címe:

11000001.00000110.00111110.10100000 -> 193.6.62.160

Szórási cím:

11000001.00000110.00111110.10111111 -> 193.6.62.191

Alhálózati maszk:

255.255.255.224

Használható IP címek
Felmerülhet továbbá a kérdés, hogy az egyes alhálózatokban milyen IP címek osztható ki (állíthatók be) az állomásoknak. A válasz rendkívül
egyszerű, a hálózat címe és a szórási cím között bármelyik IP cím használható. Az 5. alhálózat esetében például a legkisebb használható IP cím a
193.6.62.161/27 lenne, a legnagyobb pedig a 193.6.62.190/27. A kettő között pedig minden egyéb cím is használható. Ne feledkezzünk meg arról,
hogy egy hálózatban minden IP cím csak egyetlen állomást azonosíthat.

Utolsó módosítás: 2020. March 29., Sunday, 12:01

◄ Első ZH (kedd 11:00-13:30)

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

További példák alhálózatok kialakítására I.
►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / IP címek, alhálózatok kialakítása (7. hét) / További példák alhálózatok kialakítására I.

További példák alhálózatok kialakítására I.
Az előző oldalon használt jelölésrendszert alkalmazva nézzünk két további példát hálózatok felbontására. Az első feladatunk legyen hasonló az
előzőhöz, annyi különbséggel, hogy C osztályú hálózat helyett egy A osztályú hálózat felbontásár végezzük el.
Végezzük el a 10.0.0.0 hálózat felbontását legalább 66 alhálózatra úgy, hogy az egyes alhálózatokban a lehető legtöbb hoszt legyen elhelyezhető!
Határozzuk meg az új alhálózati maszkot, az első 6 alhálózat paramétereit, hogy végül hány alhálózatot hoztunk létre a felbontással, illetve azt, hogy
hány hoszt lesz elhelyezhető minden egyes alhálózatba!
I. Határozzuk meg az alhálózatok azonosításhoz szükséges bitek számát! A 65-öt (66-1, a nullás kezdőérték miatt) kettes számrendszerbe átváltva
1000001-et kapunk eredményül. Vagyis a 66 különböző érték legkevesebb 7 biten ábrázolható, az alhálózatok azonosításához tehát 7 bitre van
szükségünk.
II. Határozzuk meg az új alhálózati maszkot! Ehhez először írjuk fel az eredeti hálózatot és az ahhoz tartozó maszkot. Mivel A osztályú hálózattal
dolgozunk, a maszk értéke 255.0.0.0 lesz.
IP: 00001010.00000000.00000000.00000000
NM: 11111111.00000000.00000000.00000000

Az alhálózatok azonosításához szükséges 7 bitet vegyük el a hoszt rész magasabb helyiértékű bitjeiből, amit az alhálózati maszk 7 darab egyessel
történő meghosszabbításával jelezhetünk.
IP: 00001010.00000000.00000000.00000000
NM: 11111111.11111110.00000000.00000000

Az alhálózati maszk bináris értékéből kiszámoljuk annak decimális formáját is.
11111111.11111110.00000000.00000000 -> 255.254.0.0
III. Határozzuk meg az első 6 alhálózat paramétereit! Az alhálózat azonosítóját továbbra is félkövérrel, a hoszt részt pedig kurzív szedéssel jelöljük.
0. alhálózat (0000000)
Alhálózat címe:

00001010.00000000.00000000.00000000 -> 10.0.0.0

Szórási cím:

00001010.00000001.11111111.11111111 -> 10.1.255.255

Alhálózati maszk:

255.254.0.0

1. alhálózat (0000001)
Alhálózat címe:

00001010.00000010.00000000.00000000 -> 10.2.0.0

Szórási cím:

00001010.00000011.11111111.11111111 -> 10.3.255.255

Alhálózati maszk:

255.254.0.0

2. alhálózat (0000010)
Alhálózat címe:

00001010.00000100.00000000.00000000 -> 10.4.0.0

Szórási cím:

00001010.00000101.11111111.11111111 -> 10.5.255.255

Alhálózati maszk:

255.254.0.0

3. alhálózat (0000011)
Alhálózat címe:

00001010.00000110.00000000.00000000 -> 10.6.0.0

Szórási cím:

00001010.00000111.11111111.11111111 -> 10.7.255.255

Alhálózati maszk:

255.254.0.0

4. alhálózat (0000100)
Alhálózat címe:

00001010.00001000.00000000.00000000 -> 10.8.0.0

Szórási cím:

00001010.00001001.11111111.11111111 -> 10.9.255.255

Alhálózati maszk:
5. alhálózat (0000101)

255.254.0.0

Alhálózat címe:

00001010.00001010.00000000.00000000 -> 10.10.0.0

Szórási cím:

00001010.00001011.11111111.11111111 -> 10.11.255.255

Alhálózati maszk:

255.254.0.0

IV. Végül határozzuk meg, hogy hány alhálózatot kaptunk, és hány hoszt lesz elhelyezhető minden alhálózatban!
Az alhálózat azonosítására 7 bitet használtunk, vagyis az alhálózatok száma 2^7=128 lesz.
Az A osztályú hálózatok esetében a hoszt részt 24 biten ábrázoljuk. Ebből használtunk el 7-et az alhálózatok azonosítására. Így 24-7=17 bitünk
maradt a hosztok értékének felírására, ami azt jelenti, hogy minden alhálózatban 2^17-2=131070 hoszt lesz elhelyezhető.
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További példák alhálózatok kialakítására II.
Ebben a példában a feladat kicsit eltér a korábbiaktól. Figyeljünk a feladat pontos szövegére!
Végezzük el a 145.15.0.0 hálózat felbontását úgy, hogy minden alhálózatba legalább 50 hoszt legyen elhelyezhető az alhálózatok számának
maximalizálása mellett! Határozzuk meg az eredeti hálózat osztályát, hogy hány bitet kell használnunk az alhálózatok azonosítására, majd az új
alhálózati maszkot. Írjuk fel az első 6 alhálózat paramétereit, majd számoljuk ki, hogy végül hány alhálózatot hoztunk létre a felbontással, illetve azt,
hogy hány hoszt lesz elhelyezhető minden egyes alhálózatban!
I. Az első bájt értéke alapján a hálózat B osztályú. Ennek alapértelmezett maszkja 255.255.0.0
II. Határozzuk meg az alhálózatok azonosításhoz szükséges bitek számát! 50 hoszt elhelyezéséhez 52 (50+2, mivel egy-egy értékre a hálózat
címének és szórási címének megadásához is szükséges lesz minden alhálózatban) különböző érték felírására van szükségünk. Az 51-et (52-1)
bináris formában felírva 110011 értéket kapunk, vagyis legkevesebb 6 bit szükséges 52 különböző érték felírásához.
Írjuk fel az eredeti hálózatot és maszkot bináris formában!
IP: 10010001.00001111.00000000.00000000
NM: 11111111.11111111.00000000.00000000

Figyeljünk azonban arra, hogy a kérdés most nem az volt, hogy 50 alhálózatot alakítsunk ki, hanem az, hogy minden alhálózatba legalább 50 hoszt
legyen elhelyezhető! A maszk alapján jól látható, hogy a hoszt (kurzív) rész eredetileg 16 bitet tartalmaz. Ebből kell megtartanunk az 50+2 hoszt
miatt 6 bitet, vagyis 16-6=10 bit marad az alhálózatok azonosítására. (Gondolkodhatunk úgy is, hogy ebben az esetben a hoszt rész alacsonyabb
helyiértékű bitjei felől számoljuk a szükséges biteket, és a "maradékot" használjuk az alhálózat azonosítására.) Azaz a netmask a következő módon
változik:
IP: 10010001.00001111.00000000.00000000
NM: 11111111.11111111.11111111.11000000 -> 255.255.255.192

IV. Határozzuk meg az első 6 alhálózat paramétereit! Az alhálózat azonosítóját továbbra is félkövérrel, a hoszt részt pedig kurzív szedéssel jelöljük.
0. alhálózat (0000000000)
Alhálózat címe:

10010001.00001111.00000000.00000000 -> 145.15.0.0

Szórási cím:

10010001.00001111.00000000.00111111 -> 145.15.0.63

Alhálózati maszk:

255.255.255.192

1. alhálózat (0000000001)
Alhálózat címe:

10010001.00001111.00000000.01000000 -> 145.15.0.64

Szórási cím:

10010001.00001111.00000000.01111111 -> 145.15.0.127

Alhálózati maszk:

255.255.255.192

2. alhálózat (0000000010)
Alhálózat címe:

10010001.00001111.00000000.10000000 -> 145.15.0.128

Szórási cím:

10010001.00001111.00000000.10111111 -> 145.15.0.191

Alhálózati maszk:

255.255.255.192

3. alhálózat (0000000011)
Alhálózat címe:

10010001.00001111.00000000.11000000 -> 145.15.0.192

Szórási cím:

10010001.00001111.00000000.11111111 -> 145.15.0.255

Alhálózati maszk:

255.255.255.192

4. alhálózat (0000000100)
Alhálózat címe:

10010001.00001111.00000001.00000000 -> 145.15.1.0

Szórási cím:

10010001.00001111.00000001.00111111 -> 145.15.1.63

Alhálózati maszk:
5. alhálózat (0000000101)

255.255.255.192

Alhálózat címe:

10010001.00001111.00000001.01000000 -> 145.15.1.64

Szórási cím:

10010001.00001111.00000001.01111111 -> 145.15.1.127

Alhálózati maszk:

255.255.255.192

V. Végül határozzuk meg, hogy hány alhálózatot kaptunk, és hány hoszt lesz elhelyezhető minden alhálózatban!
Az alhálózat azonosítására 10 bitet használtunk, vagyis a használható alhálózatok száma 2^10=1024 lesz.
A hoszt részen pedig 6 bitet használtunk, így minden alhálózatban 2^6-2=62 hoszt lesz elhelyezhető.
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Az alhálózati maszk fontossága
Talán már az eddigiek alapján is belátható, hogy egy IP cím maszk nélkül nem értelmezhető. Mindezt talán az alábbi példa szemléltei legjobban.
Legyen a vizsgált IP cím 172.16.1.255. Erről a címről kellene eldöntenünk, hogy ez egy hoszt (állomás) címe, egy hálózat címe vagy pedig egy
hálózat szórási címe. Mindez közel sem mindegy, mivel az utóbbi két esetben a cím nem osztható ki a hálózatban. Tippek? Igen, jól gondolták,
maszk nélkül nem dönthető el a kérdés. Lássunk néhány példát eltérő maszkokkal ugyanarra az IP címre:
172.16.1.255/24
172.16.1.255
255.255.255.240
172.16.1.255
255.255.252.0
172.16.1.255/18
172.16.1.255
255.255.222.0
Próbálják meg mind az öt esetről eldönteni, hogy egy hoszt IP címéről, egy hálózat címéről vagy szórási címről van-e szó. Illetve egy hibát is
elrejtettünk a feladatban!
Lássuk a megoldásokat! Legegyszerűbben úgy dönthetünk a kérdésben, hogy felírjuk az IP címet és az egyes alhálózati maszkokat is bináris
formában. Ha ez megvan, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy a hoszt részen milyen értékek szerepelnek. Ha csupa nulla, akkor hálózat címéről van
szó. Ha csupa egyes, akkor szórási címről beszélünk. Ha egyesek és nullák egyaránt előfordulnak a hoszt részen, akkor egy átlagos IP címről
beszélünk, amely kiosztható bármely hosztnak. (Az alábbiakban a könnyebb áttekinthetőség érdekében az eddigiektől eltérően a hoszt részt fogjuk
félkövérrel kiemelni.)
172.16.1.255 -> 10101100.00010000.00000001.11111111
Nézzük sorba a példákat!
172.16.1.255/24
IP: 10101100.00010000.00000001.11111111
NM: 11111111.11111111.11111111.00000000

Jól látható, hogy a netmask nullás értékei felett félkövérrel kiemelt biteken (hoszt rész) az IP címben csupa 1-es található, vagyis a kérdéses cím egy
hálózat szórási címe.
172.16.1.255
255.255.255.240
IP: 10101100.00010000.00000001.11111111
NM: 11111111.11111111.11111111.11110000

Mivel a hoszt részen (mindösszesen 4 bit) ismét csupa egyes szerepel, a vizsgált cím szintén egy hálózat szórási címe.
172.16.1.255
255.255.252.0
IP: 10101100.00010000.00000001.11111111
NM: 11111111.11111111.11111100.00000000

Ezzel a maszkkal a hoszt rész 10 bitből áll, melyek közül az első bit nulla, az összes többi pedig egyes. Vagyis ugyanaz az IP cím ezzel a maszkkal
már egy hoszt címét jelenti.
172.16.1.255/18
IP: 10101100.00010000.00000001.11111111
NM: 11111111.11111111.11000000.00000000
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Jól látható, hogy ebben az esetben is egy hoszt címéről van szó.
172.16.1.255
255.255.222.0
IP: 10101100.00010000.00000001.11111111
NM: 11111111.11111111.11011110.00000000

Ez a példa pedig első ránézésre akár szórási címnek is tűnhet, azonban vegyük észre, hogy a maszk értéke nem megfelelő. A korábbiak alapján
ilyen maszk (ahol az első nulla bit után is előfordul egyes) nem létezhet!
Utolsó módosítás: 2020. March 21., Saturday, 18:11

◄ További példák alhálózatok
kialakítására II.

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Alhálózatok kialakítása (Andrew S.
Tanenbaum verzió) ►
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először létrejött, egyik csomag sem érintett kilenc routernél többet, így az opció 40
bájtja bőségesen elegendő volt. Ahogy fentebb említettük, most már túl kicsi.
Végül az Időbélyeg opció olyan, mint az Útvonal feljegyzése opció, kivéve, hogy
minden router a 32 bites IP-címe mellé egy 32 bites időbélyeget is feljegyez. Ez az
opció is főleg a router algoritmusok hibakereséséhez való.

IP-címek

5.6.2.

Az Interneten minden hosztnak és routernek van egy IP-címe, amely a hálózat számát
és a hoszt számát kódolja. A kombináció egyedi: elméletileg nincs két olyan gép,
amelynek ugyanaz az IP-címe. Minden IP-cím 32 bit hosszú és az IP-csomagok Forrás címe és Cél címe mezőikben hordozzák. Fontos megjegyezni, hogy az IP-cím valójában nem egy hoszthoz tartozik. Igazából egy hálózati interfészre utal, tehát ha egy
hoszt két hálózathoz is csatlakozik, akkor két IP-címének is kell lennie. Mindazonáltal
a gyakorlatban a legtöbb hoszt egy hálózathoz csatlakozik, így csak egy IP-címe van.
Az IP-címeket több évtizeden keresztül az 5.55. ábrán látható öt kategóriába sorolták. Ez a kiosztás az osztályos címzés (classful addressing) elnevezést kapta. Ma
már nem használják, de az irodalomban még gyakran hivatkoznak rá. Rövidesen
megtárgyaljuk az osztályos címzés utódait.
Az A, B, C és D osztályú formátumok lehetőségei: 128 hálózat, egyenként 16 millió hoszttal, 16 384 hálózat legfeljebb 64 K hoszttal, és kétmillió hálózat (pl. LAN-ok)
egyenként legfeljebb 256 hoszttal (bár ezek közül néhány különleges eset). Támogatott továbbá a többesküldés is, ahol is egy datagramot több hoszthoz irányítanak. Az
1111-el kezdődő címeket későbbi használatra tartják fenn. Ma már több mint 500 000
hálózat csatlakozik az Internethez, és ez a szám évről évre nő. A hálózatszámokat az
ICANN (Internet Corporation for Assigned Nantes and Numbers, Kiosztott Ne32 bit
_ I I I .

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Hoszt

Hálózat

B

10

C

110

i

Hosztcímek
tartománya

Osztály
Oszt
A 0

i
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5.55. ábra. IP-címformátumok

481

A HÁLÓZATI RÉTEG

vek és Számok Internet Társasága) nevű nonprofit szervezet kezeli a konfliktusok
elkerülése végett. Az ICANN pedig különböző helyi hatóságokra bízta a címtér egy
részét, hogy azok osszák ki az IP-címeket az internetszolgáltatóknak és más vállalatoknak.
A hálózati címeket, amelyek 32 bites számok, rendszerint pontokkal elválasztott
decimális jelölésrendszerben (dotted decimai notation) írják. Ebben a formátumban minden 4 bájtot tízes számrendszerben írnak ki, 0-tól 255-ig, például a C0290614
hexadecimális címet 192.41.6.20-ként írják. A legkisebb IP-cím a 0.0.0.0 és a legnagyobb a 255.255.255.255.
00000000000000000000000000000000
0 0

Egy hoszt ezen
a hálózaton

Hoszt

0 0

11111111111111111111111111111111
Hálózat

1111

1111
(Bármi)

127

Ez a hoszt

Adatszórás a
helyi hálózaton
Adatszórás egy
távoli hálózaton
Visszacsatolás

5.56. ábra. Különleges IP-címek
A 0 és -1 értékeknek speciális jelentéseik vannak, ahogy az 5.56. ábrán látszik. A 0
érték jelentése: ez a hálózat vagy ez a hoszt. A -1-et adatszóró címként használják, és
a jelzett hálózat összes hosztját értik alatta.
A 0.0.0.0 IP-címet a hosztok az elindulásuk alatt használják. Az olyan IP-címek,
amelyeknek a hálózatszáma 0, az aktuális hálózatra vonatkoznak. Ezek a címek lehetővé teszik a gépeknek, hogy a saját hálózatukra hivatkozzanak anélkül, hogy tudnák a
számát. (De az osztályát ismerniük kell, hogy tudják, hány 0-t tegyenek az elejére.) A
csupa 1-ből álló cím az adatszórást teszi lehetővé a helyi hálózaton, jellemzően egy
LAN-on. A helyes hálózatcímmel és csupa 1 hoszt mezővel rendelkező címek lehetővé teszik adatszóró csomagok küldését az interneten bárhol elhelyezkedő távoli LANokra. Végül, az összes 127.xx.yy.zz formájú cím fenntartott a visszacsatolásos tesztelésre. Az erre a címre küldött csomagok nem kerülnek ki a vezetékre; helyileg dolgozzák fel és bejövő csomagokként kezelik azokat. Ez lehetővé teszi csomagok küldését a
helyi hálózatra anélkül, hogy az adó ismerné annak számát.
Alhálózatok
Amint azt láttuk, egy hálózatban minden hosztnak ugyanazzal a hálózatszámmal kell
rendelkeznie. Az IP-címzésnek ez a tulajdonsága a hálózatok növekedtével gondokat
okozhat. Tekintsünk például egy egyetemet, ahol kezdetben egy darab B osztályú hálózat volt a Számítástudományi Tanszék Ethernet-hálózatán lévő gépek számára. Egy
évvel később a Villamosmérnöki Tanszék is ki akart kerülni az Internetre, vettek hát
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egy ismétlőt, hogy kiterjesszék a SZT Ethernet-hálózatát a saját épületükig. Ahogy az
idő haladt, sok más tanszék is szerzett számítógépeket, és gyorsan elérték a négy ismétlő/Ethernet-határt. Más szervezésre volt tehát szükség.
Új hálózati címhez nem lett volna könnyű hozzájutni, mivel a hálózati címek szűkös erőforrásnak számítottak, és az egyetemnek már amúgy is volt több mint 60 000
hoszt számára elegendő címe. A gondot az okozta, hogy egy A, B vagy C osztályú
cím egy adott hálózatra, nem pedig LAN-ok egy gyűjteményére vonatkozott. Miután
egyre több szervezet került ilyen helyzetbe, kissé megváltoztatták a címzési rendszert,
hogy kezeljék a problémát.
A megoldás az, hogy megengedjük, hogy egy hálózat a belső felhasználás szempontjából több részre osztódjon, miközben a külvilág számára továbbra is egyetlen
hálózatként látszik. Egy tipikus mai egyetemi hálózat az 5.57. ábrához hasonlóan nézhet ki, ahol a központi router egy internetszolgáltatóhoz vagy regionális hálózathoz,
illetve számos, az egyetem területén szétszórt Ethernet-hálózathoz csatlakozik. Minden Ethernet-hálózatnak saját routere van, amivel a központi routerhez kapcsolódik
(valószínűleg egy gerinc LAN-on keresztül, de a routerek közötti kapcsolatok most
nem lényegesek).
Az Internet irodalmában a hálózat részeit (ez esetben az Ethernet-hálózatokat)
alhálózatoknak (subnets) nevezik. Amint azt az 1. fejezetben említettük, ez a szóhasználat ütközik az „alhálózat" szó azon jelentésével, ahol az egy hálózatban levő
routerek és kommunikációs vonalak összességét értjük alatta. A szövegkörnyezetből
azonban remélhetőleg ki fog derülni, hogy melyik jelentésre gondoltunk. Ebben a
szakaszban és a következőben csak az új definíciót használjuk.
Amikor beérkezik egy csomag, honnan fogja tudni a központi router, hogy melyik
alhálózatnak (Ethernetnek) kell átadnia? Lehetne mondjuk egy 65 536 bejegyzésből
álló táblázat a központi routerben, ami az egyetem minden hosztjához megmondja,
hogy melyik routert kell használni. Ez még működne is, de a központi router táblázatának nagyon nagynak kéne lennie, és sok kézi karbantartásra lenne szükség, amikor
hosztokat beraknánk, áthelyeznénk vagy kivonnánk a forgalomból.

Router
Művészeti
tanszék
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nyelvi
tanszék
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nyelvi
tanszék
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?????
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?????
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?????
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5.57. ábra. Egy egyetemi hálózat, mely több tanszéki LAN-ból áll
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5.58. ábra. Egy B osztályú hálózat 64 alhálózatra való felosztására
Egy másik sémát találtak hát ki ehelyett. Alapvetően, ahelyett, hogy egyetlen B
osztályos címet használnánk, ahol 14 bites a hálózat száma és 16 bites a hosztok száma, néhány bitet elveszünk a hosztok számából, hogy létrehozzunk egy alhálózatszámot. Például, ha az egyetemnek 35 tanszéke van, akkor használhat 6 bites alhálózatszámot és 10 bites hosztszámot. Ez lehetővé tesz 64 Ethernet-hálózatot, mindegyiken
1022 hoszttal (a 0 és a -1 nem megengedett, amint már említettük). Ezt a felosztást
később meg is lehet változtatni, ha kiderül róla, hogy nem jó.
Az alhálózatokra osztás megvalósításához a központi routernek szüksége van egy
alhálózati maszkra (subnet mask), ami a hálózat- és alhálózatszám, valamint a
hosztszám közötti felosztást jelzi, ahogy azt az 5.58. ábra mutatja. Az alhálózati
maszkok szintén a pontozott decimális jelölésrendszerben íródnak, kiegészítve egy /
jellel és azt követően a hálózati + az alhálózati rész bitjeinek számával. Az 5.58. ábra
példájánál az alhálózati maszk 255.255.252.0. A másik jelölésben a/22 jelzi azt, hogy
az alhálózati maszk 22 bit hosszú.
A hálózaton kívül nem látszik az alhálózatokra való felosztás, így egy új alhálózat
kialakításához nem kell felvenni a kapcsolatot az ICANN-nel, vagy megváltoztatni
bármilyen külső adatbázist. Ebben a példában az első alhálózat használhatja az IPcímeket 130.50.4.1-től kezdődően; a második kezdheti 130.50.8.I-nél; a harmadik
130.50.12.I-nél és így tovább. Hogy megértsük, hogy miért négyesével változnak az
alhálózatszámok, vegyük szemügyre a nekik megfelelő bináris számokat:
1. alhálózat:
2. alhálózat:
3. alhálózat:

10000010
10000010
10000010

00110010
00110010
00110010

000001100 00000001
000010100 00000001
000011100 00000001

Itt a függőleges vonal (I) mutatja az alhálózatszám és a hosztszám közti határt. Tőle
balra van a 6 bites alhálózatszám, jobbra pedig a 10 bites hosztszám.
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működnek az alhálózatok, el kell magyaráznunk,
hogyan dolgozza fel a router az IP-csomagokat. Minden routernek van egy táblázata
néhány (hálózat, 0) alakú IP-címmel, és néhány (saját hálózat, hoszt) alakú IPcímmel. Az első típus megmondja, hogyan érhetők el a távoli hálózatok, a második
pedig megmondja, hogyan érhetők el a helyi hosztok. A táblázathoz csatolva megtalálható az is, hogy melyik címzett felé melyik hálózati illesztőt kell használni, és bizonyos egyéb információk is.
Amikor egy IP-csomag megérkezik, megkeresik a célcímét a forgalomirányító
táblázatban. Ha a csomag egy távoli hálózatba tart, továbbítják a következő routerhez
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a táblázatban megadott illesztőn keresztül. Ha a cél csomópont egy helyi hoszt (pl. a
router LAN-ján), akkor elküldik közvetlenül a címzettnek. Ha a hálózati rész nem található, a csomagot továbbítják az alapértelmezett routerhez, aminek részletesebb
táblázatai vannak. Ezzel az algoritmussal tehát minden routernek elég a többi hálózatot és a helyi hosztokat nyilvántartania, nem pedig (hálózat, hoszt) párokat, ami nagyban csökkenti a forgalomirányító táblázat méretét.
Amikor az alhálózatokra osztást bevezetik, a forgalomirányító táblázatokat is megváltoztatják, (saját hálózat, alhálózat, 0) és (saját hálózat, saját alhálózat, hoszt) alakú
bejegyzések hozzáadásával. így a k alhálózaton lévő router tudni fogja, hogy hogyan
érheti el a többi alhálózatot, valamint a k alhálózaton lévő hosztokat. Más alhálózatokon lévő hosztokról nem kell tudnia részleteket. Valójában csak annyit kell megváltoztatni, hogy minden routernek egy logikai ÉS műveletet kell végeznie az alhálózati
maszkkal, hogy megszabaduljon a hosztszámtól, és az eredményül kapott címet kikeresse a táblázatából (miután megállapította, hogy melyik hálózati osztályhoz tartozik).
Például, ha egy, a 130.50.15.6 címre küldött csomagot a központi routerbe érkezve ÉS
kapcsolatba hozunk a 255.255.252.0/22 alhálózati maszkkal, akkor megkapjuk a
130.50.12.0 címet. Ezt azután kikeressük a forgalomirányító táblázatokból, hogy
megtudjuk, melyik kimeneti vonalat kell használni, hogy eljussunk a 3. alhálózat
routeréig. Az alhálózatokra osztás tehát csökkenti a routerekben a forgalomirányító
táblázatok méretét azáltal, hogy egy, a hálózatokból, alhálózatokból és hosztokból álló, háromszintű hierarchiát hoz létre.

