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Do wykonania prezentacji został użyty:

• Ubuntu 17.10.1 w wersji x64 zainstalowany na pendrivie.



AddUser
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: TAK

Jest to polecenie służące do tworzenia 
nowych kont użytkowników w systemach 
uniksowych oraz linuksowych. Polecenie
to po wywołaniu z nową nazwą 
użytkownika przepytuje o potrzebne do 
utworzenia konta informacje, w przeciwieństwie do useradd, które tylko tworzy 
użytkownika. Dlatego jest on zastępstwem dla useradd, które także tworzy nowych 
użytkowników.



PassWD
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Polecenie to zmienia hasło użytkownika.
Należy wpisać hasła w kolejności:
stare > nowe > powtórzyć nowe.

Nie jest to polecenie służące zmienianiu
zapomnianego hasła.



Who / Users / W
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Są to polecenia, które sprawdzają,
kto jest aktualnie zalogowany na 
komputerze.

Wszystkie wymienione działają w ten sam
sposób, różniąc się np. graficznie. Jedyne
różnice zauważalne gołym okiem można
dostrzec w przypadku polecenia „w”, które
wyświetla np. Datę zalogowania do systemu.



Mesg
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to komenda, która zezwala na
otrzymywanie zewnętrznych komunikatów,
np. od innych użytkowników.

Mesg > odpowiedź zwrotna y (Zezwolone)
> odpowiedź zwrotna n (Brak zgody)

Mesg y > wyrażenie zgody
Mesg n > niewyrażenie zgody



Write
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Polecenie służące do pisania wiadomości
dla danego użytkownika wiadomości.

Poprawne użycie:
write <nazwa użytkownika> <wiadomość>



Finger
Wymagana instalacja: TAK
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to komenda służąca do wyświetlania szczegółowych informacji o użytkownikach, 
takich jak numer pomieszczenia, data zalogowania, numer telefonu.



CHMod
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to polecenie, które zmienia
uprawnienia pliku dla właściciela, grup,
a także pozostałych wyświetlających go
osób.

Poprawne użycie:
chmod <uprawnienia> <plik>

Numery permisji:
7 – Odczyt, zapis, uruchamianie   4 – Odczyt 1 - Uruchamianie
6 – Odczyt, zapis 3 – Zapis, uruchamianie 0 – Brak praw
5 – Odczyt, uruchamianie 2 – Zapis                                 



DelUser
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: TAK

Jest to polecenie, które usuwa danego
użytkownika. 
Wymaga ona „dodatkowych” uprawnień.



TAR
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to komenda, która umożliwia 
nam tworzenie archiwum 
z plików, bądź folderów.

Poprawne użycie:
tar -<argumenty> <nazwa archiwum> <lokalizacja plików do spakowania>

Argumenty:
-c – Tworzy archiwum                                       -v – Wyświetla postęp w konsoli (Terminalu)
-z – Kompresuje przy użyciu gzip                    -f – Zezwala na własną nazwę archiwum



Polecenia związane z katalogami



ls
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Polecenie to pokazuje nam zawartość 
bieżącego katalogu.



ls -a
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Polecenie to z atrybutem -a wyświetla
także pliki ukryte.



dir
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to polecenie wyświetlające zawartość
bieżącego katalogu. Jest to okrojona wersja
komendy pochodzącej z MS-DOSa.



pwd
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Komenda ta pokazuje nam tylko aktualny
katalog.



cd
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Polecenie do zmiany katalogu.



mkdir
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to polecenie, które tworzy katalogi.



rmdir
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to komenda, która usuwa katalogi.



Tree
Wymagana instalacja: TAK
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to komenda, która wyświetla zawartość katalogu, jak i jego podkatalogów. 



Touch
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to polecenie, które tworzy pliki.



rm
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to polecenie, które usuwa pliki.



mv
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to polecenie, które 
przenosi / zmienia nazwę.



cp
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to polecenie, które kopiuje pliki.



ps
Wymagana instalacja: NIE
Wymagane uprawnienia: NIE

Jest to komenda, która wyświetla aktualne
procesy.



KONIEC
Dziękuję za uwagę...
Albo jej brak.

( ͡° ͜ʖ ͡°)


