
Cvičení 12 
 

Principy správy uživatelů a skupin 

● Konfigurace (systémové soubory pro správu uživatelů a skupin)  

● Utility (vytvoření, modifikace a zrušení uživatelských účtů a skupin, změna identity uživatele, 

změna aktuální skupiny, výpis identifikátorů uživatele) 

 

Konfigurační soubory 

• Soubor /etc/passwd – soubor obsahující záznamy pro všechny uživatele, které OS 

identifikuje  

Formát: 

login_name:x:UID:GID:Optional_user_info:Home_directory:Startup_shell 

Poznámka:  

1. symbol x znamená, že je šifra hesla uživatele uložena v souboru /etc/shadow 

2. Home_directory a Startup_shell jsou absolutní cesty k HOME adresáři uživatele a 

k shellu, který po přihlášení uživatele spuštěn 

 

• Soubor /etc/shadow – soubor obsahující zašifrovaná hesla uživatelů („čitelný“ pouze 

pro uživatele root)  

Formát: 

login_name:encrypted_password:num_1: num_2: num_3: num_4: num_5: num_6: 

Poznámka: 

1. Pole encrypted_password   

prázdné pole – pro uživatele není nastaveno heslo 

* – není povoleno přihlášení uživatele 

! ! – heslo uživatele je uzamčeno 

2. Pole num_1 až num_6 časové údaje o platnosti hesla (viz 

http://linux.die.net/man/5/shadow) 

 

• Soubor /etc/group - soubor obsahující záznamy pro všechny uživatelské skupiny, 

které OS identifikuje 

Formát: 

group_name:x: GID:member_list 

========================================================================= 

Poznámka: 

1. symbol x znamená, že je šifra hesla skupiny uložena v souboru /etc/gshadow 

2. member_list je seznam uživatelů náležících do skupiny (oddělovač znak  „,“) 

========================================================================= 

• Soubor /etc/gshadow - soubor obsahující zašifrovaná hesla uživatelů („čitelný“ 

pouze pro uživatele root).  

 



Formát: 

group_name:encrypted_password::member_list 

======================================================================== 

Poznámka: 

Obvykle se hesla skupin nenastavují, pole encrypted_password  je prázdné. 

 

 

• Soubor /etc/default/useradd –soubor s konfigurací pro nový uživatelský záznam 

v/etc/passwd 

 

Maximální počet skupin přidělených uživateli 

Defaultní cesta k adresáři uživatele 

Povolená doba nečinnosti uživatele (-1 – není omezena) 

Datum vypršení platnosti uživatelského záznamu 

Defaultní cesta k startovacímu shellu 

Cesta k adresáři skel 

Vytvoření mailboxu uživatele 

 

• Adresář /etc/skel – adresář obsahující soubory, které se automaticky kopírují do 

HOME adresářů nových uživatelů vytvářených utilitou useradd (defaultní /etc/skel se 

může změnit nastavením proměnné SKEL v souboru etc/default/useradd). 

 

Utility 

Konfigurace uživatele 

• Utilita useradd [volby] username – vytvoření uživatele 

• Utilita usermod [volby] username – změna konfigurace uživatele 

Společné volby utilit useradd a usermod: 

-c „Optional_user_info“ – text pole souboru  /etc/passwd 

-m –d HOME_dir – vytvoření HOME adresáře na určené adrese (automaticky se 

nastaví cesta uvedená v /etc/default/useradd s nakopírováním obsahu /etc/skel) 

-u UID – nastavení  UID  

===================================================================== 
Poznámka: 
UID 0 je rezervováno pro uživatele root 
UID 1 – 99 je rezervováno pro tradiční systémové uživatele (bin, adm, named ……) 
UID > 500 je přidělováno automaticky postupně běžným uživatelům  
===================================================================== 

-g GID – nastavení GID 



===================================================================== 
Poznámka: 
Defaultní (automatické) nastaveni je GID = UID 
===================================================================== 
 
-G group1, group2 – nastavení sekundárních skupin 

-s SHELL_dir – cesta ke startovacímu shellu (automaticky se nastaví cesta uvedená 

v /etc/default/useradd např. /bin/bash 

• Utilita userdel [-r] username – zrušení uživatele, s volbou –r se provede výmaz 

HOME adresáře a mailboxu uživatele včetně jejich obsahů 

 

• Utilita passwd [username] – nastavení hesla uživatele 

 

Konfigurace skupiny 

• Utilita groupadd [volby] groupname - vytvoření skupiny  

• Utilita groupmod [volby] groupname - změna konfigurace skupiny 

Společná volba: -g GID 

• Utilita groupdel  groupname - zrušení skupiny 

Další související utility 

• Utilita su [-] [username] – změní identitu (efektivní UID), s volbou “-„ včetně 

nastavení proměnných prostředí  (defaultní uživatel je root).  