CIDR - Osztálynélküli körzetek közti forgalomirányítás
Az IP-t már évtizedek óta intenzíven használják. Eddig rendkívül jól működött, ahogy
azt az Internet exponenciális növekedése is megmutatta. Sajnos az IP gyors tempóban
lesz saját népszerűségének áldozata: kezd kifogyni a címekből. Ez a fenyegető végzet
sok tárgyalást és vitát szült az Internet közösségén belül arról, hogy mit is lehetne ez
ellen tenni. Ebben a szakaszban megtárgyaljuk a problémát és a megoldási javaslatokat is.
Pár látnók még 1987-ben megjósolta, hogy egy napon az Internet 100 000 hálózatig növekedhet. A legtöbb szakértő ezt semmibe vette azzal, hogy ez évtizedekre van
még, ha egyáltalán bekövetkezik. A 100 000. hálózatot 1996-ban kötötték be. A probléma, ahogy említettük, az, hogy az Internet gyorsan fogy ki az IP-címekből. Elméletben több mint kétmilliárd cím létezik ugyan, de a címtartomány osztályok szerinti
szervezésének gyakorlata (lásd az 5.55. ábrát) ebből milliókat elveszteget. Az igazi
bajkeverők konkrétan a B osztályú hálózatok. A legtöbb szervezetnek egy 16 millió
címmel rendelkező A osztályú hálózat túl nagy, míg egy C osztályú hálózat 256 címmel túl kicsi. Egy 65 536 címmel rendelkező B osztályú hálózat viszont pont jó. Az
Internet folklórjában ez a helyzet a három medve problémája (three bears probIem, mint a hasonló című mesében) néven ismert.
A valóságban egy B osztályú cím túl nagy a legtöbb szervezetnek. Tanulmányokkal is kimutatták, hogy az összes B osztályú hálózatnak több mint a fele kevesebb,
mint 50 hoszttal rendelkezik. Ezeknél egy C osztályú hálózat is megtette volna, de

Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / IP címek, alhálózatok kialakítása (7. hét) / Gyakorló feladat - alhálózatok számolása
/ Előzetes megtekintés

Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő

1 kérdés
Nincs rá válasz
76,00 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:29
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:29
6 mp
Határozza meg az alábbi hálózat alhálózatokra bontásának lehetőségeit!
Rendelkezésre álló IP címtartomány: 202.227.89.0
Milyen osztályú a hálózat?



A hálózat topológiája miatt minden alhálózat legalább 27 HOSZT befogadására legyen alkalmas az alhálózatok
számának maximalizálása mellett!
Hány bitet kell használni az alhálózat azonosítójának megadásához?



Az alábbi két kérdés válasza megadható decimális számokkal (pl.: 24) vagy kettő hatványaival a következő formában:
2^a±b
(ahol "a" kettő hatványkitevője, "b" pedig az eredmény növelésére vagy csökkentésére használható)
Pl.: 2^4-5 vagy 2^9+3
Hány használható alhálózatot kapunk?



Hány hoszt lesz elhelyezhető alhálózatonként?



Töltse ki az alábbi táblázatot az első hat (0-5) alhálózat adataival!
Sorszám

Alhálózati maszk
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◄ Alhálózatok kialakítása (Andrew S.
Tanenbaum verzió)

Alhálózat címe
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Ugrás...
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Gyakorló feladat - alhálózatok számolása
/ C osztály (1 pont) ►

Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / IP címek, alhálózatok kialakítása (7. hét) / 4. EXTRA feladat (1 pont) / Előzetes megtekintés

Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pontok
Pont

1 kérdés
Nincs rá válasz
76,00000 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:31
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:31
9 mp
0,00000/228,00000
0,00000 a maximum 1,00000 közül (0%)
Határozza meg az alábbi hálózat alhálózatokra bontásának lehetőségeit!
Rendelkezésre álló IP címtartomány: 134.93.0.0
Milyen osztályú a hálózat?



A hálózat topológiája miatt minden alhálózat legalább 318 HOSZT befogadására legyen alkalmas az alhálózatok
számának maximalizálása mellett!
Hány bitet kell használni az alhálózat azonosítójának megadásához?



Az alábbi két kérdés válasza megadható decimális számokkal (pl.: 24) vagy kettő hatványaival a következő formában:
2^a±b
(ahol "a" kettő hatványkitevője, "b" pedig az eredmény növelésére vagy csökkentésére használható)
Pl.: 2^4-5 vagy 2^9+3
Hány használható alhálózatot kapunk?



Hány hoszt lesz elhelyezhető alhálózatonként?



Töltse ki az alábbi táblázatot az első hat (0-5) alhálózat adataival!
Sorszám
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2 kérdés
Nincs rá válasz
76,00000 pont
szerezhető

Határozza meg az alábbi hálózat alhálózatokra bontásának lehetőségeit!
Rendelkezésre álló IP címtartomány: 78.0.0.0
Milyen osztályú a hálózat?



A hálózat topológiája miatt minden alhálózat legalább 183 HOSZT befogadására legyen alkalmas az alhálózatok
számának maximalizálása mellett!
Hány bitet kell használni az alhálózat azonosítójának megadásához?



Az alábbi két kérdés válasza megadható decimális számokkal (pl.: 24) vagy kettő hatványaival a következő formában:
2^a±b
(ahol "a" kettő hatványkitevője, "b" pedig az eredmény növelésére vagy csökkentésére használható)
Pl.: 2^4-5 vagy 2^9+3
Hány használható alhálózatot kapunk?



Hány hoszt lesz elhelyezhető alhálózatonként?



Töltse ki az alábbi táblázatot az első hat (0-5) alhálózat adataival!
Sorszám

Alhálózati maszk
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3 kérdés
Nincs rá válasz
76,00000 pont
szerezhető

Határozza meg az alábbi hálózat alhálózatokra bontásának lehetőségeit!
Rendelkezésre álló IP címtartomány: 209.80.186.0
Milyen osztályú a hálózat?



A hálózat topológiája miatt minden alhálózat legalább 20 HOSZT befogadására legyen alkalmas az alhálózatok
számának maximalizálása mellett!
Hány bitet kell használni az alhálózat azonosítójának megadásához?



Az alábbi két kérdés válasza megadható decimális számokkal (pl.: 24) vagy kettő hatványaival a következő formában:
2^a±b
(ahol "a" kettő hatványkitevője, "b" pedig az eredmény növelésére vagy csökkentésére használható)
Pl.: 2^4-5 vagy 2^9+3
Hány használható alhálózatot kapunk?



Hány hoszt lesz elhelyezhető alhálózatonként?



Töltse ki az alábbi táblázatot az első hat (0-5) alhálózat adataival!
Sorszám

Alhálózati maszk
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◄ Gyakorló feladat - alhálózatok
számolása / A osztály (1 pont)

Alhálózat címe
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Ugrás...
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5. EXTRA feladat (2 pont) ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / IP címek, alhálózatok kialakítása (7. hét) / 5. EXTRA feladat (2 pont)

5. EXTRA feladat (2 pont)
A jelenlegi veszélyhelyzet következményeként sok hálózat forgalma jelentősen megnövekedett. Javasoljon három megoldást, ami Ön szerint
alkalmas lehet a hálózatok terhelésének csökkentésére úgy, hogy ez a legtöbb felhasználó számára is elfogadható legyen a körülmények
ismeretében.

Osztályozási összesítő
Tanulók elől rejtve

Nem

Résztvevők

0

Leadva

0

Osztályozandó

0

Határidő

2020. March 29., Sunday, 23:59

Hátralévő idő

A feladat teljesítendő

Későn leadott munkák

Csak a halasztást kapók számára engedélyezett

Minden leadott munka megtekintése

◄ 4. EXTRA feladat (1 pont)

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Pont

Chat - 7. hét (hétfő 13:00-15:30 csoport)
►

Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Kiszolgálók alapvető beállítása (8. hét)
/ Gyakorló feladat - hoszt, hálózat vagy üzenetszórás? (1 pont) / Előzetes megtekintés

Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pontok
Pont

1 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:32
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:32
5 mp
0,00000/10,00000
0,00000 a maximum 1,00000 közül (0%)
Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
211.26.59.127
255.255.255.192
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Üzenetszórás.

2 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
213.50.114.100/27
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Hoszt.

3 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
116.175.255.255/12
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Üzenetszórás.

4 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
41.255.255.255/11
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Üzenetszórás.

5 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
73.202.103.255/21
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Üzenetszórás.

6 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
223.104.35.191/27
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Üzenetszórás.

7 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
1.185.127.255
255.255.192.0
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Üzenetszórás.

8 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
52.53.15.232/29
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Hálózat.

9 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
144.90.64.0
255.255.192.0
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Hálózat.

10 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
133.126.246.184
255.255.248.0
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Hoszt.

◄ Órai munka (7. hét)

Ugrás...

Csomagkezelés ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Kiszolgálók alapvető beállítása (8. hét) / Csomagkezelés

Szerkesztés BE

Csomagkezelés
 

1. Csomagkezelés
A legtöbb Linux terjesztésben a használt programok ún. csomagokban érhetők el, és az adott csomag aztán kényelmesen telepíthető vagy
szedhető le a gépről, ha a későbbiekben fölöslegesnek bizonyul. Két nagyon elterjedt csomagformátum létezik, de mellettük több kevésbé
elterjedten használt disztribúció használ sajátot.
Az egyik, az eredendően a RedHat által kifejlesztet RPM (RedHat Package Manager) formátum. Kezeléséhez egy egyszerű parancssoros eszközt
biztosítanak, ennek neve szintén rpm. Ezt a csomagformát használja többek között a kereskedelmi RHEL – Redhat Enterprise Linux Server (és
az ezek klónjaként létező CentOS, és Scientific Linux), a Fedora, a szintén kereskedelmi SLES – Suse Linux Enterprise Server, és az OpenSuse.
(Valamint pár kisebb terjesztés.)
A másik nagyon elterjedt csomagformátum a Debian terjesztéshez kötődik, neve DEB. A kezelőparancs neve dpkg. A DEB-formátumot használja
nyilván a Debian, és az abból kinövő Ubuntu (és természetesen az összes Ubuntu gyerek: Xubuntu, Lubuntu, Kubuntu, stb.), illetve néhány
más Ubuntu származék, mit pl. a Linux Mint.
Általában az egyes csomagformátumok – noha belülről teljesen másként néznek ki, hasonló funkcionalitást nyújtanak: valamilyen formában
tárolódnak benne az adott csomagot alkotó fájlok (pl. az RPM-ben egy CPIO-archívum, míg a DEB-ben egy AR-archívumban), ezen kívül a
csomaghoz tartozó különböző metainformációk.

 

◄ Gyakorló feladat - hoszt, hálózat vagy
üzenetszórás? (1 pont)

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Alap hálózati infrastruktúra ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Kiszolgálók alapvető beállítása (8. hét) / Csomagkezelés

Szerkesztés BE

Csomagkezelés
 

1. Csomagkezelés
1.1. Csomag metainformációk
A csomag jellemzői közé tartoznak a felhasználók számára fontosabb (pl. milyen fájlok alkotják az adott csomagot) és kevésbé fontos adatok
(látszólag ide tartoznak pl. az egyes fájlok sértetlenségének ellenőrzésére használható különböző ellenőrző-összegek, hash-értékek).
Fontos szempont egy csomagkezelő rendszer és egy csomagformátum „jóságával” kapcsolatban, hogy milyen lehetőségeket nyújt. Azaz:
a korábban telepített csomagot könnyedén le lehet-e szedni a rendszerből
van-e lehetőség a csomagok frissítésére
van-e függőségkezelés (azaz jelzés arra, hogy „A” csomag csak valamely nem ebbe a csomagba tartozó komponens megléte esetén
működőképes, a nélkül esetleg nem is lehet, vagy csak nem érdemes telepíteni). Van olyan csomagformátum, amely fájlokra, és olyan is, amelyek
csomagokra vonatkozó függőségkezelést ismer.
van-e ütközésvizsgálat (az előző ellentéte: csak akkor lehet telepíteni „A” csomagot, ha egy másik komponens nincs telepítve a rendszerben).
a csomagok megbízhatóságának kérdése (el vannak-e, vagy egyáltalán elláthatóak-e a csomagok pl. digitális aláírással, amely biztosítja a
csomagok sértetlenségét)

 

◄ Gyakorló feladat - hoszt, hálózat vagy
üzenetszórás? (1 pont)

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Alap hálózati infrastruktúra ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Kiszolgálók alapvető beállítása (8. hét) / Csomagkezelés

Szerkesztés BE

Csomagkezelés
 

1. Csomagkezelés
1.2. RPM csomagok alapvető kezelése
A kezünkben levő *.rpm fájlok telepítése egyszerű:
rpm [ -i | -U | -F ] csomag.rpm

Az install (-i opció) művelet mellet létezik az upgrade (-U) és a freshen (-F) verzió is: az install feltelepít egy csomagot, és az esetleges korábbi
verziója ugyanannak a csomagnak megmarad. Az upgrade esetén a korábbi verzió eltávolításra kerül a telepítés során, de ha nem volt fent
korábbi verzió, az se baj, települ az új. Ezzel szemben freshen esetén csak akkor települ az adott csomag, ha volt fent korábbi verzió (ekkor viszont
azt az upgrade-hez hasonlóan frissíti.) Jellemzően az install helyet az upgrade-et preferálják (nem nagyon van értelme ugyanabból a programból
egynél több verziót feltelepíteni, kivételként általában csak a kernel-csomagokat emlegetik).
A feltelepített csomagok listája lekérdezhető az
rpm -qa

paranccsal (ahol az “a” opció az “all”, minden csomag jelentéssel bír.) Adott nevű csomag telepített állapotának ellenőrzése:
rpm -q zenity

Egy telepített csomaghoz tartozó fájlok listázása:
rpm -ql zenity
A “melyik csomag telepítésétől let ez a fájl” kérdésre pedig az
rpm -q -f /usr/bin/test
parancs adja meg a választ.
RPM alapú rendszer esetén is lehet eltávolítani egy csomagot, ehhez az
rpm -e csomagnév

parancs használható.
Fenti rpm parancsok használatának komoly hátulütője, hogy a függőségkezelés csak félig működik. RPM esetében jellemzően fájl alapú
függőségek szerepelnek a metaadatok között, így valahogyan meg kell keresni, hogy a függőségi fájl melyik csomag része ahhoz, hogy a
csomagot begyűjthessük, és telepíthessük.

 

◄ Gyakorló feladat - hoszt, hálózat vagy
üzenetszórás? (1 pont)

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Alap hálózati infrastruktúra ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Kiszolgálók alapvető beállítása (8. hét) / Csomagkezelés

Szerkesztés BE

Csomagkezelés
 

1. Csomagkezelés
1.3. Magasabb szintű csomaghasználat: repók
A rendes függőségkezelést a repók (repository, csomagtároló) bevezetése jelentette. A repókban csomagot tárolunk ( és csomag metaadatokból
felépített adatbázisokat). A repók lehetnek lokális könyvtárstruktúrák, vagy akár ftp-vel, http-vel elérhető szerveren található távoli tórolók. A
repókezeléshez újabb parancsok jelentek meg.
Az RPM csomagformátum esetében a repó-alapú csomagkezelés kicsit bonyolultabb. A Red Hat vonal egy YUM (Yellowdog Update Manager17)
nevű eszközt választott, ahol a parancs neve: yum. A Suse-világ e helyet hivatalosan a Zypper nevű eszközt használja. A parancs neve szintén
zypper. Ezekhez létezik alternatíva is, talán a legismertebb az Apt4RPM nevű eszköz, amely a DEB-ekhez kifejlesztet APT-t igazította az RPM
csomagformához. (Szerzők ismernek olyan kellően nagy rendszert, ahol a Zyppert a YUM váltotta, máshol az Apt4RPM-re cserélték le.)
Funkcióit tekintve nem nagyon térnek el egymástól az egyes eszközök – természetesen van olyan, amit csak az egyik, a vagy másik tesz lehetővé, és
természetesen a parancsok neve és paraméterezése is eltér egymástól. Így a folytatásban lehet hasonlóságokat találni (és persze eltéréseket is).
17

. A Yellowdog Linux terjesztés fejlesztői alkották meg, onnan jött a név
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1. Csomagkezelés
1.4. YUM alapszintű használata
A YUM is konfigurálandó. Ehhez a paramétereket a /etc/yum.conf, a repókat pedig a /etc/yum.repos.d könyvtárban levő fájlokkal kell beállítani. A
konfigurálás után a yum használható.
Csomagtelepítés yum segítségével:
yum install csomagnév

A telepített csomag eltávolítása:
yum remove csomagnév

A telepített csomagok frissítése:
yum upgrade

Természetesen, mivel YUM alatt is létezik függőségkezelés, it is előfordulhat, hogy árván maradnak csomagok, ezek eltávolíthatóak a
yum autoremove

paranccsal.
A telepítések során letöltött fájlok a /var/cache/yum könyvtárban gyűlnek, takarítása a
yum clean packages

paranccsal történik.
Ha valamely csomagot keresünk, akkor használható a
yum whatprovides /usr/bin/test

illetve a
yum search coreutils

parancsok.
Függőségek listázására jó a
yum deplist csomagnév

parancs.
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1. Csomagkezelés
1.5. Zypper alapszintű használata
Konfgurálás: /etc/zypp/zypper.conf és /etc/zypp/repos.d
Csomagtelepítés:
zypper install csomag

Csomageltávolítás:
zypper remove csomag

Frissítés: az adatbázis frissítése (ez repónként automatizálható)
zypper refresh

És a csomagok frissítése:
zypper update

Cache (helye: /var/cache/zypp/packages) ürítése
zypper clean

Keresés
zypper search coreutils
zypper what-provides coreutils

Mint fentiekből látható, a repón alapuló eszközök alapfunkciói meglehetősen hasonlóak, időnként még az alparancs neve is megegyezik. Sajnos az
apró különbségek a heterogén rendszert üzemeltetők számára kicsit kellemetlenné teszi a dolgot.
Az egyes csomagkezelő eszközökről fent felvázoltak persze nem tekinthetők teljes körű információnak, azaz a használt rendszer függvényében
érdemes jobban elmélyedni a dokumentációban.
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1. Alap hálózati infrastruktúra
Ahhoz, hogy linuxos számítógépünk képes legyen a hálózat többi gépével kommunikálni, minimálisan szükségünk van egy hálózati interfészre és a
hálózati paraméterek megfelelő beállítására. Minden gépben van egy speciális, virtuális interfész a lo18, amit loopback néven is szoktak emlegetni, a
hozzá tartozó IP-cím: 127.0.0.1. (Ez jellemzően automatikusan be van konfigurálva.) Ezzel akár valódi hálózati kapcsolat nélkül is lehet hálózati
kommunikációt végző programokat futtatni/tesztelni a gépen. Linux alatt az Ethernet interfészek jellemzően eth0, eth1, stb. néven érhetők el (ez pl.
a legújabb Fedora terjesztésben már megváltozott), míg a Wifi-interfész jellemzően wlan0.
A hálózati interfészeket szervereken jellemzően statikusan szokták konfigurálni, míg a desktop gépeken elterjedtebb a DHCP-szerver segítségével
dinamikusan kiosztott IP-címek használata. A statikus konfiguráláshoz a UNIX-világból örökölt ifconfig volt használatban, ma viszont egyre inkább
egy sokat tudó új eszköz, az ip nevű parancs javasolható. (Ez sok esetben egy iproute – vagy iproute2 – nevű csomag részeként kerül fel a gépre.) A
folytatásban mi is ez utóbbit fogjuk használni, de odaírjuk a régebben elterjedtebb formát is. Oka: sokan vannak – főleg egyéb *X-rendszerről
érkezők, vagy heterogén rendszereket üzemeltetők, akik a hagyományos eszközöket szeretik a mai napig használni; ráadásul a net tele van ezeket a
régebbi eszközöket használó leírásokkal.
Fontos tudni, hogy mint a legtöbb adminisztrációs tevékenység, a hálózat konfigurálása is rendszergazda jogosultságot igényel. E miatt minden
parancs esetén mindig mindenki figyeljen, hogy az általunk megadott parancsot sudo parancs esetleg su -c ‘parancs’ formában, vagy bármilyen
a használt terjesztésben rendelkezésre álló eszközzel, vagy a céges előírásokban javasolt módon, de a lényeg, hogy rendszergazdaként hajtsa
végre.
18

. Egyéb, UNIX és UNIX-szerű rendszereken (sőt korai Linuxokon is) ennek neve lo0 volt.
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1. Alap hálózati infrastruktúra
1.1. Az IP parancs
Az ip parancs egymaga szolgál a hálózati interfészek konfigurálására, az útválasztó tábla beállítására, különböző speciális hálózati eszközök (pl.
bridge, vagy aggregált interfész) létrehozására és még ezernyi másra. Szintaxisa emiatt kicsit bonyolult, időnként kevéssé intuitív (sőt néha
logikátlan), de hamar megszokható. A parancsnak megadhatunk különböző opciókat, mint pl. -o (oneline) egysoros kimenet, -d (detail)
részletesebb információk, -s (statistics) forgalmi és egyéb statisztikák, stb. Az opciók teljes listájához illetve az ip parancs tömör leírásának
megnézéséhez adjuk ki az ip --help parancsot, és olvassuk el az ip parancs dokumentációját (man ip). Javasolható még ezen kívül az eredeti
fejlesztő, Alexey N. Kuznetsov által írt “IP Command Reference” című dokumentum, ami a legtöbb terjesztésben a csomag részeként feltelepül –
Ubuntu alatt pl. a /usr/share/doc/iproute-doc/ip-cref.ps.gz fájlban található meg.
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1. Alap hálózati infrastruktúra
1.2. Az IP parancs felépítése
Az opcionális opciók :-) után kötelezően annak az objektumtípusnak a neve áll, amelyikkel valamilyen műveletet hajtanánk végre (link – hálózati
interfész; address – valamilyen címzési rendszerbeli cím; route – útválasztó tábla; és í. t.), majd a végrehajtandó parancs (add – hozzáad; delete –
töröl; list/show – listáz, megjelenít; set – beállít ; stb), és azok paraméterei. Legtöbb objektumtípus esetén van alapértelmezett parancs, így az akár
el is hagyható. Ez az alapértelmezett parancs legtöbbször a listázó parancs. Az objektumok neve, a parancs, sőt maguk a paraméterek nevei is
sokszor rövidíthetőek, általában egy-két karakter megadása elég – a lényeg, ha egyértelműen azonosítható, akkor az már jó. Bizonyos
objektumtípus és parancs esetén még alapértelmezett paraméter is van, amely neve még akár úgy is elhagyható, ha az adott paraméter
saját paramétert igényel. Ez a napi használat során kényelmessé teszi a használatot, de parancsfájlokban, dokumentációban kifejezetten ellenjavalt
az olvashatatlanság okán. Mi ebben a könyvben az első egy-két esetben kiírjuk, de a 3., 4. helyen már rövidítünk. Azaz pl. ha létre akarunk hozni
egy új interfészt, akkor azt
ip link add name dummy0 type dummy

formában adjuk meg, de ha egymás után több interfészt, akkor a többi parancsnál már rövidítjük:
ip l a dummy1 ty dummy

Fenti példa kellően borzalmas, de mind az objektum, mind a parancs nevének rövidítése szerepel, sőt a hiányzó opciónév és az opciórövidítés is (a
type egyébként t-ként nem rövidíthető, mert az alapból a txqueuelen opciót jelenti).
E rövid, a parancsot (és szintaxisát) boncolgató kitérő után térjünk vissza a gyakorlati részre.
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1. Alap hálózati infrastruktúra
1.3. Interfész IP címének statikus beállítása
A gépben lévő interfészek listája sokféle módon lekérdezhető. Ma már az
ip link show
parancs javasolható – rövid formájában ip l sh . Ha csak s-et írunk, az nem a show, hanem a set parancsot jelenti, ezért kényelmesebbek a show
helyet a list parancsot használják ip l l formában, sőt a parancs a korábban említetek szerint el is hagyható, szimplán csak ennyit írva: ip l.
(Használható ezen kívül az ifconfig -a vagy akár a netstat -ia parancs is.) Az előző, az interfészeket listázó ip parancs kimenete valami hasonló kell,
hogy legyen:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
link/ether 5c:9a:d8:67:89:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether 68:5d:43:3f:a0:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
link/ether 0e:fb:8d:ae:c9:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Ebből szerverünkön a lo, és ha van Ethernet-interfész, akkor az eth0 várható (természetesen lehet más is). Mint látható, a listában minden
interfészhez tartozik egy sorszám, e mögött áll kettősponttal elválasztva az interfész neve valamint az interfész paraméterei több sorban. Ha
megadjuk a -o opciót, akkor minden interfészről egysoros formában kapjuk meg az adatokat (ahol az eredeti kimenetben soremelés áll, azt az
egysoros kimenetben egy \ jelzi).
Ha az interfész nevét már tudjuk (a példánkban eth0), akkor a hálózati beállítások elvégzése egyszerű:
ip address add 1.2.3.4/24 broadcast 1.2.3.255 dev eth0
ip link set up dev eth0

Az első paranccsal megadjuk, hogy az eth0 interfésznek mi legyen a címe. A törtvonal után az un. netmask paraméter áll un. prefix formában (ami
azt mondja, hogy a 32-bites IPv4-es cím első hány bitjét használjuk a hálózat azonosítására – a maradék bitek a konkrét gépet azonosító un. hostbitek). Az ip parancsnál kötelező az un. üzenetszórási címet is megadni (a hagyományos if-confignál ez elhagyható, a netmask alapján
automatikusan számolódik).
A második paranccsal pedig UP, azaz bekapcsolt állapotba hozzuk az interfészt – e nélkül nem forgalmazhatnánk rajta keresztül. Ugyanez a régi
ifconfig paranccsal látszólag egy kicsit egyszerűbb:
ifconfig eth0 1.2.3.4 netmask 255.255.255.0 up

A fenti ip parancsnál a korábban emlegetett rövidítések mellet legtöbbször alkalmazott további egyszerűsítés, hogy a broadcast 1.2.3.255 helyet
ennyit írunk: brd +. A +-jel funkciója: a netmask alapján automatikusan kiszámított üzenetszórási cím használata19.
ip a a 1.2.3.4/24 brd + dev eth0

Természetesen egy interfész ideiglenesen kikapcsolható, ehhez a fenti ip link parancsot kell az up helyet a down paraméterrel futtatni:
ip link set down dev eth0

Az interfészhez beállított IP-címet végleg el is dobhatjuk, ekkor az ip addr parancsban az add művelet del-re cserélendő:
ip address del 1.2.3.4/24 broadcast + dev eth0

Ekkor az interfész visszaáll az eredeti, cím nélküli állapotára.
19.

