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Systemy operacyjne. 

Temat: Liczbowe oznaczenia praw. 

Użytkownicy. 

Z punktu widzenia Linuxa użytkownicy podzieleni są na trzy kategorie: 

a) właściciel zasobu (np. tylko ten użytkownik, który utworzył i zapisał plik), 

b) grupa (np. tylko pracownicy działu księgowości), 

c) wszyscy (np. wszyscy użytkownicy Internetu, którzy chcą oglądać stronę www). 

Uprawnienia użytkowników. 

Korzystając z praw i grup, mamy możliwość selektywnego udostępniania oraz blokowania 

zasobów. 

Kiedy komputer ma wielu użytkowników, nie trzeba dla każdego z nich definiować 

uprawnień. Wystarczy: 

a) utworzyć grupę, 

b) określić uprawnienia dla grupy, 

c) dodać użytkownika do grupy. 

Komplet praw do pliku obejmuje: 

Prawa_dla_właściciela-Prawa_dla_grupy-Prawa_dla_innych 

Aby nadać prawo odczytu i zapisu właścicielowi zasobu, a innym użytkownikom umożliwić 

tylko otworzenie pliku, trzeba określić uprawnienia: 

r w- r- -r- - 

Znak "-" informuje, że użytkownik nie ma danego uprawnienia. 

 

 

 

 



Istnieje również zapis uprawnień za pomocą cyfr. 

Liczbowe oznaczenia praw: 

Prawo Oznaczenie literowe Oznaczenie liczbowe 

wykonanie x 1 

zapis w 2 
odczyt r 4 

 

Określanie praw zbiorczych odbywa się przez sumowanie liczb odpowiadających prawom 

cząstkowym. Posługiwanie się oznaczeniami liczbowymi jest wygodniejsze i krótsze. 

Proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego. 

 

 Temat: Uprawnienia do plików i folderów. 

Korzystając z komputera działającego pod kontrolą systemu Linux, na nośnikach 

sformatowanych przy użyciu systemu plików ext2, ext3 możemy między innymi: tworzyć        

i usuwać foldery, zmieniać ich nazwy oraz ograniczać dostęp do wybranych zasobów. Ta 

cecha systemu jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa danych. 

Uprawnienia. 

 W linuxie każdy plik i folder mają właściwości zwane prawami dostępu. Określają one, kto 

ma dostęp do zasobu i co może zrobić. Wyróżniamy trzy operacje: 

a) odczyt (ang.read) - możliwe jest przeglądanie pliku, ale bez zapisywania go w miejscu, 

z którego został odczytany. Uprawnienie nie jest przypisane na stałe do pliku, ale do 

pliku w określonej lokalizacji. Po zmodyfikowaniu plik można zapisać w innym 

miejscu, gdzie nie ma takich ograniczeń. 

b) zapis (ang.write) - możliwe jest edytowanie pliku i zapisywanie go w miejscu,                        

z którego został odczytany. 

c) wykonanie (ang.execute) - możliwe jest uruchomienie programu. 

W przypadku foldera wykonanie oznacza możliwość wejścia do niego. 

Proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego. 
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