• Utilita  sudo [-u username] [command] – provedení příkazu jako jiný uživatel 

(defaultní uživatel je root). 

=========================================================================== 
Poznámka: 

1. Použití utilit su nebo sudo vyvolá vytvoření systémového záznamu (log) do souboru 
/var/log/secure. 

2. Pravidla pro utilitu sudo nastavuje konfigurační soubor /etc/sudoers.  
============================================================================ 

• Utilita newgrp [groupname]  – přepnutí efektivní skupiny 

• Utilita id [username] – výpis reálných a efektivních identifikátorů uživatele (UID, GID, 

goups) 

• Utilita finger [username] – výpis informací o uživateli 

• Utilita who  - výpis současně připojených uživatelů 

• Utilita w – výpis součaně připojených uživatelů a jimi spuštěných procesů (tj. „co 

uživatelé dělají“) 

• Utilita last – výpis seznamu posledně připojeným uživatelů s informací o času 

připojení a odpojení, přiděleném terminálu, atd. 



Nepovinné cvičení  
Příklady na instalace, archivace a komprimace v zápočtovém testu nebudou. 

Instalace aplikací – všechny instalace se provedou přes sudo.  

Např.: sudo dnf install mc 

========================================================================= 

mc (GNU Midnight Commander) je aplikace typu správce souborů. 

========================================================================= 

• rpm (Red Hat Package Manager)je systém pro management packages. Provádí instalace, 
odstranění, aktualizace, vyhledání, výpisy a kontrolu RPM packageů v Linux OS. Package je 
instalační soubor s příponou „.rpm“.   

Jméno package: <name>-<version>-<release>.<architecture>.rpm 
(např. gparted-0.19.1-3.el6.x86_64.rpm) 
Packages jsou dostupné v tzv. repozitářích veřejných nebo lokálních, na které se utilita rpm po 

spuštění automaticky obrací. URL repozirářů jsou nastaveny v konfiguračně, ale lze jej zadat i přímo 

jako parametr utility (viz příklad). S rpm repozitáři pracuje i instalační manažer yum.  

Utilita rpm [options] [package ……] -  volba určuje, co a jak bude utilita provádět s package 

v lokálním operačním systému. 

Některé základní volby: 

rpm -i package_name – instalace package 

rpm -i --nodeeps - instalace package  

rpm -U package_name – aktualizace package (jestliže neexistuje, nainstaluje se) 

rpm -F package_name – obnovení package (aktualizace existujícího package) 

rpm -e package_name  – odstranění package 

rpm -q package_name – vyhledání package 

rpm -ql package_name – vyhledání package a výpis všech jeho souborů 

rpm -qi package_name – vyhledání package a výpis podrobných informací  

rpm -qd package_name – vyhledání dokumentace k package  

rpm -qa – výpis všech instalovaných packages 

rpm -vh – během instalace se zobrazují zprávy o průběhu a kontrolní hash značky  # 

 

 



Příklady: 

rpm –ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/gparted-0.19.1-

3.el6.x86_64.rpm - instalace aplikace GParted 
rpm –ql gparted – ověří existenci  package GParted a vypíše seznam všech jeho souborů 
rpm –qa – vypíše všechny existující instalované packages  
 
 

• yum  (YellowDog Updater Modified) je interaktivní instalační manažer založený na bázi rpm 

packages. Provede vyhledání požadovaných rpm packages v rpm  repozitářích a jejich 

instalaci včetně doinstalování potřebných „závislostí“ (dependences).  U stávajících instalací 

ověří jejich aktuálnost a provede upgrade.  Konfigurační soubor: /etc/yum.conf. Adresář 

konfigurační souborů pro rpm repozitáře: /etc/yum.repos.d/. 