Ezzel kényelmessége közelít az ifconfig parancséhoz.
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1. Alap hálózati infrastruktúra
1.4. Útválasztás (routing) beállítása
Ha egy interfészen beállítottuk a használni kívánt címet, akkor már csak az útválasztó tábla beállítása szükséges az alapszintű működéshez. Ez
szintén az ip paranccsal tehető meg. Útválasztásnál legjellemzőbb az un. alapértelmezett (default) útválasztó használata, ezen kívül az egy
teljes hálózatot (network route) és az egyetlen gépet megcímző (un. host route) beállítás szokott sűrűbben előfordulni. Az útválasztó beállításához
szükséges ip parancsok:
ip route add default via 1.2.3.250 # default route
ip ro a 1.2.4.0/24 via 1.2.3.254 # network route
ip ro a 1.2.5.6/32 dev eth0 # host route

A sorok végén álló, # mögött álló részek megjegyzések, természetesen a parancs futtatásánál elhagyandók. A route objektum neve nem rövidíthető
a logikusnak tűnő r formában, az ugyanis a valószínűleg kezdők által sokkal ritkábban használt, un. szabály alapú útválasztás, azaz policy routing
beállításához szükséges szabályok – azaz rule-ok – rövidítése. A statikus útválasztás beállításának szintén van egy hagyományos, a UNIX-világban
használt alternatív parancsa, neve: route .
Fenti beállítások ezzel a paranccsal így néznek ki:
route add default gw 1.2.3.250
route add -net 1.2.4.0 netmask 255.255.255.0 gw 1.2.3.254
route add -host 1.2.5.6 dev eth0 # a “-host” el is hagyható

Amennyiben lekérdezni szeretnénk az útválasztó tábla tartalmát, használjuk az ip route show
(vagy list) parancs, illetve a régebbi route -n.
ip ro l

A UNIX világból jött hagyomány ezek helyett a netstat -r -n használata.

 

◄ Csomagkezelés

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Egy szerver alapvető beállításai ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Kiszolgálók alapvető beállítása (8. hét) / Alap hálózati infrastruktúra

Szerkesztés BE

Alap hálózati infrastruktúra
 

1. Alap hálózati infrastruktúra
1.5. Hálózati paraméterek dinamikus beállítása
Asztali gépeknél a statikus beállítással szemben a dinamikus, DHCP-szerver segítségével megoldott hálózati konfigurálás a jellemző. (Sok helyen
még a szervereket is DHCP-n keresztül állítják be – igaz, általában fix paramétereket kapnak a szerverek.) Linux környezetben ma a legtöbb
terjesztés az un. ISC-féle DHCP megvalósítást használja – kliens oldalon mindenképp. Ez többségében egyetlen parancs futtatását jelenti, neve
dhclient. (Ezen kívül előfordul más is, régebben elterjedt volt a dhcpcd – DHCP client daemon –, illetve a pump nevű eszköz használata.) Az
esetek többségében, semmi extra konfigurálást nem igényel a dolog, egyszerűen a konfigurálandó interfész nevét kell megadni a klienst
konfguráló parancsnak, a többit az már elintézi. Azaz DHCP-t használó környezetben elegendő csak a
dhclient eth0

parancs futtatása. (A dhcpcd ugyanígy használható, egyedül a pump igényelt az interfész neve elé még egy “-i” opciót: pump -i eth0 .)
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1. Alap hálózati infrastruktúra
1.6. Névfeloldás beállítása
Már csak a névfeloldás bekonfigurálása van hátra. A gépek neve és IP-címe közötti összerendeléshez rendívül sok lehetőség adot. Használható a
/etc/hosts nevű statikus fájl. Tetszőleges címtárszolgáltatás, mint a kihalófélben levő NIS, vagy NIS+, esetleg egy LDAP-szerver. Nem jellemző, de
akár SQL-adatbázisból direktben is kérdezhetők az adatok. Általában DNS-szervert szoktak használni egy erre kitalált protokoll segítségével. (Amely
szerver az adatokat akár szöveges fájlban, akár adatbázisban tárolhatja.) Mivel ennyiféle adatforrási lehetőség van, első lépésként ezt kell
elmagyarázni a rendszernek.
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1. Alap hálózati infrastruktúra
1.7. Name Service Switch (NSS)
Ehhez az un. NSS-keretrendszert kell bekonfigurálni, erre szolgál a /etc/nsswitch.conf fájl. Ebben soronként megadjuk az adatbázist amelynek
keresését konfiguráljuk (ugyanis nem csak név-IP hozzárendelést, de pl. felhasználói adatok keresését is szabályozhatjuk az NSS-sel). Az
adatbázis neve után kettősponttal elválasztva a használandó adatforrás(ok) neve(i) áll(nak). Azaz ha a névfeloldást a talán legelterjedtebb módon
akarjuk használni, akkor az erre vonatkozó sor így néz ki:
hosts: files dns

Jelentése: előbb a lokális fájlban keresünk, majd ha nincs találat, a DNS-szerverekhez fordulunk. A működéshez ki kell tölteni a fent említett
/etc/hosts fájlt. A szükséges adatok soronként egy IP-cím, majd szóközzel, tabulátorral elválasztva a gép teljes neve, és esetleges alternatív nevei:
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost loopback
1.2.3.254 defgw.localdomain defgw

Viszont ha – mint példánkban – DNS-használatot is konfiguráltunk az NSS-be, akkor még egy /etc/resolv.conf nevű fájl konfigurálása hátravan20.
Ebben a névkereséseknél használatos DNS-tartományneve(ke)t, és a használandó névszerverek IP-címét kell megadnunk:
search example.hu example.com
nameserver 1.2.3.254
nameserver 1.2.5.6

Ezzel hálózatunk alapszintű beállításával végeztünk. Fenti beállítások legnagyobb hibája, hogy amiket parancssorban állítottunk be (interfészek
címe, útválasztási paraméterek), azok a gép esetleges újraindításakor elvesznek. Ezért fenti parancsok használata kevés, szükség van ezeknek
az információknak a maradandóvá tételére. Ezt a különböző terjesztésekben különböző fájlok szerkesztésével lehet megoldani (most eltekintve
attól, hogy egyes terjesztésekben ehhez vannak esetleg karakteres, vagy akár grafikus felületű eszközök – melyek általában ugyanezeket a
fájlokat módosítják).
OpenSuse/SLES: /etc/sysconfg/network/ifcfg-eth0
Ubuntu esetében minden interfészt ugyanabban a fájlban, RedHat és Suse esetén pedig minden interfészt külön fájlban (amelynek nevében benne
van az interfész neve) kell beállítani.
20.

Érdemes még utánanézni az un. resolv.conf nevű eszköznek, kicsit bonyolultabb dolgokat lehet vele megcsinálni, mint ami itt szerepel.
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1. Alap hálózati infrastruktúra
1.8. A tesztelés legalapvetőbb eszköze - ping
Egy adott állomás elérhetőségét a ping parancs használatával ellenőrizhetjük. Ha sikerül "megpingelni" a távoli gépet, akkor az azt jelenti, hogy az
adott állomás működik, valamint azt is, hogy a két gép között létezik útvonal. Ne feledjük, hogy a ping kéréseket sok esetben nem engedik át a
tűzfalak, tehát egy sikertelen pingelési kísérlet után nem jelenthető ki, hogy az adott állomás elérhetetlen. A ping parancs esetében a célgép IP
címmel és DNS névvel is megadható.
ping www.ttk.pte.hu
ping 193.6.62.16

A legtöbb Linux esetében a ping alapértelmezetten másodpercenként, a felhasználó megszakításáig (CTRL+C) folyamatosan küldi ICMP-vel a ping
kéréseket a célállomás felé. Az pedig minden egyes ping (echo-request) kérésre egy pong választ (echo-reply) küld. A teszteléshez használt kérések
száma a -c kapcsolóval korlátozható.
ping -c 4 193.6.62.16

A fenti parancs 4 ping kérést küld a 193.6.62.16 címre. Sikeres pingelés esetén a válasz az alábbiakhoz lesz hasonló:
PING 193.6.62.16 (193.6.62.16) 56(84)
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=1
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=2
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=3
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=4

bytes of data.
ttl=51 time=69.8
ttl=51 time=54.3
ttl=51 time=82.1
ttl=51 time=49.3

ms
ms
ms
ms

--- 193.6.62.16 ping statistics --4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 49.359/63.934/82.183/12.955 ms

Az egyes válaszidőkön túl érdemes áttekinteni az összefoglaló statisztikát is, ahol megtalálható az elküldött és a válaszként visszaérkezett
csomagok száma, az elveszett csomagok százalékos aránya, valamint a folyamathoz felhasznált teljes idő. A statisztika második sorában a minimális,
az átlagos és a maximális válaszidő, valamint a válaszidők szórása látható.
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1. Egy szerver alapvető beállításai
A legtöbb szervertelepítésben van egy közös pont, akármilyen feladatra is hoztuk létre a szervert, ez pedig nem más, mint az úgynevezett alapvető
beállítások elvégzése. Ez igaz lehet egy sok felhasználós levelezőszerverre, egy webszerverre, de akár egy beléptető rendszert kiszolgáló beágyazott
Linux rendszerre is. Hiszen gondoskodnunk kell róla, hogy az idő be legyen állítva a megfelelő időzóna szerint, az fsck úgy legyen beállítva, hogy ne
akkor induljon el egy 4 órás lemezellenőrzés, amikor a legkevésbé kellene, vagy tudjunk róla, ha egy lemez rakoncátlankodik, de természetesen
ugyanilyen fontos az is, hogy a cron be legyen állítva, legyen róla napló stb. Ez a fejezet tehát feltételezi, hogy túl vagyunk egy rendszer telepítésén,
ahol még nem telepítettünk semmi specifikusat (web, FTP, mail stb. szolgáltatást) és már felraktuk a biztonsági frissítéseket. Nézzük meg tehát,
milyen alapvető teendőink vannak.
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1. Egy szerver alapvető beállításai
1.1. Hálózattal összefüggő teendők
Ma már alap telepítésben nem kapunk telnetd-t, és portmap sem figyel automatikusan, de első lépésként érdemes feltelepíteni az nmap
segédprogramot. Majd az nmap localhost parancs segítségével megnézni, hogy milyen TCP portok vannak nyitva alap kiépítésben a gépünkön. Ha
szükségesnek érezzük, akkor vegyük elő a tűzfal fejezetet és az azokban leírtak alapján húzzunk fel legalább egy alap iptables-t. Ezzel együtt
érdemes a számunkra feleslegesen futó alkalmazásokat eltávolítani. Azaz, ha valamiért telepítésre került egy POP3 szerver, de funkcionalitása nem
lesz, akkor azt távolítsuk el. Egy alap rendszerben jobbára csak az SSH portnak érdemes látszania.
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1. Egy szerver alapvető beállításai
1.2. Lemezkezeléssel összefüggő teendők
Alapbeállítás szerint minden 20. újraindítást, illetőleg 20 napot követően a soron következő újraindításnál a rendszer kényszeríteni fog egy
fájlrendszer-ellenőrzést. Mivel jellemzően a szervereket távolról érjük el (SSH-val) ezért jellemzően nem vagyunk ott, amikor pl. egy kernel
frissítés miatt bekövetkezik az újraindítás utáni lemezellenőrzés. Normál esetben ez a lemezméret és a rajta tárolt állományok függvényében lehet
20 perc, de lehet 4,5 óra is. Ha pl. 100 kB-os képállományokból tárolunk 2 TB mennyiséget, akkor ez bizony 4,5 óra is lehet. Megszakítani nem
érdemes, és nem is tanácsos. Viszont ha a rendszer talál sérült állományokat, amelyeket szeretne megjavítani, akkor átlép interaktív üzemmódba, és
kérdezni fog. Igen ám, de az fsck programot a rendszer hálózat nélküli üzemmódban, alacsony init szinten indítja, így hacsak nem rendelkezünk a
gépre fixen vagy ideiglenesen rákötött IP-konzollal, akkor nem fogunk tudni beavatkozni. Ezért ha úgy gondoljuk, hogy jó mentést fogunk
felépíteni és bízunk az fsck automatikus javító képességeiben, akkor célszerű megmondani az fsck-nak, hogy alapállapotban a feltett javító
kérdésekre válaszoljon igent.
Ha már beállítottuk az automatikus igent, célszerű a lemezeinkre beállítani egy vállalható időtartamot, azaz mondjuk meg mi az fsck számára, hogy
mennyi időnként és hány újraindításonként szeretnénk kikényszeríteni az ellenőrzést. Erre a feladatra a tune2fs programot célszerű használni:
tune2fs -l /dev/sda3

A -l opcióval lekérdezhetjük az alapbeállításokat, és megtudhatjuk, mikor lesz a következő tervezet lemezellenőrzés – ebben a példában – a
/dev/sda3 jelölésű partíción. Megváltoztatni pedig a
tune2fs -c 40 -i 30d /dev/sda3

segítségével tudjuk, amikor is 40 csatolás vagy 30 nap eltelte után fogja követelni az ellenőrzést.
Szintén érdemes a tune2fs -m opciójával a csak rendszergazda számára fenntartott terület nagyságát az alapértelmezett 5%-ról alacsonyabbra, de
még vállalható méretűre állítani – van, aki a 0,1%-ot tekinti megfelelőnek.
Most, hogy ezeken túl vagyunk, érdemes telepítenünk egy programot, amely figyelni fog a lemezeinkre helyettünk. Még a szerver tervezésénél
eldöntöttük, hogy hardveres vagy szoftveres RAID-et alkalmazunk, vagy egyiket sem (ez nem javasolt!). Viszont akármelyik megoldást is
választotuk, a lemezeket figyelni kell, hogy az esetleges meghibásodásról még időben értesülhessünk. Erre a feladatra a leginkább alkalmas
program a smartmontools. Ez az eszköz a SMART adatokat biztosító merevlemezek megfigyelésére szolgál. A legtöbb ma kapható lemez már
rendelkezik azzal a képességgel, hogy folyamatosan és/vagy meghatározott időközönként önellenőrzéseket futtat le, figyeli a lemezek környezeti
paramétereit: melegedést, felpörgési időt, élettartam időt, ki/be kapcsolások számát stb. Ezekből az adatokból következtet arra, hogy egy
merevlemez lehetséges meghibásodása be fog-e következni. Felhasználói környezetben ezen adatok megtekintésére vagy a parancssori megoldás
(smartctl -a /dev/sda1), vagy pedig a jobban átlátható GSmart-Control ajánlott. Beállítása viszonylag egyszerű, és a gyakorlati tapasztalat az, hogy a
jól beállított önellenőrzési ciklusokat is magában foglaló konfiguráció képes lehet még az adatvesztést megelőzően jelezni. Szerveroldalon képes
együttműködni a gyártók saját platformos Linux RAID programjaival, de sajnos nem mindegyikkel.
Első teendőnk, hogy eldöntsük, milyen lemezeket akarunk figyeltetni vele. Célszerű az összes SMART-kompatibilis rendelkezésre álló lemezt
megfigyelni. Szoftveres RAID esetén az összes fizikai lemezt egyenként be kell fűzni, hardveres RAID esetén pedig érdemes a gyártók hozzá adott
szofvterét is használni, illetve megnézni, hogy az adott hardvervezérlő és a smartmon együtt tud-e működni. Nézzük az egyszerű esetet, amikor 1-2
SATA vagy SAS lemez van a gépünkben, vagy SoftRaid vagy single üzemmódban. Nézzük meg, hogy a lemezeink alkalmasak-e a SMART adatok
kinyerésére:
smartctl -a /dev/sda
smartctl -a /dev/sdb

Valami ilyesmit kellene kapnunk:

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:
Serial Number:
LU WWN Device Id:
Firmware Version:
User Capacity:
Sector Size:
Device is:
ATA Version is:
ATA Standard is:
Local Time is:
SMART support is:
SMART support is:

ST91000640NS
5 000c50 04ed10873
FTA2
1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
512 bytes logical/physical
Not in smartctl database [for details use: -P showall]
8
ATA-8-ACS revision 4
Thu Aug 8 14:36:43 2013 CEST
Available - device has SMART capability.
Disabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

Továbbá rengeteg olyan adatot, hogy hány fokos a lemez éppen, illetve hányszor volt ki- és bekapcsolva, vagy hogy mennyi ideje pörög már. A
lényeg, hogy a SMART adatok kiolvashatóak, tehát állítsuk be a SMART flag-et ENABLED állásba a következőképpen:
smartctl -s on -a /dev/sda
smartctl -s on -a /dev/sdb

Ha ezzel megvagyunk, akkor tudassuk a rendszerrel, hogy szeretnénk, ha bizonyos időközönként figyelné a lemezeinket, szerkesszük a
/etc/sysconfig/smartmontools állományt:
enable_smart="/dev/sda /dev/sdb"

Ebben adhatjuk meg, hogy a fizikai lemezeinket hogyan hívják, még akkor is ha valójában mi /dev/md1-ként hivatkozunk rá. Jelen példa mind a két
szoftveres RAID lemezt figyelni fogja.
start_smartd=yes

Alapesetben off értékkel vagy kommentezve található, ha átraktuk on-ra, akkor a rendszer az indításától automatikusan figyelni fogja a lemezeket
is.
smartd_opts="--interval=1800"

Megadhatjuk másodpercben az ellenőrzés gyakoriságát. Figyeljünk oda, hogy ha a smartd-t engedélyezzük, akkor általában nem kell, sőt
ellenjavallt felsorolni a figyelendő lemezeket, ugyanis a smartd alapbeállítással automatikusan megkeresi.
Az alapbeállítások megadása után a service smartd restart kiadásával tudjuk root-ként (vagy sudo-val) érvényesíteni módosításainkat. A
/var/log/syslog alatt pedig már látható is lesz, hogy a smartd figyeli a lemezeinket. Az alapbeállítások mellet a root fog levelet kapni, ha várható
vagy bekövetkezett egy lemezmeghibásodás. Az alapbeállításokat a /etc/smartd.conf állományban tudjuk finomítani, pl. ha másnak szeretnénk a
figyelmeztetéseket küldetni, vagy ha egy komplett támogatott hardver RAID-et akarunk figyelni.
Hardveres RAID figyelése: számos hardveres RAID megoldás létezik a piacon. Szerencsére a gyártók is felismerték azon igényeket, hogy az
eszközeiket nem csak használni szeretnénk, hanem megfigyelni is. Így számos gyártói szoftvermegoldás született, amely nem feltétlen szabad
szoftver (l. a Debian Wiki által karbantartott listát). Érdemes egyedileg megnézni ezeket a segédprogramokat, mert felhasználásukat tekintve
ingyenesek, de a licencük alapján nem mindig szabad szoftverek.
Jellemzően mindegyik program igényel valamilyen minimális szkriptelést, amely segítségével automatizálni tudjuk pl. az óránkénti
állapotlekérdezést, illetve csak a hibák vagy hiba-előrejelzések megfigyelését, de ezek jellemzően 2-3 parancs 1 shell szkriptbe gyűjtése, illetve
esetenként egy diff vagy egyéb alap parancs kombinációját jelentik. A szkript eredményét pedig e-mailben elküldve és/vagy naplószerverben
feldolgozva kaphatunk értesítéseket a RAID aktuális állapotáról.
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1. Egy szerver alapvető beállításai
1.3. Az idő kérdése
Fontos, hogy a szerverünknek be legyen állítva az időzóna paramétere, amit a tzselect (tzconfig) parancs segítségével tehetünk meg. A
Magyarországon üzemeltetett és használt rendszereknél praktikus Budapest beállítást alkalmazni. A szerveren kliensként tehát a két leginkább
elterjedt lehetőség közül választhatunk az idő szinkronizálásához: a napi rendszerességgel ki- és bekapcsolt gépek esetén, közelítőleg megfelelő
eredményt érhetünk el egy a gép bekapcsolásakor automatikusan lefutó, a gép óráját a központi órához igazító parancs segítségével.
chronyc makestep

Amennyiben a gép folyamatos üzemben működik (a szerverek tipikusan ilyenek, de kényelmi okokból sokan a munkaállomásokat se kapcsolgatják),
a bekapcsoláskor történő órabeállítás kevés lehet. Jellemzően a gépek órája sietni vagy késni fog egy idő után. Ebben az esetben a javasolt
használat az, hogy az órát folyamatosan igazítsuk a központi órához. Ellenben az, hogy meghatározott időnként (például óránként, naponta)
átállítjuk a gép óráját, felvet egy nagyon súlyos problémát – ilyen esetben elveszítjük az idő egy vagy több fontos jellemzőjét – a folytonosságot,
illetve a monotonitást. Azaz vagy „lyuk” keletkezik – kimaradó időpont – vagy ugyanaz az időpont többször is bekövetkezik. Ezért a bevált módszer
a régi vekkerórákban alkalmazott „óralassítás” / „óragyorsítás”. Azaz lekérdezzük a központi gép óráját, és ha a miénk késést mutat, akkor
felgyorsítjuk, ha pedig a miénk siet, akkor lelassítjuk azt.
Az openSUSE aktuális verzió a chrony nevű csomagot használják az NTP-hez (Network Time Protocol). A szolgáltatás beállításai alapértelmezetten a
/etc/chrony.conf állományban tárolódnak. A konfiguráció megváltoztatható a fájl szerkesztésével/etc/chrony.conf vagy a Yast felületein is. Szintén
lehetőség van a konfiguráció szerkesztésére a chronyc parancsot használva, azonban fontos megjegyezni, hogy az így elvégzett változtatások csak
a chronyd szolgáltatás első újraindításáig maradnak érvényben. A chronyc használata ezért inkább a szolgáltatás monitorozásához, teszteléséhez
lesz optimális eszköz. A szinkronizáció működésének ellenőrzéséhez jellemzően a következő parancsok lehetnek szükségesek:
chronyc sources
chronyc tracking
A forrásokat listázva az alábbihoz hasonló eredményt kapunk:
210 Number of sources = 4
MS Name/IP address
Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^+ time.cloudflare.com
3
9
377
303
-532us[ -969us] +/15ms
^- time.cloudflare.com
3
9
377
234
-565us[ -565us] +/15ms
^* ntp.sinuslink.hu
1
9
377
302
+144us[ -293us] +/- 5688us
^- pomaz.hu
3
8
377
178
-112us[ -112us] +/61ms
Az oszlopok jelentése:
M: a forrás típusa (^ - szerver, = - peer, # - helyi referenciaóra)
S: a forrás állapota (* - az a forrás, amelyikhez jelenleg szinkronizálva van a gép órája, + - megfelelő forrás, együtt használva az aktuális forrással,
- - megfelelő forrás, ami jelenleg nincs használatban, ? - nem megfelelő paramétereket küldő, vagy a követésből kiesett forrás, x - hibásnak tűnő
időt használó forrás, ~ - instabil forrás)
Name/IP address: a forrás neve, IP címe, vagy azonosítója
Stratum: az adott állomás NTP hierarchiaszintben elfoglalt helye. A különböző hierarchiaszintek a gyakorlatban nem térnek el működési
megbízhatóság vagy minőség tekintetében. A legmagasabb szintet (stratum 0) külső referenciaórák (atomórák) jelentik, a következő szintet
(stratum 1) egy stratum 0-hoz tartozó időkiszolgáló jelenti, amely elsődleges rétegként szolgálja ki az NTP klienseket. A stratum 2 azoknak az
időszervereknek a szintje, amelyek egy stratum 1 szintű kiszolgálóhoz szinkronizálják az órájukat (és így tovább)
Poll: a forrás lekérdezésének gyakorisága, kettő hatványaival kifejezve. Például ha a poll értéke 9, akkor 2^9=512 másodpercenként történik meg
a beállított időszerver lekérdezése. A poll értéke nem állandó, dinamikusan változhat.
Reach: az utolsó 8 elérés (tranzakció) sikerességét vagy sikertelenségét jelzi. Ha a legutóbbi 8 tranzakció hiba nélkül zajlott le, akkor értéke 377.
(Az információ 8 biten kerül tárolásra, ezek értéke pedig hexadecimális formában kerül megjelenítésre. 11111111(2=377(8
LastRx: az adott forrástól utoljára kapott frissítés óta eltelt idő, alapértelmezetten másodpercben megadva. Értéke lehet még percben (m), órában
(h), napban (d) vagy évben (y) is megadva. Ha az adott forrásból még nem érkezett frissítés, a mező értéke 10 év.
Last sample: a helyi és a forrás órájának eltérése nanoszekundumban (ns), mikroszekundumban (us), milliszekundumban (ms) vagy
másodpercben (s) megadva A pozitív érték esetében a forráshoz képest a helyi gép órája siet negatív érték esetén pedig késik A két óra mért

másodpercben (s) megadva. A pozitív érték esetében a forráshoz képest a helyi gép órája siet, negatív érték esetén pedig késik. A két óra mért
eltérését a szögletes zárójelben található érték mutatja, a +/- jelzés után található érték pedig a mérési pontosságot jelenti.
Az óra beállításának folyamatáról az alábbi kimenethez hasonlót kérhetünk le:
Reference ID
Stratum
Ref time (UTC)
System time
Last offset
RMS offset
Frequency
Residual freq
Skew
Root delay
Root dispersion
Update interval
Leap status

