
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 

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 

-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) 

 

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 

 

Utilita groupadd [volby] groupname - vytvoření skupiny  

Utilita groupmod [volby] groupname - změna konfigurace skupiny 

Společná volba: -g GID 

Utilita groupdel  groupname - zrušení skupiny 

 

Utilita gpasswd [groupname] - nastavení  hesla skupiny (prakticky se nepoužívá) 

 

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). 

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) 

 