Utilita yum [options] [command] [package ……]  

Základní příkazy 

install - instalace 

update- aktualizace existujícího package/instalace neexistujícího package 

remove nebo erase – odstranění package 

list – výpis informací o packages 

search [key_word] – vyhledání packages (na základě shody se zadaným slovem) 

info [name] –výpis informací o package daného jména 

Některé volby (většinou se nepoužívají) 

 -v – během zpracování packages se vypisují zprávy 

-q - během zpracování packages se nevypisují zprávy 

Příklady 

yum list gparted 

yum info gparted 

============================================================================= 

Poznámka: Fedora nově využívá pro správu balíčků nástroj dnf. 

dnf je nová generace nástroje yum, správce balíčků pro linuxové distribuce založené na balíčkovacím 
formátu RPM. Nástroj DNF byl poprvé uveden v distribuci Fedora 18, a je výchozím nástrojem pro 
správu balíčků od verze Fedora 22 a Red Hat Enterprise Linux 8. 
=================================================================== 

Zdroje: 

https://access.redhat.com/documentation/en-

US/Red_Hat_Enterprise_Linux/3/html/System_Administration_Guide/s1-rpm-using.html  

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/3/html/System_Administration_Guide/s1-rpm-using.html
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/3/html/System_Administration_Guide/s1-rpm-using.html


http://xmodulo.com/how-to-set-up-epel-repository-on-centos.html  

http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/  

http://fedoranews.org/alex/tutorial/rpm/  

 

• Archivace a zálohování, komprimace, systémové nástroje tar, gzip, bzip2  

Utilita tar [options]…[file] …. – provede archivaci souborů 

Základní volby: 

-c – Vytvoří se nový archiv 

-x – Soubory se z archivu uloží do běžného adresáře 

-t – Vypíše se obsah archivu 

-f  archive_name  – Specifikace jména archivu 

-v – Na standardním výstupu se vypisují jména zpracovávaných souborů 

-z – Archiv se filtruje přes utilitu gzip 

-j - Archiv se filtruje přes utilitu bzip2 

 

Příklady použití: 

● tar -cvf bu.tar /home/bu  - vytvoření archivu bu.tar ze souborů z adresáře /home/bu
  

● tar -tf bu.tar - výpis obsahu tohoto archivu  
● tar -cvfz bu.tar.gz /home/bu  - vytvoření archivu bu.tar ze souborů z adresáře 

/home/bu a provedení komprimace gzip do výstupního souboru bu.tar.gz 
● tar -cvfj bu.tar.bz2 /home/bu  - vytvoření archivu bu.tar ze souborů z adresáře 

/home/bu a provedení komprimace bzip2 do výstupního souboru bu.tar.gz 

● tar -xvzf bu.tar - obnova souborů z archivu bu.tar 

● tar -xvzf bu.tar.gz - obnova souborů z archivu komprimovaných s gzip 
● tar -xvzf bu.tgz - to samé, jen je použit zkrácený tvar přípony  
● tar -xvjf bu.tar.bz2 - obnova souborů z archivu komprimovaných s bzip2 
 

Utilita gzip [options] file……. – provede komprimaci souborů. Komprimovaný soubor má typicky 

příponu „.gz“. 

Základní volby: 

-c – Provede se komprimace, výstup se zapisuje na standardní výstup 

-d – Provede se dekomprimace 

-r – Komprimace se provede rekurzivně 

http://xmodulo.com/how-to-set-up-epel-repository-on-centos.html
http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/
http://fedoranews.org/alex/tutorial/rpm/


Utilita bzip2 [options] file……. – provede komprimaci souborů. Komprimovaný soubor má typicky 

příponu „.bz2“. 

Základní volby: 

-k – Provede se komprimace nebo dekomprimace se zachováním originálního souboru 

-v – Při komprimaci nebo dekomprimaci se provádí výpis o průběhu zpracování 

-c – Výstup komprimace nebo dekomprimace se zapisuje na standardní výstup 

-d – Provede se dekomprimace 

-r – Komprimace se provede rekurzivně 

Příklad: 

Zkomprimujte do jednoho souboru (se jménem texty.bz2) všechny soubory s příponou .txt: 

bzip2 –cv *.txt > texty.bz2; ls –l texty.bz2; file texty.bz2 

Soubor texty.bz2 dekomprimujte: 

bzip2 –d texty.bz2; file texty; cat texty 

Zdroje: 

http://www.linuxsoft.cz/article_print.php?id_article=364  

http://linux.die.net/man/1/tar  

http://www.linuxsoft.cz/article_print.php?id_article=364
http://linux.die.net/man/1/tar