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

D418BBDC (ntp.sinuslink.hu)
2
Sat Mar 28 12:43:01 2020
0.000126248 seconds fast of NTP time
+0.000097237 seconds
0.008774717 seconds
8.652 ppm slow
+0.007 ppm
0.386 ppm
0.010577199 seconds
0.001851338 seconds
512.9 seconds
Normal

Az oszlopok jelentése:
Reference ID: az aktuálisan használt időszerve azonosítója és neve. Amennyiben egy interneten elérhető időszerverhez szinkronizálunk (és pl.
nem egy atomórához), az ID értéke a kiszolgáló IPv4-es címe lesz, hexadecimális formában ábrázolva.
Stratum: az adott állomás NTP hierarchiaszintben elfoglalt helye. Bővebben lásd az előző felsorolásban.
Ref time (UTC): a forrással való utolsó szinkronizálás időpontja.
System time: a rendszeridő és a chrony (vagy egyéb hasonló implementáció) által becsült pontos idő jellemzően eltér egymástól. Ennek az az
oka, hogy a becsült pontos idő beállítása nem egyetlen lépésben, hanem az óra lassításával vagy gyorsításával történik. Ennek oka, hogy az óra
direkt módon történő átállítása során (a pontos időre) bizonyos időpillanatok kimaradnának vagy kétszer következnének be. Mindennek számos
esetben (pl.: időzített mentések) igen komoly következményei lehetnének. Amíg az óra megváltozott ütemével nem sikerül elérni a kívánt
állapotot, addig eltérés lehet a különböző rendszerhívásokon keresztül kapott idő és a chrony által (pl.: helyi időszerverként) használt idő között.
Last offset: a helyi óra becsült eltérése az utolsó szinkronizáció során.
RMS offset: a helyi óra eltérésének hosszútávú átlaga.
Frequency: a helyi óra pontosságát (pontatlanságát) adja meg ppm-ben (parts per million). Az ábrán szereplő érték (8.652 ppm slow) például azt
jelenti, hogy a helyi rendszer óráján 1 másodperc kicsit lassabban, 1,000008652 másodperc alatt telne el.
Residual freq: a mért, és a ténylegesen használt értékek különbsége. Mivel az órák pontos eltérése csak becsülhető, ezért a lehetséges
hibahatárok miatt a két érték között eltérések lehetnek, amelyeket súlyozott átlagok számításával és beépítésével próbál a rendszer
minimalizálni.
Skew: a frekvencia becsült hibahatára.
Root delay: a teljese hálózati késleltetés a stratum 1 időszerver és a helyi gép között.
Root dispersion: az előzőekben megadott teljes hálózati útra vonatkozó szórás értéke.
Update interval: a frissítés gyakorisága másodpercekben megadva
Leap status: az idő pontosításának aktuális módja. Ennek értéke Normal (az idő pontosítása a helyi óra lassításával vagy gyorsításával), Insert
second (másodpercenkénti léptetés előre), Delete second (másodpercenkénti léptetés visszafelé) vagy Not synchronized (nem szinkronizált)
lehet.
Helyi hálózatokban általában nem praktikus minden hoszt óráját egy külső időszerverhez igazítani. Célszerű csak a hálózat egy gépét külső
forráshoz igazítani, és helyi időszervernek kijelölni. A hálózati további gépei esetében pedig ehhez az állomáshoz csatlakozva érdemes
szinkronizálni az időt. Mindezt a helyi időkiszolgáló konfigurációs állományban megadott local direktíva segítségével érhetjük el.
local stratum 4
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1. Egy szerver alapvető beállításai
1.4. Tudjunk a hibákról, avagy legalább minimális levelezés legyen
Ahhoz, hogy pl. a lemezértesítőket megkapjuk, mindenképpen érdemes egy minimális levelezőszolgáltatást telepíteni a gépre. Ha egy szervert
üzemeltetünk, akkor a legegyszerűbb a Postfx-et telepíteni a gépre, és minimális konfigurációval (esetlegesen csak localhoston elérhetően)
futtatni. Ha beállítottuk, hogy a root, postmaster, hostmaster stb. aliasok a valós e-mail címeinkre mutassanak, akkor a le nem futott, vagy hibásan
lefutott cron rendszerhibáktól kezdve minden olyan üzenetet megkapunk majd, amelyeket a rendszer a root felhasználónak szánt. Ebben az
esetben lapozzunk a Levelezés fejezethez, ahol egy komplex leírást kapunk A-tól Z-ig a levelezőszerver üzemeltetésével kapcsolatban. Ha viszont
nem akarunk egy komplex SMTPD-t feltenni a gépünkre, mivel az pl. egy beágyazott rendszer, esetleg tűzfal és elegendő számunkra, ha egy jól
behatárolt alkalmazási kör tud küldeni, akkor kereshetünk egy egyszerűbb, kliensszerű SMTPD-t, mint pl. az Msmtpd21, amely a leginkább elterjedt
azonosításokat és küldési módokat is támogatja. Ilyen cél feladat lehet, amikor pl. egy mikroszervert építünk RAID-be kötött lemezekkel
fájlmegosztási célokra, és éppen csak azt akarjuk tudni, hogy a RAID állapota rendben van-e. Az Msmtpd képes levelet küldeni akár egy GMail
fiók22 segítségével is, így nem kell relay szerverekre hagyatkoznunk, hanem ha kilátunk a 465/587-es portokon, akkor közvetlen a saját fiókunk
segítségével is tudunk levelet küldeni.
21.

http://msmtp.sourceforge.net/

22.

https://wiki.archlinux.org/index.php/msmtp
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1. Egy szerver alapvető beállításai
1.5. Az Msmtp telepítése és konfigurálása Gmail fiókhoz
Amennyiben nem szeretnénk egy komplett levelezőkiszolgálót telepíteni, a leveleink továbbításához használhatunk külső szolgáltatásokat is.
Kézenfekvőnek tűnik a Gmail használata, azonban a viszonylag gyakran változó biztonsági beállítások miatt elképzelhető, hogy más szolgáltatás
szerencsésebb választás lehet. A népszerűsége és elterjedtsége miatt mi most mégis a Gmail használatának lehetőségeit tekintjük át.
Első lépésként engedélyeznünk kell Google fiókunkban a kevésbé biztonságos alkalmazások hozzáférését. Ezt a Google-fiók kezelése / Biztonság
/ Kevésbé biztonságos alkalmazások hozzáférése (Manage your Google Account / Security / Less secure app access) engedélyezésével
(bekapcsolásával) tehetjük meg.
Amennyiben még nincs telepítve a kiszolgálónkon az msmtp csomag, akkor annak telepítését is el kell végeznünk. Ezt megtehetjük a YaST grafikus
felületét használva a Szoftverek telepítése, eltávolítása menüpontban, de alkalmazhatjuk a korábban tanult parancssoros csomagkezelési megoldást
is. Ügyeljünk arra, hogy az alábbi parancsok csak rendszergazdai környezetben lesznek eredményesen futtathatóak!
Ha nem vagyunk biztosak a csomag pontos nevében, akkor keressünk rá az általunk ismert névre:
zypper search msmtp

Az erre kapott válasz hasonlóan fog kinézni az alábbiakhoz:
S | Név
| Összegzés
| Típus
--+--------------+--------------------------------------------------------+------i | libKPimSMTP5 | Job-based library to send email through an SMTP server | csomag
| msmtp
| Lightweight SMTP Client
| csomag
| msmtp-doc
| Documentation for msmtp
| csomag
| msmtp-mta
| MTA based on msmtp
| csomag

A sor elején lévő i betűből látszik, hogy már van egy olyan telepített csomagunk, aminek a nevében megtalálható a keresett msmtp karakterlánc.
Szintén egyértelmű, hogy ebben az esetben a telepíteni kívánt csomag neve megegyezik az általunk megadott keresési értékkel. Telepítsük a
csomagot!
zypper install msmtp

Elképzelhető, hogy a csomagkezelő a függőségek miatt további csomagok telepítésére is javaslatot tesz. Az i betű lenyomásával folytathatjuk a
telepítést. Miután végeztünk a telepítéssel hagyjuk el a rendszergazdai környezetet és normál felhasználóként folytassuk a munkát, mivel az msmtp
egyik nagyszerű tulajdonsága, hogy minden felhasználó saját maga tudja konfigurálni az elérni kívánt szolgáltatást.
A beállításokat a felhasználó HOME könyvtárában létrehozott .msmtprc fájlban kell megadni az alábbi példa szerint. Fontos, hogy a fájl
jogosultságát 600 értékűre állítsuk, hogy más felhasználó ne férhessen hozzá a Gmail jelszavunkhoz! Ügyeljünk arra, hogy a tls_trust_file sorban
megadott elérési út és állománynév openSUSE specifikus, más disztribúciókban jellemzően eltér ennek értéke.
# Set default values for all following accounts.
defaults
auth
tls
tls_starttls
tls_trust_file
logfile

on
on
on
/var/lib/ca-certificates/ca-bundle.pem #openSUSE specifikus
~/.msmtp.log

# Gmail
account
host
port
from
user
password

gmail
smtp.gmail.com
587
user@gmail.com
user@gmail.com
jelszó

account default : gmail

A szolgáltatás teszteléséhez használjuk a msmtp parancsot! Az alábbi parancs használatával egy kimondottan egyszerű, Hello! Ez az elso teszt
levelem tartalmú üzenetet küldünk a username@domain.com címre.
echo "Hello! Ez az elso teszt levelem" | msmtp -a default username@domain.com

Mindezt akár valamivel rövidebben is megfogalmazhatnánk, mivel az alapértelmezett hozzáférést használjuk:
echo "Hello! Ez az elso teszt levelem" | msmtp username@domain.com

Valamivel részletesebben is összeállíthatjuk a levelünket, akár egy külön fájlban is. Figyeljünk arra, hogy a levél fejlécét minden esetben egy üres sor
választja el annak tartalmától! Például az email.txt állományunk tartalma az alábbi is lehetne:
To: cimzett@gmail.com
From: felado@gmail.com
Subject: Második teszt e-mail
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"
Helló! Ez a második teszt email.

A fenti levelet, amit a munkakönyvtárban található email.txt fájl tartalmaz, az alábbi paranccsal tudnánk elküldeni:
cat email.txt | msmtp cimzett@gmail.com
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1. Egy szerver alapvető beállításai
1.6. Ütemezés, Cron
Még egy alap rendszerben is vannak olyan feladatok, amelyeket ütemezetten kell végrehajtani. Tipikusan ilyen a mentő szkript futtatása, a kliens
alapú óraszinkron, vagy egyszerű szkriptek futtatása meghatározott időben. Nézzünk egy gyakorlati példát. Képzeljünk el egy olyan, nem ma gára
hagyott rendszert, amely alapbeállításban felrakja magára a szükséges frissítéseket és az adminisztrátor csak akkor néz rá, amikor jelentik neki a
felhasználók, hogy egy rég elfeledett rendszer nem működik. Ez persze csak akkor fordulhat elő, ha nem fűztük fel ezt a gépet pl. a Nagios fejezet
segítségével a monitoring rendszerünk részévé (lásd „A naplózó alrendszer, naplók elemzése” fejezetet). Ebben az esetben jól jöhet, ha már a teljes
lemeztelítettség bekövetkezése előtt tudomást szerzünk erről a veszélyről. Szegény ember ha nem akar valamilyen egyéb lokális eszközt erre
használni (Munin vagy Nagios), akkor ír rá egy shell szkriptet, mint pl. ez:
/usr/local/bin/df.sh23
#!/bin/bash
FS="/"
THRESHOLD=90
OUTPUT=($(LC_ALL=C df -P ${FS}))
CURRENT=$(echo ${OUTPUT[11]} | sed 's/%//')
[ $CURRENT -gt $THRESHOLD ] && echo "$FS file system usage $CURRENT" | mail
-s "$FS file system" sajat@e-mailcimunk.hu

Ezt persze futtatni kell időről időre, amire leginkább a cron24 alkalmas. A cron egy démon, amely általunk előre meghatározott időközökben képes
az előre beállított szkriptek vagy események futtatására. A cron alapesetben telepítésre kerül az openSUSE esetében is, hiszen ez fogja pl. a
telepítés során beállított biztonsági frissítések automatikus telepítését végezni. A fő konfigurációs ál lománya a /etc/crontab, amely valahogy így
néz ki:
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin:/usr/lib/news/bin
MAILTO=root
#
# check scripts in cron.hourly, cron.daily, cron.weekly, and cron.monthly
#
-*/15 * * * *
root test -x /usr/lib/cron/run-crons && /usr/lib/cron/run-crons >/dev/null 2>&1

A leginkább javasolt, hogy ezt az állományt mi ne szerkesszük, hanem használjuk a felhasználóknak szánt crontab parancsot. Attól függően, hogy
milyen felhasználó nevében szeretnénk időzített parancsot futtatni, vagy annak a felhasználónak a nevében adjuk ki a crontab -e parancsot, vagy
rendszergazdai jogosultsággal a crontab -u felhasznalo -e paranccsal is élhetünk. A crontab-ban tehát a következőképpen helyezhetünk el
szkripteket. A példa legyen a fenti lemeztelítettség-monitorozó szkript:
#perc
óra
nap
hónap
hétnapja
felhasználó
#(0-59) (0-23) (1-30/31) (1-12 vagy Jan-Dec) (0-6 vagy Sun-Sat)
12 * * * * root /usr/local/bin/df.sh

program

Azaz minden óra 12. percében meg fogja hívni a df.sh szkriptünket, amely pedig ha 90%-ban telítet a / fájlrendszer, akkor a beállított címre levelet
fog küldeni.
Néhány további példa egy tetszőleges feladat elvégzésének különböző időzítéseire:
0 8,17 * * * root /usr/local/bin/feladat.sh
0 8-17 * * * root /usr/local/bin/feladat.sh
*/10 * * * * root /usr/local/bin/feladat.sh
*/20 8-17/3 * May-Jun,Dec 1-5 root /usr/local/bin/feladat.sh

1. sor: a feladat.sh futtatása minden nap 8:00 és 17:00 órakor
2. sor: a feladat.sh futtatása minden nap, minden egész órában 8:00 és 17:00 között
3. sor: a feladat.sh futtatása minden 10 percben
4. sor: a feladat.sh futtatása májustól júniusig és decemberben minden hétköznapon, 8:00-17:00 óra között minden harmadik óra 0, 20 és 40
perckor.

23.

http://www.cyberciti.biz/faq/mac-osx-unix-get-an-alert-when-my-disk-is-full/

24.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Cron
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6. EXTRA feladat (2+1 pont)
Készítsen ábrát az otthoni számítógép-hálózatáról! Az ábrán jelöljön minden hálózatra csatlakozó eszközt, adja meg azok pontos típusát, IP és MAC
címét. A routerén jelölje annak külső és belső IP címét, a használt névszervereket és a router által kezelt DHCP tartományt is. A feladatot valamilyen
(hálózati) diagram készítésére használható alkalmazással készítse. A feladat teljesítéséért 2 pont jár (és ennyi is szükséges), a harmadik pont az ábra
kiemelkedő vizuális megjelenésével szerezhető meg. Az elkészült ábrát lehetőség szerint PNG vagy JPG formátumban adják le, de szüksége esetén
PDF is használható.

Osztályozási összesítő
Tanulók elől rejtve

Nem

Résztvevők

0

Leadva

0

Osztályozandó

0

Határidő

2020. April 5., Sunday, 23:59

Hátralévő idő

A feladat teljesítendő

Későn leadott munkák

Csak a halasztást kapók számára engedélyezett

Minden leadott munka megtekintése

◄ Egy szerver alapvető beállításai
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Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pont

1 kérdés

2021. June 4., Friday, 16:36
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:36
7 mp
0,00 a maximum 1,00 közül (0%)
Feldolgozta az adott héthez tartozó összes tananyagot?

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
1. Igen
2. Nem

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Igen.

◄ 6. EXTRA feladat (2+1 pont)
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Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pontok
Pont

1 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:37
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:37
8 mp
0,00000/6,00000
0,00000 a maximum 1,00000 közül (0%)
Jelölje meg az alábbi dátumok közül azokat, amelyeken le fog futni az alábbi cron időzítéssel megadott script!
*/20 8,16 * 5 *
Válasszon ki egyet vagy többet:
a. 2020.05.04 08:00:00
b. 2020.05.09 20:20:00
c. 2020.05.01 00:00:00
d. 2020.05.02 16:00:00
e. 2020.05.01 08:20:00
f. 2020.05.03 09:00:00

Válasza helytelen.
A helyes válaszok: 2020.05.01 08:20:00, 2020.05.02 16:00:00, 2020.05.04 08:00:00

2 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Jelölje meg a dátumok közül azokat, amelyeken le fog futni az alábbi cron időzítéssel megadott script!
*/10 * * 7 *
Válasszon ki egyet vagy többet:
a. 2020.07.25 12:00:00
b. 2020.05.09 10:10:00
c. 2020.08.01 00:00:00
d. 2020.07.02 17:45:00
e. 2020.07.01 02:40:00
f. 2020.07.07 13:10:00

Válasza helytelen.
A helyes válaszok: 2020.07.01 02:40:00, 2020.07.07 13:10:00, 2020.07.25 12:00:00

3 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Az alábbi paraméterekkel a /etc/crontab állományban megadott script mikor fog először lefutni?
* 8-11 * */2 Tue
Válasszon ki egyet:
a. 2020.04.07 08:00:00
b. 2020.05.05 08:00:00
c. 2020.08.11 08:00:00
d. 2020.04.01 08:00:00
e. 2020.05.01 08:00:00
f. 2020.11.08 08:00:00

Válasza helytelen.
A helyes válasz: 2020.05.05 08:00:00.

4 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

Az alábbi paraméterekkel a /etc/crontab állományban megadott script mikor fog először lefutni?
* * 15,30 * *
Válasszon ki egyet:
a. 2020.05.01 15:30:00
b. 2020.04.15 15:30:00
c. 2020.06.01 15:30:00
d. 2020.04.15 00:00:00
e. 2020.04.30 15:30:00
f. 2020.04.30 00:00:00

Válasza helytelen.
A helyes válasz: 2020.04.15 00:00:00.

5 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

A chronyc sources parancs az alábbi kimenetet szolgáltatja. Melyik forráshoz kapcsolódik referenciaóra?
MS Name/IP address
Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^- prae.hu
2 10
377
303 +2229us[+2229us] +/33ms
^* ntp.sinuslink.hu
1 10
367
34m
-427us[ -678us] +/- 8763us
^- yikes.bl2.tolna.net
2 10
377
504
-705us[ -705us] +/50ms
^- time.cloudflare.com
3 10
377
955 +6785us[+6785us] +/26ms

Válasszon ki egyet:
a.
time.cloudflare.com

b. Mindegyikhez
c.
ntp.sinuslink.hu

d.
prae.hu

e. Egyikhez sem
f.
yikes.bl2.tolna.net

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
ntp.sinuslink.hu

.

6 kérdés
Nincs rá válasz
1,00000 pont
szerezhető

A chronyc sources parancs az alábbi kimenetet szolgáltatja. Az elmúlt 8 frissítési kísérletből mennyi volt sikeres az
elsődleges forrásként használt időszerver tekintetében?
MS Name/IP address
Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^- prae.hu
2 10
377
303 +2229us[+2229us] +/33ms
^* ntp.sinuslink.hu
1 10
367
34m
-427us[ -678us] +/- 8763us
^- yikes.bl2.tolna.net
2 10
377
504
-705us[ -705us] +/50ms
^- time.cloudflare.com
3 10
377
955 +6785us[+6785us] +/26ms

Válasszon ki egyet:
a. 1
b. 8
c. 10
d. 7
e. 2
f. 3

Válasza helytelen.
A helyes válasz: 7.

◄ Órai munka (8. hét)
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1. Történeti áttekintés
A nagygépes UNIX idők kezdetéből (kb. 70-es évek eleje) származik az első olyan távoli karbantartásra szánt eszköz, amely segítségével a
rendszergazda úgy volt képes dolgozni helyszíntől függetlenül, mint ha ott a gép előtt tevékenykedett volna. Ennek a protokollnak a neve
Telnet25, amely az RFC 854-es szabvány leírásban van pontosan részletezve. A kornak megfelelő szemléletmód alapján lett kialakítva. Nevezetesen
abból indultak ki, hogy aki képes kezelni egy ilyen eszközt és rendelkezik a megfelelő azonosítóval, az a tudását pozitív irányban fogja kifejteni.
Talán ezért (vagy mivel akkoriban nem volt tömeges igény a biztonságos hálózati kommunikációra, hiszen akik nagygépes rendszereken dolgoztak,
azok jóformán ismerték egymást személyesen), nem építettek titkosítási réteget a telnet protokollba. Igaz, abban az időben elterjedt titkosítási
réteg nem is igazán volt. Összefoglalva, a telnet egy flexibilis eszköz, amely a termináltípusoktól független módon TCP-n keresztül kommunikálva
kötötte össze kétirányú kommunikációval a gépeket. A mai napig majd minden Linux terjesztés alap részét képezi, mivel például hálózati
protokoll tesztelésre (http, pop3 és sok más) kiválóan alkalmas. Ma azonban már egy magára valamit adó üzemeltető tiltja a gépei telnettel való
távoli elérését, azaz nem futtat telnet-kiszolgálót (telnetd, azaz telnet „démon”).
Manapság inkább olyan kontextusban kerül a szerver oldali telnet szóba, hogy például Nmap26 segítségével megvizsgáljuk, nem maradt-e az alap
telepítés része a telnetd. Bár igaz, hogy gyakorlatilag nincs olyan Linux-terjesztés27, amely a szerver részt alapból telepített állapotban tartalmazná.
A telnet múltjából és jelenéből jól látható, hogy ma már távoli hozzáférésnél alapkövetelmény a titkosított közegben való kommunikáció és a
jogosultságkezelés, hiszen gyakorlatilag akinek távolról helyi üzemeltetői (root) joga van a gépre, az majdnem olyan jogosultságokkal
rendelkezik, mintha a gép előtt ülne közvetlenül (eltérés például, hogy egyéb eszköz híján, a rendszerindítási folyamatba nem tudunk beavatkozni,
illetve bizonyos hardverhez kapcsolódó műveleteket nem hajthatunk végre – CD/DVD-csere például).
25.

http://simple.wikipedia.org/wiki/Telnet

26.

http://nmap.org/

27.

