2.2. UNIX-NOS
Conf. Dr. Carmen Timofte
NOS= Network Operating System – sistem de operare de reţea
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Conectarea la un server de Unix situat la distanţa (în reţea)
Cum se conecteaza la reţea?
Ce trebuie să cunoşti pentru a putea sa te conectezi la un server de Unix?
Ce se întâmplă după conectare? (după login şi autentificare)
Comenzi Unix

1. Conectarea la un server de Unix situat la distanţa (în reţea)
de pe o staţie de Windows
 placa de reţea – cu driver + resurse hardware ale SC (vezi Device
Manager)
 protocol de comunicaţie (de reţea): TCP/IP, configurat
corespunzător (click dreapta pe Network Properties):
• automat – necesită un client DHCP instalat ca serviciu pe
Windows, şi care trebuie să fie pornit; acesta se va conecta
la un server de DHCP şi va obţine o adresă IP.
•

manual – trebuie setate valorile pentru adresa IP, masca de
subreţea, gateway.



-

• setările se văd cu comanda ipconfig sau ipconfig /all
client de conectare
• comanda telnet (clientul telnet) din Windows care
foloseşte protocolul TELNET pentru a se conecta la un
server; pe server-ul fizic tb. să existe server-ul software de
telnetd (telnet daemon) care să ruleze şi să permită
conectarea utilizatorilor; protocolul TELNET nu este sigur,
de aceea se preferă protocolul SSH care oferă securitate
(parola circulă criptată prin reţea)
• programul PUTTY sau SSH Secure Shell Client- sunt
clienţi de Windows care folosesc protocolul SSH, securizat,
pentru conectarea la distanţă. Pe server tb. să existe
„server-ul sshd” (ssh daemon) pornit, pt. a permite
conectarea.

de pe un alt server de Unix
 protcolul TCP/IP pornit
 server de
• telnet pornit => telnetd =>portul 23
• ssh
pornit => sshd =>portul 22
• ftp
pornit => ftpd =>portul 21
• smtp pornit =>sendmaild =>portul 25 (de mail)
 clienţi de conectare pe alte sisteme Unix
• telnet, ssh etc.
2. Cum se conecteaza la reţea?

ISO/OSI – suita de protocoale TCP/IP

-

3. Ce trebuie să cunoşti pentru a putea sa te conectezi la un server de Unix?
hostname
username
password
protocol, port
elemente de securitate

Clientul putty

Clientul telnet sub Windows

Clientul telnet sub Unix

Clienţi ssh (secure shell) sub Windows şi Unix
-

-

4. Ce se întâmplă după conectare? (după login şi autentificare)
promt-ul :
 $, %
 #
utilizatori
 root

-

 ai sistemului: bin, sys, nobody, adm, guest
 obişnuiţi
grupuri: bin, sys, adm, security etc. (cat /etc/group)
parole
fişiere. Drepturi.
Home Directory.
Fis .profile
5. Comenzi Unix, utilitare
comenzi utilizator/ de reţea/ data

login
exit
passwd
lock
hostname
who
w
finger
f
f @venus.ase.ro
write [user]
wall
talk user
talk user@hostname
mesg [y] [n]
date
time

Ieşire din sesiune de Unix
Schimbare parolă
Blochează sesiunea
Numele server-ului pe care sunteti conectati
Vizualizare utilizatori din sistem + ce rulează
Vizualizare utilizatori din sistem + conectare
Vizualizare utilizatori din sistem + nume

Trimite un mesaj unui utilizator (CTRL D)
Trimite un mesaj tuturor utilizatorilor
Permite convorbirea cu utilizatorul specificat (daca
acesta doreşte)
Permite sau interzice primirea mesajelor de la alţi
utilizatori din sistem
Afişare/setare dată
Afişare oră

Utilitarul mc (mc –ac)
Utilitarul smit

Alte comenzi
clear

Şterge ecran

awk [prog] [param] [listă_fiş]

Procesor de şabloane

bc

Procesor aritmetic

dc
22 33 + p

Calculator de birou
Adună cele 2 numere şi tipăreşte rezultatul

test expr

Evaluează expresia logică, dacă este adevărată
întoarce 0, altfel diferit de 0

cal [luna] an

Tipăreşte calendarul pe luna /anul