A BSD-ken alapból telepítve van, persze nincs engedélyezve a futása.
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2. SSH
A megoldás egészen 1995-ig váratot magára, amikor is az SSH Communications Security-t a finn Tatu Ylönen megalapította, és létrehozta az első
SSH (secure shell) szerver-kliens párost. Lerakták az alapjait az SSH szabványnak. Természetesen ahogy lenni szokott, a piac gyorsan reagált az SSH
megjelenésére, és hamarosan számtalan fejlesztőcég alkotta meg a maga verzióját. Ma már teljesen általános, hogy az OpenSSH28
implementációját használja minden disztribúció, mivel tudásában kiemelkedő. Az OpenSSH projectet Theo de Raadt29 vezeti és alapította, aki
számos más, főleg BSD operációs rendszerrel kapcsolatos fejlesztésben is vezető.
Az SSH alap eszközévé vált az üzemeltetéssel foglalkozó emberek számára, ugyanis rengeteg adminisztrációs feladat vagy eleve csak karakteresen
végezhető el, vagy pedig sokkal gyorsabban megoldható szinte bárhonnan ezen a módon. Köszönhetően a tömeges felhasználásnak, a
legtöbb forgalomban lévő okostelefon, vagy egyéb olyan eszköz, amely alkalmas lehet admin funkciók végrehajtására, rendelkezik futtatható SSH
kliens programmal. Azaz például Android, iOS vagy akár Windows Mobile operációs rendszert futtató telefonokról is beléphetünk vele távolról
gépünkre (ugyanígy régebben a Symbian operációs rendszerekre is számos kliens létezett és még létezik is.). Az egyik legnépszerűbb windowsos
SSH kliens a Putty-csomag30, amely MIT licenc alatt kerül kiadásra (gyakorlatilag a BSD licenccel egyező feltételek mellet). Ez látható a letöltési
oldalon is a számtalan platformra fordított bináris letölthetőségéből31. Tudása olyan komplex, hogy egy átlagos képességű rendszergazda is csak
5-10%-nyi funkcióját használja ki. Legtöbb esetben a rendszergazda nyit egy titkosított shellt vagy az SSH csomag részét képező SCP kliens
segítségével titkosított fájlátvitelt valósít meg. Az OpenSSH weboldalán32 szereplő előnyök közül kiemelhető, hogy nem csak erős titkosítás
valósítható meg például RSA vagy DSA kulcspárok létrehozásával, hanem OTP azonosítás33, port továbbítása titkosított alagútban, adattömörítés
az átvitt adatok esetében automatikusan (egy mobil telefonos kapcsolat esetében – például GPRS kapcsolat – nem mindegy, hogy egy egész
képernyő képét kell állandóan le-fel töltögetnünk, vagy csak egy tömörített pár soros szöveget viszünk-e át) és még számtalan olyan előny
sorolható fel mellette, amely alapeszközzé teszi a rendszer-üzemeltetésben.
28.

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenSSH

29.

http://en.wikipedia.org/wiki/Theo_de_Raadt

30.

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

31.

Kevéssé ismert, hogy UNIX, Linux alá is lefordítható; sok Linux disztribúció (például Ubuntu), és a különböző BSD-rendszerek alá is elérhető
bináris csomagként

32.

http://www.openssh.com/features.html

33.

http://en.wikipedia.org/wiki/One-time_password
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2. SSH
2.1. Fontosabb ajánlható használati módozatok
Alapértelmezés szerint az SSH-szerver konfigurációját az /etc/ssh/sshd_confg alatt találjuk a legtöbb disztribúcióban. Ha forrásból telepítettük,
akkor pedig ahova beállítottuk (az ssh telepítése forrásból általánosságban nem javasolható, támaszkodjunk a csomag kezelőre). Az
alapkonfiguráció a PAM-alapú azonosítást és a legtöbb esetben a root alapú ssh bejelentkezés lehetőségét is meghagyja nekünk. Mint jellemzően
minden szerver konfig alap kiindulási konfigurációja, ez is a működésre van specifikálva, nem pedig a teljes biztonságra. Érdemes ezért alaposan
átnézni a le hetőségeket, és a számunkra elfogadható maximális szintre növeli a biztonságot. Pár példa a szerver beállítási lehetőségeire:
AllowUsers, AllowGroups, DenyUsers direktíva: mivel az sshd a PAM-modullal kommunikálva fogja eldönteni, hogy ki az aki beléphet és ki az aki
nem, első közelítésben itt felsorolhatjuk explicit módon, hogy mi kit engedünk. Ez felül fogja bírálni az egyéb felhasználók próbálkozásait. Például
megadhatjuk így is
AllowUsers felhasznalo1 felhasznalo2 felhasznalo3

PasswordAuthentication, RSAAuthentication, PubkeyAuthentication: összetartozó direktívák, amelyek segítségével letilthatjuk, hogy sima
jelszó megadásával beléphessen valaki az SSH alrendszer segítségével. A kulcs alapú azonosítás lényege, hogy az ssh-keygen34 program
segítségével létrehozunk egy publikus és egy titkos kulcsból álló kulcspárt. A publikus részt feljuttatjuk a szerverünk meghatározott könyvtárába,
majd a megfelelő opciók kiválasztásával már csak a titkos kulcs birtokosa fog tudni belépni a rendszerbe, a sima /etc/shadow-ban tárolt
jelszóval már nem. A privát kulcsot jelszóval védet formában pedig praktikusan egy erre elkülönített könyvtárban az identity- előtag használatával
felcímkézve tároljuk, lásd a példát később. A publikus kulcsú azonosítás nagyban növeli a valós biztonságot és segítségével megnehezíthető
például egy hátunk mögül meglesett jelszó, vagy egy keylogger program segítségével rögzített jelszóval való illetéktelen behatolás. A konfig
állományba tehát helyezzük el a
PasswordAuthentication NO
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes

sorokat.
PermitRootLogin: meghatározza, hogy a root felhasználó távoli elérés segítségével beléphet-e a rendszerbe. Érdemes tiltani, és a root felhasználót
semmilyen Linux/Unix rendszeren nem használni. Helyette a sudo35 (vagy su) megoldásait preferálni. Használata:
PermitRootLogin NO

Port: itt adhatjuk meg, hogy melyik TCP-porton hallgasson az SSH, ide fogunk tudni csatlakozni. Az alap beállítás szerint ez a 22-es lesz. Külső
(internet) irányból publikusan elérhető szervereknél ezt érdemes tűzfallal védeni, esetleg port kopogtatásos36 technológiával ezt nem nyilvánossá
tenni mindenki számára. Az alapértelmezettől eltérő port használata néha magának a rendszergazdának nehezíti meg az életét (sok hálózaton
belülről a 22-s portra szabad csatlakozni, ellenben máshova nem.)
Például:
Port 2022

ListenAddress: Több hálózati csatlakozás esetén, megadhatjuk az SSH-nak, hogy melyik „lábon” fogadjon el (tipikusan a menedzsment hálóból,
illetve azon a lábon) kapcsolatot.
Pár példa a kliens konfigban javasolható beállításokra:
~ssh/.config: az ssh kliens esetében számtalan olyan megoldást alkalmazhatunk amely egyszerűsíti az életünket, és jó néhány olyat, amelyet más
szoftver esetében csak plusz szolgáltatások beüzemelésével érhetnénk el. A leggyakoribb kliens oldali beállítás, amikor az általunk
adminisztrált hostokat felvesszük a .config fájlba, és utána alias formájában hivatkozunk rá, ez nem csak azért praktikus, mivel a kulcsot és port
számot is meg tudjuk adni, hanem többek között a felhasználót is beállíthatjuk: például:

Host szerverem1
IdentityFile /home/user/kulcsok/identity-szerverem1
Port 2222
Protocol 2
User felhasznalo1
HostName 192.168.1.1
PasswordAuthentication no

Hasonlóan hasznos paraméter, ha tűzfalon kell keresztül SSH-zni, ahol a kapcsolat tétlenségi időkorlátja limitálva van, azaz például 5 perc
inaktivitás elteltével bontja a kapcsolatot, akkor érdemes ezt a 3 kapcsolót is használni :
ServerAliveInterval 60
ServerAliveCountMax 10
ForwardAgent yes (ez az agentet állítja be, amelyről még lesz szó bővebben)

Transzparens multi-hop: Ha rendelkezem egy SSHGW géppel, amire bejutva tovább tudok menni a WEB szerver gép felé, és onnan tovább a
kvm1-es host gépre (a kvm1 egy virtuális gép, amelyre csak a host közbeiktatásával tudunk jelen esetben belépni), akkor alapesetben a
Forward Agent és ssh-key opciókkal operálva mindenhova be tudok ssh-zni, majd onnan tovább a következőre. Ha azt szeretnénk elérni, hogy 1 db
ssh parancs segítségével azonnal a 3. azaz a végcél kvm1-es gépre juthassunk el (SSHGW -> WEBSZERVER -> KVM1), akkor a következőt kell
kiadni:
ssh -A -t SSHGW ssh -A -t WEBSZERVER ssh -A kvm1

A -A opció mondja meg az SSH-nak, hogy a ForwardAgent kapcsoló mindenhol aktív (ON) legyen, attól függetlenül, hogy a klienseken engedve
van-e vagy sem. A -t opció pedig erőlteti a Pseudo-TTY allokációt (ez az interaktív parancsfuttatásokhoz kell). A fenti SSH képességet
a ~ssh/.config fájlban a következőképpen rögzíthetjük és hivatkozhatunk rá:
Host SSHGW
IdentityFile /home/felhasznalo/kulcsok/identity-MAIN
Port 22
Protocol 2
User update
HostName 192.168.1.1
PasswordAuthentication no
Host WEBSZERVER
IdentityFile /home/felhasznalo/kulcsok/identity-Test
Port 22
Protocol 2
User update
HostName 192.168.1.2
PasswordAuthentication no
Host kvm1
ProxyCommand ssh -q MAIN nc -q0 kvm1 22

Ha ezt így rögzítettük a konfigban, akkor utána egy egyszerű ssh kvm1 parancs kiadása után (látványosan tovább tart a bejutás, akár 5-10
másodperccel is) egyenesen a kvm1 gépre jutunk. Ugyanígy akár fájlokat is küldhetünk közvetlenül a kvm1 gépre/gépről. Ebben a példában a
távoli gépről másolunk a saját gépünkre:
scp kvm1:/tmp/proba.txt /tmp/proba.txt

Vagy szükség esetén indíthatunk egy távoli (szintén beágyazott, azaz tűzfal és szerver mögötti alhálón) desktop gépen egy Nautilus ablakot, és
hozzáférhetünk az állományokhoz a következőképpen (maradva a felsorolt konfig sorainál képzeljük azt, hogy a kvm1 gép egy Ubuntu
desktop, tehát fut rajta X szerver):
ssh -X kvm1 nautilus

kisvártatva egy a kvm1 gépen indított és az ottani állományokat megjelenítő fájlkezelő felületet kapunk. A fenti konfigban természetesen a
kulcsokat és a felhasználókat tetszőlegesen variálhatjuk. Azaz, ha az első SSHGW gépen admin felhasználó amivel bejutunk, a 2.-on admin2, a
kvm1 hoston pedig staff, akkor csak át kell írni a konfigot és persze az scp parancs is működni fog utána.
Porttovábbítás: elő szokott fordulni, hogy szükség van egy titkosított adatcsatornára két gép között. Mind az OpenSSH, mint a Putty háromféle
porttovábbítási funkciót támogat. Talán leggyakrabban a -L (más néven lokális) formáját használjuk:
elso.gep.hu> ssh -f -N -L localhost:1111:harmadik.gep.hu:80 masodik.gep.hu

Ezzel a paranccsal a saját gépünk (elso.gep.hu) 1111-es portján keresztül elérjük a harmadik.gep.hu 80-as portját, de a harmadik gép úgy érzékeli,
hogy a másodikról jöttünk (tipikusan ilyen, amikor egy olyan eszköz felügyeleti oldalát kell elérni távolról, amelyik csak a (neki) lokális hálózatról
fogad el kapcsolódási kéréseket. Miután a fenti parancsot elindítottuk, a böngészőt a http://localhost:1111 címre irányítva máris a harmadik.gep.hu
weboldalán találjuk magunkat. Ritkábban használt a -D az un. dinamikus applikációs portovábbítás, ebben az esetben az ssh SOCKS-proxyként
viselkedik. Használatához SOCKS-proxy támogatással rendelkező alkalmazás, vagy a későbbiekben tárgyalt tsocks szükséges.
elso.gep.hu> ssh -f -N -D localhost:1080 masodik.gep.hu

A böngészőnkben beállítva a proxy támogatást, és proxy szerverként megadva a localhost:1080-as adatot, a forgalom az SSH-alagúton keresztül, a
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masodik.gep.hu -n keresztül jut el a címre. A harmadik, un. távoli (remote) portovábbítás használata (-R opció) meglehetősen ritkaságszámba megy.

elso.gep.hu> ssh -f -N -R localhost:1111:harmadik.gep.hu:80 masodik.gep.hu

eredménye: ha valaki a második gép 1111-es portjára csatlakozik, az az SSH kapcsolaton keresztül átkerül a kiinduló (első) gépre (ahol az ssh
parancsot kiadták), majd onnan csatlakozik a harmadik gép 80-as portjára. Ez a példa az első példa (a lokális portovábbítás) megfordítása, azaz
amikor mi szeretnénk elérni azt, hogy valaki kívülről elérhesse a mi belső hálózatunkról elérhető eszközt. (Mi belülről megnyithatjuk az sshkapcsolatot, de a távoli ember kívülről nem.)
Korlátozás az SSH-kulcs segítségével: ha az a cél, hogy explicit megmondjuk az ssh-kulcs segítségével, hogy az adott felhasználó azonosítás után
milyen parancsokat futtathat, akkor az ssh erre is kínál egy beépített megoldást (ez azonban nem keverendő a chroot direktívával). A
kulcs generálása után a publikus oldali kulcsnál a ~/.ssh/authorized_keys fájlban a következő megoldást kell ebben az esetben alkalmazni:
from="192.168.1.1",command="/home/update/validate-parancs" ssh-dsa
AAANas2s4s5za82C1yc2EAAs97mAIPABIwAABAEA8xRLEVyrscvIoJmcWd9/qH......

Ahogy látszik, a kulcs mellett egy IP-címet határozunk meg, majd egy parancsot adhatunk meg. Ez akár egy shell parancsállomány is lehet, amiben
aztán az SSH_ORIGINAL_COMMAND nevű környezeti változót felhasználva akár többféle parancs engedélyezésére is lehetőségünk van. Itt37 egy
igen szép példa található. Ennek a gyakorlati jelentősége például az olyan jellegű mentéseknél van, amikor egy távoli root hozzáférést kell
engedélyezni, amely aztán egy pillanatképet fog készíteni egy távoli mentő szerverre. Persze célszerű ezt a megoldást kerülni, és fordított
logikával megoldani, azaz a helyi root felhasználó futtatja a mentést, és küldi át egy ssh-alagút, vagy VPN segítségével a távoli szerverre a
pillanatképet, nem pedig fordítva. A példához visszatérve, jelen esetben az /etc/ssh/sshd_confg fájlt érdemes a
PermitRootLogin=forced-commands-only

opcióval kiegészíteni a NO helyet, így a root kulcsa mellett engedélyezett fenti parancsok futtatására lesz csak lehetőség.
SFTP alrendszer: az SSH részét képezi az FTP leváltására kiválóan alkalmas és erősen ajánlott SFTP alrendszer. Nagyon sok rendszer-adminisztrátor
a mai napig kénytelen az elavult és ezer sebből vérző FTP protokoll fölé ültetni egy TLS/SSL réteget és azt használni, mivel sok esetben
a követelmények kimondják az FTP protokoll használatát (pl. elavult weblaptervező szofver stb.). Pedig az SFTP remek megoldást kínál az SSH
összes előnyével együtt. Támogatja a chroot-olt környezet létrehozását, felhasználókra és csoportokra is, vagy akár sftp-only felhasználókat is
létrehozhatunk. Ezeket kell hozzá a szerver beállításaiba (/etc/ssh/sshd_confg) írni:
Subsystem sftp internal-sftp
Match Group sftp-only
AllowTCPForwarding no
X11Forwarding no
ForceCommand internal-sftp
ChrootDirectory %h

Főként azért nagyon jó választás az FTP-vel szemben, mivel az SSH titkosítását és opcióit kínálja az FTP-vel szemben, így akár az AllowUsers,
DenyUsers stb direktívákat és természetesen az RSA és DSA kulcsokat is használhatjuk. Szerencsére ma már szinte az összes elterjedt operációs
rendszerre rendelkezésre áll valamilyen grafikus felület40, amely segítségével a kezdők is tökéletesen elboldogulnak. Továbbá az olyan mentésekhez
is fel lehet használni, ahol parancs állomány írása egészíti a mentést. Tipikusan ilyen terület, amikor az SQL-szerver tömörített dump
állományait kell időről időre átvinni valahova (kiegészítő heti, havi mentés stb.):
sftp -b /root/sftp.sh -i /root/keyfile 192.168.1.1:/backup/

Az SSH számtalan izgalmas lehetőséget tartalmaz még számunkra. Jellemzően egy átlag SSH felhasználó legfeljebb az 1-2%-át használja a
lehetőségeknek. Sajnálatos módon azonban ez a fejezet nem az SSH szinte végtelen lehetőségeiről szól, csupán a leggyakoribb lehetőségeket
taglalja.
34.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ssh-keygen

35.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sudo
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http://en.wikipedia.org/wiki/Port_knocking

37.

http://troy.jdmz.net/rsync/#validate-rsync

40.

Windows környezetben javasolható a WinSCP (http://winscp.net/) nevű alkalmazás, de parancssoros SFTP kliens a Putty-hoz is tartozik.
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3. Távoli asztal alkalmazások
Míg e dokumentum első (nagyobbik) részében a távoli rendszerek elérésének elsősorban karakteres felületű részével foglalkoztunk, ez az utolsó
rész a grafikus felületű elérések különböző megvalósításairól szól. A klasszikus unixos rendszergazda szemléletbe ez nem fér bele: az alap
hozzáállás az, hogy a rendszer adminisztrációjához csak a következő dolgokat kell tudni: hogy hívják a menedzselendő szoftver konfigurációs
állományát/állományait, hol van(nak) ez(ek) a fájl(ok) és mi a szintaxisuk. Ezen kívül már csak egy egyszerű szövegszerkesztőre van szükség, és
minden megoldható.
Sajnos(?) nem lehet megkerülni a tényt: a Linux disztribúciókban egyre több kényelmi funkció jelenik meg, egyre több szolgáltatáshoz készülnek
grafikus adminisztrációs eszközök, amelyek néha meglehetősen komplex szoftverrendszerek viszonylag egyszerű kezelését oldják meg. Ráadásul
egyre kevesebb rendszergazda kell felügyeljen egyre több (és többféle) rendszert. Ezért aztán ennek a résznek a végére egy rövid áttekintés
keretében megemlítjük azokat a lehetőségeket is, ame lyek arra szolgálnak, hogy egy távoli gép grafikus felületét elérjük.
Elsőként egy kakukktojás. A Unix/Linux-világ hagyományos grafikus felülete az X Window System névre hallgató, kliens-szerver alapon működő
felület. Az X-szerver egy speciális program, amely a felhasználóval kommunikál, kezeli a beviteli (billentyűzet, egér) és megjelenítő (monitor)
eszközöket. Tipikusan azon a gépen fut, amelyik elé a felhasználó leül dolgozni. Az X-kliens pedig az a program, amelyik (esetleg egy másik gépen
futva) csinál valamit, aminek az eredményét egy ablakban meg lehet nézni, aminek a futását befolyásolhatjuk a billentyűzetről vagy az egérrel
bevitt adatok segítségével. Mivel az X már eredetileg is kliens-szerver felépítésű, természetesen ré sze, hogy a két fő komponens (az X-szerver és az
X-kliens) nem ugyanott fut. Azaz a legelső megoldás, hogy ha a saját gépemen fut már az X-szerver, akkor egy távoli gépen futtathatok X-kli ens
alkalmazást, és megmondhatom neki, hogy a megjelenítést, és adatbeolvasást az én gépemen futó X-szerveren keresztül oldja meg. Ehhez először
be kell jelentkezni a távoli gépre – akár pa rancssoros felületen keresztül. A futtatásnak két egyszerű módja: vagy van az eszköznek erre a célra
parancssori kapcsolója – ez tipikusan a -display (ritkábban -d) –, ebben az esetben:
xterm -d SZERVEREM:0.0

formában kell futtatni, vagy pedig a DISPLAY nevű környezeti változó beállításával jelezhető, hogy hol az X-szerver, amihez a kliens csatlakozni fog.
Azaz:
DISPLAY=SZERVEREM:0.0
export DISPLAY
xterm

formában.
A korábban már említett ssh ehhez is nyújt segítséget, az ssh parancssorában megadható -X (vagy -Y) opció egy ún. X11-forwarding funkciót
valósít meg, ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a távoli gépre ssh-n keresztüli bejelentkezés során az ssh létrehoz egy alagutat, beállítja az
előbb említett DISPLAY változót, így tehát tetszőleges grafikus alkalmazás automatikusan az ssh által biztosított titkosított alagúton keresztül, a
lokális gépünkre fogja továbbítani a grafikus alkalmazás adatait. Gyakorlatilag a fenti eredményre vezet a következő parancs:
ssh -Y user@host /usr/bin/xterm

A grafikus eszközök távoli elérésének másik módja, amikor nem csak egy-egy alkalmazást, hanem akár a teljes futási környezetet átvesszük. Ennek
oka lehet az, hogy segítenünk kell egy felhasználónak, és könnyebb hálózaton keresztül elérni a gépét, mint odamenni. Vagy az, hogy szeretnénk
valamit a csoda grafikus eszközzel elérni, de sajnálatos módon csak az ikonját ismerjük fel az asztalon/tálcán, de a nevét azt nem tudjuk.
Rengeteg népszerű megoldás létezik a távoli asztal megjelenítésére, függően a technológiától amely segítségével kapcsolatot lehet teremteni két
kliens között. Lehetséges akár SSH-alagút, akár VPN megoldások közbeiktatásával, amennyiben 2 publikus IP között, vagy egy belső hálózaton
a gépek közvetlen tudnak egymáshoz csatlakozni. Praktikus megoldást jelent sok esetben az IT osztály munkatársai számára, ha az érdekeltségi
körükbe tartozó klienseket úgy tudják támogatni, hogy közben pontosan látják a másik gép képernyőjét. Ez azonban felvet természetesen
adatbiztonsági és személyiségi jogi kérdéseket is, azonban ha ezek tisztázottak, akkor valóban nagy könnyebbség úgy segíteni egy program
telepítésében (vagy akár feltelepíteni neki a programot), hogy a lokális gépünk segítségével „közel hozzuk” a távol gép képernyőjét, billentyűzetét
és egerét. Az ilyen szoftverek hasznosak továbbá a keresztplatformok esetében is. Azaz egy linuxos VNC klienssel el tudunk érni egy Windows
asztalt, ha azon fut egy VNC-szerver és természetesen visszafelé is működőképes a módszer70.
UltraVNC71: egy GPL licenc alatt kiadott teljes funkcionalitású távoli asztal elérésére szolgáló kliens-szerver szoftver. Ideális Windowst futtató
gépeken, mivel támogatja a titkosítást, azonban a kliens változat Linux alá csak böngészőből, Java használatával lehetséges.
RealVNC72: privát használatra ingyenes, de számos fizetős megoldás létezik belőle. A kliens és a szerver is elérhető a legtöbb Linux terjesztésben
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Rdesktop73: a linuxos kliens szoftver GPL licenc alatt elérhető, és mivel natívan támogatja az RDP protokollt, ezért jól használható a Windows
kliensek elérésére Linux alól is.
Spice: a Spice protokollt a Red Hat tette nyílt forrásúvá 2009-ben. Számtalan előnye mutatkozik a VNC-vel szemben, tekintve, hogy sokkal
hatékonyabb tömörítést és eleve titkosítást is használ. Mára már integrálható a KVM alá is, illetve használható sima asztal-asztal összekötésként is.
Szinte közös jellemzője az összesnek, hogy az ingyenesen használható felületen a titkosítás vagy nem érhető el, vagy nem elégséges, ezért ezek
használata jellemzően belső hálózatokon a védet zónán belül javasolt, vagy VPN vagy SSH-alagút segítségével együtt.
70.

Ehhez Linux alá sok felhasználóbarát eszköz létezik, mint pl. a Vinagre vagy a Remmina.

71.

http://www.uvnc.com/

72.

http://www.realvnc.com/

73.

http://www.rdesktop.org/
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Kulcs alapú SSH hitelesítés lépésről-lépésre
Ahogy az a korábbi tananyagban is olvasható volt, a jelszavak használatánál jóval nagyobb biztonság érhető el, ha az SSH hitelesítést kulcspárok
segítségével végezzük. Az alábbiakban lépésről-lépésre mutatjuk be a kulcspár létrehozásának, telepítésének és használatának módját. A
folyamatban két gép vesz részt (a helyi gép [kliens] és távoli gép [szerver]), a cél pedig az, hogy a helyi gép egy felhasználója kulcspár alapú SSH
hitelesítést használva tudjon belépni a távoli gépre (szerverre).
A példában szereplő gépek adatai:
Helyi gép (kliens)
Hosztnév: SSH-KLIENS
IP: 172.18.1.7
Felhasználónév: james
Távoli gép (szerver)
Hosztnév: SSH-SZERVER
IP: 172.18.1.1
SSH port: 22
Felhasználónév: bond

1. A kiszolgáló ellenőrzése, az SSH démon indítása
Ahhoz, hogy a távoli gépre be tudjunk jelentkezni az SSH szolgáltatás használatával, azon futnia kell az SSH démonnak. Szintén elengedhetetlen,
hogy ne védje tűzfal az SSH szolgáltatás portját. Abban az esetben ha a szerver gépen is rendelkezünk rendszergazdai jogokkal, magunk is
elvégezhetjük a szolgáltatás engedélyezését és a tűzfal megfelelő portjának megnyitását. Amennyiben a távoli gépen nem rendelkezünk
rendszergazdai jogokkal, mindezekhez a kiszolgáló rendszergazdájának segítségét kell kérnünk.
Első lépésben ellenőrizzük, hogy fut-e az sshd szolgáltatás. Ezt rendszergazdaként (su vagy sudo környezetben) tudjuk megtenni:
systemctl status sshd

Amennyiben az sshd telepítve van, azonban a szolgáltatás nem fut, a harmadik sorban az Active: inactive (dead) eredményt kapjuk az alábbi
képernyőmentéshez hasonlóan.

Ebben az esetben próbálkozzunk meg a szolgáltatás aktiválásával.
systemctl start sshd

A szolgáltatás első indulásakor egy hosszabb kimenetet is kaphatunk, azonban a további sikeres indítások esetében csak a promptot fogjuk
visszakapni. Érdemes ezért a státusz újbóli lekérdezésével ellenőrizni, hogy immár aktív-e a szolgáltatás. Ha minden rendben, akkor az előző helyen
az Active: active (running) állapotjelzést fogjuk látni, ahogy az az alábbi ábrán is megfigyelhető.

A következő lépésben érdemes lehet a tűzfal állapotát is ellenőrizni a kiszolgálón. Mindezt legegyszerűbben rendszergazdaként, a YaST grafikus
felületét használva tehetjük meg, a Biztonság és felhasználók csoport, Tűzfal elemét választva. Itt a Zónák között a public (nyilvános) zóna
engedélyezett szolgáltatásait kell áttekinteni, szükség esetén pedig engedélyezni az ssh-t. (Megjegyzés: mindez csak akkor igaz, ha az ssh
szolgáltatás az alapértelmezett porton fut.)

Amennyiben fut a szolgáltatás és a tűzfal megfelelő portja is nyitva, a szerverünk készen áll az SSH kapcsolatok fogadására. Ne feledjük, hogy
ezeket a beállításokat csak akkor szükséges megtennünk, ha általunk üzemeltetett kiszolgálóról van szó. Mások által üzemeltetett szerver esetén
ezekhez a beállításokhoz root jogosultság hiányában nem férünk hozzá.

2. Csatlakozás a kliensről
A kliensen parancssorból tudjuk a kapcsolódást kezdeményezni. Az ssh parancsnak meg kell adnunk a távoli állomás nevét vagy IP címét, de
opcionálisan többek között megadható a távoli rendszerben használt felhasználónevünk és a portszám is.
ssh user@távoli_gép -p port

Amennyiben a helyi és a távoli rendszerben megegyezik a felhasználónevünk, azt nem kell megadni, ahogy a a portszám megadása sem szükséges,
ha a szolgáltatás az alapértelmezett porton érhető el. Mivel a példánkban a felhasználónevek különböznek a két rendszerben, azonban a szerver az
alapértelmezett 22-es porton nyújtja a szolgáltatás, a portszám megadása nem szükséges, az alábbi parancsot használva is kezdeményezhetjük a
kapcsolódást.
ssh bond@172.18.1.1

Amennyiben még korábban nem kapcsolódtunk az adott kiszolgálóhoz, a kapcsolat kezdeményezése után egy figyelmeztetést kapunk. Itt láthatjuk
a kiszolgáló ujjlenyomatát, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy valóban ahhoz az állomáshoz kapcsolódunk-e, amelyikhez szándékaink szerint
szerettünk volna.

Miután meggyőződtünk a távoli gép identitásáról (akár a távoli rendszer üzemeltetőjének felhívásával), a yes válasszal léphetünk tovább a
kapcsolódási folyamatban. A következő lépés a távoli fiókunkhoz tartozó jelszó megadása. Ne ijedjünk meg, hogy nem látszanak a leütött
karakterek (helyetti csillagok), a Linux biztonsági okokból nem jeleníti meg ezeket a képernyőn. A jelszavunk begépelése után egyszerűen üssünk
entert.

Ha nem követtünk el semmilyen hibát, sikeresen bejelentkeztünk a távoli rendszerbe. Vegyük észre, hogy a promptunk is ennek megfelelően
változott meg. A kezdeti james@SSH-KLIENS:~> (james nevű felhasználó az SSH-KLIENS gépre bejelentkezve) már a bond@SSH-SZERVER:~> (bond
nevű felhasználó az SSH-SZERVER gépre bejelentkezve) prompt látható a sor elején. Vagyis annak ellenére, hogy ugyanabban az ablakban gépeljük
tovább a parancsainkat, azok a távoli rendszerből történő kijelentkezésig egy másik gépen kerülnek végrehajtásra. Kijelentkezni az exit parancsot
használva tudunk.
Ahogy az az alábbi képernyőmentésen is látszik, ha kilépünk és újra kezdeményezzük a csatlakozást, már csak a jelszavunkat kell megadni. Ennek az
az oka, hogy az első csatlakozás során (a yes válasz megadásakor) a távoli gép azonosítója tárolásra került a ~/.ssh/known_hosts állományban,
így az újabb csatlakozások alkalmával mindez a felhasználó közreműködése nélkül is ellenőrizhető a háttérben. Fontos, hogy a megfelelő biztonság
elérése érdekében minden felhasználó saját known_hosts állománnyal rendelkezik (ahogy ez a fájl útvonalából is látható).

3. Csatlakozás jelszó nélkül, kulcspárok használatával
Ahhoz, hogy jelszó nélkül, kulcspárok használatával tudjunk a kiszolgálóhoz csatlakozni, elő kell állítani a hitelesítéshez szükséges nyilvános és
titkos kulcsot. Fontos az is, hogy a kulcsok tárolásának (elhelyezésének) a megfelelő mappában kell történnie. Ez a mappa minden esetben a
felhasználó saját könyvtárában található .ssh mappa lesz. Mivel ez a mappa titkos információt (titkos kulcs(ok)) is tartalmaz, fontos, hogy csak az
adott felhasználó rendelkezzen rá bármilyen jogosultsággal, azaz a mappa jogosultsági értéke 700 legyen. (Ettől eltérő beállítások esetén nem is
fog működni a hitelesítési folyamat.) A .ssh mappa alapból nem áll rendelkezésre a felhasználó saját könyvtárában. Létrehozása két módon is
történhet. Ha az adott gépről (bárhová, pl.: localhost) kezdeményezünk egy SSH kapcsolatot, a mappa -- a megfelelő jogosultsági beállításokkal -automatikusan létrejön. A másik lehetőség, hogy saját magunk hozzuk létre, a felhasználó saját könyvtárában állva, az alábbi parancsokat kiadva.
Fontos, hogy mind a kliens, mind a szerver gépen szükségünk lesz a .ssh mappákra.
mkdir .ssh
chmod 700 .ssh

Ha a mappák mindkét oldalon (kliens, szerver) rendelkezésre állnak, nekikezdhetünk a kulcspár generálásának. Ezt a folyamatot minden esetben a
kliensként használt számítógépen végezzük! Nem muszáj, de az egyszerűség kedvéért érdemes a kulcspár generálásához a .ssh könyvtárba lépni
a cd .ssh parancsot használva. A kulcspár generálását az ssh-keygen parancs segítségével végezhetjük el. A parancs számos opcióval
rendelkezik, azonban ezek közül csak a -t és -b opciókra hívjuk fel a figyelmet. A -t után adható meg, hogy milyen típusú kulcspárt szeretnénk
generálni. Jelenleg a támogatott típusok: dsa, ecdsa, ed25519 és rsa. A -b használatával pedig a kulcs mérete (abban az esetben ha az adott típus
támogatja a különböző méretű kulcsok használatát) adható meg. Pl.: 1024, 2048, 4096, stb. Az alábbi példában egy 2048 bites RSA kulcspárt
állítunk elő a ssh-keygen -t rsa -b 2048 parancs használatával.

Mivel nem adtunk meg mindent paraméterként, a folyamat interaktív lesz. Az első kérdés (Enter file in which to save the key) a létrehozandó
állományok nevére és elérési útjára vonatkozik. Ha nem adunk meg elérési utat, akkor a fájlok a munkakönyvtárban kerülnek létrehozásra (ezért is
szerencsés a kulcsok generálását a .ssh könyvtárban végezni), illetve ha fájlnevet sem adunk meg, akkor a kulcsok (ennél a típusnál)
alapértelmezetten id_rsa néven jönnek létre. Érdemes azonban megfelelően elnevezni a kulcsainkat, hogy egyrészt könnyen azonosítani tudjuk őket
a nevük alapján, másrészt pedig egy későbbi kulcsgenerálás eredményeként nehogy felülírjuk a régebbi kulcsainkat. A fenti ábrán az látható, hogy
a kulcsnak a james_rsa_kulcsa nevet választottuk. A másik kérdés amire válaszolnunk kell, hogy szeretnénk-e a kulcsunkat jelszóval védeni (Enter
passphrase (empty for no passphrase)). Amennyiben nem adunk meg jelszót, a kulcs nyílt formában, jelszó megadása esetén pedig titkosítva kerül
tárolásra. A kulcs titkosításának szerepéről egy későbbi pontban részletesen is szó lesz. Ebben a példában egyelőre nem titkosítjuk a kulcsunkat!
A kulcsgenerálás után érdemes áttekinteni a .ssh mappánk tartalmát. A korábban megismert known_hosts állomány mellett most már két újabb is
megtalálható itt.

A két új fájl a kulcspárunkat képző titkos és nyilvános kulcsok. A titkos kulcs neve megegyezik az általunk megadott értékkel (james_rsa_kulcsa),
az ehhez tartozó nyilvános kulcs pedig egy pub kiterjesztéssel egészül ki (james_rsa_kulcsa.pub). A következő lépés a nyilvános kulcs telepítése
a távoli gépre. Ehhez először az scp parancsot használva, másoljuk át a nyilvános kulcsot a távoli gépen korábban létrehozott .ssh könyvtárunkba,
ami a konkrét példánk esetében a kliens gépen a felhasználó .ssh könyvtárában állva az alábbi parancsot használva végezhető el:
scp james_rsa_kulcsa.pub bond@172.18.1.1:.ssh/.

A távoli gép eléréséhez szükséges jelszó megadása után a parancs kimenete az alábbihoz lesz hasonló (amennyiben sikeresen megtörtént a
másolás).

Ezt követően SSH-t használva, a korábban megismert módon, be kell lépnünk a távoli gépre, hogy az átmásolt kulcsot telepíteni tudjuk. A telepítés
lényege, hogy a használni kívánt nyilvános kulcsot a távoli gépen a .ssh könyvtárban található authorized_keys állomány végére másoljuk. Mivel
a nyilvános kulcsunkat eleve a .ssh könyvtárba másoltuk a távoli gépen, illetve az authorized_keys is itt található (vagy ide kell létrehoznunk),
lépjünk be a .ssh könyvtárba és itt adjuk ki a következő parancsot.
cat james_rsa_kulcsa.pub >> authorized_keys

Ezzel lényegében készen is állunk a jelszó nélküli, kulcspár alapú azonosítás használatára! A dolgunk mindössze annyi, hogy a következő, kliensről
történő bejelentkezésnél az eddigi paraméterek mellett adjuk meg azt is, hogy melyik kulcsot szeretnénk használni a hitelesítéshez. Ezt az ssh
parancs -i kapcsolójával és a titkos kulcsunk nevével (és szüksége esetén elérési útjával) tudjuk megtenni. Vagyis az első bejelentkezéshez használt
parancsunk a következő formára módosul.
ssh -i ~/.ssh/james_rsa_kulcsa bond@172.18.1.1

Ahogy az a fenti képernyőképen is látható, a bejelentkezés során a rendszer nem kérte a felhasználó jelszavát, a hitelesítés a kulcsok használatával,
felhasználói interakció nélkül történt meg. Mindez számos lehetőséget nyit meg egy rendszergazda előtt. Példaként talán elegendő az éjszakai
adatmentés automatizálhatóságát említeni, ami az SSH lehetőségeit kihasználva így már minden felhasználói interakciótól (értsd: jelszó beírása)
nélkül valósulhat meg egy titkosított csatornát használva. Az egyetlen probléma az lehet, ha valaki megszerzi a gépünkről a titkos kulcsunkat, mivel
azt felhasználva bármely távoli gépre (ahová korábban telepítettük annak nyilvános párját) bejuthat vele a nevünkben... Erre a problémára majd az
5. pontban keresünk megoldást, azonban előtte még tovább egyszerűsítjük a bejelentkezés folyamatát.

4. Konfigurációs állomány létrehozása a kliensen
A jelszó nélküli bejelentkezés sok lehetőséget tartogat, azonban viszonylag sok paraméterre (és gépelésre) van szükség annak használatához. Az
ssh -i ~/.ssh/james_rsa_kulcsa bond@172.18.1.1 -p 22 parancs egy konfigurációs állomány segítségével azonban lényegesen
lerövidíthető. Tegyük fel, hogy James az MI6 rendszerébe lép be a titkos kulcsát használva, ezért az előbbi parancsot egy alias létrehozásával ssh
mi6 formára szeretné rövidíteni. Ehhez a felhasználó .ssh könyvtárában kell létrehoznunk egy config nevű állományt. Az alábbi példa a feladat
megoldásához szükséges, leggyakrabban használt paramétereket tartalmazza.
Host mi6
Hostname 172.18.1.1
Port 22
User bond
IdentityFile ~/.ssh/james_rsa_kulcsa

Ha elkészítettük a fenti config állományt (amiben természetesen több aliast is létrehozhatunk), akkor a korábban használt ssh -i
~/.ssh/james_rsa_kulcsa bond@172.18.1.1 -p 22 parancsot a lényegesen rövidebb, ssh mi6 formával is helyettesíthetjük.

A konfigurációs állomány használatával a bejelentkezés lényegesen kényelmesebben elvégezhető lett, viszont a kulcs továbbra is nyílt formában
tároldóik a számítógépünkön, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.

5. Titkos kulcsok védelme
Amennyiben gondoskodni szeretnénk a titkos kulcsunk védelméről, lehetőségünk van azt jelszóval védeni és kódolt formában tárolni. Ehhez nem
kell mást tennünk, mint a kulcsgenerálási folyamat során -- az Enter passphrase (empty for no passphrase) kérdésnél -- megadni egy jelmondatot.
Fontos, hogy mindenképpen megfelelő erősségű jelmondattal védjük a titkos kulcsot! Amennyiben a titkos kulcsunk jelmondattal védett, annak
használatakor (pl.: távoli bejelentkezéshez) meg kell adnunk ezt a jelmondatot. A kódolt titkos kulcs bejelentkezési folyamatban való használatára
az alábbi ábrán láthatunk egy példát. A példánkban az új kulcspárnak a james_titkositott_rsa_kulcsa nevet adtunk annak generálása során.
Ne feledjük továbbá, hogy az új kulcsot is telepíteni kell a távoli gépre a fent leírt módon!

Amennyiben a korábbi config állomány megfelelő sorában a használni kívánt titkos kulcs nevét átírjuk az új, jelmondattal védett állomány nevére, a
bejelentkezéshez továbbra is használható lesz az ssh mi6 forma.

A problémát most már tényleg csak az jelenti, hogy minden egyes SSH-t használó művelethez meg kell adni a titkos kulcsunkat védő jelmondatot.
Ez például egy hajnali 3:00-kor történő automatikus adatmentés automatikusságát is elég nagymértékben képes lenne rontani, hiszen a siker
érdekében rendszergazdának minden éjszaka meg kellene adni a kulcshoz való hozzáféréshez szükséges jelmondatot. Hogy ezt elkerülhessük,
használhatjuk például az ssh-agent szolgáltatásait. Ennek segítségével a titkos kulcs ssh-agenthez történő hozzáadásakor (a jelmondat megadása
után) a memóriába töltődik, és egészen addig elérhető marad, amíg a felhasználó ki nem jelentkezik. Vagyis a konzol zárolásával elérhető, hogy a
titkos kulcs a szükséges folyamatok számára automatikusan hozzáférhető maradjon, azonban illetéktelenek fizikai hozzáférés esetén se legyen
képesek azt megszerezni. Az ssh-agent indítása az eval segítségével történhet a következő formák bármelyikét használva.
eval $(ssh-agent)
eval `ssh-agent`

Ezt követően a kulcsok hozzáadására az ssh-add parancsot használva van lehetőségünk.
ssh-add .ssh/james_titkositott_rsa_kulcsa

Végül pedig a config fájlunkban létrehozott aliast, és a jelszóval védett (de korábban dekódolt formában memóriába töltött) titkos kulcsunkat
felhasználva lépjünk be a távoli gépre!

Utolsó módosítás: 2020. April 5., Sunday, 13:03

◄ Távoli elérés: SSH

Ugrás...

Gyakorló feladat - SSH bejelentkezés (1
pont) ►

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Az SSH használata (9. hét) / Gyakorló feladat - SSH bejelentkezés (1 pont)

Gyakorló feladat - SSH bejelentkezés (1 pont)
A feladathoz két virtuális gépet (szerver és kliens) használjon. A hálózati beállításokban változtassa meg mindkét gép nevét úgy, hogy az
tartalmazza a saját Neptun azonosítóját, valamint ettől kötőjellel elválasztva az S (szerver) vagy a K (kliens) karaktert (pl.: AHD3J2-S és AHD3J2-K).
Valósítson meg 4.096 bites RSA kulcspáron alapuló bejelentkezést a kliensről a szerverre. A titkos kulcsot védje jelszó, azonban a bejelentkezéskor
ezt már ne kelljen megadni a felhasználónak. A megoldáshoz tartozzon konfigurációs állomány, ami lehetővé teszi, hogy a bejelentkezés az ssh
szerver parancs kiadása után (bármilyen további felhasználói input nélkül) automatikusan megtörténjen. Készítsen képernyőmentést, amelyen
egyaránt látszik az ssh szerver parancs és annak kimenete is. Ügyeljen arra, hogy a promptban a fentieknek megfelelően beállított gépnevek
jelenjenek meg. A bejelentkezéshez használt felhasználónevet és a kulcsok nevét tetszőlegesen választhatja meg.
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7. EXTRA feladat (2 pont)
Az rsync parancs többek között alkalmas arra, hogy a helyi gép egy könyvtárát egy távoli gépre szinkronizálja. A szinkronizáció során mindig csak
az új vagy módosított állományokat (vagy állományrészeket) másolja át, ezzel általában jelentős sávszélességet megtakarítva. Komoly hibája
azonban, hogy sem a hitelesítés folyamatát, sem az adatátvitelt nem titkosítja. Valósítson meg távoli gépre történő adatmentést biztonságos
módon az rsync és az SSH együttes használatával. A szinkronizáció egy script indításával legyen elvégezhető, a hitelesítést SSH kulcsok
segítségével végezze, a titkos kulcsot jelmondattal védje. A script futása során ne kelljen semmilyen jelszót megadni. Természetesen az előző
gyakorló feladat során megvalósított jelszó nélküli bejelentkezés felhasználható a feladathoz! A gépeket az előző gyakorló feladatban megadottak
szerint nevezze el. A beadott képernyőképen legyen látható a script futásának kimenete (a teszteléshez csak néhány állományt tartalmazó mappát
használjon) és tartalma (utóbbit a script futása után, cat-tel írja képernyőre). Az rsync esetében mindenképpen használja a -vv kapcsolót, hogy
kimeneten látható legyen az elvégzett tevékenység.
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Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pont

1 kérdés

2021. June 4., Friday, 16:39
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:40
5 mp
0,00 a maximum 1,00 közül (0%)
Feldolgozta az adott héthez tartozó összes tananyagot?

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
1. Igen
2. Nem

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Igen.
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Szerkesztés BE

Határvédelem, alapvető tűzfal beállítások (netfilter és előtétjei)
 

1. A tűzfalakról általában
Tűzfalnak (firewall) nevezzük általánosságban azt a hálózati eszközt, amely célja, hogy az adott hálózathoz vagy számítógéphez csak előre definiált
hozzáférést engedélyezzen. A tűzfalak állhatnak speciális szoftver- illetve hardverkomponensekből, és az átlag felhasználó gyakran nem is igazán
észleli a létezésüket. Fajtái az egyedfejlődésük során a teljesen kezdetleges határvédelemtől egészen a szofisztikált moduláris applikáció szintű
tűzfalig terjedtek, és folyamatosan fejlődnek. Az internet igen korai szakaszában jellemzően nem csak tűzfalakra nem volt szükség, hanem
titkosítást sem igen használtak. Azok akik hozzáférhetek a gépekhez és a hálózathoz, mind magasan képzet és jellemzően egy célért a számítógép
elé leülő emberek voltak, akik megbíztak a tudás birtokosában. Azt feltételezték, hogy aki a tudást és a fizikai helyet birtokolja, az nem
ártó szándékkal tevékenykedik a hálózaton. Ez a fajta hozzáállás nem csak gyökeresen megváltozott, hanem ma már egy átlag üzemeltetőnek
muszáj úgy gondolkodnia, hogy amint az asztali vagy a szerver gépet rákötötte a hálózatra, az előbb vagy utóbb célpontja lesz egy betörési
kísérletnek, de legalább egy hálózaton keresztüli tapogatózásnak. Számtalan olyan kísérlet dokumentációja olvasható szerte az interneten, ahol egy
magányos alaptelepítést tesznek ki védelem nélkül egy publikus címre. Lehet ez akár Linux vagy Windows alapú gép, egy biztos, előbb vagy utóbb
felfedezik a véletlenszerű vagy direktben arra a szegmensre indított pásztázások. Onnantól pedig az operációs rendszer komponenseitől, illetve a
rajtuk futó szolgáltatásoktól függ, hogy mennyi időn belül „esik el“ a gép, és veszik át rajta az uralmat. Az tehát, hogy a tűzfalra már a
legegyszerűbb, hálózatra kötött asztali gépnek és egy magában álló szervernek szüksége van, nem is vitatott kérdés. Jellemzően pedig a legtöbb
belső hálózat előtt is legalább egy csomagszűrő router vagy egy célhardver irányítja és szűri a csomagokat.
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2. A tűzfalak fajtái
Csomagszűrő (packet filter, screening router)
Minden egyes csomagról annak fejléce alapján, az előzmények figyelembe vétele nélkül hoz döntéseket. Mivel a csomagok általában fix felépítésű
fejléceiben lévő információt használja a döntéseknél, így nincs szüksége bonyolult elemzésekre, ezért nagyon gyors, kicsi processzorigényű. Mivel
állapotmentes, így kicsi a memóriaigénye és a kezelhető kapcsolatok számát nem korlátozza semmi. Illetve csak a hálózati eszközök átviteli
sebessége.
Állapot mentességéből adódik a hátránya is, ez pedig az, hogy nem tudja megállapítani egy csomagról, hogy egy már fennálló hálózati
kapcsolathoz tartozik-e, vagy sem. Ennek következménye, hogy megtéveszthető, még fel sem épült TCP kapcsolatokhoz tartozó csomagok
kószálhatnak a hálózaton, és ezt a csomagszűrő nem képes felfedezni. A másik probléma, hogy bizonyos bonyolultabb protokollok esetén, amilyen
például az FTP (File Transfer Protokol), nem képes a több összefüggő hálózati kapcsolatot egyként értelmezni, ezért ezeknek a protokolloknak az
átvitele nehézkes és sokszor veszélyesen ki kell nyitni a tűzfalat hozzájuk. A csomagszűrők szinte mindig kernel szinten vannak implementálva.

Állapottartó csomagszűrő (stateful packet filter, SPF)
Ez is elemzi a csomagok fejléceiben található információkat, de mikor egy TCP kapcsolat felépül, akkor azt feljegyzi egy táblázatba, így mindig
tisztában van azzal, hogy egy csomag egy új kapcsolatot kezdeményez, egy már létezőhöz tartozik, vagy egyéb, érvénytelen állapotú.
Az állapottartó csomagszűrő kisebb-nagyobb mértékben elemzi a csomagok adatainak tartalmát is, így például lehetséges, hogy megfelelő
elemzőmodul használatával az FTP protokollnál a parancscsatornán egyeztetett adatcsatorna felépítési megállapodást is feljegyzi, így az
adatcsatorna felépülésekor tisztában van vele, hogy az adott kapcsolat egy már létező FTP kapcsolat része. Az állapottartó szűrők nem elemzik
teljes mélységben a csomagok adattartalmát. A legtöbb ma használatos tűzfal állapottartó, nem is igazán találunk egyszerű csomagszűrőt. Mivel
kiváló állapottartó csomagszűrők érhetők el több különböző szabadságú licenc alatt (GPL vagy BSD), így ezek bármely gyártó számára
használhatók. Az állapottartó csomagszűrők általában kernel szinten vannak implementálva.

Alkalmazás szintű tűzfal vagy proxy
Angolul application level firewall, ALF. A hálózati csomagok belsejében lévő, lényegi információk az alkalmazás szintű protokollhoz tartozó adatok.
Ilyen protokoll a levelezésnél használt SMTP és IMAPS, a web átviteli protokolljai, a HTTP és a HTTPS és még hosszan sorolhatnánk. Ezeknek az
adatoknak a mély elemzésére képesek az alkalmazás szintű tűzfalak. A működésük a következő. Az alkalmazás szintű tűzfalak legtöbbször egy vagy
több démonként futnak a rendszeren, a beérkező kapcsolatokat szerver módjára fogadják, majd a kapcsolat eredeti hálózati iránya, vagy ha
a protokoll lehetővé teszi, akkor a proxynak szóló információk alapján (pl. HTTP proxy esetén a "Host:" fejléc) kapcsolódnak a valódi szerverhez.
Tehát a kliens számára úgy tesznek, mintha ők lennének a szerver, a valódi szerver felé pedig eljátsszák a kliens szerepét.
Mindkét irányból érkező, rajtuk átmenő forgalmat elemeire bontják és lehet, hogy csak megvizsgálják annak részeit, de lehet, hogy szükség esetén
akár módosítják is az átmenő adatokat. Ennek mélysége megvalósítás függő. Fontos tudni, hogy a titkosított forgalmak elemzéséhez (mely
az esetek döntő többségében SSL vagy valamely szintén aszimmetrikus kulcscserével induló protokoll) a tűzfalnak Man In Te Middle (MITM)
támadást kell kiviteleznie. Ráadásul ha nem szervert véd, hanem klienseket, akkor a szerverek titkos kulcsa nyilván nem állhat a rendelkezésére, így
a kliensek meggyőzése csak úgy lehetséges, ha a szerverek titkos kulcsát hamisítja. Ez úgy lehetséges, ha minden kliensen elhelyeznek
megbízhatóként egy olyan CA tanúsítványt, mely a tűzfal üzemeltetőjének birtokában van (pl. céges CA tanúsítványa). Ekkor megfelelően felépített
tűzfallal akár on-the-fly készíthetők hamis szerver tanúsítványok. De persze ilyet jóérzésű tűzfal üzemeltetők nem tennének, ugye? Tehát mivel a
tűzfal nem tudja visszafejteni a kommunikációt, így a titkosított kapcsolatok általában nem szűrhetők alkalmazás szinten. Ezért valamelyik szabvány
SSL porton át felépített OpenVPN, vagy egy SSH kapcsolatba csomagolt port forward vagy SOCKS proxy általában simán átcsúszik a tűzfalon.
Mivel az alkalmazás szűrők teljes egészében elemzik az átmenő forgalmat, sőt, néha a módosítás érdekében az átmenő protokollt szét is kell
szerelniük, majd valamely módosításokat végezve visszaszerelni, ezért ezek lényegesen erőforrás igényesebbek (processzor és memória téren
is), mint a csomagszűrők. Éppen ezért a nagy sávszélességű hálózatok teljes szűréséhez igen komoly vasra van szükség a tűzfalakhoz. Az igazán
prof tűzfal eszközök támogatják a fürtözést vagy terhelés elosztást a skálázhatóság érdekében.

Hibrid tűzfalak
Az életben legtöbbször hibrid állapottartó-alkalmazás szintű tűzfalakat használnak. Ezeknél az SPF sebessége miatt a hálózati paraméterek miatt
elutasított kapcsolatok kezelése minimális erőforrást igényel (akár több tízezer nem engedélyezett kapcsolat felépítő csomag eldobása sem használ
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szinte semmi processzort). Az alkalmazás szűrő pedig lehetővé teszi a hálózati szinten helyes kapcsolatok teljes mélységű elemzése alapján hozott
döntéseket, elvégzett módosításokat.
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3. Egyéb tűzfal funkciók: a NAT
NAT (Network Address Translation, Port Address Translation)
Lényegük, hogy a tűzfalon átmenő kapcsolatban írja át a forrás vagy cél IP-k vagy portok némelyikét az igényeknek megfelelően. Az SNAT (Source
NAT) elnevezés a forrás címek és szükség esetén portok módosítását jelenti. Erre akkor van szükség, ha két azonos címtartományú hálózatot kell
összekötni. Például egy cég mindkét telephelyén 192.168.1.0/24 C osztályt használnak a korábbi szeparált hálózati állapot miatt. Ezek a saját
címtartományukba menő csomagokat nyilván helyben próbálnák elküldeni. Ha azt akarjuk, hogy tudjanak egymással kommunikálni, akkor
kénytelenek vagyunk a két hálózat között egy cím módosító eszközt alkalmazni. Ha például a NAT eszközön a 192.168.1.38 forrású csomagban a
forráscím elejét átírom 192.168.2-re, akkor a másik hálózati csatoló felé látható, szintén 192.168.1 kezdetű gépek már nem látják azt sajátnak, a
válasz csomagokat a gateway felé fogják küldeni. Az pedig a visszamenő kapcsolatban szépen visszacseréli az (ezúttal már) célcímet 192.168.2-ről
192.168.1-re.
Az SNAT speciális esete, mikor egyetlen címre kell fordítani minden átmenő csomag forrását. Erre kiváló példa egy cég internetes kapcsolata,
melynél az internet felé álló lábnak tipikusan csak egyetlen IP címe van, de a cégen belül sok számítógép akar az interneten lévő gépekkel
kommunikálni. Ekkor a belső hálózat gépeiről kiinduló kapcsolatokat az internetre csatlakozó SNAT-oló számítógép fogja átalakítani a
következőképpen. A csomag forrás címét lecseréli az SNAT gép internetes lábának címére. Ezzel biztosítja, hogy a csomag majd visszatalál erre a
gateway-re. Sok kapcsolat esetén van azonban még egy bökkenő. Ez pedig az, hogy a TCP és UDP csomagok forrás portja több számítógép esetén
könnyen ütközhet. Ha az aktuálisan módosított forrás portja már foglalt a kimenő oldalon, akkor másik portot kell választani forrás portként.
Ezeknek a visszaállítását úgy tudja az SNAT gép megoldani, hogy egy táblázatba feljegyzi, hogy mely forrás IP/port párokat milyen forrás portra
cserélt. Így a válaszcsomagokban könnyen be tudja állítani a megfelelő (it már) cél IP-t és portot.
A DNAT (Destination NAT) egyik formája teljesen hasonló, mint az SNAT első példája. Ezen kívül két speciális alkalmazása lehetséges. Az egyik az,
hogy ha egy darab IP címre érkező csomagokat akarunk szétszórni több IP címre (például terhelés kiegyenlítés céljából). A másik
lehetséges felhasználás, hogy a gateway nem továbbítja a csomagot, hanem a saját lábának a megfelelő portjára irányítja. Így valósítható meg
például az, hogy a kliens gépek beállításainak módosítása nélkül beletereljük a kimenő web forgalmat egy Squid proxy-ba.
Linux alatt a NAT számos formájára képes a Netflter alrendszer.
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4. Linuxon használható tűzfalak
Az első csomagszűrő tűzfal az 1.1-es kernel változatban jelent meg, a neve a parancssoros eszköze alapján ipfwadm volt. Ezt váltotta az alapjaiban
újragondolt és újra is írt ipchains, amely a 2.2-es kernelben jelent meg. Ennek logikája és használata már nagyon hasonlított a mai Linux
csomagszűrőhöz. A 2.4-es kernelben megjelent a ma is használt Netfilter (parancssoros kezelő eszköze, az iptables után sokan így nevezik).
A Netfilter projektet Rusty Russell indította 1998-ban az ipchains utódjaként. Russell az ipchains-nek is fejlesztője volt, így annak hiányosságait is
figyelembe véve tervezte meg a Netfiltert. Ez egy állapottartó tűzfal, amely támogatja a ma használt fontosabb protokollokat és
megoldásokat, nagyon rugalmas és könnyen bővíthető a modulrendszerének köszönhetően. Akár saját modulok is írhatóak hozzá. A Netfilter
kernel szinten futó modulokkal van megvalósítva, a felhasználó az iptables/ip6tables (és még pár másik, de ez csak profiknak) parancs segítségével
tud szabályokat beállítani.
A Netfilter fejlesztése folyamatos és igen dinamikus. Elmondható, hogy jelenleg az egyik legjobb állapottartó csomagszűrő, számtalan fórum,
levelezési lista és HOWTO segíti a felhasználókat az eligazodásban. A rendszer rövid leírása ennek a fejezetnek a további részében megtalálható,
ha azonban valaki komolyabban szeretne a rendszerrel megismerkedni, akkor annak különösen ajánlott a Videotorium szemináriuma, ahol
Kadlecsik József, a Netfilter magyar fejlesztője – aki 2001 óta a core team tagja –, tart előadást a témában. A Netfilterhez számos olyan GUI készült,
amely akár szerveren, akár asztali környezetben leegyszerűsíti a rendszer beállítását.
A teljesség igénye nélkül néhány:
Fwbuilder
Turtle Firewall
Integrated Secure Communications System
Easy Firewall Generator for IPTables
Desktop környezethez: Gufw, Firestarter
A Zorp GPL magyar fejlesztésű, moduláris proxy tűzfal. A konfigurációs nyelve Python, ezzel nem csak beállíthatjuk a rendszer konfigurációját,
hanem a nyelv lehetőségeit kihasználva rendkívül összetet szűrési feladatokat is megvalósíthatunk. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Python
alapú konfiguráció az egyszerű feladatok elvégzésére kissé nehézkes, komoly tudást igényel. A moduláris felépítés lehetővé teszi összetett
protokollok elemzését, mint például az SSL-lel védett forgalmak (HTTPS, IMAPS). Sajnos a szabad szoftver verzióban elég kevés protokoll szűrő
modul található, így ez valós szituációkban csak részlegesen használható.
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5. A Netfilter keretrendszer alapjai
A Netfilter alapvető működésének megismerése azért szükséges, mert ha nem értjük, hogy mit csinálnak a rendszer beállításait elfedő felhasználói
felületek (GUI-k), akkor hiba esetén nem fogjuk érteni, hogy mi a probléma forrása. Egyszerűbb helyzetekben ugyanakkor jobb is a GUIk mellőzése, mert egy néhány tíz soros csomagszűrő konfig még kiválóan átlátható és így nem vagyunk kiszolgáltatva a GUI fejlesztők esetleges
hibáinak. És komolyan nem bonyolult.
A Netfliter a Linux rendszer általános, IPv4 és IPv6 szűrésére, módosítására is használható moduláris keretrendszer. Legnagyobb egységei a táblák,
melyek közül mi a filter és a nat táblákkal fogunk megismerkedni. A filter tábla célja a gépre bejövő, áthaladó és arról kiinduló forgalom szűrésének
biztosítása. A nat tábla értelemszerűen elsősorban a különböző NAT funkciók elérésére használható. A táblákban van néhány gyári szűrőlánc,
eredeti nevén chain. A filter táblában található gyári szűrőláncok:
INPUT - A gép saját hálózati címeire érkező csomagok szűrő lánca. Ide érkeznek a gép szolgáltatásaira érkező kérések és a gépről
kezdeményezett kapcsolatok válaszcsomagjai is.
OUTPUT - A gépről induló csomagok szűrőlánca. Itt jelennek meg a gépről induló kapcsolatok kimenő csomagjainak, illetve a gép szolgáltatásait
használó kapcsolatok válaszcsomagjai.
FORWARD - Amennyiben a gépnek több hálózati csatlakozója van, melyek lehetnek fizikai hálózati csatlakozók vagy virtuálisak, akkor az egyik
lábon beérkező és a routing tábla szerint egy másik láb felé továbbítandó csomagok ezek a szűrőláncon fognak megjelenni. Virtuális hálózati
eszközök például a VLAN vagy VPN végpontok, tun vagy br eszközök, a virtuális gépek hálózati eszközei stb. A legegyszerűbb esetben a
FORWARD szűrőt fogjuk használni egy két hálózati eszközzel rendelkező gépnél az áthaladó forgalom szűrésére.
Minden gyári chain-nek van egy alapértelmezett szabálya (default policy), mely csak ACCEPT vagy DROP lehet. ACCEPT esetén azon csomagok
továbbításra vagy befogadásra kerülnek, melyekre a láncban szereplő szabályok alapján nem hozott döntést a szűrő rendszer (erről később). DROP
esetén ezek a csomagok minden további napló vagy jelzés nélkül eldobásra kerülnek.
Ahogy korábban is elhangzott, a rendszer alapvető beállításait az iptables parancs segítségével lehet elvégezni. További beállításokat végezhetünk
még az ip6tables, ebtables, arptables, ipset parancsokkal, de ezekkel most nem fogunk foglalkozni, ha el akarsz mélyülni, akkor olvasd el a
kapcsolódó doksikat.
Az iptables parancs alapvetően egyetlen műveletet tud egyszerre végrehajtani. Segítségével képes vagy a chain-ek, vagy azok szabályainak
kezelésére. Ezek az elemi műveletek néha jól jönnek, de egy tipikus gyakorlati helyzetben te egy egész csomagszűrő beállítási szabályrendszert
akarsz majd betölteni. Erre sokan használnak shell scripteket, de ez nem a legjobb módszer, mert amíg az utolsó szabály is be nem töltődik, a
csomagszűrő inkonzisztens állapotban van induláskor. Ha például a legutolsó parancs segítségével állítja be valaki a FORWARD alapértelmezett
szabályát, akkor mindaddig szabadon áramlanak a csomagok, amíg oda nem ér a rendszer a shell script végrehajtásában. És egy bonyolult
csomagszűrőnél, ha minden szabály egy-egy parancs végrehajtás, akkor ez akár néhány másodperc is lehet. Addig a rendszer nyitva van. Ha nincs
más választásunk, mint egy shell script, akkor ügyeljünk rá, hogy először a default policy-t állítsuk be és ha lehet, akkor az első szabály legyen
minden láncban egy feltétel nélküli DROP, melyet aztán az összes szabály betöltése után iptables -D-vel eldobunk.
E helyet használható az iptables-restore parancs, mely egy egyszerűen átlátható szöveges fájlból olvassa be a beállításokat és azokat egy elemi
műveletként beemeli a kernel memóriájába és csak a végén érvényesíti, az egészet egyben. Mint egy adatbázis tranzakciónál. It is commit-nak
hívják. Ha egy épp élő beállítást szeretnél lementeni abban a formátumban, ahogy az iptables-restore értelmezni tudja, akkor az iptables-save
parancsot használhatod.

 

◄ Órai munka (9. hét)

 Az oldalhoz tartozó Moodle dokumentumok

Ugrás...

A netfilter alapjai, az iptables használata
►

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Tűzfalak, az iptables konfigurálása (10. hét)
/ Határvédelem, alapvető tűzfal beállítások (netfilter és előtétjei)

Szerkesztés BE

Határvédelem, alapvető tűzfal beállítások (netfilter és előtétjei)
 

6. Néhány egyszerű beállítási példa
Az alábbi csomagszűrő beállítások megfelelő védelmet nyújtanak egy asztali gép esetén:
# Egyszerű példa desktop iptables konfig
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A
-A
-A
-A
-A

INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT

--in-interface lo --jump ACCEPT
--match state --state ESTABLISHED --jump ACCEPT
--match state --state RELATED --jump ACCEPT
--match state --state INVALID --jump LOG --log-prefix "INVALID "
--match state --state INVALID --jump DROP

-A INPUT --jump LOG --log-prefix "catch_all "
-A INPUT --jump DROP
COMMIT

A következő pedig épp elegendő lesz egy egyszerű szerverre:
# Egyszerű példa szerver iptables konfig
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A
-A
-A
-A
-A

INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT

--in-interface lo --jump ACCEPT
--match state --state ESTABLISHED --jump ACCEPT
--match state --state RELATED --jump ACCEPT
--match state --state INVALID --jump LOG --log-prefix "INVALID "
--match state --state INVALID --jump DROP

# admin munkaállomásokról szűrés nélkül minden
-A INPUT --source 10.1.1.56 --jump ACCEPT
-A INPUT --source 10.1.1.111 --jump ACCEPT
# operátor munkaállomásáról megy az ssh
-A INPUT --source 10.1.1.91 --protocol tcp --match tcp --dport ssh --jump ACCEPT
# web szolgáltatások mindenki számára
-A INPUT --protocol tcp --match tcp --dport http --jump ACCEPT
-A INPUT --protocol tcp --match tcp --dport https --jump ACCEPT
# MariaDB egy megadott hálózatrésznek számára
-A INPUT --source 10.1.2.0/30 --protocol tcp --match tcp --dport mysql --jump ACCEPT
-A INPUT --jump LOG --log-prefix "catch_all_"
COMMIT

 

◄ Órai munka (9. hét)

Ugrás...

A netfilter alapjai, az iptables használata
►

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Tűzfalak, az iptables konfigurálása (10. hét) / Gyakorló feladat - iptables (1 pont)
/ Előzetes megtekintés

Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pont

1 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:41
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:41
5 mp
0,00 a maximum 1,00 közül (0%)
A feladat megoldásához adja meg az alábbi szűrésekhez szükséges iptables szabályokat a tűzfal bejövő láncában. Első
lépésként állítsa le az openSUSE beépített tűzfalát a systemctl stop firewalld parancs rendszergazdaként történő
kiadásával. Miután minden szabályt megadott, listázza a lánc tartalmát az iptables -L INPUT -n parancs használatával.
A parancs kimenetét képernyőmentésként (jpg vagy png formátumban) töltse fel. A feladat megoldására annak
megnyitásától számítva 30 perce van. Az értékelés utólag történik.
A bejövő forgalomból szűrje ki a skip protokollokkal érkező csomagokat.
A védett gép ne fogadjon olyan UDP protokollal érkező csomagokat, amelyek egy gép 1000-es portjáról indultak.
A 195.1.1.0/24 hálózatból csak a legalacsonyabb és legmagasabb használható IP címekről engedjen be csomagokat.
A feladat befejezése után az operációs rendszer tűzfalát a systemctl start firewalld parancs használatával indíthatja
újra.

◄ A netfilter alapjai, az iptables
használata

Ugrás...

Gyakorló teszt - iptables (1 pont) ►

Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Tűzfalak, az iptables konfigurálása (10. hét) / Gyakorló teszt - iptables (1 pont)
/ Előzetes megtekintés

Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pontok
Pont

1 kérdés
Nincs rá válasz
0,75 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:42
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:42
8 mp
0,00/4,50
0,00 a maximum 1,00 közül (0%)
Állítsa össze a megfelelő parancsot, amely segítségével elérheti, hogy a beérkező csomagok közül csak azok érhessenek
célba, amelyekre létezik valamilyen megengedő szabály.
iptables
‑I

‑A

‑p

ACCEPT

‑a

OUTPUT

FORWARD

forward

‑P

REJECT

‑i

output

INPUT

DROP

nat

NAT

input

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
Állítsa össze a megfelelő parancsot, amely segítségével elérheti, hogy a beérkező csomagok közül csak azok érhessenek
célba, amelyekre létezik valamilyen megengedő szabály.
iptables [‑P] [INPUT] [DROP]

2 kérdés
Nincs rá válasz
0,75 pont
szerezhető

Állítsa össze a megfelelő parancsot, amely segítségével elérheti, hogy a beérkező csomagok mindegyike átjusson a
tűzfalon, kivéve azokat, melyek fogadását explicit módon tiltjuk.
iptables
input

‑P

ACCEPT

NAT

‑a

output

‑A

‑i

REJECT

forward

FORWARD

‑p

nat

OUTPUT

‑I

DROP

INPUT

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
Állítsa össze a megfelelő parancsot, amely segítségével elérheti, hogy a beérkező csomagok mindegyike átjusson a
tűzfalon, kivéve azokat, melyek fogadását explicit módon tiltjuk.
iptables [‑P] [INPUT] [ACCEPT]

3 kérdés
Nincs rá válasz

Az iptables használatával szeretnénk elérni, hogy teljes mértékben rejtve maradjunk a ping kérések elől, kivéve, ha azok a
192.168.1.0/24 hálózatból érkeznek. Mely szabályok kiadásával valósíthatjuk meg mindezt?

0,50 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
a.
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP

b.
iptables -A INPUT -d 192.168.1.0/24 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP

c.
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j REJECT

d.
iptables -A OUTPUT -s 192.168.1.0/24 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP

e.
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j DROP

f.
iptables -A OUTPUT -d 192.168.1.0/24 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP

.

4 kérdés
Nincs rá válasz

Az iptables használatával szeretnénk elérni, hogy a 193.6.62.96 IP című szervert csak TCP és SCTP protokollokkal lehessen
elérni a gépünkről. Mely szabályok kiadásával valósíthatjuk meg mindezt?

0,50 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
a.
iptables -I OUTPUT -d 193.6.62.96 -j DROP
iptables -I OUTPUT -d 193.6.62.96 -p tcp -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -d 193.6.62.96 -p sctp -j ACCEPT

b.
iptables -A INPUT -d 193.6.62.96 -j DROP
iptables -A INPUT -d 193.6.62.96 -m multiprotocoll -p tcp,sctp -j ACCEPT

c.
iptables -I INPUT -d 193.6.62.96 -j DROP
iptables -I INPUT -d 193.6.62.96 -p tcp -j ACCEPT
iptables -I INPUT -d 193.6.62.96 -p sctp -j ACCEPT

d.
iptables -A INPUT -d 193.6.62.96 -j DROP
iptables -A INPUT -d 193.6.62.96 -p tcp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -d 193.6.62.96 -p sctp -j ACCEPT

e.
iptables -I OUTPUT -d 193.6.62.96 -j DROP
iptables -I OUTPUT -d 193.6.62.96 -m multiprotocoll -p tcp,sctp -j ACCEPT

f.
iptables -A OUTPUT -d 193.6.62.96 -j DROP
iptables -A OUTPUT -d 193.6.62.96 -p tcp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -d 193.6.62.96 -p sctp -j ACCEPT

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
iptables -I OUTPUT -d 193.6.62.96 -j DROP
iptables -I OUTPUT -d 193.6.62.96 -p tcp -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -d 193.6.62.96 -p sctp -j ACCEPT

.

5 kérdés
Nincs rá válasz
0,50 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az ábra szerint konfigurált tűzfal esetén igaz-e az alábbi állítás!
Minden 193.6.62.96 címről érkező UDP csomag átjut a tűzfalon.
Chain INPUT (policy
target
prot opt
ACCEPT
all -REJECT
all -DROP
tcp -DROP
udp -DROP
icmp --

Válasszon ki egyet:
Igaz
Hamis

ACCEPT)
source
193.6.62.96
193.6.62.0/24
84.2.43.64
84.2.43.64
0.0.0.0/0

destination
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0

reject-with icmp-port-unreachable
multiport dports 23,110,25
multiport dports 23,110,25
icmptype 0

A helyes válasz az 'Igaz'.

6 kérdés
Nincs rá válasz
0,50 pont

Döntse el, hogy az ábra szerint konfigurált tűzfal esetén igaz-e az alábbi állítás!
Az ICMP üzenetek nem jutnak át a tűzfalon.

szerezhető

Chain INPUT (policy
target
prot opt
ACCEPT
all -REJECT
all -DROP
tcp -DROP
udp -DROP
icmp --

ACCEPT)
source
193.6.62.96
193.6.62.0/24
84.2.43.64
84.2.43.64
0.0.0.0/0

destination
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0

reject-with icmp-port-unreachable
multiport dports 23,110,25
multiport dports 23,110,25
icmptype 0

Válasszon ki egyet:
Igaz
Hamis

A helyes válasz a 'Hamis'.

7 kérdés
Nincs rá válasz
0,50 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az ábra szerint konfigurált tűzfal esetén igaz-e az alábbi állítás!
A 193.6.62.1 címről érkező ping kérések eldobásra kerülnek.
Chain INPUT (policy
target
prot opt
ACCEPT
all -REJECT
all -DROP
tcp -DROP
udp -DROP
icmp --

ACCEPT)
source
193.6.62.96
193.6.62.0/24
84.2.43.64
84.2.43.64
0.0.0.0/0

destination
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0

reject-with icmp-port-unreachable
multiport dports 23,110,25
multiport dports 23,110,25
icmptype 0

Válasszon ki egyet:
Igaz
Hamis

A helyes válasz az 'Igaz'.

8 kérdés
Nincs rá válasz
0,50 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az ábra szerint konfigurált tűzfal esetén igaz-e az alábbi állítás!
Minden 84.2.43.64 címről, TCP protokollal érkező csomag átjut a tűzfalon.
Chain INPUT (policy
target
prot opt
ACCEPT
all -REJECT
all -DROP
tcp -DROP
udp -DROP
icmp --

ACCEPT)
source
193.6.62.96
193.6.62.0/24
84.2.43.64
84.2.43.64
0.0.0.0/0

destination
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0

reject-with icmp-port-unreachable
multiport dports 23,110,25
multiport dports 23,110,25
icmptype 0

Válasszon ki egyet:
Igaz
Hamis

A helyes válasz a 'Hamis'.

◄ Gyakorló feladat - iptables (1 pont)

Ugrás...

8. EXTRA feladat (2 pont) ►

Informatikai rendszerek üzemeltetése
Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Tűzfalak, az iptables konfigurálása (10. hét) / 8. EXTRA feladat (2 pont)

8. EXTRA feladat (2 pont)
Készítsen iptables tűzfal konfigurációt a mindennapi számítógép használati szokásainak figyelembevételével. Ha a mindennapi munkája során nem
Linuxot használ, tekintsen el attól, hogy adott alkalmazások esetlegesen nem lennének futtathatók Linux alatt, a tűzfalat úgy állítsa be, mintha az
egy platformfüggetlen megoldás lenne, ami probléma nélkül működne az Ön operációs rendszerével is. A beállításokkal az INPUT, OUTPUT és
szükség esetén a FORWARD láncokra szorítkozzon. Az elkészült konfigurációról készítsen képernyőmentést, amely feltöltése mellett mindenképpen
írjon magyarázatot is a megoldásához. Amennyiben a konfiguráció nem férne el egy képernyőmentésen, a képeket egy állományba tömörítve
töltse fel.

Osztályozási összesítő
Tanulók elől rejtve

Nem

Résztvevők

0

Leadva

0

Osztályozandó

0

Határidő

2020. April 19., Sunday, 23:59

Hátralévő idő

A feladat teljesítendő

Későn leadott munkák

Csak a halasztást kapók számára engedélyezett

Minden leadott munka megtekintése

◄ Gyakorló teszt - iptables (1 pont)

 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
IT üzemeltetés
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Ugrás...

Pont

Órai munka (10. hét) ►

Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Tűzfalak, az iptables konfigurálása (10. hét) / Órai munka (10. hét) / Előzetes megtekintés

Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pont

1 kérdés

2021. June 4., Friday, 16:43
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:43
6 mp
0,00 a maximum 1,00 közül (0%)
Feldolgozta az adott héthez tartozó összes tananyagot?

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
1. Igen
2. Nem

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Igen.

◄ 8. EXTRA feladat (2 pont)

Ugrás...

Összetett szabályrendszerek - gyakorló
feladat ►

ÖSSZETETT SZABÁLYRENDSZEREK
GYAKORLÓ FELADAT
Informatikai rendszerek üzemeltetése
Konﬁgurálja az alábbi tűzfalat!
1. A kimenő lánc alapértelmezését állítsa eldobásra.
2. Engedélyezze a névfeloldási funkció elérését minden irányba.
3. Érje el, hogy a beállított névszerverek irányába tartó teljes forgalom elfogadásra kerüljön.
4. Engedélyezze a gamma.ttk.pte.hu 80-as és 443-as portjának elérését TCP-t használva.
5. Engedélyezze, hogy a 193.6.62.225 címre tartó TCP csomagok közül csak az ssh, telnet,
http és imap portokra tartók kerüljenek a hálózatra.
6. Érje el, hogy a gép rejtve maradjon a távoli ping kérések elől.
7. Érje el, hogy a gép fogadja az alhálózatból érkező ping kéréseket.
8. Az index.hu kiszolgálóhoz csak a 80-as porton keresztül ne lehessen TCP-vel kapcsolódni.
9. Engedélyezzen minden kimenő icmp csomagot.
10. Az index.hu irányából tiltsa meg az új kapcsolatok kezdeményezését, azonban a válaszként érkező csomagokat továbbítsa.
11. Engedélyezze minden szerver ssh portjának elérését.
12. Engedélyezze a teljes alhálózat irányba az UDP forgalmat.
13. Engedélyezze a www.ttk.pte.hu kiszolgáló teljes elérését.
14. Tiltsa meg a 193.6.62.225 gép felől – az adatfolyamot nem titkosító – telnet, pop3 és
ftp portokon érkező csomagok fogadását.
15. Az origo.hu irányából érkező forgalomból csak az új vagy már felépített kapcsolatokhoz
tartozó érvényes csomagok kerüljenek elfogadásra.
16. Engedélyezze az átjáró postgresql és rsync portjának elérését.
17. Érje el, hogy a gép webszervere által szolgáltatott oldalak csak a loopback interfészen
keresztül legyenek elérhetőek.
18. Tiltson le a kimenő láncban két tetszőleges, az átirányítás (redirect) jelzésére szolgáló
icmp típust.

1

Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Összetett szabályrendszerek kialakítása az iptables használatával (11. hét) / Órai munka (11. hét)
/ Előzetes megtekintés

Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pont

1 kérdés

2021. June 4., Friday, 16:44
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:44
6 mp
0,00 a maximum 1,00 közül (0%)
Feldolgozta az adott héthez tartozó összes tananyagot?

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
1. Igen
2. Nem

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Igen.

◄ Összetett szabályrendszerek - gyakorló
feladat

Ugrás...

Második ZH (hétfő 13:00-15:30 csoport)
►

Irányítópult / Kurzusok / IT üzemeltetés / Zárthelyi dolgozat II. (12. hét) / Második ZH (hétfő 13:00-15:30 csoport) / Előzetes megtekintés

Kezdés ideje
Állapot
Befejezés dátuma
Felhasznált idő
Pont

1 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

2021. June 4., Friday, 16:45
Befejezte
2021. June 4., Friday, 16:45
8 mp
0,00 a maximum 30,00 közül (0%)
Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
195.125.171.64/28
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Hálózat.

2 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az alábbi IP cím egy hoszt címe, egy hálózat azonosítója vagy egy hálózat üzenetszórási (broadcast) címe!
215.218.38.0/25
Válasszon ki egyet:
a. Hoszt
b. Hálózat
c. Üzenetszórás

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Hálózat.

3 kérdés

Adja meg az alábbi IP címhez tartozó hálózat azonosítóját és szórási címét!

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

192.168.1.10
255.255.255.0
Hálózat azonosítója:
Szórási címe:

192.168.1.0

192.168.0.0

192.168.2.0

192.168.1.255

192.168.1.99

192.168.255.255

192.168.0.255

255.255.255.0

192.168.0.1

220.78.44.255

220.78.44.128

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
Adja meg az alábbi IP címhez tartozó hálózat azonosítóját és szórási címét!
192.168.1.10
255.255.255.0
Hálózat azonosítója: [192.168.1.0]
Szórási címe:
[192.168.1.255]

4 kérdés

Adja meg az alábbi IP címhez tartozó hálózat azonosítóját és szórási címét!

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

220.78.44.20
255.255.255.192
Hálózat azonosítója:
Szórási címe:

220.78.44.63

220.78.44.0

220.78.44.19

220.78.44.127

220.78.44.1

220.78.44.16

255.255.255.192

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
Adja meg az alábbi IP címhez tartozó hálózat azonosítóját és szórási címét!
220.78.44.20
255.255.255.192
Hálózat azonosítója: [220.78.44.0]
Szórási címe:
[220.78.44.63]

5 kérdés

Adja meg az alábbi IP címhez tartozó hálózat azonosítóját és szórási címét!

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

133.99.100.101/25
Hálózat azonosítója:
Szórási címe:

133.99.100.255

133.99.100.1

133.99.100.127

133.99.0.0

133.99.100.64

133.99.255.255

133.99.101.100

133.99.100.0

255.255.255.128

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
Adja meg az alábbi IP címhez tartozó hálózat azonosítóját és szórási címét!
133.99.100.101/25
Hálózat azonosítója: [133.99.100.0]
Szórási címe:
[133.99.100.127]

6 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az ip parancsot használva törölje a vmnet1 interfészhez beállított IP címet!
4: vmnet1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:c0:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.16.24.1/24 brd 172.16.24.255 scope global vmnet1
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::250:56ff:fec0:1/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

address

broadcast 172.16.24.255

stop

dev

ifconfig

00:50:56:c0:00:01

down

172.16.24.1/24

172.16.14.1

del

ip

vmnet1
255.255.255.0

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
Az ip parancsot használva törölje a vmnet1 interfészhez beállított IP címet!
4: vmnet1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:c0:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.16.24.1/24 brd 172.16.24.255 scope global vmnet1
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::250:56ff:fec0:1/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

[ip] address [del] [172.16.24.1/24] broadcast 172.16.24.255 [dev] vmnet1

7 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Mi lehet a hiba oka az alábbi esetben?
user@opensuse:~> scp key.pub 10.122.1.11:.ssh/.
ssh: connect to host 10.122.1.1 port 22: No route to host
lost connection
user@opensuse:~>

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. A távoli gépen nem fut SSH szerver.
b. Tűzfal védi az SSH portot.
c. A key.pub állomány nem található.
d. Nem üzemel SSH szolgáltatás a helyi gép 22-es portján.
e. A helyi gépen nem fut SSH szerver.

Válasza helytelen.
A helyes válaszok: A távoli gépen nem fut SSH szerver., Tűzfal védi az SSH portot.

8 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az ip address show parancs alábbi kimenete alapján határozza meg a vmnet1 interfész (IPv4) szórási címét!

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether b1:a9:af:81:53:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.6.97/24 brd 192.168.6.255 scope global noprefixroute dynamic wlan1
valid_lft 82337sec preferred_lft 82337sec
inet6 fe80::9496:6746:a201:6ae7/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
3: vmnet1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:c0:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.16.24.1/24 brd 172.16.24.255 scope global vmnet1
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::250:56ff:fec0:1/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
4: vmnet8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:c0:00:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.16.22.1/24 brd 172.16.22.255 scope global vmnet8
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::250:56ff:fec0:8/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

Válasszon ki egyet:
a. 172.16.24.1/24
b. 172.16.24.255
c. 00:50:56:c0:00:01
d. fe80::250:56ff:fec0:1/64
e. BROADCAST

Válasza helytelen.
A helyes válasz: 172.16.24.255.

9 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az alábbi parancs használatával a felhasználó sikeres másolást hajt végre az scp segítségével. A parancs paraméterezése
alapján végezze el a párosítási feladatot.
bob@bob:~> scp -P 22 -r /home/alice 193.6.62.96:.

Célállományok helye

Választás...

A felhasználó neve a távoli gépen

Választás...

A felhasználó neve a helyi gépen

Választás...

A távoli gép neve vagy IP címe

Választás...

A helyi gépe neve vagy IP címe

Választás...

Forrásállomány(ok)

Választás...

Válasza helytelen.
A helyes válasz: Célállományok helye → A felhasználó saját könyvtára a távoli gépen, A felhasználó neve a távoli gépen →
bob, A felhasználó neve a helyi gépen → bob, A távoli gép neve vagy IP címe → 193.6.62.96, A helyi gépe neve vagy IP
címe → bob, Forrásállomány(ok) → /home/alice.

10 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Milyen parancs eredményeként jött létre az alábbi kimenet?
PING 193.6.62.16 (193.6.62.16) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=1 ttl=51 time=11.5 ms
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=2 ttl=51 time=11.9 ms
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=3 ttl=51 time=11.6 ms
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=4 ttl=51 time=11.9 ms
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=5 ttl=51 time=11.8 ms
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=6 ttl=51 time=11.7 ms
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=7 ttl=51 time=11.6 ms
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=8 ttl=51 time=11.6 ms
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=9 ttl=51 time=19.6 ms
64 bytes from 193.6.62.16: icmp_seq=10 ttl=51 time=11.7 ms
--- 193.6.62.16 ping statistics --10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9015ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.574/12.531/19.651/2.379 ms

Válasszon ki egyet:
a. pong 193.6.62.16
b. ping -seq 1-10 193.6.62.16
c. traceroute 193.6.62.16
d. ping 193.6.62.16
e. ping 193.6.62.16 -c 10
f. ping -n 10 193.6.62.16

Válasza helytelen.
A helyes válasz: ping 193.6.62.16 -c 10.

11 kérdés

Állítsa össze azt a parancsot, amelynek segítségével leállíthatja a gépen a cron szolgáltatásait!

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

opensuse:~ #

ip

ipconfig

status

halt

reboot

update

crond

| grep

start

netconfig

systemctl

stop

cron

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
Állítsa össze azt a parancsot, amelynek segítségével leállíthatja a gépen a cron szolgáltatásait!
opensuse:~ # [systemctl] [stop] [cron]

12 kérdés

Ha a zypper search kile parancs az alábbi kimenet adja, akkor melyik parancs segítségével tudná eltávolítani a már

Nincs rá válasz

telepített kile alkalmazáshoz tartozó nyelvi (lang) csomagot?

1,00 pont
szerezhető

S | Név
| Összegzés
| Típus
---+------------+-------------------------------------+------| kile
| Mindentudó LaTeX szerkesztő felület | csomag
| kile-lang | Translations for package kile
| csomag
i+ | kile5
| Mindentudó LaTeX szerkesztő felület | csomag
i | kile5-lang | Translations for package kile5
| csomag

Válasszon ki egyet:
a. zypper delete kile-lang
b. zypper delete kile5-lang
c. zypper remove kile-lang
d. zypper remove kile*
e. zypper delete kile
f. zypper remove kile5-lang

Válasza helytelen.
A helyes válasz: zypper remove kile5-lang.

13 kérdés

Mire használható a S.M.A.R.T?

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. RAID tömbök kialakítására.
b. Merevlemezek particionálására.
c. Merevlemezek állapotának vizsgálatára.
d. Okoseszközök csatlakoztatására.
e. Merevlemezek meghibásodásának előrejelzésére.

Válasza helytelen.
A helyes válaszok: Merevlemezek állapotának vizsgálatára., Merevlemezek meghibásodásának előrejelzésére.

14 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az alábbi kimenet alapján jelenleg mennyi az eltérés a gépünk rendszerórája és a pontos idő között?
Reference ID
Stratum
Ref time (UTC)
System time
Last offset
RMS offset
Frequency
Residual freq
Skew
Root delay
Root dispersion
Update interval
Leap status

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

54022E13 (84.2.46.19)
3
Sat Apr 18 19:32:17 2020
0.000383118 seconds slow of NTP time
-0.000510299 seconds
0.004200635 seconds
8.366 ppm slow
-0.079 ppm
1.111 ppm
0.012138934 seconds
0.000189142 seconds
258.6 seconds
Normal

Válasszon ki egyet:
a. 0,000383118 s
b. 0,000510299 s
c. 0,004200635 s
d. 0,012138934 s
e. 0,000189142 s

Válasza helytelen.
A helyes válasz: 0,000383118 s.

15 kérdés

Mikor érdemes a chronyc makestep parancsot használni az idő beállítására egy szerver esetén?

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
a. A rendszerindítás folyamat során, a hálózati szolgáltatások indulása előtt.
b. A rendszerindítás folyamat során, a hálózati szolgáltatások indulása után.
c. Bármikor.
d. Ha a szerver órája siet.
e. Ha a szerver órája késik.
f. Soha.

Válasza helytelen.
A helyes válasz: A rendszerindítás folyamat során, a hálózati szolgáltatások indulása után..

16 kérdés

Jelölje meg az alábbi msmtp-vel kapcsolatos állítások közül az igazakat.

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. A bejövő levelek kezelése nem lehetséges az msmtp használatával.
b. Az msmtp lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy saját maguk állíthassák be a levelek küldéséhez szükséges
paramétereket.
c. Az msmtp teljes körű levelezési megoldást nyújt.
d. A levelek küldéséhez szükséges paraméterek beállítását csak a root módosíthatja.
e. Az msmtp az egyik legegyszerűbb megoldás levelezőszerverek üzemeltetéséhez.

Válasza helytelen.
A helyes válaszok: Az msmtp lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy saját maguk állíthassák be a levelek küldéséhez
szükséges paramétereket., A bejövő levelek kezelése nem lehetséges az msmtp használatával.

17 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az alábbi paraméterekkel a /etc/crontab állományban megadott script mikor fog legközelebb lefutni?
0011*
Válasszon ki egyet:
a. 2021-01-01 01:00:00
b. 2020-05-01 01:01:00
c. 2020-01-01 00:00:00
d. 2022-01-01 00:00:00
e. 2021-01-01 00:00:00
f. 2020-12-31 23:59:00

Válasza helytelen.
A helyes válasz: 2021-01-01 00:00:00.

18 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Jelölje meg az alábbi dátumok közül azokat, amelyeken majd le fog futni az alábbi cron időzítéssel megadott script!
0 16-22/3 */5 9 *
Válasszon ki egyet vagy többet:
a. 2023-09-11 18:00:00
b. 2025-01-09 22:00:00
c. 2020-09-26 19:00:00
d. 2020-09-05 19:00:00
e. 2023-09-11 16:00:00
f. 2025-09-01 22:00:00

Válasza helytelen.
A helyes válaszok: 2020-09-26 19:00:00, 2023-09-11 16:00:00, 2025-09-01 22:00:00

19 kérdés

Válassza ki az SSH-val kapcsolatos igaz állításokat az alábbiak közül!

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. Az SSH DSA kulcsok használatán alapul.
b. Az SSH használatával nem biztonságos protokollok számára is létrehozható egy biztonságos csatorna.
c. Az SSH szolgáltatás alapértelmezetten a 80-as porton érhető el.
d. Az SSH a Secure Shell rövidítése.
e. Az SSH segítségével lehetőségünk van egy távoli gépre bejelentkezni.

Válasza helytelen.
A helyes válaszok: Az SSH segítségével lehetőségünk van egy távoli gépre bejelentkezni., Az SSH a Secure Shell rövidítése.,
Az SSH használatával nem biztonságos protokollok számára is létrehozható egy biztonságos csatorna.

20 kérdés
Nincs rá válasz

Az alábbi parancs használatával a felhasználó sikeres másolást hajt végre az scp segítségével. A parancs paraméterezése
alapján végezze el a párosítási feladatot.

1,00 pont

bastiano@coimbra:~> scp -i chavez_bárónő eliot@vance.br:olympia_fotok.zip .

szerezhető

A távoli gép neve vagy IP címe

Választás...

Állomány neve a távoli gépen

Választás...

A felhasználó neve a távoli gépen

Választás...

A helyi gépe neve vagy IP címe

Választás...

Állomány neve a helyi gépen

Választás...

A felhasználó neve a helyi gépen

Választás...

Válasza helytelen.
A helyes válasz: A távoli gép neve vagy IP címe → vance.br, Állomány neve a távoli gépen → olympia_fotok.zip, A
felhasználó neve a távoli gépen → eliot, A helyi gépe neve vagy IP címe → coimbra, Állomány neve a helyi gépen →
olympia_fotok.zip, A felhasználó neve a helyi gépen → bastiano.

21 kérdés

Az alábbi SSH .config fájl alapján az ssh hpc parancs hatására hányas porton próbál bejelentkezni a felhasználó a távoli

Nincs rá válasz

gépre?

1,00 pont
szerezhető

Host *
Protocol 2
Host hpc
Hostname login.pecs.hpc.niif.hu
User magnet
IdentityFile /home/user/.ssh/hpc
Host r310
Hostname 75.132.88.209
Port 3019
User root
Host alumni
Hostname 155.230.14.253
Port 30022
User melinda
Protocol 1
Host *
IdentityFile /home/user/.ssh/notebook_kulcs
Port 22

Válasszon ki egyet:
a. 1
b. 22
c. Nem állapítható meg a fájl alapján.
d. 2
e. 3019

Válasza helytelen.
A helyes válasz: 22.

22 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Mi lehet a hiba az alábbi esetben?
user@opensuse:~/.ssh> ls
authorized_keys rsa_kulcs.pub
user@opensuse:~/.ssh> cat rsa_kulcs.pub > authorized_keys
user@opensuse:~/.ssh>

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. A kulcs telepítése során a felhasználó felülírja az authorized_keys állomány tartalmát.
b. A titkos kulcs helyett a nyilvános kulcsot telepíti a felhasználó a távoli gépen.
c. Nincs hiba.
d. A kulcsok tárolására szolgáló állomány neve (authorized_keys) hibás.
e. A távoli gépen a .ssh könyvtárból hiányzik a titkos kulcs.

Válasza helytelen.
A helyes válasz: A kulcs telepítése során a felhasználó felülírja az authorized_keys állomány tartalmát..

23 kérdés

Az alábbiak közül mi igaz a ACCEPT célpontra irányított szabályok esetében?

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet vagy többet:
a. A feladó tájékoztatást kap a csomag sorsáról
b. A csomag eldobásra kerül
c. A láncban hátrébb álló szabályok nem kerülnek kiértékelésre.
d. A lánc alapértelmezésére (POLICY) nem befolyásolja az adott csomag sorsát.
e. A láncban hátrébb álló szabályok is kiértékelésre kerülnek.
f. A csomag elfogadásra kerül

Válasza helytelen.
A helyes válaszok: A csomag elfogadásra kerül, A láncban hátrébb álló szabályok nem kerülnek kiértékelésre. , A lánc
alapértelmezésére (POLICY) nem befolyásolja az adott csomag sorsát.

24 kérdés
Nincs rá válasz

Döntse el, hogy az ábra szerint konfigurált tűzfal esetén igaz-e az alábbi állítás!
A 193.6.62.1 címről érkező ping kérések eldobásra kerülnek.

1,00 pont
szerezhető

Chain INPUT (policy
target
prot opt
ACCEPT
all -REJECT
all -DROP
tcp -DROP
udp -DROP
icmp --

ACCEPT)
source
193.6.62.96
193.6.62.0/24
84.2.43.64
84.2.43.64
0.0.0.0/0

Válasszon ki egyet:
Igaz
Hamis

A helyes válasz az 'Igaz'.

destination
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0

reject-with icmp-port-unreachable
multiport dports 23,110,25
multiport dports 23,110,25
icmptype 0

25 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Döntse el, hogy az ábra szerint konfigurált tűzfal esetén igaz-e az alábbi állítás!
Minden 193.6.62.1 címről érkező csomag átjut a tűzfalon.
Chain INPUT (policy
target
prot opt
ACCEPT
all -REJECT
all -DROP
tcp -DROP
udp -DROP
icmp --

ACCEPT)
source
193.6.62.96
193.6.62.0/24
84.2.43.64
84.2.43.64
0.0.0.0/0

destination
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0

reject-with icmp-port-unreachable
multiport dports 23,110,25
multiport dports 23,110,25
icmptype 0

Válasszon ki egyet:
Igaz
Hamis

A helyes válasz a 'Hamis'.

26 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Állítsa össze a megfelelő parancsot, amely segítségével elérheti, hogy a kimenő csomagok közül csak azok érhessenek
célba, amelyekre létezik valamilyen megengedő szabály.
iptables
output

‑i

REJECT

input

‑A

‑I

‑p

INPUT

‑P

nat

FORWARD

ACCEPT

DROP

NAT

OUTPUT

forward

‑a

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
Állítsa össze a megfelelő parancsot, amely segítségével elérheti, hogy a kimenő csomagok közül csak azok érhessenek
célba, amelyekre létezik valamilyen megengedő szabály.
iptables [‑P] [OUTPUT] [DROP]

27 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az iptables használatával szeretnénk elérni, hogy a 192.168.1.0/24 hálózat gépei közül csak a két lehetséges
legalacsonyabb IP címmel rendelkező állomás érhesse el a gépünket. Mely szabályok kiadásával valósíthatjuk meg
mindezt, ha a lánc alapértelmezése ACCEPT?
Válasszon ki egyet:
a.
iptables -I INPUT -s 192.168.1.0/24 -j REJECT
iptables -I INPUT -s 192.168.1.0 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -s 192.168.1.1 -j ACCEPT

b.
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j REJECT
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 192.168.1.1 -j ACCEPT

c.
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j REJECT
iptables -A INPUT -s 192.168.1.1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 192.168.1.2 -j ACCEPT

d.
iptables -I INPUT -s 192.168.1.0/24 -j REJECT
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 192.168.1.1 -j ACCEPT

e.
iptables -I INPUT -s 192.168.1.0/24 -j REJECT
iptables -A INPUT -s 192.168.1.1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 192.168.1.2 -j ACCEPT

f.
iptables -I INPUT -s 192.168.1.0/24 -j REJECT
iptables -I INPUT -s 192.168.1.1 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -s 192.168.1.2 -j ACCEPT

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
iptables -I INPUT -s 192.168.1.0/24 -j REJECT
iptables -I INPUT -s 192.168.1.1 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -s 192.168.1.2 -j ACCEPT

.

28 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az iptables használatával szeretnénk elérni, hogy az udp protokollal érkező csomagok ne jussanak át a tűzfalon. Mely
szabály segítségével valósíthatjuk meg mindezt, ha a lánc alapértelmezése ACCEPT?
udp

iptables -A

‑p

‑j

OUTPUT

ACCEPT

‑P

input

INPUT

reject

DROP

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
Az iptables használatával szeretnénk elérni, hogy az udp protokollal érkező csomagok ne jussanak át a tűzfalon. Mely
szabály segítségével valósíthatjuk meg mindezt, ha a lánc alapértelmezése ACCEPT?
iptables -A [INPUT] [‑p] udp [‑j] [DROP]

29 kérdés
Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Az iptables használatával szeretnénk elérni, hogy a 172.17.0.0/16 hálózatból érkező csomagok ne jussanak át a tűzfalon.
Mely szabály segítségével valósíthatjuk meg mindezt, ha a lánc alapértelmezése ACCEPT?
172.17.0.0/16

iptables -I

input

‑D

‑j

‑s

OUTPUT

‑d

REJECT

INPUT

drop

Válasza helytelen.
A helyes válasz:
Az iptables használatával szeretnénk elérni, hogy a 172.17.0.0/16 hálózatból érkező csomagok ne jussanak át a tűzfalon.
Mely szabály segítségével valósíthatjuk meg mindezt, ha a lánc alapértelmezése ACCEPT?
iptables -I [INPUT] [‑s] 172.17.0.0/16 [‑j] [REJECT]

30 kérdés

Tegye elérhetővé a 172.20.0.0 "B" osztályú hálózat gépeit! (A lánc alapértelmezése DROP.)

Nincs rá válasz
1,00 pont
szerezhető

Válasszon ki egyet:
a. iptables -I INPUT -d 172.20.0.0/24 -j ACCEPT
b. iptables -I OUTPUT -s 172.20.0.0 -j ACCEPT
c. iptables -I INPUT -d 172.20.0.0/16 -j ACCEPT
d. iptables -I OUTPUT -d 172.20.0.0/16 -j ACCEPT
e. iptables -I INPUT -s 172.20.0.0/8 -j ACCEPT
f. iptables -I OUTPUT -d 172.20.0.0 -j ACCEPT

Válasza helytelen.
A helyes válasz: iptables -I OUTPUT -d 172.20.0.0/16 -j ACCEPT.

◄ Órai munka (11. hét)

Ugrás...

Második ZH (kedd 08:20-10:50 csoport) ►

